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Παξάξηεκα Β Γεδνκέλα θαη Πεξηγξαθή πλζεθώλ Τπνγείσλ 

Τδαηηθώλ σκάησλ  

Παξάξηεκα Γ Δθηίκεζε Αλαγθώλ  

Παξάξηεκα Γ Υάξηεο  
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ΟΜΑΓΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ παξνχζα Έθζεζε εθπνλήζεθε απφ ηελ Κνηλνπξαμία πνπ απνηειείηαη απφ 

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

Παλαγηψηα ηπιηαλή Κατκάθε πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ νκάδα κειέηεο ηνπο 

εμήο εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο: 

 Η. Καξαβνθχξεο, Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο  

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

 Η. Παπαλίθνο, Γεσιφγνο, MSc Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ 

 Γ. Εαξξήο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc Τδξνινγίαο 

 . Οξθαλίδεο, Βηνιφγνο 

 Φ. Κνπληνχξε, Γξ. Οηθνλνκνιφγνο 

 Α. Υαξαιάκπνπο, Τδξνγεσιφγνο, MSc 

 Α. Γεσξγίνπ, Τδξνγεσιφγνο ,MSc 

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

Τγεηνλνιφγνο  

 Θ. Παληειίδεο, Γξ. Οηθνλνκνιφγνο 

 Γ. Καινδνχθαο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Γ. Αλδξηψηεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Α. Κνηξσλάξνπ, Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Πεξηβαιινληνιφγνο  

 Π. Παλαγησηίδεο, Βηνιφγνο  

 . Εφγθαξεο, Βηνιφγνο 

 Α. Σνπκαδήο, Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Ν. Μαιαηέζηαο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Γ. Καξαβνθχξεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΜSc  

 Δ. Γθνπβάηζνπ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc, DIC 

 Δ. Υαηδηφπνπινο, Πεξηβ/ιφγνο – Χθεαλνγξάθνο, MSc 

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

 Α. Πηζηξίθα, Γξ. Πνι. Μεραληθφο 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

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

Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο έρεη ηελ θχξηα αξκνδηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (πξνζηαζία ησλ λεξψλ απφ ηε ξχπαλζε, 

πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη δηαρείξηζε πδάηηλσλ νηθνηφπσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γηθηχνπ Φχζε 2000). Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ζε άιιεο 

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

άληιεζε λεξνχ απφ ηα πδξνθφξα ζηξψκαηα πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ησλ 

Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ. Σν Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ έρεη ηελ επζχλε 

δηεχζπλζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ.  

Μέρξη θαη ζήκεξα πνιχηηκε ππνζηήξημε πξνζέθεξαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

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

ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ είκαζηε επγλψκνλεο.  

Πνιιέο επραξηζηίεο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην έξγν κέζσ ηεο παξνρήο 

ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ δίλνληαη ζηηο παξαθάησ 

Τπεξεζίεο θαη Αξρέο:  

 Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ (ΣΑΤ)  

 Σκήκα Πεξηβάιινληνο (ΣΠ) 

 Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο (ΣΓΔ) 

 Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΣΑΘΔ) 

 Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) 

 Σκήκα Γεσξγίαο (ΣΓ) 

 Σκήκα Γαζψλ (ΣΓ) 

 Σακείν Θήξαο (ΣΘ) 

 Σκήκα Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο (ΤΤ) 

 Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (ΜΤ) 

 Τπεξεζία Μεηαιιείσλ (ΤΜ) 

 Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ (ΓΠ) 

 πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο θαη Απνρεηεχζεσλ 

 Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) 

 Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) 
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Καηά ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ αμηνπνηήζεθε ζεκαληηθή θαη πξνζσπηθή 

ζπλεηζθνξά θαη΄ αξρήλ απφ φια ηα κέιε ηεο θαζνδεγεηηθήο επηηξνπήο: 

1. Π. Υαηδεγεσξγίνπ Αλψηεξε Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο ΣΑΤ, Τπεχζπλε 

πληνλίζηξηα ηνπ Έξγνπ 

2. Υ. Όκνξθνο Αλψηεξνο Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο, ΣΑΤ 

3. Α. Υαηδεπαληειή Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο, ΣΑΤ  

4. Υ. Γεκεηξίνπ Τδξνιφγνο, ΣΑΤ 

5. Ν. Νενθιένπο Τδξνιφγνο, ΣΑΤ 

6. Κ. Κσλζηαληίλνπ Αλψηεξνο Γεσινγηθφο Λεηηνπξγφο, Σκήκα 

Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, ΣΓΔ 

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

8. Υ. Παληαδή Λεηηνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Πεξηβάιινληνο 

9. Υ. Υαηδεαληψλεο Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο Γεσξγίαο, Σκήκα Γεσξγίαο 

(Κιάδνο Υξήζεο Γεο θαη Ύδαηνο) 

10. Μ. Αξγπξνχ Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ 

Δξεπλψλ  

11. Γ. Λνπθατδεο Αλψηεξνο Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο ΣΑΤ 

αιιά επίζεο θαη ηνπο:  

 Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ – Λεπθσζία: 

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

Δπαξρηαθό Γξαθείν Λάξλαθαο: 

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

Δπαξρηαθό Γξαθείν Πάθνπ: 

 Κ. παλφο 
 Υ. Καζνπιήο  
 Κ. Ησάλλνπ 
 Σερληθνί:  

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

Δπαξρηαθό Γξαθείν Λεκεζνύ: 

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

Γξαθείν Φξπζνρνύο: 

 Σ. Αζπξήο 
 Θ. Θενθάλνπο 

Γξαθείν Έπαξρνπ: 

 Α. Παπαλαζηαζίνπ, Έπαξρνο Λεπθσζίαο 
 Α. Υαηδεράλλαο 

Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία: 

 . Παζηαξδήο 

Τκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο:  

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

Υπεξεζία Ύδξεπζεο:  

 Ε. Υαηδεβαζηιείνπ 
 Α. Υαηδεπαληειή  

 

 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλ..  xii   

Τκήκα Πεξηβάιινληνο:  

 Ν. Αλησλίνπ 
 Μ. Ξελνθψληνο 
 Μ. Γεκεηξίνπ 

Υπεξεζία Μεηαιιείσλ: 

 Υ. Υαξαιάκπνπο 

Τκήκα Γαζώλ: 

 Μ. Παπαδφπνπινο 

Τκήκα Γεσξγίαο: 

 Λ. Λπζαλδξίδεο 
 Υ. Κψζηα 
 Γ. Νηθνιάνπ 

Τκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ: 

 Α. Υαλλίδεο 
 Η. Παληειίδεο 
 Κ. Μνπζηάλνο 

Τακείν Θήξαο: 

 Π. Αλαγησηφο 

 Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο: 

 Μ. Αιεηξάξε  
 Γ. Παπαγεσξγίνπ 

 Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο: 

 . Γεσξγηάδεο  
 Φ. Βαζηιείνπ 

 Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία: 

 . νισκνχ 
 Μ. Υαξαιάκπνπο 

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

 πκβνύιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεκεζνύ: 

 . Μεηαμάο 
 Υ. Υαξαιάκπνπο 
 Α. Υαηδερξηζηνθή 
 Π. Μηραήι 

 πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ:  

 Η. Παπαταθψβνπ 

 πκβνύιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο: 

 . Υξηζηνδνπιίδεο 
 Α. Αδάκνπ 
 Α. Υαηδεβαξλάβα 
 θ. Μαληνβάλεο 

 πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λάξλαθαο:  

 Δ. Θενπέκπηνπ  
 . Υαηδελενθιένπο 
 Γ. Βεληνχξεο 

 Δξγνζηάζην Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Παξαιηκλίνπ – Αγ. Νάπαο  

 Α. Γεσξγηάδεο 

 Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ:  

 Κ. Σζάππαο 
 Κ. Γεκεηξίνπ  

 Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ:  

 Κ. Υαηδεζσηεξίνπ 
 Δ. Παπαγεσξγίνπ 

 Ηλζηηηνύην Γεσξγηθώλ Δξεπλώλ:  

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

ηελ παξνχζα Έθζεζε Τδαηηθήο Πνιηηηθήο ν χκβνπινο πξνζεγγίδεη ηα 

δεηήκαηα αλαζεψξεζεο ηεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. θνπφο 

είλαη ε πξνεηνηκαζία ελφο εχρξεζηνπ εξγαιείνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

βέιηηζηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Σα επηκέξνπο ζέκαηα 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο αθνξνχλ ηε κειέηε ηεο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο ηνπ 

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

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

νη πξνηάζεηο ηεο παξνχζεο λα θαηαιήμνπλ ζηελ εμηζνξξφπεζε πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο πνζίκνπ λεξνχ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 

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

ελζσκάησζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο Λεθάλεο 

Απνξξνήο Πνηακνχ. 

Σν παξφλ ηεχρνο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

1. ην Κεθάιαην 2 αλαιχεηαη ην πνζνηηθφ ηζνδχγην ησλ επηθαλεηαθψλ 

πφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ελφο 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ βξνρνκεηξηθψλ ζηαζκψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, 

πξνζδηνξίδνληαη νη ηάζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαη εθηηκψληαη νη βαζηθέο 

παξάκεηξνη ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα εθηηκψληαη νη ηζηνξηθέο ρξνλνζεηξέο ησλ εηζξνψλ ζηα 

θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηα έηε απφ 1969-70 έσο 2006-07. 

Δπηπιένλ κε ζηνραζηηθή πξνζνκνίσζε ησλ εηζξνψλ παξάγνληαη 

ζπλζεηηθέο ρξνλνζεηξέο κήθνπο 1000 εηψλ. Σέινο, παξέρνληαη 

εθηηκήζεηο απνξξνψλ ηεο δηαίηαο ησλ πνηακψλ ηνπ Βφξεηνπ Σξνφδνπο. 

2. ην Κεθάιαην 3 αμηνινγνχληαη νη ππφγεηνη πδαηηθνί πφξνη πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξηζζεί ε θαηάζηαζή θαη ην δπλακηθφ ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε 

απηή πινπνηήζεθε κέζσ αλάιπζεο δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηνπ 

θπζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ππφγεησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. πγθεληξψζεθαλ θαη έηπραλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλα 

ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ θαζψο θαη ζηνηρεία 

πξνγελέζηεξσλ πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ηζνδπγίνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ. Δπίζεο ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κεηξήζεηο 
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πνηφηεηαο ππφγεηνπ λεξνχ, δεδνκέλα παξνρήο πεγψλ, ιηζνζηξσκαηηθά 

δεδνκέλα, θ.ά. Καηαξηίζζεθαλ ηζνδχγηα πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, κε 

εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο γηα παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο ζηνηρεία θαη 

κεηξήζεηο δελ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκα (π.ρ. αληιήζεηο, δηεζήζεηο θ.ά.). 

Μέζσ ηεο ηειεπηαίαο δηαδηθαζίαο εληνπίζζεθαλ πεδία πεξαηηέξσ 

βειηίσζεο ηφζν ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο φζν θαη ηεο 

γεληθφηεξεο δηαρεηξηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ππφγεησλ ζσκάησλ. 

3. ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ην 

δπλακηθφ παξαγσγήο θαη ε πξνζνκνίσζε θαη κειέηε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο.  

4. ην Κεθάιαην 5 αλαιχεηαη ε αλαθχθισζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ 

σο λένο πδάηηλνο πφξνο θαη πξνηείλεηαη ε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο 

ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπ.   

5. ην Κεθάιαην 6 αλαιχνληαη θαη πεξηγξάθνληαη φιεο νη δεηήζεηο λεξνχ 

ζηελ Κχπξν (χδξεπζε, άξδεπζε, ηνπξηζκφο, θ.ά.) θαη 

πνζνηηθνπνηνχληαη νη αλάγθεο απηέο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ε δήηεζε γηα ην πεξηβάιινλ, αλαπηχζζεηαη κεζνδνινγία γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειαρίζησλ παξακελνπζψλ παξνρψλ θαη ηεο 

κέγηζηεο απνιήςηκεο παξνρήο απφ πδαηνξεχκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζε θπζηθή κνξθή (κε ηξνπνπνηεκέλα) θαη εθηηκψληαη νη απαηηήζεηο 

εθξνψλ απφ ηα θξάγκαηα.  

6. ην Κεθάιαην 7 παξνπζηάδεηαη ε αλαζθφπεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

κεγάισλ θπβεξλεηηθψλ έξγσλ (Έξγν Νφηηνπ Αγσγνχ, Έξγν Πάθνπ, 

Έξγν Υξπζνρνχο θαη Έξγν Πηηζηιηάο) θαη αμηνινγείηαη ην ζρέδην 

Βνξείνπ Αγσγνχ. Γηα ηα έξγα Ννηίνπ Αγσγνχ θαη Πάθνπ 

αλαπηχζζνληαη κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη αμηνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ιεηηνπξγίαο.  

7. Σέινο, ζην Κεθάιαην 8 ζπλνςίδνληαη νη πξνηάζεηο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ.  
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2. ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΔ ΠΖΓΔ ΝΔΡΟΤ 

2.1. Δηζαγσγή 

Σν επηθαλεηαθφ πδαηηθφ δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο απνηειεί, γηα πνιινχο, ην 

ζεκαληηθφηεξν πδαηηθφ πφξν. ηα παξαθάησ Δδάθηα πεξηγξάθνληαη νη ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, δειαδή νη 

βξνρνπηψζεηο (ή ελ γέλεη ηα θαηαθξεκλίζκαηα), ε εμαηκηζνδηαπλνή θαη νη 

παξνρέο. Οη παξνρέο ζηα πδαηνξεχκαηα απνηεινχλ ηελ πιένλ λεπξαιγηθή 

ζπληζηψζα ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ θαζψο αθνξνχλ ζηηο εηζξνέο ησλ 

θξαγκάησλ απνζήθεπζεο λεξνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

ην ρήκα 2-1 παξνπζηάδνληαη νη ελλέα πδξνινγηθέο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο πνπ παξαπέκπνπλ ζε νκνηνγελείο πδξνινγηθά πεξηνρέο θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα γίλνπλ νη ζηαηηζηηθέο θαη άιιεο αλαιχζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ βξνρνπηψζεσλ, εμαηκνδηαπλνήο θαη απνξξνψλ. 

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

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο πξνζθνξάο ησλ επηθαλεηαθψλ 

πδαηηθψλ πφξσλ έγηλε κηα ζπλνιηθή επαλεθηίκεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ ζε 

επίπεδν κεληαίσλ ηηκψλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1. Ζ ηειεπηαία νινθιεξσκέλε εθηίκεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ γηα φιε ηελ 

έθηαζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο έγηλε κε ηε κειέηε ηνπ Food & 

Agricultural Organization (FAO) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (26), φπνπ ηα 

δεδνκέλα ησλ βξνρνπηψζεσλ αθνξνχζαλ έσο ην έηνο 2000. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηειεπηαία πδξνινγηθά 

έηε φπνπ παξαηεξνχληαη εμαηξεηηθά ρακειέο βξνρνπηψζεηο. Με ην 

ηέινο ηεο εξγαζίαο απηήο έρεη πιένλ ζρεκαηνπνηεζεί έλα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ δείγκα βξνρνπηψζεσλ πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

πεξηιακβάλεη ηα πδξνινγηθά έηε απφ ην 1916-1917 έσο ην έηνο 2007-

2008. 

2. Τπάξρεη αλάγθε γηα κηα ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

βξνρνπηψζεσλ κε κηα νκνγελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε γηα φινπο 

ηνπο ζηαζκνχο λα ππάξρεη θνηλφ ρξνληθφ δείγκα βξνρνπηψζεσλ. 

Γειαδή, ελψ έσο ηψξα νη ηηκέο ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρφπησζεο 

αθνξνχζαλ ζε δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ εχξνο γηα δηάθνξνπο ζηαζκνχο, 

επηρεηξείηαη πιένλ ν ππνινγηζκφο ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρφπησζεο γηα 

θνηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα φινπο ηνπο ζηαζκνχο. Σν δηάζηεκα απηφ 

αθνξά ζηα πδξνινγηθά έηε απφ ην 1969-70 έσο θαη ην 2007-08. Σν 

δηάζηεκα απηφ ζπκπίπηεη ζρεδφλ κε ηηο κεηξήζεηο ηεο απνξξνήο ζηα 

πδαηνξεχκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (1965) θαη είλαη πνιχ θνληά ζην 

έηνο 1971 πνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ FAO (26), έρεη αλαγλσξηζηεί 

κε δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζεκαληηθή θαη αηθλίδηα κεηαβνιή 

ησλ βξνρνπηψζεσλ πξηλ θαη κεηά ην έηνο απηφ. Ζ εξγαζία απηή 

πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά απφ ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο, ε ζεκαληηθφηεξε 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε επέθηαζε ησλ δεηγκάησλ είηε πξνο ηα κπξνζηά 

είηε πξνο ηα πίζσ γηα φζνπο ζηαζκνχο δελ έρνπλ πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλεο ρξνλνζεηξέο γηα ην ρξνληθφ εχξνο ησλ πδξνινγηθψλ 

εηψλ απφ ην 1969-70 έσο θαη ην 2007-08. 

3. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα είλαη πιένλ πξφζθνξε ε 

επηθαλεηαθή αλαγσγή ηεο βξνρφπησζεο γηα ηελ ην ζχλνιν ηεο 
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πεξηνρήο κειέηεο κε βάζε έλα επηθαηξνπνηεκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν 

δείγκα βξνρνπηψζεσλ. 

ε δείγκα 181 ζηαζκψλ, φπσο απηνί ππήξραλ ζηε γεσγξαθηθή βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ καο παξείρε ε Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηειηθά νη 149 απφ απηνχο. Οη ππφινηπνη είραλ έλα κηθξφ δείγκα 

βξνρνπηψζεσλ ηέηνην ψζηε ε πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο 

λα είλαη επηζθαιήο. Οη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ αλαθέξνληαη επζχο ακέζσο: 

Έιεγρνη Οκνγέλεηαο Γεδνκέλσλ 

Αξρηθά, πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ειέγρνληαη ηα δεδνκέλα ψζηε λα 

απαιεηθζνχλ πξνθαλή ζθάικαηα, ηα νπνία νθείινληαη ζε δηάθνξεο αηηίεο 

(π.ρ. ιαλζαζκέλε πιεθηξνιφγεζε δεδνκέλσλ). Ο εληνπηζκφο ησλ 

ζθαικάησλ απηψλ γίλεηαη κε ηελ εμήο κέζνδν: Θέηνπκε έλα εχξνο γχξσ απφ 

ηε κέζε ηηκή ησλ κεληαίσλ ηηκψλ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ γηα θάζε δεδνκέλν 

κήλα ίζν κε ηελ ηππηθή απφθιηζε πνιιαπιαζηαδφκελεο κε έλα ζπληειεζηή, k, 

ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: 

  kX u   (2.1) 

φπνπ,   ε δεηγκαηηθή κέζε ηηκή ησλ κεληαίσλ θαηαθξεκλίζεσλ γηα δεδνκέλν 

κήλα θαη   ε ηππηθή απφθιηζε. Χο ζπληειεζηή k ζέηνπκε ηελ ηηκή 2. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ δηαπηζηψλνληαη νη ηηκέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ην σο άλσ 

δηάζηεκα, δειαδή νη εμσθείκελεο ηηκέο (outliers). Οη ηηκέο απηέο ειέγρνληαη σο 

πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη απνξξίπηνληαη ή εληάζζνληαη ζην δείγκα ησλ 

βξνρνπηψζεσλ αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν 

αξηζκφο ησλ εμσθείκελσλ ηηκψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζα είλαη 

ζεκαληηθφο αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ βξνρνπηψζεσλ ζα είλαη 

κεδεληθέο. 

Μέζνδνο Γηπιήο Αζξνηζηηθήο Κακπύιεο 

Οη έιεγρνη νκνγέλεηαο ησλ πδξνινγηθψλ ρξνλνζεηξψλ (Κνπηζνγηάλλεο θαη 

Ξαλζφπνπινο, 1999, ζ. 107-119) είλαη εκπεηξηθέο ηερληθέο εληνπηζκνχ 

ηερλεηψλ αιιαγψλ ζηηο ζπλζήθεο κέηξεζεο (π.ρ. ιφγσ αληηθαηάζηαζεο ή 

κεηαθνξάο ηνπ νξγάλνπ), νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζπζηεκαηηθά ην απνηέιεζκα 

ηεο κέηξεζεο. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηελ ζπλφξζσζε ησλ 
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δεδνκέλσλ, δειαδή ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ µε ηξφπν ψζηε λα 

αξζνχλ νη ζπλέπεηεο ησλ ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ. Δπηπιένλ, απνηεινχλ 

κηα αμηφπηζηε κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε ηερληθή γηα έιεγρν νκνγέλεηαο βξνρνκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζηελ δηπιή αζξνηζηηθή θακπχιε (double mass curve), 

πνπ είλαη κηα εχρξεζηε εκηεκπεηξηθή κέζνδνο, ε νπνία εθαξκφδεηαη γηα ηα 

εηήζηα χςε βξνρήο, ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ηεο 

ζεκεηνζεηξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αζξνηζηηθά εηήζηα χςε βξνρήο δχν 

ζηαζκψλ, αθνχ ηα ηειεπηαία κεηαηξαπνχλ ζε αζξνηζηηθέο ζεηξέο. ηνλ 

νξηδφληην άμνλα παξίζηαηαη ην αζξνηζηηθφ χςνο βξνρήο ηνπ βξνρνκεηξηθνχ 

ζηαζκνχ βάζεο, ν νπνίνο ζεσξείηαη αμηφπηζηνο, ελψ ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα 

παξίζηαληαη ηα αληίζηνηρα αζξνηζηηθά χςε ηνπ ππφ έιεγρν ζηαζκνχ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη κεηξήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαζκνχ είλαη ζπλεπείο, ε 

ζεκεηνζεηξά ζρεκαηίδεη κηα επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ, 

δηαθνξεηηθά παξνπζηάδνληαη ζιάζεηο ή άικαηα. Ζ δηαδηθαζία ζπλφξζσζεο 

κηαο ρξνλνζεηξάο ζπλίζηαηαη ζε κηα απιή δηαδηθαζία αλαγσγήο. 

Ζ δηπιή αζξνηζηηθή θακπχιε εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηα πξσηνγελή δεδνκέλα 

θαη γηα ηηο εηήζηεο ηηκέο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ. Έηζη γηα δεχγε ζηαζκψλ πνπ 

ν ππφ εμέηαζε ζηαζκφο έρεη ηφζα θελά έηζη ψζηε λα κε ζπκπιεξψλεηαη ηθαλφ 

δείγκα εηήζησλ θαηαθξεκλίζεσλ, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο. Όπνπ 

δελ έρεη παξνπζηαζηεί ε δηπιή αζξνηζηηθή θακπχιε νθείιεηαη ζην φηη δελ 

πξνθχπηεη ηθαλφο αξηζκφο δηαδνρηθψλ πδξνινγηθψλ εηψλ κε εηήζηεο ηηκέο γηα 

λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο θαη έηζη ηα δεδνκέλα γίλνληαη απνδεθηά σο έρνπλ. 

ε πεξηπηψζεηο ζηαζκψλ κε ζπνξαδηθά θελά (π.ρ. έλαο κε δχν θελνχο κήλεο 

ζην έηνο), ε εηήζηα ηηκή ζπκκεηέρεη ζηε δηπιή αζξνηζηηθή θακπχιε κε ηηο ηηκέο 

ησλ θελψλ κελψλ φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ζπκπιήξσζε κε ην 

πιεζηέζηεξν αμηφπηζην ζηαζκφ ζην κε-ζπλνξζσκέλν δείγκα. ε πεξίπησζε 

ζπλφξζσζεο ησλ εηψλ απηψλ, ε ζπκπιήξσζε επαλαιακβάλεηαη αθνχ πιένλ 

ζα έρνπλ πξνθχςεη θαιχηεξνη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θαη δηαθνξεηηθνί 

παξάκεηξνη ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δελ έρεη 

θαλέλα λφεκα γηα δεδνκέλα ζηαζκψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ επέθηαζε, 

απιψο γίλνληαη κφλν ελδεηθηηθά ρσξίο λα γίλεη ζπλφξζσζε. 

Οη V. T. Chow (V.T. Chow, Handbook of Applied Hydrology, McGraw-Hill, 

1964) θαη Dingman (L. Dingman, Physical Hydrology, McMillan, 1994), 
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αλαθέξνπλ φηη κηα ζιάζε ηεο δηπιήο αζξνηζηηθήο θακπχιεο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλδεημε κε-νκνγέλεηαο ησλ δεδνκέλσλ κφλν φηαλ ζπλερίδεηαη γηα 

επηπιένλ ησλ 5 εηψλ θαη φηαλ (α) ζρεηίδεηαη ζαθψο κε θάπνηα αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν κέηξεζεο ηεο βξνρήο κε βάζε ην ηζηνξηθφ ηνπ ζηαζκνχ, θαη (β) είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ο Dingman (1994) αλαθέξεη φηη ε δηπιή αζξνηζηηθή 

θακπχιε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν ζε εηήζηα δεδνκέλα, θαζψο κεληαία 

δεδνκέλα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα θαη ηείλνπλ λα 

«θξχβνπλ» ηηο αζπλέπεηεο ζηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν 

κέηξεζεο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ. Δπηπιένλ, πξέπεη ε αιιαγή ζηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θακπχιεο λα είλαη εκθαλψο εληνπηζκέλε θαη, 

πνιχ πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα εξκελεπηεί µε βάζε ην ηζηνξηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ, ψζηε ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζεσξείηαη αμηφπηζηε. Γηαθνξεηηθά, αλ 

ε γεσκεηξία ηεο δηπιήο αζξνηζηηθήο θακπχιεο παξνπζηάδεη ηπραία θαη µε 

ζπζηεκαηηθή κνξθή, ηφηε ηα ζθάικαηα κέηξεζεο είλαη µε ζπζηεκαηηθά θαη 

είλαη δπλαηφ λα νθείινληαη ζηε θπζηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ πδξνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, θαη δελ έρεη λφεκα ε δηαδηθαζία δηφξζσζεο. Ζ ζπλφξζσζε 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη µε πξνζνρή. Δθφζνλ ε αιιαγή ζηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θακπχιεο είλαη εκθαλψο εληνπηζκέλε θαη, πνιχ 

πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα εξκελεπηεί µε βάζε ην ηζηνξηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζεσξείηαη αμηφπηζηε. Γηαθνξεηηθά, αλ ε 

γεσκεηξία ηεο δηπιήο αζξνηζηηθήο θακπχιεο παξνπζηάδεη ηπραία θαη µε 

ζπζηεκαηηθή κνξθή, ηφηε ηα ζθάικαηα κέηξεζεο είλαη µε ζπζηεκαηηθά, θαη 

δελ έρεη λφεκα ε δηαδηθαζία ζπλφξζσζεο. ην ρήκα 2-2 παξνπζηάδεηαη έλα 

παξάδεηγκα δηπιήο αζξνηζηηθήο θακπχιεο κε ζπλεπή θαη νκνγελή δείγκαηα. 
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ρήκα 2-2: Παξάδεηγκα δηπιήο αζξνηζηηθήο θακπύιεο κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ Paphos 
Kato (RAF STN.) θαη Dhrousha (Police Stn) ρσξίο έλδεημε αλνκνγέλεηαο. 
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2.2.1. πκπιήξσζε Διιείςεσλ θαη Δπέθηαζε Γεηγκάησλ 

2.2.1.1. Μεζνδνινγία Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο 

Σν πξφβιεκα ηεο ζπνξαδηθήο έιιεηςεο κεηξήζεσλ ζε βξνρνκεηξηθά δείγκαηα 

είλαη πνιχ ζπρλφ θαη νθείιεηαη, πξσηίζησο, ζε βιάβεο νξγάλσλ θαη ακέιεηεο ή 

θσιχκαηα παξαηεξεηψλ. Αληίζηνηρε είλαη ε πεξίπησζε αλεπαξθνχο πεξηφδνπ 

ιεηηνπξγίαο ελφο ζηαζκνχ, µε απνηέιεζκα ην ρξνληθφ εχξνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ λα µελ θαιχπηεη πιήξσο ηνλ αληίζηνηρν ρξνληθφ νξίδνληα 

ελδηαθέξνληνο. 

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ θαζψο θαη ε επέθηαζε ησλ δεηγκάησλ γίλεηαη 

µε βάζε ηα δεδνκέλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ γεηηνληθψλ βξνρνκεηξηθψλ 

ζηαζκψλ. Καηά θαλφλα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη θνηλή 

κεζνδνινγία, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ππφςε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη πξνζαξκφδνπλ θαηάιιεια 

καζεκαηηθά κνληέια, µε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη θάπνην ζθάικα 

εθηίκεζεο. 

Ζ απινχζηεξε θαη γεληθά απνδεθηή ζηαηηζηηθή ηερληθή είλαη ε κέζνδνο ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (linear regression). Έζησ δχν κεληαίεο 

ρξνλνζεηξέο xi θαη yi, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ θνληηλνχο 

ζηαζκνχο, θαη έζησ n ην πιήζνο ησλ ηαπηφρξνλσλ κεηξήζεσλ. Ζ εθηίκεζε 

ηεο ηηκήο ηεο πξνο ζπκπιήξσζεο κεηαβιεηήο yi ζπλαξηήζεη ηεο γλσζηήο 

ηηκήο xi γίλεηαη µέζσ ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ ηεο κνξθήο: 

 baxy ii   (2.2) 

φπνπ a θαη b παξάκεηξνη, ηέηνηεο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην µέζν 

ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηεο εθηίκεζεο. Ζ παξάκεηξνο a, ήηνη ε θιίζε (slope) ηεο 

επζείαο παιηλδξφκεζεο, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
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φπνπ x , y  νη δεηγκαηηθέο κέζεο ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε παξάκεηξνο b, δειαδή ε ηνκή (intercept) ηεο επζείαο 

παιηλδξφκεζεο κε ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 xayb   (2.4) 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή, ψζηε λα 

κεδελίδνληαη νη αξλεηηθέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ πξνθχπηνπλ αξλεηηθνί ζπληειεζηέο. Βαζκφο θαηαιιειφηεηαο ελφο 

κνληέινπ παιηλδξφκεζεο είλαη ν ιεγφκελνο ζπληειεζηήο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο (regression coefficient), πνπ ζπκβνιίδεηαη µε r θαη νξίδεηαη σο: 
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Ο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ιακβάλεη ηηκέο απφ –1 έσο 1. Όζν πην 

θνληά ζηα φξηα ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ βξίζθεηαη ε ηηκή ηνπ ελ ιφγσ δείθηε, 

ηφζν ηζρπξφηεξε είλαη ε ζπζρέηηζε, ελψ κεδεληθή ηηκή ηνπ r ζπλεπάγεηαη 

αλππαξμία γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. Δηδηθά γηα ηελ αλάιπζε βξνρνκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζεσξείηαη επηζπκεηή ε χπαξμε ηζρπξήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο, 

δειαδή ε ζπζρέηηζε δεηγκάησλ µε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή r φζν ην δπλαηφ πην 

θνληά ζηε κνλάδα. Ζ εκθάληζε ηπρφλ αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο, έζησ θαη 

ηζρπξήο, απνηειεί ηζρπξή έλδεημε αλαμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θάηη 

ηέηνην δελ εξκελεχεηαη θπζηθά. Κξηηήξην γηα ηελ απνδνρή ηνπ γξακκηθνχ 

κνληέινπ παιηλδξφκεζεο είλαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ κηα θξίζηκε ηηκή (rc), ε νπνία είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο (Κνπηζνγηάλλεο Γ. 

Σηαηηζηηθή Υδξνινγία, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 1997, ζ. 83) 

 
n

rc

2
   (2.6) 

φπνπ, n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Δηδηθφηεξα φκσο επηζεκαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο επηδηψθεηαη λα 

είλαη πάληα κεγαιχηεξνο ηεο ηηκήο 0,7 γηα θάζε κήλα, ηηκή πνπ είζηζηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο απνδεθηή ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ 
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πιεηνλφηεηα ησλ ζηαζκψλ κε αμηφπηζηα δεδνκέλα ην θξηηήξην απηφ γεληθά 

επηηπγράλεηαη ελψ εηδηθά θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, φπνπ ε εθδήισζε 

κεκνλσκέλσλ, εμαηξεηηθά ηνπηθψλ, θαηαηγίδσλ πξνθαιεί γεληθά ρακειφηεξνπο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο. Καηαλνψληαο ηελ εμαηξεηηθά κεγάιε ρσξηθή 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ζεξηλψλ βξνρνπηψζεσλ, γίλνληαη δεθηνί θαηά παξέθθιηζε 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θαη ρακειφηεξνη απφ 0,7. 

2.2.1.2. Δπέθηαζε Γεηγκάησλ Μεληαίαο εκεηαθήο Βξνρφπησζεο 

Ζ επέθηαζε ηνπ δείγκαηνο κεληαίαο ζεκεηαθήο βξνρφπησζεο αθνξά 

ζηαζκνχο νη νπνίνη έρνπλ κελ ζήκεξα θαηαξγεζεί, αιιά ιεηηνπξγνχζαλ γηα 

αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην ρξνληθφ φξην ησλ πδξνινγηθψλ 

εηψλ 1969-70 έσο θαη 2007-08 θαη επίζεο γηα ηνπο ζηαζκνχο πνπ ηδξχζεθαλ 

ζρεηηθά πξφζθαηα, αιιά δελ ιεηηνπξγνχζαλ ην πδξνινγηθφ έηνο 1969-70. Ζ 

πιεξνθνξία ησλ ζηαζκψλ απηψλ, πνπ γεληθά ππεξβαίλεη ηα 10 πδξνινγηθά 

έηε, ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα λα απνθιεηζηεί απφ ηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία θαη γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε έγηλε επέθηαζε ηνπ δείγκαηνο έσο 

ην πδξνινγηθφ έηνο 2007-08, ελψ γηα ηε δεχηεξε έγηλε επέθηαζε πξνο ηα πίζσ 

έσο ην πδξνινγηθφ έηνο 1969-70. 

Αληίζεηα κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ειιεηπνπζψλ ζπνξαδηθψλ ηηκψλ, δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ επέθηαζε 

ησλ δεηγκάησλ. Αλ θαη ε ηερληθή απηή παξέρεη ακεξφιεπηε εθηίκεζε, ε 

δηαζπνξά ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ δείγκαηνο είλαη κεξνιεπηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα 

είλαη πάληα κηθξφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή. Απηφ ην κεηνλέθηεκα ζα είρε 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

δηαζπνξά απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εθκεηαιιεχζηκνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ. Γειαδή, ε ρξήζε ηεο απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ ζεξηλψλ (ρακειψλ) 

ηηκψλ θαη ηε κείσζε ησλ ρεηκεξηλψλ (πςειψλ) ηηκψλ ηεο βξνρφπησζεο γηα 

ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο θαζψο απηνί ζα ζπγθιίλνπλ πξνο ηηο κέζεο ηηκέο. Γηα 

ηελ άξζε ηνπ παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηνο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο κέζνδνη 

νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ακεξφιεπηεο εθηηκήζεηο θαη ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο 

δηαζπνξάο. Μηα θαηεγνξία κεζφδσλ ρξεζηκνπνηεί ηπραία ππφινηπα ηα νπνία 

πξνζζέηεη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Σν κεηνλέθηεκα 

απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη νη εθηηκήζεηο ηεο δελ είλαη κνλαδηθέο αιιά 

πνιιαπιέο. Μηα άιιε θαηεγνξία κεζφδσλ, γλσζηψλ σο κεζφδσλ MOVE 

(Maintenance Of Variance Extension) αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα 
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παξέρνληαο ηαπηφρξνλα κνλαδηθή εθηίκεζε ηεο ηηκήο πνπ ιείπεη. ηε κειέηε 

απηή ρξεζηκνπνηνχκε ηελ απινχζηεξε απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηειεπηαίαο 

θαηεγνξίαο, γλσζηή κε ηνπο φξνπο MOVE.1 θαη νξγαληθή ζπζρέηηζε 

(Κνπηζνγηάλλεο Γ. Σηαηηζηηθή Υδξνινγία, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 

1997, ζ. 202-207). Ζ νξγαληθή ζπζρέηηζε είλαη ηεο ίδηαο κνξθήο κε ηελ Δμ. 

Β2.2 κε ηε δηαθνξά φηη ε θιίζε ηεο επζείαο είλαη ίζε κε 

 )sgn( xy

x

y
r

s

s
a   (2.7) 

φπνπ, sy θαη sx νη δεηγκαηηθέο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαη sgn(rxy) 

ην πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. ηνλ Πίλ. 2-1 

παξνπζηάδνληαη ηα κέζα εηήζηα χςε βξνρφπησζεο γηα ηνπο 149 ζηαζκνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Πίλ. 2-1: Μέζα εηήζηα ύςε βξνρνπηώζεσλ γηα ην ηειηθό δείγκα ησλ 
βξνρνκεηξηθώλ ζηαζκώλ ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο γηα ην θνηλό 
δηάζηεκα 1969-70 έσο 2007-2008 (κε * ζεκεηώλνληαη νη ζηαζκνί ησλ 
νπνίσλ ε πιήξεο ρξνλνζεηξά έρεη πξνθύςεη από επέθηαζε ησλ 
δεδνκέλσλ ηνπο). 

ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ 
ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΒΡΟΥΖ 
(mm) 

ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ 
ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΒΡΟΥΖ 
(mm) 

4 SMIYES (FOREST STN.)* 445.3 347 APESHA (EL. SCHOOL) 501.9 

5 PEYIA (POLICE STN.) 418.8 370 KAPOURA (FOREST STN.) 436.2 

10 DHROUSHA (POLICE STN.) 575.6 372 
LAGOUDHERA (EL. 

SCHOOL) 
673.1 

20 
PAPHOS KATO (R. A. F. 

STN.)* 
385.6 373 VIZAKIA (EL. SCHOOL)* 264.0 

32 KATHIKAS (EL. SCHOOL)* 575.4 377 AGROS* 682.2 

38 MAVROKOLYMBOS (DAM) 392.1 388 LIMASSOL (PORT)* 392.9 

40 POLIS (POLICE STN.) 429.6 390 LIMASSOL (P.W.D.) 403.4 

41 
POLIS (TECHNICAL 

SCHOOL)* 
419.6 400 

KALOKHORIO-L/SOL (POL. 
STN.) 

591.0 

50 AY. NEOPHYTOS (MON.) 516.3 401 
POLYSTIPOS (EL. 

SCHOOL) 
735.7 

60 STROUMBI (POLICE STN.) 594.2 410 
AY. THEODHOROS-L/SOL 

(PRIV) 
709.4 

63 EVRETOU (DAM)* 499.0 415 
ASTROMERITIS (EL. 

SCHOOL) 
273.2 

65 YIOLOU (POLICE STN.)* 539.7 420 ALONA (EL. SCHOOL) 734.5 

80 
AKHELIA (ANATOLIKO 

MON.) 
401.2 428 AKROUNDA (EL. SCHOOL) 458.2 

81 
AKHELIA (OLV NURS. GRDN 

STN) 
398.8 429 YERMASOYIA (DAM) 437.4 
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ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ 
ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΒΡΟΥΖ 
(mm) 

ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ 
ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΒΡΟΥΖ 
(mm) 

82 PAPHOS (AIRPORT)* 374.0 430 
PERISTERONA (POLICE 

STN.) 
272.1 

85 ARGAKA (PRIVATE)* 397.2 440 
PANAYIA BRIDGE (FOREST 

STN.) 
399.8 

90 YIALIA (POLICE STN. NEW) 399.7 451 PALEKHORI (PRIVATE)* 678.4 

93 DRINIA (PRIVATE) 549.9 458 ARAKAPAS (EL. SCHOOL)* 540.6 

94 ASPROKREMMOS (DAM)* 418.6 460 
AY. EPIPHANIOS-ORINIS 

(PRIV) 
404.8 

95 LEMONA* 560.1 461 KAMBI (EL. SCHOOL) 590.5 

101 AMARGETI* 516.3 462 APLIKI 540.1 

105 KANNAVIOU (EL. SCHOOL)* 583.0 464 MENIKO (EL. SCHOOL) 279.4 

106 POMOS (DAM) 514.2 466 PHARMAKAS* 638.4 

108 PHINOKLI* 514.9 467 GOURRI (EL. SCHOOL) 555.9 

110 AYIA (FOREST STN.)* 687.9 477 
KELLAKI (EL. 

SCHOOL/PRIVATE) 
554.5 

116 KHAPOTAMI (VETER. FARM) 375.6 490 KLIROU (POLICE STN.) 350.4 

120 
PANAYIA PANO (POLICE 

STN.) 
660.3 493 

AY. IOANNIS-MALUNDA 
(E.S./PR)* 

311.3 

130 
STAVROS TIS PSOKAS 

(FOR STN.) 
758.3 500 MAKHERAS (MON.) 612.0 

135 VRECHIA* 625.1 510 KIONIA (FOREST STN.) 663.1 

140 
KELOKEDHARA (POLICE 

STN.) 
552.6 520 

KOKKINOTRIMITHIA (POL 
STN.) 

283.4 

141 ORIDHES (GOAT UNIT) 476.9 530 ORA (POLICE STN.) 553.5 

150 ALEKTORA (POLICE STN.)* 464.7 540 MONI (POLICE STN.) 383.2 

151 TRIPYLOS 708.3 550 
MANDRA-TU-KAMBIOU 

(FOR ST) 
520.3 

160 
PYRGOS KATO (POLICE 

STN.) 
443.9 565 POLITIKO (EL. SCHL/PR)* 342.6 

164 DHODHEKA ANEMI* 750.6 572 KALAVASOS (MINES) 440.7 

168 LIMNITIS (SAW MILL) 542.9 580 
DHEFTERA KATO (POLICE 

STN.) 
302.8 

170 PISSOURI (POLICE STN.) 396.6 583 TSERI (EL. SCHOOL A')* 309.4 

171 ALONOUDHI 644.3 592 LEFKARA PANO (DAM)* 499.5 

174 PANO VRYSI* 671.6 595 KALAVASOS (POLICE STN.) 389.8 

175 
PHILOUSA-

KELOKEDHARON 
568.5 596 VAVLA (PRIVATE)* 484.2 

178 KAMBOS (EL. SCHOOL) 652.0 597 
ANALIONDAS (EL. 

SCHOOL)* 
374.7 

179 DHORA (EL. SCHOOL)* 540.3 598 KATO DHRYS (PRIVATE) 488.7 

180 KYKKO (MON.) 750.1 599 
LYTHRODHONDA (EL. 

SCHOOL)* 
435.3 

190 EVDHIMOU (POLICE STN.) 433 600 
LEFKARA PANO (POLICE 

STN.) 
520.2 

203 MALLIA (OENOLOGY) 621.6 628 SKARINOU (EL. SCHOOL) 418.5 

204 KAMINARIA (PRIVATE) 711.2 630 ZYYI (A.R.I. EXPER. STN.)* 376.8 

205 PAKHNA (POLICE STN.) 583.6 632 MATHIATI (EL. SCHOOL) 409.8 
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ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ 
ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΒΡΟΥΖ 
(mm) 

ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ 
ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΒΡΟΥΖ 
(mm) 

206 
PRASTIO-EVDHIMOU (EL. 

SCHL)* 
469.2 633 DHIPOTAMOS (DAM)* 415.1 

207 OMODHOS (EL. SCHOOL) 680.6 640 NICOSIA (P.W.D.) 310.8 

211 KALOPANAYIOTIS (DAM) 592.0 648 KOPHINOU (POLICE STN.) 384.2 

220 PEDHOULAS (POLICE STN.) 842.8 650 
PERAKHORIO (POLICE 

STN.) 
339.9 

225 
PRODHROMOS (FOR.ST 

COLLGE) 
800.5 652 KORNOS (EL. SCHOOL) 421.2 

230 
TRIKOUKKIA (NURS. GRDN 

STN.)* 
876.2 660 KORNOS (FOREST STN.) 453.5 

232 
AY. THERAPON (EL. 

SCHOOL) 
573.4 670 ATHALASSA (GOV. FARM) 312.2 

250 
PLATRES PANO (IMPR. 

BOARD) 
789.9 674 AYIA VARVARA (MON.) 417.0 

260 KILANI (POLICE STN.) 672.4 675 STAVROVOUNI (MON.) 388.0 

270 TROODOS (P.W.D.) 1040.4 676 ALAMINOS (EL. SCHOOL) 360.9 

288 GALATA (EL. SCHOOL) 505.8 678 PSEVDHAS (EL. SCHOOL) 405.9 

290 EVRYKHOU (POLICE STN.) 373.9 679 MAZOTOS* 341.3 

291 KAKOPETRIA (EL. SCHOOL) 611.0 685 ALETHRIKO (POLICE STN.) 354.5 

295 DHOROS (OENOLOGY) 565.0 690 ATHIENOU (POLICE STN.) 316.4 

300 AMIANDOS PANO (MINES) 909.4 710 KITI (POLICE STN.) 329.0 

310 PLATANIA (FOREST STN.) 838.1 713 
ARADHIPPOU (EL. SCHOOL  

B') 
335.3 

311 KHALASSA (EL. SCHOOL) 498.4 715 MENEOU (PRIVATE FARM)* 342.2 

320 
SAITTAS (NURS. GRDN 

NEW STN) 
652.3 718 

AVDHELLERO (EL. 
SCHOOL) 

331.7 

321 LANIA (EL. SCHOOL) 574.4 730 LARNACA (P.W.D.) 324.2 

325 AY. MAMAS (EL. SCHOOL) 579.6 731 LARNACA (AIRPORT)* 322.1 

330 
PHASSOURI 

(PLANTATIONS) 
399.2 779 

XYLOTYMBOU (EL. 
SCHOOL B')* 

311.1 

331 KAPILIO (EL. SCHOOL)* 555.6 800 
AKHNA (FOREST NURS 

STN.) 
321.2 

332 AKROTIRI (R.A.F. STN.) 375.6 810 
XYLOPHAGOU (POLICE 

STN.) 
310.0 

333 YPSONAS (EL. SCHOOL) 401.9 825 
VRYSOULLES (EL. 

SCHOOL)* 
318.2 

336 SPILIA (EL. SCHOOL)* 663.8 845 
PHRENAROS (RESERV. 

WDD) 
322.8 

337 
KYPEROUNDA (EL. 

SCHOOL) 
709.8 888 SOTIRA (EL. SCHOOL)* 337.4 

338 POLEMIDHIA PANO (DAM) 427.9 890 DHERINIA (POLICE STN.) 343.3 

- - - 895 AYIA NAPA (EL. SCHOOL) 337.2 
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2.2.2. Δπηθαλεηαθή θαη Τςνκεηξηθή Αλαγσγή Βξνρνπηώζεσλ 

Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη επηθαλεηαθήο νινθιήξσζεο βξνρνπηψζεσλ είλαη 

εθείλεο ηεο επηθαλεηαθήο νινθιήξσζεο απφ ηηο νπνίεο θπξίσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ πνιπγψλσλ Thiessen. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, είλαη επηζπκεηή ε κεηαθνξά ηεο βξνρνκεηξηθήο πιεξνθνξίαο 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηαζκψλ ζε δηαθνξεηηθά πςφκεηξα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε αλνκνηφκνξθεο πςνκεηξηθήο θαηαλνκήο ησλ 

βξνρνκεηξηθψλ ζηαζκψλ κηαο ιεθάλεο, πνπ ζπλήζσο θαιχπηνπλ µφλν ηα 

πεδηλά ή εκηνξεηλά ηκήκαηα απηήο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ππνεθηίκεζε 

ηεο επηθαλεηαθήο βξνρφπησζεο ηεο ιεθάλεο, αθνχ παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ 

χςνπο βξνρφπησζεο µε ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ, µε ηππηθέο ηηκέο απφ 0,5 

σο 2,0 mm/m (35). 

Έζησ zs ην µέζν πςφκεηξν ηεο ιεθάλεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη µε θιαζηθέο 

ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο, zζ ην µέζν πςφκεηξν ησλ βξνρνκεηξηθψλ ζηαζκψλ 

θαη hs ην επηθαλεηαθφ µέζν εηήζην χςνο βξνρήο, ην νπνίν πξνθχπηεη µε 

επηθαλεηαθή νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεκεηαθψλ δεηγκάησλ. Αλ ηζρχεη 

zs = zζ, ε πςνκεηξηθή θαηαλνκή ησλ ζηαζκψλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο 

ιεθάλεο, θαη, ζπλαθφινπζα, ε βξνρφπησζε πνπ ππνινγίδεηαη µέζσ 

επηθαλεηαθήο νινθιήξσζεο ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο επηθαλεηαθήο 

βξνρφπησζεο ηεο ιεθάλεο. Αλ σζηφζν ηα δχν κέζα πςφκεηξα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά, ηφηε απαηηείηαη δηφξζσζε ηεο ππνινγηδφκελεο βξνρφπησζεο µε 

βάζε ην ιεγφκελν ζπληειεζηή πςνκεηξηθήο αλαγσγήο: 

 
s

s

h

zz 


1   (2.8) 

φπνπ β ε βξνρνκεηξηθή βαζκίδα, δειαδή ε αλά κνλάδα κέηξνπ κεηαβνιή ηνπ 

χςνπο βξνρήο, ε νπνία ηαπηίδεηαη µε ηελ θιίζε ηεο επζείαο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ησλ κέζσλ εηήζησλ ηηκψλ ησλ ζεκεηαθψλ δεηγκάησλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ πςνκέηξσλ ησλ βξνρνκεηξηθψλ ζηαζκψλ.  
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ρήκα 2-3: Γεσγξαθηθή απεηθόληζε ησλ βξνρνκεηξηθώλ ζηαζκώλ κε αμηνπνηήζηκα 
δεδνκέλα ηεο Κύπξνπ 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πςνκέηξνπ – κέζεο εηήζηαο βξνρφπησζεο κε ην 

πςφκεηξν ησλ ζηαζκψλ γίλεηαη γηα θαζεκία απφ ηηο 9 θχξηεο πδξνινγηθέο 

ιεθάλεο ζηηο νπνίεο είλαη ρσξηζκέλε ην λεζί ηεο Κχπξνπ (ρήκα 2-3). Δθ ησλ 

πξαγκάησλ, δελ γίλεηαη δπλαηή ε ζρεηηθή δηεξεχλεζε γηα ηηο ιεθάλεο 4 θαη 5, 

ελψ γηα ηε ιεθάλε 7 φινη νη ζηαζκνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε παξαπιήζην 

πςφκεηξν θαη επνκέλσο δελ είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηεο 

βξνρνβαζκίδαο.   

Απφ ην ρήκα 2-4 έσο ην ρήκα 2-9 παξνπζηάδνληαη νη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ηεο αληηζηνηρίαο ηνπ πςνκέηξνπ ησλ ζηαζκψλ κε ηε κέζε εηήζηα 

βξνρφπησζε. Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθέο κε ηε 

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

κεηξήζεσλ αθελφο θαη αθεηέξνπ ηε κηθξή πνιππινθφηεηα πνπ εηζάγεη ην 

πςφκεηξν ζην θαζεζηψο ηεο βξνρφπησζεο θπξίσο ιφγσ ηνπ ζρεηηθά νκαινχ, 

σο πξνο ηηο θιίζεηο, αλάγιπθνπ. Οη βξνρνβαζκίδεο επνκέλσο ππνινγίδνληαη 

ίζεο (βι. γξαθηθέο παξαζηάζεηο) κε 0,346, 0,292, 0,541, 0,379, 0,271 θαη 

0,345 mm/m αχμεζεο ηνπ πςνκέηξνπ γηα ηηο θχξηεο ιεθάλεο 1, 2, 3, 6, 8 θαη 9 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  1177  ααππόό  552277 

αληίζηνηρα. Δηδηθά γηα ηε ιεθάλε 8 (ρήκα 2-8) είλαη εκθαλήο ε επίδξαζε ηνπ 

ζηαζκνχ Σηαπξνβνύλη, ν νπνίνο έρεη κηθξφηεξε βξνρφπησζε απφ ηνπο 

γεηηνληθνχο. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ κε ηνπο γεηηνληθνχο 

ζηαζκνχο (δηπιή αζξνηζηηθή θακπχιε – ζπζρεηίζεηο) δελ πξνθχπηεη ζέκα είηε 

ζθαικάησλ είηε αλνκνηνγέλεηαο. Ο ζηαζκφο απηφο απνθαζίζηεθε λα 

δηαηεξεζεί σο ηέηνηνο αιιά λα απνθιεηζηεί απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

βξνρνβαζκίδαο, ε νπνία ηειηθά ηίζεηαη ίζε κε 0,3. 
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ρήκα 2-4: ρέζε πςνκέηξνπ κε ύςνο βξνρόπησζεο γηα ηελ θύξηα πδξνινγηθή ιεθάλε 1 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  1188  ααππόό  552277 

POMOS (DAM)PYRGOS KATO (POLICE 

STN.)

POLIS (POLICE STN.)

POLIS (TECHNICAL 

SCHOOL)

YIALIA

YIOLOU (POLICE STN.)

SMIYES (FOREST STN.)

STAVROS TIS PSOKAS 

(FOR STN.)

DHROUSHA (POLICE 

STN.)

DRINIA (PRIVATE)

ARGAKA (PRIVATE)

DHODHEKA ANEMI

LIMNITIS (SAW MILL)

PHINOKLI

KAMBOS (EL. SCHOOL)

KATHIKAS (EL. SCHOOL)

y = 0.2923x + 418.13

R
2
 = 0.7434

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

0 200 400 600 800 1000 1200

Τυόμεηρο ζηαθμού (m)

Μ
έζ

η
 ε

η
ή

ζ
ια

 β
ρ

ο
τ
ό

π
η
φ

ζ
η

 (
m

m
) 

  
 .

  

ρήκα 2-5: ρέζε πςνκέηξνπ κε ύςνο βξνρόπησζεο γηα ηελ θύξηα πδξνινγηθή ιεθάλε 2 
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ρήκα 2-6: ρέζε πςνκέηξνπ κε ύςνο βξνρόπησζεο γηα ηελ θύξηα πδξνινγηθή ιεθάλε 3 
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ρήκα 2-7: ρέζε πςνκέηξνπ κε ύςνο βξνρόπησζεο γηα ηελ θύξηα πδξνινγηθή ιεθάλε 6 
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ρήκα 2-8: ρέζε πςνκέηξνπ κε ύςνο βξνρόπησζεο γηα ηελ θύξηα πδξνινγηθή ιεθάλε 8 
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ρήκα 2-9: ρέζε πςνκέηξνπ κε ύςνο βξνρόπησζεο γηα ηελ θύξηα πδξνινγηθή ιεθάλε 9 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο κέζεο εηήζηαο επηθαλεηαθήο βξνρφπησζεο, πςνκεηξηθά 

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

θχξηα θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, γίλεηαη αθνχ ζρεδηαζηνχλ ηα 

πνιχγσλα Thiessen θαη γίλεη ε αληίζηνηρε πςνκεηξηθή δηφξζσζε κε βάζε ηε 

βξνρνβαζκίδα ηεο αληίζηνηρεο ιεθάλεο απνξξνήο βάζεη ηεο Δμίζσζεο 2.8. Οη 

ηηκέο απηέο γηα θάζε θχξηα πδξνινγηθή ιεθάλε αιιά θαη γηα θάζε ιεθάλε 

θπξίνπ θξάγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 2-2. 
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Πίλ. 2-2: Τςνκεηξηθά δηνξζσκέλεο επηθαλεηαθέο βξνρνπηώζεηο ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο 

Λεθάλε απνξξνήο Μέζν 
πςόκεηξν 
ιεθάλεο 

(m) 

Δπηθαλεηαθή 
βξνρόπησζε 

(ρσξίο πςνκεηξηθή 
αλαγσγή) (mm) 

Δπηθαλεηαθή 
βξνρόπησζε (κε 

πςνκεηξηθή 
αλαγσγή) (mm) 

Κύξηα Τδξνινγηθή 
Λεθάλε 1 

465.1 558.1 551.0 

Φξάγκα Αξκίλνπ 952.3 738.5 748.0 

Φξάγκα 
Αζπξόθξεκκνπ 

582.8 595.5 604.1 

Φξάγκα Καλλαβηνύ 795.1 676.2 691.6 

Φξάγκα 
Μαπξνθόιπκπνπ 

467.9 542.5 563.9 

Κύξηα Τδξνινγηθή 
Λεθάλε 2 

416.3 530.7 542.1 

Φξάγκα Επξέηνπ 539.8 634.5 612.8 

Φξάγκα Ωκνύ 545.2 514.6 508.0 

Κύξηα Τδξνινγηθή 
Λεθάλε 3 

414.7 384.6 383.7 

Κύξηα Τδξνινγηθή 
Λεθάλε 8 

259.1 408.6 415.8 

Φξάγκα Καιαβαζζνύ 564.5 538.6 546.7 

Φξάγκα Λεύθαξα 628.1 549.4 540.4 

Φξάγκα Δηπνηάκνπ 368.2 465.6 464.5 

Κύξηα Τδξνινγηθή 
Λεθάλε 9 

438.2 506.1 534.7 

Φξάγκα Κνύξξε 825.5 651.3 668.8 

Φξάγκα Πνιεκίδηα 457.0 503.0 515.4 

Φξάγκα Γεξκαζόγεηα 586.0 532.0 607.9 
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2.2.3. Πξνζδηνξηζκόο Σάζεσλ ησλ Δηήζησλ Βξνρνπηώζεσλ 

Απφ ην ρήκα 2-10 έσο ην ρήκα 2-16 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ 

εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ γηα ηηο πδξνινγηθέο πεξηνρέο 1, 2, 3, 6, 7, 8 θαη 9 απφ 

ην πδξνινγηθφ έηνο 1969-70 έσο ην έηνο 2007-08. Γηα ηηο πεξηνρέο 3, 6 θαη 7 ν 

ππνινγηζκφο γίλεηαη κφλν γηα ηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο. Γηαπηζηψλεηαη φηη 

ππάξρεη κηα αζζελήο πησηηθή ηάζε πνπ κάιηζηα αληηζηξέθεηαη ζε αλνδηθή γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πδξνινγηθψλ πεξηνρψλ 6, 7 θαη 8.  

Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ θιηκαηηθψλ ηάζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

έγηλε εηδηθή έξεπλα ζην ζέκα απηφ θαηαιήγνληαο ζε θάπνηεο δηαπηζηψζεηο. 

ηα γξαθήκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ βξνρνπηψζεσλ εληνπίζηεθαλ αλνδηθνί θαη 

θαζνδηθνί θιάδνη. Σν κηθξφ κήθνο απηψλ ησλ πεξηφδσλ αλνδηθψλ θαη 

θαζνδηθψλ θιάδσλ δελ επηηξέπνπλ ηε ζπλαγσγή αζθαιψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ χπαξμε ή φρη ηάζεσλ. Απφ ζηαηηζηηθήο 

πιεπξάο νη παξαηεξνχκελνη αλνδηθνί θαη θαζνδηθνί θιάδνη κπνξεί λα 

απνδνζνχλ ζηε ζπλήζε ηπραία δηαθχκαλζε ησλ πδξνινγηθψλ κεγεζψλ. Ο 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ζεκαληηθέο ηάζεηο, πνπ δελ εμεγνχληαη απφ ηε ζπλήζε 

ηπραία δηαθχκαλζε, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κεγάινπ κήθνπο ρξνλνζεηξψλ. 

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνζεηξέο απηφ πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί είλαη αλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο εκθαλίδεηαη ή φρη κηα εληαία, κνλφηνλε απμεηηθή (ή πησηηθή) ηάζε. 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο ηάζεο εθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή δνθηκή ηνπ 

Kendall, ε νπνία ειέγρεη ηελ χπαξμε κνλφηνλεο (απμεηηθήο ή πησηηθήο) ηάζεο, 

ρσξίο λα θάλεη θακηά ππφζεζε ζρεηηθά κε ην λφκν πνπ αθνινπζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ηάζε. Ζ δνθηκή έγηλε γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 

ρακειφηεξν, δειαδή ππάξρεη ηάζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα φζνπο ζηαζκνχο 

πεξλάλε ηε δνθηκή Kendall επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη ρακειφηεξν. Γηα 

φιεο ηηο ππφςε πδξνινγηθέο πεξηνρέο δηαπηζηψλεηαη φηη ε πησηηθή (ή 

απμεηηθή) ηάζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, επνκέλσο δελ ζηεξίδεηαη 

ζεσξεηηθά ε δηαπίζησζε ηάζεο ζηα θαηαθξεκλίζκαηα. 
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y = -1.3627x + 577.64
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ρήκα 2-10: Γηάγξακκα εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ γηα ηελ πδξνινγηθή πεξηνρή 1 

y = -1.1636x + 565.34
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ρήκα 2-11: Γηάγξακκα εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ γηα ηελ πδξνινγηθή πεξηνρή 2 
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y = -0.2959x + 456.88

100

200

300

400

500

600

700

19
69

-1
97

0

19
71

-1
97

2

19
73

-1
97

4

19
75

-1
97

6

19
77

-1
97

8

19
79

-1
98

0

19
81

-1
98

2

19
83

-1
98

4

19
85

-1
98

6

19
87

-1
98

8

19
89

-1
99

0

19
91

-1
99

2

19
93

-1
99

4

19
95

-1
99

6

19
97

-1
99

8

19
99

-2
00

0

20
01

-2
00

2

20
03

-2
00

4

20
05

-2
00

6

20
07

-2
00

8

Τδρολογικό Έηος

Δ
η
ή

ζ
ια

 β
ρ

ο
τ
ό

π
η
φ

ζ
η

 (
m

m
) 

  
  
.

 

ρήκα 2-12: Γηάγξακκα εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ γηα ηελ πδξνινγηθή πεξηνρή 3 

y = 0.2372x + 353.57
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ρήκα 2-13: Γηάγξακκα εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ γηα ηελ πδξνινγηθή πεξηνρή 6 
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y = 0.0195x + 323.47
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ρήκα 2-14: Γηάγξακκα εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ γηα ηελ πδξνινγηθή πεξηνρή 7 

y = 0.2364x + 411.01
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ρήκα 2-15: Γηάγξακκα εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ γηα ηελ πδξνινγηθή πεξηνρή 8 
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y = -0.4657x + 543.76

200

300

400

500

600

700

800

19
69

-1
97

0

19
71

-1
97

2

19
73

-1
97

4

19
75

-1
97

6

19
77

-1
97

8

19
79

-1
98

0

19
81

-1
98

2

19
83

-1
98

4

19
85

-1
98

6

19
87

-1
98

8

19
89

-1
99

0

19
91

-1
99

2

19
93

-1
99

4

19
95

-1
99

6

19
97

-1
99

8

19
99

-2
00

0

20
01

-2
00

2

20
03

-2
00

4

20
05

-2
00

6

20
07

-2
00

8

Τδρολογικό Έηος

Δ
η
ή

ζ
ια

 β
ρ

ο
τ
ό
π

η
φ

ζ
η

 (
m

m
) 

  
 .

 

ρήκα 2-16: Γηάγξακκα εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ γηα ηελ πδξνινγηθή πεξηνρή 9 
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2.2.4. ηαηηζηηθή αλάιπζε ειαρίζησλ εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ 

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

νη εηήζηεο βξνρνπηψζεηο, δηελεξγήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ειαρίζησλ 

εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ. Ζ αλάιπζε πεξηέιαβε πξνζαξκνγή δχν ζηαηηζηηθψλ 

θαηαλνκψλ:  

α. Log Person III 

β. Gumbel 

Γεληθά ε (α) θαηαλνκή είλαη θαηάιιειε ζε δείγκαηα κε έληνλε ζηαηηζηηθή 

αζπκκεηξία (skewness) θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί γηα δηεξεχλεζε αθξαίσλ 

γεγνλφησλ ζε εληαίν δείγκα. Αλαθέξεηαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ 

δηεξεχλεζε πιεκκχξσλ δηεζλψο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θαηαλνκή (β) 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα δηεξεχλεζε αθξαίσλ ηηκψλ ζε πνιιέο εθαξκνγέο 

αιιά δελ κπνξεί λα δψζεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα φηαλ ε ζηαηηζηηθή 

θαηαλνκή ησλ δείγκαηνο έρεη πςειφ δείθηε αζπκκεηξίαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο θαηαλνκήο (α) ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πην αμηφπηζηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο κε ηηο δχν πξνζεγγίζεηο έδσζαλ 

παξαπιήζηα απνηειέζκαηα θαη παξαηίζεληαη ζηνλ  Πίλ. 2-3. ηνλ πίλαθα απηφ 

δίδνληαη νη ειάρηζηεο βξνρνπηψζεηο γηα πεξίνδν επαλαθνξάο T=10, 20, 50, 

100, 500 θαη 1000 έηε. 
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Πίλ. 2-3: Δθηηκήζεηο ειάρηζησλ εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ κε δεδνκέλε πεξίνδν 
επαλαθνξάο γηα θάζε κηα από ηηο 7 πδξνινγηθέο πεξηνρέο 

Τδξνινγηθή πεξηνρή / 

Καηαλνκή 

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

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

Log Pearson III 399 394 311 228 215 269 386 

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

LogPearson III 360 355 268 190 195 226 342 

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

LogPearson III 319 313 221 150 172 182 294 

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

LogPearson III 293 287 195 126 159 155 264 

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

LogPearson III 245 237 144 85 134 108 207 

Σ=1000 έηε Gumbel 0 0 0 0 0 0 0 

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

2.3.1. Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, ν Αλάδνρνο ζα έπξεπε λα πξνβεί ζε 

«ζχληνκε αλαζεψξεζε θαη επαλεθηίκεζε ησλ πεγψλ λεξνχ ζε ζρέζε κε ηε 

κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ». Ήδε 

ζε φ,ηη αθνξά ηνπο επηθαλεηαθνχο πδαηηθνχο πφξνπο, ν χκβνπινο πξνέβε 

ζε ξηδηθή επαλαμηνιφγεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα ιφγνπο πνπ εμεγνχληαη 

ζηε ζρεηηθή έθζεζε πνπ ππεβιήζε. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπληζηψζα ηεο 

εμάηκηζεο, ε κειέηε FAO είρε θαηαιήμεη ζην παξαθάησ ζπκπέξαζκα: 

“Evaporation analysis demonstrates that records are not reliable and that it is 

necessary to perform a serious quality check of the evaporation records 

before these can be used for water resources management.” 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Έθζεζε 

ζεσξήζεθε απαξαίηεηε κε δεδνκέλν ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα. 

2.3.2. Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο Γπλεηηθήο Δμαηκνδηαπλνήο 

ε αληίζεζε µε ηε βξνρφπησζε, ε θπζηθή εμάηκηζε είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

κεηξεζεί µε αμηφπηζην ηξφπν. Σν ζχλεζεο φξγαλν κέηξεζεο είλαη ην 

εμαηµηζίµεηξν, ην νπνίν ππνινγίδεη ηελ απψιεηα λεξνχ απφ κηα κηθξή ιεθάλε. 

Ζ δηαθνξά θιίκαθαο σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ηνλ φγθν λεξνχ ηεο ιεθάλεο ηνπ 

εμαηκηζίµεηξνπ ζε ζρέζε µε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ελφο ηακηεπηήξα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο εμάηκηζεο. 

Δπηπιένλ ζπρλά παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ 

ηνπνζέηεζε, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ηνπ νξγάλνπ, ηα νπνία ην θαζηζηνχλ 

εληειψο αλαμηφπηζην. Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξνηηκφηεξνο ν έκκεζνο ηξφπνο 

εθηίκεζεο ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο εμαηκνδηαπλνήο, µε βάζε κεηξήζεηο άιισλ 

κεηεσξνινγηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Απφ ηηο πνηθίιεο 

κεζνδνινγίεο πνπ απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ε νηθνγέλεηα ησλ κεζφδσλ 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κέζνδν ηνπ Penman ζεσξείηαη παγθνζκίσο ε πιένλ 

αμηφπηζηε θαη θπζηθά ζεκειησκέλε.  
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Ζ αλάγθε χπαξμεο ηαπηφρξνλσλ κεηξήζεσλ ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο 

πγξαζίαο, ειηνθάλεηαο θαη ηαρχηεηαο αλέκνπ πνπ απαηηεί ε κέζνδνο Penman, 

πεξηνξίδεη ην εχξνο εθαξκνγήο ηεο. πρλά, παξαηεξείηαη έιιεηςε δεδνκέλσλ, 

µε εμαίξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ είλαη ε επθνιφηεξα κεηξήζηκε 

κεηεσξνινγηθή κεηαβιεηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί ηξφπνη 

εθηίκεζεο ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο ζπλαξηήζεη µφλν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

2.3.2.1. Ζ Μέζνδνο Penman θαη ε πλδπαζηηθή Penman-Monteith 

Ζ θεξψλπκε κέζνδνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ αλαιπηηθψλ 

ηερληθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ πιήξε κεραληζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εμάηκηζεο, ζεσξείηαη δε επηζηεκνληθά σο ε πιένλ αμηφπηζηε. Ο Penman 

(1948), ζπλδπάδνληαο ηελ εμίζσζε ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο µε ηηο εμηζψζεηο δηάρπζεο ησλ πδξαηκψλ θαη αηζζεηήο ζεξκφηεηαο, 

θαηαιήγεη ζηελ αθφινπζε ζρέζε ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο εμάηκηζεο απφ 

πδάηηλε επηθάλεηα, εθθξαζκέλνπ ζε mm/εκέξα: 

 DuF
R

E n )(




 





   (2.11) 

φπνπ Δ ε θιίζε ηεο θακπχιεο πίεζεο θνξεζκνχ, γ ν ςπρξνκεηξηθφο 

ζπληειεζηήο, Rn ε θαζαξή ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο, F(u) ε ζπλάξηεζε αλέκνπ 

θαη D ην έιιεηκκα θνξεζκνχ ησλ πδξαηκψλ. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ Penman απαηηνχληαη ηα αθφινπζα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία: 

 ην γεσγξαθηθφ πιάηνο αλαθνξάο, θ (ζε rad) 

 ν δείθηεο ηεο εκέξαο ηνπ έηνπο, J 

 ην πςφκεηξν z (ζε m) 

 ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, T (ζε νC) 

 ε κέζε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο, U (%) 

 νη ψξεο ειηνθάλεηαο, n 

 ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, u (ζε m/s), κεηξεκέλε ζε χςνο 2 m απφ 

ην έδαθνο. 

Ζ αξρηθή κέζνδνο Penman αλαπηχρζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εμάηκηζεο 

απφ πδάηηλε επηθάλεηα. ε φ,ηη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Γπλεηηθήο 

Δμαηκνδηαπλνήο απφ ηελ θαιιηέξγεηα αλαθνξάο, αλαπηχρζεθε ε ζπλδπαζηηθή 

κέζνδνο Penman-Monteith, ε εμίζσζε ηεο νπνίαο είλαη ε εμήο: 
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Ζ δηαθνξά ηεο Penman γηα πδάηηλε επηθάλεηα θαη ηεο Penman-Monteith γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο απφ ηελ θαιιηέξγεηα 

αλαθνξάο, ζπλίζηαηαη ζηα εμήο ζεκεία: (α) ε ηηκή ηεο ιεπθαχγεηαο (albedo) γηα 

ην λεξφ θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα αλαθνξάο, (β) ε επηθαλεηαθή αληίζηαζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο αλαθνξάο rs = 69 ή 70 s/m ζε ζρέζε κε ηε κεδεληθή ηηκή γηα ηελ 

πδάηηλε επηθάλεηα, (γ) ν ςπρξνκεηξηθφο ζπληειεζηήο (γ΄) ηεο Penman-

Monteith είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ςπρξνκεηξηθνχ ζπληειεζηή (γ) ηεο Penman 

ζχκθσλα κε ηε ζρέζε γ΄ = γ(1+rs/ra), φπνπ rs ε επηθαλεηαθή αληίζηαζε ησλ 

ζηνκάησλ ησλ θπιισκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο αλαθνξάο θαη ra ε αεξνδπλακηθή 

αληίζηαζε, θαη (δ) ε ζπλάξηεζε αλέκνπ F(u) είλαη δηαθνξεηηθή. 

2.3.2.2. Ζ Μέζνδνο Hargreaves 

Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο ηεο 

θαιιηέξγεηαο αλαθνξάο πνπ απαηηεί κφλν ζεξκνθξαζηαθά δεδνκέλα εηζφδνπ 

θαη κάιηζηα ζεξκνθξαζίεο κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ, είλαη ε κέζνδνο 

Hargreaves, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ απιή εμίζσζε: 

 

 5.0

minmax )(*)8.17(*)(*0023.0 TTT
S

E a
o

rc 


 (2.13) 

φπνπ Εrc ε εμαηκνδηαπλνή ηεο θαιιηέξγεηαο αλαθνξάο ζε mm/d, So ε 

εμσγήηλε αθηηλνβνιία ζε kJ/(m2/d), ι ε ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα εμάηκηζεο ζε 

kJ/kg, Ta ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε νC, θαη (Tmax – Tmin) ε 

δηαθνξά ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζε νC. Ζ κέζνδνο απηή 

δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ Penman-Monteith θαη 

ζπζηήλεηαη σο κηα αλεθηή πξνζέγγηζε ζε πεξίπησζε πνπ ηα κφλα δηαζέζηκα 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα είλαη ηα δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο. 

2.3.2.3. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε κέζνδνο Hargreaves 

Οη Droogers and Allen, 2002 [28] πξφηεηλαλ κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο αξρηθήο 

κεζφδνπ Hargreaves πεξηιακβάλνληαο θαη ηε κεληαία θαηαθξήκληζε P (mm).  

 76.0

minmax ]0123.0)[(*)8.17(*408.0*0023.0 PTTTSE aorc  (2.14) 
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φπνπ Εrc ε εμαηκνδηαπλνή ηεο θαιιηέξγεηαο αλαθνξάο ζε mm/d, So ε 

εμσγήηλε αθηηλνβνιία ζε MJ/(m2/d), ι ε ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα εμάηκηζεο ζε 

kJ/kg, Ta ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε νC, θαη (Tmax – Tmin) ε 

δηαθνξά ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζε νC. 
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2.3.3. Τπνινγηζκόο ηεο Μέζεο Δηήζηαο Θεξκνθξαζίαο θαη ηεο 
Θεξκνβαζκίδαο 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ππνινγίζηεθαλ νη κέζεο εηήζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηα πδξνινγηθά 

έηε απφ ην 1990-91 έσο ην 2006-07. πλνιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 37 

κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί νη νπνίνη ρσξηθά εκθαλίδνληαη ζην ρήκα 2-17, ελψ 

νη ηηκέο ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε ζηαζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην πςφκεηξν ηνπ ζηαζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 2-4. 

 

ρήκα 2-17: Υάξηεο κε ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
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Πίλ. 2-4: Μέζεο εηήζηεο ζεξκνθξαζίεο ζηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο 

α/α Κωδικός Μεηεωρολογικός Σηαθμός Υψόμεηρο 
Μέζη εηήζια 

Θερμοκραζία (
o
C) 

1 32 KATHIKAS (E.S.) 650 16.5 

2 41 POLIS CHRYSOCHOUS (T.S.) 15 19.2 

3 63 EVRETOU (DAM) 110 19.6 

4 81 ACHELEIA (N.G.) 45 19.6 

5 82 PAFOS (AIRPORT) 10 18.9 

6 90 GIALIA (F.S.)  3 19.1 

7 94 ASPROKREMMOS (DAM) 89 19.6 

8 120 PANO PANAGIA (F.S.) 820 16.4 

9 130 STAVROS PSOKAS (F.S.) 780 16.2 

10 178 KAMPOS (P.S.) 695 15.8 

11 203 MALIA  645 17 

12 225 PRODROMOS (C.F.C.) 1380 13.1 

13 270 TROODOS SQUARE 1725 10.5 

14 301 PANO AMIANTOS (MINES) 1380 13.4 

15 310 PLATANIA (F.S.) 1120 13.9 

16 313 KOURIS (DAM) 220 19.9 

17 320 SAITTAS (N.G.) 640 17.2 

18 330 FASSOURI (PLANTATIONS) 15 18.6 

19 332 AKROTIRI (R.A.F.) 20 19.6 

20 377 AGROS  1015 16.1 

21 388 LEMESOS PORT (NEW) 3 19.9 

22 415 ASTROMERITIS (P.S.) 160 19.4 

23 429 GERMASOGEIA (DAM) 70 20.4 

24 440 PANAGIA BRIDGE (F.S.) 440 16.7 

25 493 AG. IOANNIS (MALOUNTAS) (E.S.) 350 18.4 

26 565 POLITIKO (E.S.) 405 18.8 

27 572 KALAVASOS (DAM) 160 19.9 

28 592 LEFKARA (DAM) 420 18.5 

29 630 ZYGI (A.R.I.) 40 19.2 

30 640 LEFKOSIA (P.W.D.) 160 20.3 

31 660 KORNOS (F.S.) 370 18.6 

32 666 ATHALASSA (RADIOSONDE) 140 19.8 

33 679 MAZOTOS 25 19.4 

34 690 ATHIENOU (P.S.) 170 19.6 

35 731 LARNAKA (AIRPORT) 1 19.8 

36 800 DASAKI ACHNAS 50 19.7 

37 889 PARALIMNI (HOSPITAL) 80 20.1 
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ην ρήκα 2-18 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο 

κε ην πςφκεηξν. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 είλαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεηηθφο (0,92) γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

κεηξήζεσλ. Ζ κεγάιε δηαζπνξά ζηα κηθξά πςφκεηξα είλαη θπζηνινγηθή θαη 

νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο έθζεζεο (aspect). Ζ 

ζεξκνβαζκίδα γηα φιν ην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δειαδή ν 

ξπζκφο κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ, 

ππνινγίζηεθε ίζε κε 0,005oC αλά m αχμεζεο ηνπ πςνκέηξνπ. 
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ρήκα 2-18: πζρέηηζε κέζεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο κε ην πςόκεηξν γηα όιε ηελ 
πεξηνρή κειέηεο 
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2.3.4. Τπνινγηζκόο ηεο Γπλεηηθήο Δμαηκνδηαπλνήο θαη Δμάηκηζεο 
κε βάζε ηε κέζνδν Penman-Monteith θαη Penman 

Ο ππνινγηζκφο ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο απφ ηελ θαιιηέξγεηα αλαθνξάο 

κε ηε κέζνδν Penman-Monteith θαη ηεο εμάηκηζεο απφ πδάηηλε επηθάλεηα κε 

ηε κέζνδν Penman είλαη εθηθηή γηα 19 κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο πγξαζίαο, 

ειηνθάλεηαο θαη ηαρχηεηαο αλέκνπ. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ζηαζκψλ 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2-19. Σα δεδνκέλα ησλ ζηαζκψλ απηψλ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλ. 2-5. 

 

ρήκα 2-19: Γεσγξαθηθή ζέζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ππνινγηζκνύ ηεο 
δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο 

Παξαθάησ δίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ απηψλ κε ην πςφκεηξν ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο. Παξαηεξνχκε φηη ε ζπζρέηηζε είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή, γεγνλφο 

πνπ ίζσο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη θπξίσο ηεο ηαρχηεηαο 

αλέκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε πνιχ πςειφηεξε ηηκή ηεο δπλεηηθήο εμάηκηζεο γηα 

ην ζηαζκφ ηνπ θξάγκαηνο Κνχξξε νθείιεηαη ζηελ πνιχ πςειφηεξε ηαρχηεηα 

αλέκνπ απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζηαζκφ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  
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Πίλ. 2-5: Μέζα εηήζηα ύςε δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο θαη εμάηκηζεο γηα 19 
κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηα πδξνινγηθά 
έηε 1990-91 έσο 2006-2007. 

A/A ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΦΟΜΔΣΡΟ 
ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΓΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΞΑΣΜΟΓΗΑΠΝΟΖ 
(mm) 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΔΞΑΣΜΗΖ 

(mm) 

1 63 EVRETOU (DAM) 110 1311.4 1415.1 

2 82 PAPHOS (AIRPORT) 10 1327.1 1482.3 

3 94 ASPROKREMMOS (DAM) 89 1381.9 1500.4 

4 130 
STAVROS TIS PSOKAS 

(FOR STN.) 
780 1101.9 1180.6 

5 225 
PRODHROMOS (FOR.ST 

COLLGE) 
1380 1111 1154.3 

6 310 PLATANIA (FOREST STN.) 1120 991.4 1065.1 

7 313  KOURRIS (DAM) 220 1623.8 1675.8 

8 320 
SAITTAS (NURS. GRDN 

NEW STN) 
640 1228.1 1301.5 

9 330 
PHASSOURI 

(PLANTATIONS) 
15 1180.2 1326.1 

10 377 AGROS 1010 1243.6 1286.1 

11 415 
ASTROMERITIS (EL. 

SCHOOL) 
160 1286.9 1396.4 

12 429 YERMASOYIA (DAM) 70 1353.2 1464.1 

13 440 
PANAYIA BRIDGE (FOREST 

STN.) 
440 1242.3 1323.8 

14 493 
AY. IOANNIS-MALUNDA 

(E.S./PR) 
350 1316 1410.6 

15 572 KALAVASOS (DAM) 160 1417.2 1507.6 

16 592 LEFKARA PANO (DAM) 420 1297.9 1383.5 

17 731 LARNACA (AIRPORT) 1 1427 1583.1 

18 800 
AKHNA (FOREST NURS 

STN.) 
50 1302.8 1442.7 

19 893 PARALIMNI 80 1379.4 1541.4 

Δπίζεο γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο Δμάηκηζεο κε ηε κέζνδν Penman κε 

ηηο ηηκέο πνπ δεκνζηεχηεθαλ γηα ηνπο ίδηνπο ζηαζκνχο απφ εμαηκηζίκεηξα ζηε 

κειέηε ηνπ FAO (26). Ζ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ απηψλ δίλεηαη ζηνλ Πίλ. 2-6. 

Δθφζνλ ζεσξήζνπκε φηη νη ηηκέο Penman πξνζεγγίδνπλ επαξθψο ηελ 

εμάηκηζε απφ επηθάλεηεο λεξνχ, ν ιφγνο ησλ δχν ηηκψλ ζα πξέπεη λα 

πξνζεγγίδεη ηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εμαηκηζηκέηξνπ ηχπνπ Α (Pan A 

coefficient). Γηαπηζηψλνπκε φηη ν ιφγνο ησλ δχν ηηκψλ βξίζθεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πιεζίνλ ηνπ ζπλήζνπο εχξνπο ηηκψλ γηα ην 

ζπληειεζηή εμαηκηζίκεηξνπ ηχπνπ Α. ην ρήκα 2-22 παξνπζηάδεηαη 

αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε κε ηελ ππφζεζε φηη ν εηήζηνο ζπληειεζηήο ηνπ 

εμαηκηζηκέηξνπ είλαη 0,7 ε νπνία επξίζθεηαη ζην θάησ φξην ηνπ απνδεθηνχ 

εχξνπο. Φαίλεηαη, φπσο ζα έπξεπε, φηη νη ηηκέο Penman δελ είλαη πνηέ 
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κηθξφηεξεο απφ 0,7 επί ηηο ηηκέο ηνπ εμαηκηζηκέηξνπ. ε θάζε πεξίπησζε, νη 

δηαθνξέο είλαη κηθξέο, ζε απφιπηεο ηηκέο, γηα λα έρνπλ ηδηαίηεξε πξαθηηθή 

ζεκαζία. 
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ρήκα 2-20: πζρέηηζε κέζεο εηήζηαο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο κε ην πςόκεηξν ηνπ 
ζηαζκνύ 
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ρήκα 2-21: πζρέηηζε κέζεο εηήζηαο δπλεηηθήο εμάηκηζεο κε ην πςόκεηξν ηνπ 
ζηαζκνύ 

Πίλ. 2-6: ύγθξηζε ησλ ηηκώλ ηεο εμάηκηζεο από ηε κέζνδν Penman κε ηηο ηηκέο 
ηνπ εμαηκηζίκεηξνπ 

A/A ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΦΟΜΔΣΡΟ 
ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΔΞΑΣΜΗΖ 
θαηά Penman 

(mm) 

ΔΣΖΗΑ ΣΗΜΖ ΑΠΟ 
ΔΞΑΣΜΗΗΜΔΣΡΟ 

(mm) 

ΛΟΓΟ PENMAN 
ΠΡΟ 

ΔΞΑΣΜΗΗΜΔΣΡΟ 

1 63 EVRETOU (DAM) 110 1415.1 1817 0.78 

2 82 PAPHOS (AIRPORT) 10 1482.3 1861 0.80 

3 94 ASPROKREMMOS (DAM) 89 1500.4 1968 0.76 

4 130 
STAVROS TIS PSOKAS 

(FOR STN.) 
780 1180.6 1240 0.95 

5 225 
PRODHROMOS (FOR.ST 

COLLGE) 
1380 1154.3 1350 0.86 

6 310 
PLATANIA (FOREST 

STN.) 
1120 1065.1 954 1.12 

7 313  KOURRIS (DAM) 220 1675.8 2259 0.74 

8 320 
SAITTAS (NURS. GRDN 

NEW STN) 
640 1301.5 1685 0.77 

9 330 
PHASSOURI 

(PLANTATIONS) 
15 1326.1 1327 1.00 

10 377 AGROS 1010 1286.1 1763 0.73 

11 415 
ASTROMERITIS (EL. 

SCHOOL) 
160 1396.4 1685 0.83 

12 429 YERMASOYIA (DAM) 70 1464.1 1827 0.80 
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A/A ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΦΟΜΔΣΡΟ 
ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΔΞΑΣΜΗΖ 
θαηά Penman 

(mm) 

ΔΣΖΗΑ ΣΗΜΖ ΑΠΟ 
ΔΞΑΣΜΗΗΜΔΣΡΟ 

(mm) 

ΛΟΓΟ PENMAN 
ΠΡΟ 

ΔΞΑΣΜΗΗΜΔΣΡΟ 

13 440 
PANAYIA BRIDGE 

(FOREST STN.) 
440 1323.8 1580 0.84 

14 493 
AY. IOANNIS-MALUNDA 

(E.S./PR) 
350 1410.6 1770 0.80 

15 572 KALAVASOS (DAM) 160 1507.6 1940 0.78 

16 592 LEFKARA PANO (DAM) 420 1383.5 1713 0.81 

17 731 LARNACA (AIRPORT) 1 1583.1 2203 0.72 

18 800 
AKHNA (FOREST NURS 

STN.) 
50 1442.7 1746 0.83 

19 893 PARALIMNI 80 1541.4 1845 0.84 

ην ρήκα 2-23 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ κέζσλ κεληαίσλ ηηκψλ ηεο 

εμάηκηζεο απφ πδάηηλε επηθάλεηα κε ην πςφκεηξν γηα φινπο ηνπο κήλεο. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη νη ζπζρεηίζεηο γηα φινπο ηνπο κήλεο (ηδηαίηεξα θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν) είλαη ηθαλνπνηεηηθέο κε ηελ εμαίξεζε ηνπ κεηεσξνινγηθνχ 

ζηαζκνχ ζην θξάγκα Κνχξξε. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά 

εθηηκήζεσλ ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην πιεζηέζηεξν ζε απηφλ ζηαζκφ θαη κε ηε δηαθνξά ησλ πςνκέηξσλ ηνπο. 

Δηδηθά γηα ην ζηαζκφ Κνχξξε πηζαλνινγείηαη φηη νη απμεκέλεο ηηκέο ηεο 

εμάηκηζεο νθείιεηαη ζηελ πςειή ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 

θνηιάδα ηνπ π. Κνχξξε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε ηηκή 

απηή είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζηαζκνχ. 
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ρήκα 2-22: ύγθξηζε ησλ ηηκώλ ηεο εμάηκηζεο από ηε κέζνδν Penman κε ηηο ηηκέο ηνπ 
εμαηκηζίκεηξνπ αλεγκέλεο ζην ζπληειεζηή εμαηκηζίκεηξνπ (ε αρλή γξακκή 
είλαη ε γξακκή 1:1) 
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ρήκα 2-23: πζρέηηζε κέζσλ κεληαίσλ ηηκώλ ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο κε ην πςόκεηξν
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2.3.5. Τπνινγηζκόο ηεο Γπλεηηθήο Δμαηκνδηαπλνήο κε βάζε ηε 
κέζνδν Hargreaves 

Γηα ηνπο σο άλσ ζηαζκνχο ππνινγίζηεθε ε κέζε εηήζηα εμαηκνδηαπλνή κε 

βάζε ηε κέζνδν Hargreaves, αιιά θαη κε ηε δηαθνξνπνίεζή ηεο. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ιφγσ κηθξφηεξσλ απαηηήζεσλ ζε 

δεδνκέλα, ζα ήηαλ δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο ζε 39 ζηαζκνχο έλαληη 19 ησλ 

κεζφδσλ Penman θαη Penman-Monteith. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλ. 2-7 θαη ζην ρήκα 2-24. Ζ ρξήζε ηεο αξρηθήο κεζφδνπ Hargreaves 

δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξνπνίεζή ηεο, ελψ νη 

απνθιίζεηο απφ ηε κέζνδν Penman-Monteith θπκαίλνληαη κεηαμχ -20% θαη 

20% πεξίπνπ γηα ηελ αξρηθή κέζνδν Hargreaves. Ζ κέζνδνο Hargreaves 

γεληθά δίλεη ππνεθηηκεκέλεο ηηκέο ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο ζε 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο φπνπ ε επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο κεηψλεη ηε δηαθνξά 

ηεο κέγηζηεο κε ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Πίλ. 2-7: ύγθξηζε ησλ ηηκώλ δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο Penman-Monteith κε 
ηηο δύν εθδνρέο ηεο κεζόδνπ Hargreaves 

A/A ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΓΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΞΑΣΜΟΓΗΑΠΝΟΖ 
Penman - Monteith 

(mm) 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΓΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΞΑΣΜΟΓΗΑΠΝΟΖ 
Hargreaves (mm) 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΓΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΞΑΣΜΟΓΗΑΠΝΟΖ 
Modified Hargreaves 

(mm) 

1 63 EVRETOU (DAM) 1311.4 1402.3 1440.1 

2 82 PAPHOS (AIRPORT) 1327.1 1200.7 1168.3 

3 94 
ASPROKREMMOS 

(DAM) 1381.9 1309.2 1318.2 

4 130 
STAVROS TIS PSOKAS 

(FOR STN.) 1101.9 1180.3 1151.4 

5 225 
PRODHROMOS 

(FOR.ST COLLGE) 1111 999.7 927.4 

6 310 
PLATANIA (FOREST 

STN.) 991.4 1105 1074.9 

7 313  KOURRIS (DAM) 1623.8 1319.7 1319.1 

8 320 
SAITTAS (NURS. GRDN 

NEW STN) 1228.1 1415.5 1527.7 

9 330 
PHASSOURI 

(PLANTATIONS) 1180.2 1399.5 1486.4 

10 377 AGROS 1243.6 1178.8 1149.6 

11 415 
ASTROMERITIS (EL. 

SCHOOL) 1286.9 1427.3 1515.8 

12 429 YERMASOYIA (DAM) 1353.2 1515.1 1630.4 

13 440 
PANAYIA BRIDGE 

(FOREST STN.) 1242.3 1439.5 1581.2 

14 493 
AY. IOANNIS-

MALUNDA (E.S./PR) 1316 1410.3 1504.1 

15 572 KALAVASOS (DAM) 1417.2 1394.5 1442.1 

16 592 LEFKARA PANO (DAM) 1297.9 1411.6 1516.7 
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A/A ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΓΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΞΑΣΜΟΓΗΑΠΝΟΖ 
Penman - Monteith 

(mm) 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΓΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΞΑΣΜΟΓΗΑΠΝΟΖ 
Hargreaves (mm) 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ ΓΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΞΑΣΜΟΓΗΑΠΝΟΖ 
Modified Hargreaves 

(mm) 

17 731 LARNACA (AIRPORT) 1427 1296.3 1297.1 

18 800 
AKHNA (FOREST 

NURS STN.) 1302.8 1354.2 1390 

19 893 PARALIMNI 1379.4 1245.2 1213.2 

ηνλ Πίλ. 2-8 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

δηαθφξσλ εθηηκήζεσλ ηεο δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο Penman-Monteith θαη ηεο Hargreaves δελ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφο (0.44) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ησλ εθηηκήζεσλ 

θαηά Hargreaves (πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη δπλαηή ζε ζπλνιηθά 39 

κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο). 

Πίλ. 2-8: πζρεηίζεηο Γηάθνξσλ Μεηαβιεηώλ Γπλεηηθήο Δμαηκνδηαπλνήο1 

 Τςόκεηξν PM PE HG mHG ΔPAN 

Τςόκεηξν 1 - - - - - 

PM -0.68 1 - - - - 

PE -0.81 0.97 1 - - - 

HG -0.67 0.44 0.46 1 - - 

mHG -0.59 0.43 0.36 0.99 1 - 

ΔPAN -0.63 0.95 0.93 0.39 0.30 1 

 

                                            

 

1
 PM: Penman – Monteith, PE: Penman, HG: Hargreaves, mHG: modified Hargreaves, EPAN: 

εμάηκηζε απφ εμαηκηζίκεηξν 
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ρήκα 2-24: ύγθξηζε ησλ ηηκώλ δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο Penman-Monteith κε ηελ 
αξρηθή εθδνρή ηεο κεζόδνπ Hargreaves (ε γξακκή είλαη ε επζεία 1:1) 
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2.3.6. Δηζαγσγή ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηηο Δθηηκήζεηο 
Δμάηκηζεο 

ην παξφλ ππνθεθάιαην δηεξεπλάηαη ε πηζαλή επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζηελ εμάηκηζε απφ ηνπο ηακηεπηήξεο. Ζ εηζαγσγή ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζην ζηάδην απηφ γίλεηαη (α) κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, (β) κε 

ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη (γ) κε ηελ αχμεζε ηεο 

ηαρχηεηαο ησλ αλέκσλ. Γίλνληαη νη εμήο ππνζέζεηο ζελαξίσλ: 

 Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 1νC ην έηνο πνπ εζηηάδεηαη ζε αχμεζε 

2νC ζηνπο ζεξηλνχο κήλεο κφλν.  

 Αχμεζε θαη ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο γηα ηνπο ίδηνπο κε ηε ζεξκνθξαζία 

κήλεο θαηά 10%.  

 Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ αλέκσλ θαηά 10% γηα φινπο ηνπο κήλεο. 

Δπνκέλσο δηακνξθψλνληαη ηξία ζελάξηα θιηκαηηθήο αιιαγήο (α) αχμεζε κφλν 

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

θαη (γ) αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ηεο ηαρχηεηαο 

ησλ αλέκσλ. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 2-9 θαη δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

ηηκέο ηεο εμάηκηζεο απμάλνληαη ζεκαληηθά κφλν κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη δεπηεξεπφλησο κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο αλέκνπ. Ζ 

αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο πξνθαιεί αθελφο κείσζε ηεο θαζαξήο 

αθηηλνβνιίαο καθξψλ θπκάησλ πνπ δηαθεχγεη απφ ην έδαθνο (θαη επνκέλσο 

αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δηαζέζηκνπ γηα εμάηκηζε) θαη κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

θνξεζκνχ θαη επνκέλσο κείσζε ηεο εμάηκηζεο. Οη δχν αληηθξνπφκελεο 

δηεξγαζίεο πξαθηηθά δελ κεηαβάιινπλ ηελ εμάηκηζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ αχμεζε 

ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο. Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά είλαη ίζε κε 100 mm πεξίπνπ 

(ζηαζκφο Κνχξξεο) γηα ην ελάξην ΗΗΗ, ε κηθξφηεξε ίζε κε 56,1 mm (ζηαζκφο 

Πιαηαληά), ελψ ε κέζε ηηκή ίζε κε 78,1 mm ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηηκέο. Ζ 

κέζε ηηκή ηεο δηαθνξάο γηα ην ελάξην Η θαη ην ελάξην ΗΗ ζε ζρέζε κε ηηο 

αξρηθέο ηηκέο είλαη 59,4 θαη 61,3 mm αληίζηνηρα. 
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Πίλ. 2-9: Μέζεο εηήζηεο ηηκέο ηεο εμάηκηζεο κε ηελ πηνζέηεζε ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο 

A/A ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΟ 
ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΔΞΑΣΜΗΖ 
θαηά Penman 

(mm) 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΔΞΑΣΜΗΖ 
θαηά Penman 

ΜΔ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 
ΑΛΛΑΓΖ 

ΔΝΑΡΗΟ Η  
(mm) 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΔΞΑΣΜΗΖ 
θαηά Penman 

ΜΔ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 
ΑΛΛΑΓΖ 

ΔΝΑΡΗΟ ΗΗ  
(mm 

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΤΦΟ 

ΔΞΑΣΜΗΖ 
θαηά Penman 

ΜΔ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 
ΑΛΛΑΓΖ 

ΔΝΑΡΗΟ ΗΗΗ  
(mm 

1 63 EVRETOU (DAM) 1415.1 1475.3 1478.7 1495.5 

2 82 
PAPHOS 

(AIRPORT) 
1482.3 1549.0 1535.7 1555.5 

3 94 
ASPROKREMMOS 

(DAM) 
1500.4 1565.9 1562.5 1583.3 

4 130 
STAVROS TIS 
PSOKAS (FOR 

STN.) 
1180.6 1228.1 1241.4 1248.2 

5 225 
PRODHROMOS 

(FOR.ST COLLGE) 
1154.3 1197.1 1198.0 1214.4 

6 310 
PLATANIA (FOREST 

STN.) 
1065.1 1106.6 1115.7 1121.2 

7 313  KOURRIS (DAM) 1675.8 1741.3 1734.8 1774.4 

8 320 
SAITTAS (NURS. 
GRDN NEW STN) 

1301.5 1353.9 1360.6 1375.7 

9 330 
PHASSOURI 

(PLANTATIONS) 
1326.1 1391.3 1400.0 1404.7 

10 377 AGROS 1286.1 1334.9 1340.4 1358.9 

11 415 
ASTROMERITIS 
(EL. SCHOOL) 

1396.4 1458.0 1468.1 1480.4 

12 429 
YERMASOYIA 

(DAM) 
1464.1 1528.2 1538.6 1553.5 

13 440 
PANAYIA BRIDGE 

(FOREST STN.) 
1323.8 1381.0 1384.3 1398.8 

14 493 
AY. IOANNIS-

MALUNDA (E.S./PR) 
1410.6 1471.6 1475.8 1492.4 

15 572 KALAVASOS (DAM) 1507.6 1571.4 1574.6 1596.4 

16 592 
LEFKARA PANO 

(DAM) 
1383.5 1440.7 1442.4 1460.8 

17 731 
LARNACA 
(AIRPORT) 

1583.1 1653.8 1635.2 1660.4 

18 800 
AKHNA (FOREST 

NURS STN.) 
1442.7 1509.6 1513.8 1526.4 

19 893 PARALIMNI 1541.4 1611.8 1605.2 1624.1 
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2.3.7. πκπεξάζκαηα 

2.3.7.1. Μέζνδνη Τπνινγηζκνχ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Hargreaves δελ πξνηείλεηαη γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

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

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

ζεξκνθξαζία ελψ φκσο ε πξαγκαηηθή εμαηκνδηαπλνή δελ θαίλεηαη λα 

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

κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ησλ 

κεζφδσλ Penman θαη Penman – Monteith είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, φπσο επίζεο 

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

Κνπξξή, φπνπ νη ηαρχηεηεο αλέκνπ εκθαλίδνληαη πνιχ πςειφηεξεο. Δπίζεο 

ππάξρεη κηα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο αλαγλψζεηο ησλ 

εμαηκηζίκεηξσλ επνκέλσο πξνηείλεηαη ε γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ ππνινγηζκψλ 

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

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

γίλεη κε βάζε ηνλ πιεζηέζηεξν κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ θαη ηελ αληίζηνηρε 

πςνκεηξηθή αλαγσγή. 

2.3.7.2. Αμηνπηζηία Δμαηκηζηκέηξσλ 

Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν χκβνπινο δελ αλέδεημε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ησλ εμαηκηζίκεηξσλ θαη 

νπσζδήπνηε δελ αλέδεημε ζθάικαηα ηα νπνία ζα είραλ ηδηαίηεξε πξαθηηθή 

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

παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί. Απηφ έξρεηαη, βέβαηα, ζε αληίζεζε κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο FAO (βι. παξαπάλσ ππνθεθάιαην 2.3.4). Μία 

εμήγεζε είλαη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο κειέηεο FAO ζηεξίρζεθε ζηνπο θαθνχο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ εμαηκηζίκεηξσλ. Χζηφζν, επεηδή ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο εμάηκηζεο απφ έηνο ζε έηνο είλαη κηθξή θαη ηεο ίδηαο ηάμεο 

κεγέζνπο κε ηα νηαδήπνηε ζθάικαηα κέηξεζεο θαη ηηο ηπραίεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζπλζεθψλ κηθξνθιίκαηνο κεηαμχ πεξηνρψλ, ε αμία ησλ 

ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο «ράλεηαη» κέζα ζηνλ ηπραίν «ζφξπβν» ησλ 

ρξνλνζεηξψλ. Αληίζεηα, ε ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ην πςφκεηξν απνηειεί έλδεημε 

φηη νη κεηξήζεηο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζρεηηθά αμηφπηζηεο. 
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Χζηφζν, ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα αμηφπηζηε κέηξεζε κέζσ 

εμαηκηζίκεηξσλ θαη ε ζνβαξή δπζθνιία ζηελ εθηίκεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζπληειεζηψλ (pan coefficients) γηα θάζε κήλα θαζηζηά ηε γεληθεπκέλε ρξήζε 

ησλ κεζφδσλ Penman θαη Penman-Monteith ειθπζηηθή. 

2.3.7.3. εκαζία ησλ Αβεβαηνηήησλ ζηελ Δθηίκεζε ηεο Δμάηκηζεο γηα ηε 

Γηαρείξηζε 

Σακηεπηήξεο 

Σν ζχλνιν ησλ ηακηεπηήξσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, εθφζνλ ήζαλ φινη 

πιήξεηο, ζα θαηαιάκβαλε επηθάλεηα 16,8 θαη καδί κε ηνπο 

πξνγξακκαηηδφκελνπο, 17 km2. Θεσξψληαο εηήζηα εμάηκηζε ηεο ηάμεο 

κεγέζνπο ησλ 1500mm (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θάπσο κηθξφηεξε ιφγσ 

ηνπ πςνκέηξνπ πνιιψλ ηακηεπηήξσλ), ε εηήζηα απψιεηα πφξνπ ζα ήηαλ 

πεξίπνπ 25,5 εθαη. m3. Δπεηδή είλαη πην ξεαιηζηηθφ λα ππνζέζνπκε φηη, θαηά 

κέζν φξν, νη ηακηεπηήξεο ζα είλαη θαηά ην ήκηζπ πιήξεηο, ε εηήζηα απψιεηα 

πεξηνξίδεηαη ζε πεξίπνπ 13 εθαη. m3.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαθνξέο ηεο ηάμεο ησλ 100mm εηεζίσο πνπ 

θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ είηε απφ αβεβαηφηεηεο κέηξεζεο θαη ππνινγηζκνχ, 

είηε απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρνπλ ζπλνιηθά επίπησζε 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ θπβηθψλ κέηξσλ αλά έηνο γηα ην ζχλνιν ηεο 

ππφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν πεξηνρήο. Καηά ζπλέπεηα, νη ζρεηηθέο αβεβαηφηεηεο 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο εμάηκηζεο, εθφζνλ νη κεηξήζεηο είλαη θαηά βάζε 

αθξηβείο, θαίλεηαη λα έρνπλ κηθξή πξαθηηθή ζεκαζία ζε φ,ηη αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ησλ ηακηεπηήξσλ. 

Φπζηθή βιάζηεζε 

Γηα ηε κε αξδεπφκελε βιάζηεζε ε δηαθνξά πξαγκαηηθήο απφ δπλεηηθή 

εμαηκνδηαπλνή είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε κηθξέο αβεβαηφηεηεο ζηελ εθηίκεζε ηεο 

δεχηεξεο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. ε θάζε πεξίπησζε, 

ιφγσ επάξθεηαο ζηνηρείσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ε εθηίκεζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ πφξσλ γεληθά ζηεξίδεηαη ζε κεηξήζεηο θαη φρη ζε 

εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκνδηαπλνήο. 
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Αξδεπφκελεο εθηάζεηο 

Ζ δπλεηηθή εμαηκνδηαπλνή ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ επεξεάδεη άκεζα ηηο 

αλάγθεο ησλ θπηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αθνξά, νπζηαζηηθά, ηελ εθηίκεζε 

πφξσλ, πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, αιιά ηελ εθηίκεζε 

αλαγθψλ θαη δήηεζεο. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ πκβνχινπ ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αξδεπφκελσλ 

θαιιηεξγεηψλ είλαη ε ζπληζηψζα ηεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ε νπνία 

παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζε ζθάικαηα ζηελ εθηίκεζε ηεο 

δπλεηηθήο εμαηκνδηαπλνήο. Πξάγκαηη, έλα ζθάικα ηεο ηάμεο ησλ 100mm ζηηο 

αλάγθεο, αληηζηνηρεί ζε 100 m3 λεξνχ αλά δεθάξην, ηηκή πνπ ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή. Απηή ε δηαπίζησζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα 

εμεηαζζεί ζνβαξά ε πεξίπησζε εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ ζε ζεκαληηθέο 

αξδεπφκελεο πεξηνρέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα θαζνδήγεζε ησλ γεσξγψλ 

ψζηε λα βειηηζηνπνηνχλ ηελ άξδεπζε. Σν ζέκα απηφ εμεηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα 

ζε επφκελε ελφηεηα ηεο παξνχζεο. 
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2.4. Τπνινγηζκόο ησλ Ηζηνξηθώλ Δηζξνώλ ζηα Κύξηα 
Φξάγκαηα ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο 

2.4.1. Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνύ Δηζξνώλ ζηα Φξάγκαηα 

Ο ππνινγηζκφο ησλ κεληαίσλ ηζηνξηθψλ εηζξνψλ ζηα πθηζηάκελα θξάγκαηα 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε εξγαζία ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πξνζθνξάο επηθαλεηαθνχ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Κχπξν. Οη ρξνλνζεηξέο 

ησλ κεληαίσλ εηζξνψλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο μεθηλνχλ απφ ην πδξνινγηθφ 

έηνο 1965-66 (έηνο έλαξμεο ησλ δεηγκάησλ κέζσλ εκεξήζησλ παξνρψλ) θαη 

θαηαιήγνπλ ζην πδξνινγηθφ έηνο 2006-07. Οη γεληθεπκέλεο φκσο εθηηκήζεηο 

ησλ κεληαίσλ εηζξνψλ μεθηλνχλ απφ ην πδξνινγηθφ έηνο 1969-70.  

Σα δεδνκέλα πνπ παξείρε ην ΣΑΤ πεξηιακβάλνπλ: 

1. Μέζεο εκεξήζηεο παξνρέο γηα δηάθνξεο ζέζεηο κέηξεζεο ζηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα πδαηνξεχκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Αξθεηνί απφ 

ηνπο ζηαζκνχο απηνχο βξίζθνληαη ακέζσο αλάληε ή θαηάληε ησλ ππφ 

εμέηαζε θξαγκάησλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πάλησο 

βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ησλ θξαγκάησλ, ηνπιάρηζην ησλ θχξησλ, 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ 

επέθηαζε ησλ εηζξνψλ ζηα θξάγκαηα θαη πέξαλ ησλ πεξηφδσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ πδξνκεηξηθή πιεξνθνξία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

είλαη εμαηξεηηθή θαζψο πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πδξνκεηξηθψλ ζηαζκψλ κε κεηξήζεηο κέζσλ εκεξήζησλ παξνρψλ. ην 

ρήκα 2-25 παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πδξνκεηξηθψλ 

ζηαζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

2. ηνηρεία ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ ηακηεπηήξσλ ζε κεληαία βάζε πνπ 

αθνξνχλ ζηα εκεξνινγηαθά έηε απφ ην 1994 έσο ην έηνο 2007 φπσο 

απηά δφζεθαλ απφ ην ΣΑΤ. Σα ζηνηρεία ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

θαηαγξάθνληαη είλαη κεηαβνιή ηεο απνζήθεπζεο λεξνχ γηα θάζε κήλα, 

ε εμάηκηζε απφ ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα (ε νπνία ζεσξήζεθε 

δεδνκέλε), νη εθξνέο λεξνχ γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (νη νπνίεο 

θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά), νη εηζξνέο απφ άιινπο ηακηεπηήξεο, νη 

δηαθπγέο λεξνχ απφ ην ζψκα ηνπ θξάγκαηνο ή ηα αληεξείζκαηα θαη 

θπζηθά νη θπζηθέο εηζξνέο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζπλππνινγηζκέλεο 

καδί κε ηηο ππφινηπεο δηαθπγέο, νη νπνίεο φκσο θξίλνληαη ακειεηέεο. 
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ηηο εηζξνέο ππνινγίδεηαη επίζεο θαη ε βξνρφπησζε ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ηακηεπηήξα ελψ ζε γεληθέο γξακκέο δελ ππνινγίδνληαη νη 

ππεξρεηιίζεηο πνπ φκσο είλαη ζπάληεο. 

3. Τπνινγηζκέλεο εηζξνέο ζε κεληαίν βήκα γηα φια ηα θπξηφηεξα 

θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο απφ ην πδξνινγηθφ έηνο 1987-88. Οη 

κεληαίεο εηζξνέο γηα ηνπο κήλεο Ηνχληνο (ζε θάπνηα απφ απηά), Ηνχιηνο, 

Αχγνπζηνο θαη επηέκβξηνο ππνινγίδνληαη εληαίεο ζε κηα ηηκή. Απηφ 

απνηειεί κηα αλαθξίβεηα θαζψο θαίλεηαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ππάξρεη κηα, έζησ θαη κηθξή ηηκή ησλ εηζξνψλ, ζηνπο ζεξηλνχο απηνχο 

κήλεο. 

 

ρήκα 2-25: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πδξνκεηξηθώλ ζηαζκώλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεληαίσλ εηζξνψλ έρεη σο εμήο: 

 Γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε απφ ην 1994 έσο ην έηνο 2007 ππνινγίδεηαη 

μαλά ην πδαηηθφ ηζνδχγην ησλ ηακηεπηήξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

εηζξνψλ. Αξλεηηθέο ηηκέο ησλ εηζξνψλ ζεσξνχληαη φηη είλαη είηε νη 

ππφινηπεο δηαθπγέο ή ηα ζθάικαηα ησλ ππνινγηζκψλ θαη ηίζεληαη ίζεο 

κε κεδέλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ ππνινγηζκψλ απηψλ κε ηηο ηηκέο ησλ 
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εηζξνψλ φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ην ΣΑΤ δείρλνπλ κηα γεληθή 

ζπκθσλία, ελψ θάπνηεο κηθξέο δηαθνξέο νθείινληαη ζε επηκέξνπο 

ζηξνγγπινπνηήζεηο αιιά θαη ζε θάπνηα ηπραία θαη κε – ζπζηεκαηηθά 

ζθάικαηα.Γηα ηα έηε πξηλ ην 1994 νη εηζξνέο ππνινγίδνληαη φπσο θαη 

ζηελ έθζεζε ηνπ FAO [25] ρξεζηκνπνηψληαο ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο 

ίδηνπο πδξνκεηξηθνχο ζηαζκνχο εθείλεο ηεο έθζεζεο πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ. Οη πδξνκεηξηθνί απηνί ζηαζκνί είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 

πνιχ θνληηλή απφζηαζε αλάληε ηνπ ππφςε θξάγκαηνο έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη κεδεληθή επίδξαζε απφ ηηο ελδηάκεζεο απνιήςεηο λεξνχ. 

Άιισζηε γηα λα γίλεη ε ελνπνίεζε ησλ ππνινγηζζέλησλ εηζξνψλ απφ 

ην πδαηηθφ ηζνδχγην ησλ ηακηεπηήξσλ κε ηελ αληίζηνηρε πδξνκεηξηθή 

πιεξνθνξία ζπγθξίλνληαη γηα ην θνηλφ δηάζηεκα (1994-2007) νη δχν 

εθηηκήζεηο ησλ εηζξνψλ. Γεληθά εκθαλίδεηαη κηα αμηνζεκείσηε 

ζπκθσλία ησλ ηηκψλ απηψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ (βι. π.ρ. Πίλ. 2-10 γηα ην 

θξάγκα Καιαβαζζνχ, Πίλ. 2-11 γηα ην θξάγκα Δπξέηνπ θαη Πίλ. 2-12  

γηα ην θξάγκα Αξγάθα). 

 Δηδηθά γηα ην Υα-πνηάκη ζηε ζέζε ηεο εθηξνπήο πξνο ηνλ αγσγφ 

Αξκίλνπ – Κνχξξε, επεηδή ν πδξνκεηξηθφο ζηαζκφο 1-1-3-95, ζηνλ 

νπνίν βαζίδεηαη ε αλαγσγή ησλ παξνρψλ ηνπ ζηε ζέζε ηεο εθηξνπήο 

βξίζθεηαη θαηάληε ηεο εθηξνπήο θαη επνκέλσο πεξηιακβάλεη ηηο 

πνζφηεηεο λεξνχ νη νπνίεο εθηξέπνληαη πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Κνχξξε 

απφ ην 1997 θαη έπεηηα, ν ππνινγηζκφο ησλ παξνρψλ ζα γίλεη κέρξη ην 

έηνο εθείλν. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο είλαη άγλσζηεο νη πνζφηεηεο λεξνχ 

νη νπνίεο ηειηθά εθηξέπνληαη πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Κνχξξε. 

 ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε «ΔΚΘΔΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΧΝ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ»  νη εηζξνέο ζην 

θξάγκα Λεπθάξσλ δηνξζψλνληαη κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

θ. G. Dorflinger. Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο απηέο νη εηζξνέο ζηνλ 

ηακηεπηήξα Λεπθάξσλ ππνινγίδνληαη απφ ηηο κεηξεκέλεο παξνρέο ηνπ 

θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ [8-7-2-

60_PanoLefkara] ιακβάλνληαο ππφςε κε ηηο πςνκεηξηθά δηνξζσκέλεο, 

επηθαλεηαθέο βξνρνπηψζεηο ησλ δχν ιεθαλψλ απνξξνήο, δειαδή ηνπ 

ππφςε πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ θαη ηνπ θξάγκαηνο. 

 ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε «ΔΚΘΔΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΧΝ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ» νη εηζξνέο ζην 
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θξάγκα Καιαβαζζνχ δηνξζψλνληαη γηα ηα πδξνινγηθά έηε 1984-85 έσο 

θαη 1993-94, κε βάζε ηνλ πδξνκεηξηθφ ζηαζκφ 8-9-5-40_Layia. 

Πίλ. 2-10: ύγθξηζε εθηηκήζεσλ ησλ εηήζησλ εηζξνώλ γηα ην θξάγκα 
Καιαβαζζόο. 

ΤΓΡ. ΔΣΟ 

Δηζξνέο  

(εθαη. m3) 

Δηζξνέο θαηά 
TAY (εθαη. m3) 

Δθηηκεκέλεο εηζξνέο από 
ηνλ πδξνκεηξηθό ζηαζκό           

[8-9-5-40_Layia] (εθαη. m3) 

1994-1995 12.729 14.45 11.60 

1995-1996 2.341 2.13 1.92 

1996-1997 0.988 0.91 0.77 

1997-1998 0.335 0.34 0.30 

1998-1999 1.345 1.34 1.51 

1999-2000 0.231 0.21 0.30 

2000-2001 6.670 6.63 7.13 

2001-2002 13.950 14.19 12.36 

2002-2003 11.213 10.66 12.85 

2003-2004 15.093 14.11 16.73 

2004-2005 3.192 2.45 3.47 

2005-2006 0.520 0.36 0.65 

2006-2007 0.754 0.57 1.05 

 

Πίλ. 2-11: ύγθξηζε εθηηκήζεσλ ησλ εηήζησλ εηζξνώλ γηα ην θξάγκα Δπξέηνπ. 

ΤΓΡ. ΔΣΟ 

Δηζξνέο  

(εθαη. m3) 

Δηζξνέο θαηά 
TAY (εθαη. m3) 

Δθηηκεκέλεο εηζξνέο από 
ηνλ πδξνκεηξηθό ζηαζκό           

[2-2-6-60_Skarphos]  

(εθαη. m3) 

1994-1995 5.12 5.15 6.20 

1995-1996 1.92 1.90 2.96 

1996-1997 0.80 0.81 1.69 

1997-1998 2.03 2.10 3.06 

1998-1999 6.67 6.67 6.88 

1999-2000 1.73 1.79 2.50 

2000-2001 2.13 2.19 3.09 

2001-2002 9.38 9.41 10.06 

2002-2003 9.61 9.66 13.58 

2003-2004 11.19 11.19 13.00 
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Πίλ. 2-12: ύγθξηζε εθηηκήζεσλ ησλ εηήζησλ εηζξνώλ γηα ην θξάγκα Αξγάθα. 

ΤΓΡ. ΔΣΟ 

Δηζξνέο  

(εθαη. m3) 

Δηζξνέο θαηά 
TAY (εθαη. m3) 

Δθηηκεκέλεο εηζξνέο από 
ηνλ πδξνκεηξηθό ζηαζκό           

[2-3-4-80] (εθαη. m3) 

1996-1997 0.651 0.651 0.66 

1997-1998 0.679 0.679 0.68 

1998-1999 1.924 0.958 2.00 

1999-2000 1.028 1.002 1.16 

2000-2001 0.798 0.798 1.03 

2001-2002 1.941 1.454 2.05 

2002-2003 3.391 1.437 3.57 

2003-2004 5.243 1.446 5.14 

2004-2005 0.908 0.908 1.19 

ηνλ Πίλ. 2-13 παξνπζηάδνληαη νη εηήζηεο εηζξνέο ζηα θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ ελψ δηαγξακκαηηθά παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 2-26. ηα ζηαηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηήζησλ εηζξνψλ πξνζηίζεληαη ε δηάκεζνο ηηκή, θαη ηα 

10%, 25%, 75% θαη 90% πνζνζηεκφξηα. Οκνίσο νη εηζξνέο ππνινγίδνληαη θαη 

γηα ηα ππφινηπα θχξηα θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (βι. ρήκα 2-27 θαη 

Πηλ. 2-14). Οη εηζξνέο ζην θξάγκα Γηπφηακνπ ηέινο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο 

εθηξνπέο απφ ην π. Μαξφλη νη νπνίεο δπζηπρψο δελ θαηαγξάθνληαη. 

Δπνκέλσο ε θπζηθή απνξξνή ηεο ιεθάλεο ηνπ Γηπνηάκνπ ζα είλαη θάπσο 

ππεξεθηηκεκέλε, φρη φκσο θαη νη εηζξνέο ζηνλ ηακηεπηήξα.  
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ρήκα 2-26: Δηήζηεο εηζξνέο ζηα θξάγκαηα ηνπ Νόηηνπ Αγσγνύ 
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ρήκα 2-27: Δηήζηεο εηζξνέο ζε δηάθνξα άιια θξάγκαηα ηεο Κύπξνπ (π.ρ. αξδεπηηθνύ έξγνπ Πάθνπ) 
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Πίλ. 2-13: Δηήζηεο εηζξνέο ζηα θξάγκαηα ηνπ έξγνπ Νόηηνπ Αγσγνύ (ζε εθαη. 
m3).2 

ΤΓΡ. ΔΣΟ KOURRIS KAL/SOS ARMINOY POL/DHIA YER/EIA DHY/MOS LEFKARA CHAPOTAMI 

1969-1970 24.92 1.39 9.13 1.39 10.35 1.18 0.27 1.67 

1970-1971 30.20 3.98 15.88 1.13 13.04 6.04 0.91 2.04 

1971-1972 25.68 2.11 10.94 1.07 10.33 2.74 0.56 1.23 

1972-1973 6.73 0.00 2.90 0.15 1.91 1.97 0.87 0.08 

1973-1974 13.56 1.27 5.86 0.91 6.45 2.81 1.11 0.31 

1974-1975 57.99 7.70 32.77 4.99 24.69 13.77 1.01 7.26 

1975-1976 50.07 10.53 20.56 2.64 27.44 7.59 1.38 4.17 

1976-1977 27.25 3.71 16.19 1.42 14.87 5.26 0.46 2.18 

1977-1978 70.02 7.95 39.18 4.89 31.49 5.29 0.65 7.73 

1978-1979 29.33 2.52 14.02 2.96 15.65 2.48 0.46 2.05 

1979-1980 62.25 8.99 32.71 7.57 33.44 9.74 0.86 7.88 

1980-1981 78.27 12.71 33.05 7.97 41.77 10.91 1.19 7.96 

1981-1982 26.25 1.49 14.70 1.96 12.16 1.73 0.15 1.80 

1982-1983 37.97 1.56 21.41 2.24 13.35 0.62 0.11 4.12 

1983-1984 28.18 2.19 18.75 1.76 10.65 3.49 0.51 2.73 

1984-1985 48.20 3.40 17.68 3.51 19.49 4.66 0.58 4.03 

1985-1986 20.08 2.50 9.03 1.81 11.56 3.22 0.67 1.51 

1986-1987 60.70 5.14 27.72 5.08 26.32 3.77 0.67 6.11 

1987-1988 69.07 13.05 40.26 4.89 25.88 7.55 5.15 9.06 

1988-1989 45.24 11.53 21.88 4.87 19.33 8.58 4.84 3.52 

1989-1990 12.14 2.93 8.70 1.08 5.65 1.59 0.86 1.60 

1990-1991 6.22 0.72 3.16 0.11 1.54 0.34 0.29 0.21 

1991-1992 37.87 15.87 24.97 2.48 20.18 16.27 7.45 4.56 

1992-1993 40.42 14.22 23.51 3.78 16.47 13.41 6.77 3.86 

1993-1994 18.47 4.77 7.99 0.72 8.38 4.69 2.50 0.91 

1994-1995 31.56 12.73 18.54 2.62 18.97 8.53 4.44 2.60 

1995-1996 12.00 2.34 6.55 0.73 5.30 3.76 0.12 0.81 

                                            

 

2
 Οη ηηκέο ζε πιάγηνπο ραξαθηήξεο είλαη ζπκπιεξσκέλεο απφ γεηηνληθά θξάγκαηα. 
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ΤΓΡ. ΔΣΟ KOURRIS KAL/SOS ARMINOY POL/DHIA YER/EIA DHY/MOS LEFKARA CHAPOTAMI 

1996-1997 11.72 0.99 5.63 0.37 3.51 2.28 0.44 0.61 

1997-1998 13.02 0.34 3.86 0.12 1.73 1.42 0.48 0.61 

1998-1999 14.64 1.35 10.98 0.92 4.42 1.63 0.94 - 

1999-2000 9.07 0.23 11.40 0.62 1.70 0.34 0.39 - 

2000-2001 15.84 6.67 10.04 1.29 6.19 4.23 2.84 - 

2001-2002 44.27 13.95 31.83 2.25 15.07 8.33 6.58 - 

2002-2003 34.19 11.21 26.29 2.40 11.81 9.65 7.19 - 

2003-2004 54.65 15.09 20.65 1.63 9.61 6.14 4.92 - 

2004-2005 17.02 3.19 11.19 1.00 5.82 2.50 0.72 - 

2005-2006 7.73 0.52 7.65 0.52 1.61 1.59 0.16 - 

2006-2007 - 0.75 10.15 0.37 2.35 2.07 0.47 - 

         

Μέζε Σηκή 32.24 5.57 17.05 2.27 13.43 5.04 1.33 3.21 

Σππηθή 
Απόθιηζε 20.11 5.09 10.30 1.98 9.99 4.01 1.71 2.66 

Γηάκεζνο  28.18 3.29 15.29 1.70 11.69 3.74 0.69 2.18 

10% 

πνζ/ξην 10.7 0.7 5.8 0.4 1.9 1.3 0.2 0.5 

25% 

πνζ/ξην 14.6 1.4 9.1 0.9 5.7 2.0 0.5 1.2 

75% 

πνζ/ξην 45.2 10.1 23.1 2.9 19.2 7.5 1.2 4.2 

90% 

πνζ/ξην 61.3 13.3 32.7 4.9 26.7 10.0 3.3 7.8 
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Πίλ. 2-14: Δηήζηεο εηζξνέο ζε άιια θύξηα θξάγκαηα ηεο Κύπξνπ (ζε εθαη. m3). 

ΤΓΡ. ΔΣΟ ASPR/MMOS EVRETOU KAL/TIS POMOS ARGAKA MAVR/MBOS KANAVIOUS XYLIATOS 

1969-1970 6.15 2.21 4.27 2.55 0.81 - 2.66 - 

1970-1971 11.06 4.55 6.29 4.26 1.96 1.31 5.32 - 

1971-1972 2.62 1.46 3.98 1.85 0.54 0.26 1.80 - 

1972-1973 1.23 0.15 3.03 1.33 0.23 0.18 0.31 - 

1973-1974 3.48 1.79 4.00 1.94 0.73 0.42 2.18 - 

1974-1975 30.27 11.71 7.40 7.42 5.49 3.46 13.48 - 

1975-1976 19.19 6.01 6.75 7.76 2.68 2.09 6.99 - 

1976-1977 12.76 6.16 4.84 5.98 2.60 1.43 7.16 - 

1977-1978 38.59 15.68 7.92 10.83 7.25 4.15 18.01 - 

1978-1979 9.21 3.24 4.33 3.81 1.21 1.01 3.83 1.33 

1979-1980 26.67 12.10 7.88 7.47 5.65 3.30 13.94 3.52 

1980-1981 25.84 11.09 9.52 5.90 6.26 2.93 12.79 4.22 

1981-1982 8.69 4.34 5.73 2.69 1.74 1.19 5.09 1.88 

1982-1983 16.96 6.01 7.40 3.26 3.12 2.23 6.99 2.01 

1983-1984 12.78 5.91 6.44 3.25 3.05 1.61 6.88 1.38 

1984-1985 14.51 7.99 5.61 4.15 4.79 1.70 9.25 2.72 

1985-1986 4.66 2.96 2.79 1.91 2.79 0.52 3.52 0.75 

1986-1987 30.58 11.80 8.82 6.51 7.03 4.01 13.59 3.13 

1987-1988 43.62 13.57 10.10 6.90 7.73 6.01 17.13 4.39 

1988-1989 25.58 11.19 9.01 6.09 5.02 2.74 10.86 4.54 

1989-1990 8.58 2.66 3.32 1.85 1.16 1.19 3.23 1.01 

1990-1991 3.44 0.50 2.02 1.45 0.44 0.48 0.39 0.50 

1991-1992 31.16 9.87 8.54 6.90 4.14 4.23 10.99 4.18 

1992-1993 24.52 6.58 8.50 6.21 2.83 3.39 6.76 4.43 

1993-1994 7.65 3.00 4.32 2.79 1.65 0.97 3.08 1.88 

1994-1995 12.05 5.12 5.57 2.88 2.10 1.09 5.62 3.00 

1995-1996 5.38 1.92 3.63 1.95 1.48 2.05 2.51 0.63 

1996-1997 3.64 0.80 3.44 1.49 0.65 1.69 1.33 0.94 

1997-1998 5.74 2.03 3.12 1.51 0.68 0.72 2.30 0.47 

1998-1999 15.67 6.67 4.79 3.52 1.92 2.02 6.66 1.24 

1999-2000 6.01 1.73 4.32 2.08 1.03 0.69 2.58 0.75 

2000-2001 7.15 2.13 3.57 1.96 0.80 0.84 3.03 1.36 

2001-2002 30.76 9.38 10.89 3.09 1.94 2.18 11.86 4.53 
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ΤΓΡ. ΔΣΟ ASPR/MMOS EVRETOU KAL/TIS POMOS ARGAKA MAVR/MBOS KANAVIOUS XYLIATOS 

2002-2003 23.04 9.61 9.69 5.20 3.39 1.64 12.36 2.97 

2003-2004 22.87 11.20 11.15 5.77 5.24 1.60 11.97 5.67 

2004-2005 7.03 1.58 6.25 1.25 0.91 0.49 3.30 0.38 

2005-2006 2.36 1.29 5.90 1.62 0.92 0.06 0.92 0.92 

2006-2007 6.37 1.38 5.86 1.63 0.81 0.65 2.31 1.99 

         

Μέζε Σηκή 14.94 6.59 6.56 4.41 3.10 1.80 6.66 2.3 

Σππηθή 
Απόθιηζε 11.35 5.17 3.40 3.06 2.15 1.36 4.93 1.6 

Γηάκεζνο ηηκή 11.56 4.83 5.80 3.17 1.95 1.60 5.47 1.9 

10% πνζ/ξην 3.5 1.4 3.3 1.5 0.7 0.5 1.7 0.6 

25% πνζ/ξην 6.0 1.9 4.1 1.9 0.9 0.7 2.6 0.9 

75% πνζ/ξην 24.2 9.5 7.9 6.0 4.0 2.2 11.0 3.5 

90% πνζ/ξην 30.6 11.7 9.6 7.1 5.8 3.7 13.5 4.5 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ έξγσλ ηακίεπζεο λεξνχ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ηηκψλ ησλ εηήζησλ 

εηζξνψλ φπσο ππνινγίζηεθαλ ζηελ πδξνινγηθή κειέηε ηνπ θάζε έξγνπ θαη 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ εηζξνψλ απφ ηε κειέηε ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ 

ηακηεπηήξσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη ε 

επηθαηξνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ κέγηζηνπ δηαζέζηκνπ πδαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηα θχξηα θξάγκαηα ηεο Κχπξνπ. ε φια ηα θξάγκαηα πξνθχπηεη 

φηη νη πξαγκαηηθέο εηζξνέο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο αξρηθά εθηηκψκελεο 

κε απνηέιεζκα λα είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο θαη ν πξαγκαηηθά απνιήςηκνο 

φγθνο απφ ηα έξγα απηά. Ζ κνλαδηθή εμαίξεζε είλαη ν ηακηεπηήξαο ηεο 

Γεξκαζφγεηαο, φπνπ φκσο ε εθηίκεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ είλαη ε δηάκεζνο 

ηηκή ησλ εηήζησλ εηζξνψλ. ε ρξνλνζεηξέο κε αζχκκεηξεο θαηαλνκέο, φπσο 

θαηά θαλφλα είλαη νη εηζξνέο ζηελ Κχπξν, ε δηάκεζνο ηηκή είλαη πάληα 

κηθξφηεξε απφ ηε κέζε ηηκή κε απνηέιεζκα ε αλακελφκελε ηηκή ησλ εηήζησλ 

εηζξνψλ λα είλαη κηθξφηεξεο. Ζ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ πξαγκαηηθψλ 

εηζξνψλ θαη ησλ αξρηθά εθηηκψκελσλ δίλεηαη ζηνλ Πίλ. 2-15. 
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Πίλ. 2-15: ύγθξηζε κέζσλ εηήζησλ πξαγκαηηθώλ εηζξνώλ ζηα θξάγκαηα ηεο 
Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αξρηθώλ κειεηώλ θαζώο θαη 
ηνπ FAO 

Φξάγκα 

Δθηίκεζε 

Μειέηεο 

Έξγνπ  

(εθαη. m3) 

Δθηίκεζε 

παξνύζαο 

έθζεζεο 

(εθαη. m3) 

Δθηίκεζε 

Μειέηεο 

FAO 

(εθαη. m3) 

Γηαθνξά 

Αζπξφθξεκκνο 31.9 14.9 14.9 -53% 

Αξκίλνπ 22.7 17.0 18.0 -25% 

Πσκφο 5.0 3.6 3.4 -28% 

Αξγάθα 8.5 2.7 2.6 -68% 

Δπξέηνπ 12 5.3 6.4 -56% 

Καλλαβηνχ 9.1 6.6 8.0 -27% 

Κνχξξεο 46.3 31.4 30.0 -32% 

Γεξκαζφγεηα 14.0 14.4 9.8 +2.8% 

Καιαβαζζφο 12.9 7.1 6.4 -45% 

Γηπφηακνο 9.3 5.0 5.4 -46% 

Ξπιηάηνο 3.0 2.3 2.3 -23% 

Λεχθαξα 8.2 1.33 - -84% 

Καινπαλαγηψηεο 11.5 6.56 5.1 -43% 

Μαπξνθφιπκπνο 3.9 1.8 - -54% 
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2.4.2. πζρεηίζεηο Δηήζηαο Βξνρόπησζεο θαη Απνξξνήο 

Αθνινχζσο γίλεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ εηήζηαο βξνρφπησζεο θαη απνξξνήο 

γηα θάζε κηα ιεθάλε απνξξνήο ησλ θχξησλ θξαγκάησλ. Ζ ζχγθξηζε απηή 

γίλεηαη αθελφο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο γεληθήο αμηνπηζηίαο ησλ ππνινγηζκψλ 

θαη αθεηέξνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ηεο απνξξνήο γηα δεδνκέλε 

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

πξνεγνχκελνπ μεξνχ ή πγξνχ έηνπο). Βεβαίσο ζηηο εηζξνέο ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη νη απνιήςεηο (ηνπιάρηζην ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ) ηεο 

αλάληε ιεθάλεο απνξξνήο ψζηε λα πξνζνκνηψλνληαη νη ζπλνιηθέο απνξξνέο 

θαη φρη κφλν νη εηζξνέο ζηα θξάγκαηα. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζην 

Σεχρνο ηνπ ΣΑΤ κε ηίηιν «Upstream Use Tables for Rivers in Cyprus» 

(Panaretou and Christou, 1992). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλάληε ιεθάλεο 

απνξξνήο ησλ θξαγκάησλ Κνχξξεο, Καιαβαζζνχ, Αξκίλνπ, Γεξκαζφγεηαο, 

Γηπφηακνο, Λεχθαξα, Αζπξφθξεκκνο, Δπξέηνπ θαη Καλλαβηνχο νη εηήζηεο 

απνιήςεηο επηθαλεηαθψλ πδάησλ ππνινγίδνληαη ίζεο κε 6,52, 3,30, 0,01, 

1,685, 0,38, 0,08, 3,07, 0,61 θαη 0,05 εθαη. m3 αληίζηνηρα. Οη απνιήςεηο απηέο 

ππνινγίζηεθαλ γηα ην έηνο 1983 θαη γίλεηαη εδψ ε ππφζεζε φηη απηέο νη ηηκέο 

ηζρχνπλ ζην δηελεθέο θαη κάιηζηα παξακέλεη ζηαζεξφ είηε ζηελ πγξή είηε ζηελ 

μεξή πεξίνδν. 

Οη ζπζρεηίζεηο απηέο γίλνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ζπληειεζηή 

απνξξνήο θαη ηε ζρεκαηηθή παξάζηαζε κε ηελ εηήζηα βξνρφπησζε. Οη 

γξαθηθέο απηέο παξαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 2-28 γηα ηα 

θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη ζην ρήκα 2-29 γηα ηα ππφινηπα θχξηα 

θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ ζπζρέηηζε δελ είλαη θαιή γηα ην θξάγκα 

Λεχθαξα αιιά θαίλεηαη φηη ε δνκή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο είλαη ηέηνηα ψζηε ζε 

έηε κε ζεκαληηθέο βξνρνπηψζεηο ε απνξξνή ηεο ππφςε ιεθάλεο απμάλεηαη 

εθζεηηθά. 

Γηα ηα ππφινηπα θξάγκαηα εκθαλίδεηαη ζαθέζηεξε ζρέζε, σζηφζν 

εκθαλίδεηαη ζεκαληηθφ εχξνο ζηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ απνξξνήο γηα ηελ 

ίδηα ηηκή βξνρφπησζεο, θάηη αλακελφκελν δεδνκέλνπ φηη ν ζπληειεζηήο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ άιινπο παξάγνληεο θαη ηδηαίηεξα ηε 

ρξνληθή θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ θάζε έηνπο (πςειφηεξνο φζν απμάλεη ε 

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

γλσζηέο. 
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Πίλ. 2-16: Μέζνη εηήζηνη ζπληειεζηέο απνξξνήο γηα ηα θπξηόηεξα θξάγκαηα ηεο 
Κύπξνπ 

Φξάγκα πλη. Απνξξνήο Φξάγκα πλη. Απνξξνήο 

ΚΟΤΡΡΖ 0.18 ΛΔΤΚΑΡΑ 0.06 

ΚΑΛΑΒΑΟ 0.19 ΑΠΡΟΚΡΔΜΜΟ 0.12 

ΑΡΜΗΝΟΤ 0.18 ΔΤΡΔΣΟΤ 0.07 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 0.06 ΠΧΜΟ 0.18 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 0.15 ΜΑΤΡΟΚΟΛΤΜΠΟ 0.08 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 0.13 ΚΑΝΝΑΒΗΟΤ 0.16 
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ρήκα 2-28: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ εηήζηνπ ζπληειεζηή απνξξνήο κε ηελ εηήζηα 
βξνρόπησζε ζηα θύξηα θξάγκαηα ηνπ Νόηηνπ Αγσγνύ 
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ρήκα 2-29: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ εηήζηνπ ζπληειεζηή απνξξνήο κε ηελ εηήζηα 
βξνρόπησζε ζηα ππόινηπα θύξηα θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
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2.4.3. Παξαγσγή πλζεηηθώλ Υξνλνζεηξώλ ζηα Φξάγκαηα ηεο 
Πεξηνρήο Μειέηεο 

Ζ πδξνινγηθή αβεβαηφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπζηεκάησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε νπνία θαζηζηά ηε δηαρείξηζή ηνπο ηδηαίηεξα 

δχζθνιε. Ζ αδπλακία πεξηγξαθήο ησλ πδξνινγηθψλ δηεξγαζηψλ κε ρξήζε 

ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζηηθήο πδξνινγηθήο αλάιπζεο έρεη νδεγήζεη 

ζηελ ελαιιαθηηθή ζεψξεζή ηνπο σο ηπραίσλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο κε ηε ζεσξία πηζαλνηήησλ. Ζ πηζαλνηηθή-ζηνραζηηθή 

ζεψξεζε δίλεη απαληήζεηο σο πξνο ηε ρξνληθή πξφγλσζε ησλ θαηλνκέλσλ, 

πνζνηηθνπνηψληαο ηελ αβεβαηφηεηα γχξσ απφ ηελ εμέιημή ηνπο. 

Σα ζηνραζηηθά κνληέια πξνζνκνηψλνπλ ηε ρσξηθή θαη ρξνληθή 

αιιειεμάξηεζε ησλ πδξνινγηθψλ κεηαβιεηψλ. Ζ ρσξηθή εμάξηεζε νθείιεηαη 

ζηελ θνηλή πδξνινγηθή δίαηηα γεηηνληθψλ ζέζεσλ ή ιεθαλψλ, ελψ ε ρξνληθή 

εμάξηεζε νθείιεηαη ζηελ απηνζπζρέηηζε φισλ ησλ πδξνινγηθψλ (θαη 

γεληθφηεξα ησλ γεσθπζηθψλ) δηεξγαζηψλ. Σα κνληέια απηά πεξηγξάθνληαη 

απφ παξακέηξνπο, νη νπνίεο εθηηκψληαη κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηζηνξηθψλ πδξνινγηθψλ ρξνλνζεηξψλ. Σα ζηνραζηηθά κνληέια 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε γέλλεζε κεγάινπ κήθνπο ζπλζεηηθψλ ρξνλνζεηξψλ, 

νη νπνίεο αλαπαξάγνπλ ηε ζηαηηζηηθή δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε ζπλζεηηθψλ ρξνλνζεηξψλ ζε πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο γηα κεγάιν πιήζνο πδξνθιηκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

πνζνηηθνπνηείηαη ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ επίδνζε θαη αμηνπηζηία ηνπ ππφ εμέηαζε 

πδξνζπζηήκαηνο. 

Ζ ζηνραζηηθή πξνζνκνίσζε πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθψλ 

ρξνλνζεηξψλ θαηαξράο ζηα θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη θαηά δεχηεξνλ 

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

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

ρξνλνζεηξέο έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 40 εηψλ, ελψ νη ζπλζεηηθέο ρξνλνζεηξέο 

έρνπλ κήθνο 1000 εηψλ θαη αλαπαξάγνπλ ην ζχλνιν ησλ νπζησδψλ 

ηζηνξηθψλ ζηαηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη ην θαηλφκελν ηεο 

εκκνλήο. 
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Σα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαηεξνχληαη είλαη νη πεξηζψξηεο 

ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη (κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, ζπληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο), νη απφ θνηλνχ ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη (πξψηεο ηάμεο 

απηνζπζρέηηζε, κεδεληθήο ηάμεο εηεξνζπζρέηηζε) νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξνληθή θαη ρσξηθή εμάξηεζε ησλ πδξνινγηθψλ κεγεζψλ (π.ρ. απνξξνή 

γεηηνληθψλ ιεθαλψλ). Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε αληίζηνηρεο κειέηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ λα δηαηεξείηαη ε εκκνλή ησλ πδξνινγηθψλ 

ρξνλνζεηξψλ, δειαδή ε ηάζε πνπ εκθαλίδνπλ νη ρξνλνζεηξέο ησλ θπζηθψλ 

δηεξγαζηψλ λα νκαδνπνηνχλ ηα έηε κε ηηο ρακειέο ή πςειέο ηηκέο. Ζ 

δηαηήξεζε θαη πξνζνκνίσζε ηεο εκκνλήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ θαηλνκέλσλ έκκνλεο μεξαζίαο θαη πξνπαληφο γηα ηελ 

πεξηνρή κειέηεο πνπ πιήηηεηαη απφ ηδηαίηεξα έληνλεο θαη παξαηεηακέλεο 

μεξαζίεο. Σα απιά ζηνραζηηθά κνληέια ηχπνπ ARMA (p,q) αληίζεηα είλαη 

βξαρείαο κλήκεο θαη σο εθ ηνχηνπ αδπλαηνχλ λα πξνζνκνηψζνπλ ηελ εκκνλή 

ησλ πδξνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ πξνζνκνίσζε ηεο εκκνλήο επηηπγράλεηαη κε 

ηελ πξνζαξκνγή κηαο θαηάιιειεο ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζεο ζηηο εηήζηεο 

πδξνινγηθέο κεηαβιεηέο. Με θαηάιιειε επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηεο 

ζπλάξηεζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο εκκνλήο γηα ηελ παξαγσγή 

ζπλζεηηθψλ ρξνλνζεηξψλ κε καθξέο ή φρη πεξηφδνπο μεξαζίαο. Ζ παξάκεηξνο 

πνπ δειψλεη ηελ εκκνλή ησλ πδξνινγηθψλ ρξνλνζεηξψλ ιέγεηαη παξάκεηξνο 

Hurst θαη ελψ ζην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζεσξείηαη κηα ζπλάξηεζε ηνπ 

ζπληειεζηή Hurst ιακβάλεη ηηκέο ζε έλα απινπνηεκέλν πιαίζην ππνινγηζκνχ. 

Ζ ηηκή 0 ηεο ζπλάξηεζεο απηήο είλαη ηζνδχλακε κε έλα απιφ κνληέιν ARMA, 

ελψ ε ηηκή 2 παξάγεη ρξνλνζεηξέο κε καθξνρξφληα εκκνλή, ε νπνία είλαη 

γλσζηή σο θιαζκαηηθφο γθανπζηαλφο ζφξπβνο (Fractional Gaussian Noise, 

FGN). Ο αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή Hurst (θαη επνκέλσο ηεο 

ζπλάξηεζήο ηνπ) είλαη αθελφο δχζθνινο θαη αθεηέξνπ ην κήθνο ηεο 

ρξνλνζεηξάο (40 έηε) δελ επηηξέπεη ηνλ αμηφπηζην ππνινγηζκφ ηνπ. ην παξφλ 

έξγν απνθαζίζηεθε ε αλαπαξαγσγή ηεο καθξνρξφληαο εκκνλήο θαη 

επνκέλσο ηέζεθε σο ζπλάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή Hurst ε ηηκή 2. Απηφ γίλεηαη 

γηα δχν θπξίσο ιφγνπο (α): Ζ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπληειεζηή Hurst ίζεο 

κε 2 αληηζηνηρεί ζε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Hurst ίζν κε 0,75 (ηηκή πνπ 
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παξαηεξείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πδξνινγηθέο ρξνλνζεηξέο ζηνλ θφζκν 

κεγάινπ κήθνπο)3, θαη (β) ε εηζαγσγή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην κέιινλ 

φπνπ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν πηζαλή ε εκθάληζε καθξφρξνλσλ θαη 

νκαδνπνηεκέλσλ θχθισλ εηψλ ρακειήο ή πςειήο πδξνθνξίαο επηβάιιεη, 

θαηά ηε γλψκε καο, ηελ εηζαγσγή ζην ζηνραζηηθφ κνληέιν ηεο καθξνρξφληαο 

εκκνλήο. 

Σν ζρήκα παξαγσγήο ησλ ζπλζεηηθψλ κεληαίσλ ρξνλνζεηξψλ ζπλνςίδεηαη 

ζηε παξαγσγή θαηαξράο ησλ εηήζησλ ηηκψλ κε ηελ πξνζνκνίσζε ηεο 

εκκνλήο θαη κεηά εθαξκφδεηαη έλα κνληέιν επηκεξηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ κεληαίσλ ρξνλνζεηξψλ ζε ζηαηηζηηθή ζπλέπεηα σο πξνο ηηο ζηαηηζηηθέο 

παξακέηξνπο πνπ δηαηεξνχληαη. 

Οη παξάκεηξνη απηνί είλαη (α) ε κέζε ηηκή ησλ εηήζησλ θαη κεληαίσλ 

ρξνλνζεηξψλ, (β) ε ηππηθά απφθιηζε, (γ) ν ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο, (δ) ν 

ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο α΄ ηάμεο θαη (ε) ν ζπληειεζηήο εηεξνζπζρέηηζεο 

κεδεληθήο ηάμεο γηα ηελ ρσξηθά πνιιαπιή γέλλεζε ρξνλνζεηξψλ ζε πνιιέο 

ζέζεηο ηαπηφρξνλα. Απφ ην ρήκα 2-30 έσο ην ρήκα 2-37 παξνπζηάδνληαη ηα 

δηαγξάκκαηα ησλ ηηκψλ ησλ ζπλζεηηθψλ ρξνλνζεηξψλ ρηιηεηίαο ησλ εηζξνψλ 

καδί κε ηνλ θπιηφκελνπ κέζν φξν (moving average) 40εηίαο γηα ηα θξάγκαηα 

ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ. Ζ 40εηία επηιέρζεθε έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε επίδξαζε 

ησλ κεκνλσκέλσλ ρακειψλ ή πςειψλ ηηκψλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ 

φξσλ θαη επνκέλσο λα πξνθχπηεη κηα νκαιή θακπχιε. Παξαηεξψληαο ηελ 

θακπχιε θπιηφκελνπ κέζνπ φξνπ δηαπηζηψλεηαη φηη απηή εκθαλίδεη κεγάιεο 

δηάξθεηαο πησηηθέο ηάζεηο θαη επνκέλσο ζπλερή έηε ρακειψλ παξνρψλ (αιιά 

θαη πςειψλ αληίζηνηρα) ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο πξνζνκνίσζεο ηεο 

καθξνρξφληαο εκκνλήο.  

                                            

 

3
 ην ίδην ζπκπέξαζκα αλαθέξνληαη θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ κ

νπ
 Κ. Αξηζηείδνπ, ζηειέρνπο 

ηνπ ΣΑΤ, ν νπνίνο πξνηείλεη ηελ ηηκή 0,72. 
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ρήκα 2-30: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Κνύξξε 
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ρήκα 2-31: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Καιαβαζζνύ 
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ρήκα 2-32: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Αξκίλνπ 
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ρήκα 2-33: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Πνιεκηδίσλ 
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ρήκα 2-34: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Γεξκαζόγεηαο 
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ρήκα 2-35: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Γηπνηάκνπ 
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ρήκα 2-36: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Λεπθάξσλ 
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ρήκα 2-37: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Υα-πνηάκη ζηε ζέζε ηεο εθηξνπήο ζην 
Νόηην Αγσγό. 

Απφ ην ρήκα 2-38 έσο ην ρήκα 2-40 παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρεο 

ρξνλνζεηξέο γηα ηα θχξηα θξάγκαηα ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ Πάθνπ. 
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ρήκα 2-38: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Αζπξόθξεκκνπ 
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ρήκα 2-39: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην ππό θαηαζθεπή Φξάγκα Καλλαβηνύο 
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ρήκα 2-40: Γηάγξακκα ζπλζεηηθώλ εηήζησλ εηζξνώλ κήθνπο 1000 εηώλ θαη 
θηλνύκελνο κέζνο όξνο 40 εηώλ γηα ην Φξάγκα Μαπξνθόιπκπνπ 

ηνλ Πίλ. 2-17 ζπγθξίλνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο εηήζησλ 

ηηκψλ ηεο ηζηνξηθήο θαη ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκαηα ηνπ έξγνπ 

Νφηηνπ Αγσγνχ. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε εηήζηα ζπλζεηηθή ρξνλνζεηξά δηαηεξεί 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηζηνξηθνχ δείγκαηνο. Οη εηήζηεο 

ζπλζεηηθέο εηζξνέο δηαηεξνχλ θαηά βάζε θαη ηελ αζπκκεηξία (ηδηφηεηα πνπ 

είλαη πνιχ δχζθνιε ε αλαπαξαγσγή ηεο ζηα ζηνραζηηθά κνληέια) εθηφο απφ 

ηα θξάγκαηα Καιαβαζζνχ, Λεπθάξσλ, πνπ φκσο ε ζπκβνιή ησλ έξγσλ 

απηψλ ζην έξγν ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηα άιια 

έξγα.  
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Πίλ. 2-17: ύγθξηζε κέζεο ηηκήο θαη ηππηθήο απόθιηζεο ησλ εηήζησλ εηζξνώλ 
ζηα θξάγκαηα ηνπ έξγνπ Νόηηνπ Αγσγνύ 

ΦΡΑΓΜΑ 
Μέζε ηηκή ηζηνξηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. m3) 
Μέζε ηηκή ζπλζεηηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. m3) 

ΚΟΤΡΡΖ 31.6 34.5 

ΚΑΛΑΒΑΟ 7.1 8.0 

ΑΡΜΗΝΟΤ 17.0 18.6 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 2.5 3.1 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 14.4 16.9 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 5.0 5.4 

ΛΔΤΚΑΡΑ 1.4 1.2 

ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ 3.2 3.6 

ΤΝΟΛΟ 82.2 91.3 

ΦΡΑΓΜΑ 
Σππηθή απόθιηζε 

ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο 
(εθαη. m3) 

Σππηθή απόθιηζε 
ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο 

(εθαη. m3) 

ΚΟΤΡΡΖ 19.8 20.8 

ΚΑΛΑΒΑΟ 6.2 5.8 

ΑΡΜΗΝΟΤ 10.2 10.8 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 2.2 2.4 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 10.9 11.6 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 3.9 3.9 

ΛΔΤΚΑΡΑ 1.7 1.3 

ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ 2.7 3.1 

ΦΡΑΓΜΑ 
πληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο ηζηνξηθήο 
ρξνλνζεηξάο  

πληειεζηήο αζπκκεηξίαο 
ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο  

ΚΟΤΡΡΖ 0.65 0.84 

ΚΑΛΑΒΑΟ 0.67 1.01 

ΑΡΜΗΝΟΤ 0.63 0.8 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 1.25 1.7 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 0.76 1.0 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 1.03 1.19 

ΛΔΤΚΑΡΑ 2.26 2.7 

ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ 0.97 1.7 

 

ηνλ Πίλ. 2-18 παξνπζηάδεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο γηα ηα θξάγκαηα ηνπ 

έξγνπ Πάθνπ. 
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Πίλ. 2-18: ύγθξηζε κέζεο ηηκήο θαη ηππηθήο απόθιηζεο ησλ εηήζησλ εηζξνώλ 
ζηα θξάγκαηα ηνπ έξγνπ Πάθνπ 

ΦΡΑΓΜΑ 
Μέζε ηηκή ηζηνξηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. m3) 
Μέζε ηηκή ζπλζεηηθήο 

ρξνλνζεηξάο (εθαη. m3) 

ΑΠΡΟΚΡΔΜΜΟ 14.9 19.8 

ΚΑΝΝΑΒΗΟΤ 6.6 8.2 

ΜΑΤΡΟΚΟΛΤΜΠΟ 1.8 2.3 

ΤΝΟΛΟ 23.3 30.3 

ΦΡΑΓΜΑ 
Σππηθή απόθιηζε 

ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο 
(εθαη. m3) 

Σππηθή απόθιηζε 
ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο 

(εθαη. m3) 

ΑΠΡΟΚΡΔΜΜΟ 11.3 11.7 

ΚΑΝΝΑΒΗΟΤ 4.9 6.0 

ΜΑΤΡΟΚΟΛΤΜΠΟ 1.4 1.4 

ΦΡΑΓΜΑ 
πληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο ηζηνξηθήο 
ρξνλνζεηξάο  

πληειεζηήο αζπκκεηξίαο 
ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο  

ΑΠΡΟΚΡΔΜΜΟ 0.81 0.78 

ΚΑΝΝΑΒΗΟΤ 0.70 1.03 

ΜΑΤΡΟΚΟΛΤΜΠΟ 1.07 0.95 

 

Απφ ην ρήκα 2-41 έσο ην ρήκα 2-48 παξνπζηάδνληαη νη θπιηφκελνη κέζνη 

φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο 40εηίαο ηεο ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο εηζξνψλ 

1000εηίαο θαζψο θαη νη κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο ηζηνξηθήο 

ρξνλνζεηξάο γηα ηα θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ. Αληίζηνηρα απφ ην ρήκα 

2-49 έσο ην ρήκα 2-51 παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα γηα ηα 

θξάγκαηα ηνπ έξγνπ Πάθνπ. Γηαπηζηψλεηαη φηη, παξφιε ηε κεηαβιεηφηεηα 

ησλ ζπλζεηηθψλ εηζξνψλ, ε πξνζνκνίσζε ησλ ηζηνξηθψλ ηηκψλ γίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφ λα απνκνλσζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά «παξάζπξα» εληφο ηεο 1000εηίαο ζηα νπνία ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε λα είλαη είηε κεγαιχηεξεο, είηε κηθξφηεξεο είηε ζηα ίδηα επίπεδα ψζηε 

λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα πεξηφδνπο απμεκέλεο, 

ειαηησκέλεο ή ίζεο πδξνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα. Όπσο ζα 

θαλεί θαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν, ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ειαηησκέλσλ 

εηζξνψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε κείσζε ησλ εηζξνψλ ζηα θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. 
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ρήκα 2-41: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Κνύξξε 
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ρήκα 2-42: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Καιαβαζζνύ 
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ρήκα 2-43: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Αξκίλνπ 
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ρήκα 2-44: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Πνιεκηδίσλ 
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ρήκα 2-45: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Γεξκαζόγεηαο 
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ρήκα 2-46: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Γηπνηάκνπ 
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ρήκα 2-47: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Λεπθάξσλ 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

4
0

8
7

1
3
4

1
8
1

2
2
8

2
7
5

3
2
2

3
6
9

4
1
6

4
6
3

5
1
0

5
5
7

6
0
4

6
5
1

6
9
8

7
4
5

7
9
2

8
3
9

8
8
6

9
3
3

9
8
0

α/α σδρολογικού έηοσς

Μ
έζ

η
 η

ιμ
ή

, 
η
σ

π
ικ

ή
 α

π
ό

κ
λ
ιζ

η
 (

h
m

3
) 

  
 .

Κσλιόμενος μέζος όρος

Κσλιόμενη ησπική

απόκλιζη
Μέζος όρος ιζηορικής

τρονοζειράς
Σσπική απόκλιζη

ιζηορικής τρονοζειράς

 

ρήκα 2-48: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην έξγν εθηξνπήο ζην Υα-
πνηάκη 
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ρήκα 2-49: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Αζπξόθξεκκνπ 
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ρήκα 2-50: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην ππό θαηαζθεπή θξάγκα 
Καλλαβηνύο 
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ρήκα 2-51: ύγθξηζε θπιηόκελνπ κέζνπ όξνπ θαη ηππηθήο απόθιηζεο 40εηίαο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνζεηξάο γηα ην θξάγκα Μαπξνθόιπκπνπ 
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2.5. Δλζσκάησζε ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηηο 
πλζεηηθέο Υξνλνζεηξέο 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ζηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή (Intergovernmental Panel for Climate Change – 2001 

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

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ζα πεξηιακβάλνπλ κείσζε ησλ 

βξνρνπηψζεσλ. Χζηφζν, ε εμεηδίθεπζε απηήο ηεο γεληθήο πξφβιεςεο θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ε πνζνηηθνπνίεζή ηεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη 

αθφκε εμαηξεηηθά αβέβαηε. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

πξνζνκνίσζεο ηνπ θιίκαηνο θαη πξφβιεςεο ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ πην 

εμεηδηθεπκέλεο γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην αιιά θαη πάιη ε πξνζνκνίσζε ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ εξγαζηψλ είλαη πνιχ απινπνηεκέλε. 

αλ παξάδεηγκα παξαηίζεληαη δχν δηαγξάκκαηα (ρήκα 2-52) απφ πξφζθαηε 

δεκνζίεπζε ησλ Alpert et al., (2008). 

  

ρήκα 2-52: Γηαγξάκκαηα από ηε δεκνζίεπζε: Alpert P., Krichak S. O., Shafir H., Haim 
D., Osetinsky I. , 2008, “Climatic trends to extremes employing regional 
modeling and statistical interpretation over the E. Mediterranean”, Global and 
Planetary Change, 63 (2008), pp 163-170, Elsevier.  
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Σα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ πξνβιέςεηο κεηαβνιήο ηεο κέζεο ζπλνιηθήο 
βξνρόπησζεο (ζε mm) ησλ ρεηκεξηλώλ κελώλ γηα ηα ζελάξηα IPCC Α2 θαη Β2 
(πςειόηεξεο θαη ρακειόηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ αληίζηνηρα) 
ζηελ πεξίνδν 2071-2100 ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 1961-1990. 

Δίλαη θαλεξφ φηη γηα ην ζελάξην Α2 κφλν γεληθφ ζπκπέξαζκα πεξί κείσζεο 

ησλ βξνρνπηψζεσλ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζεί, ελψ γηα ην ζελάξην Β2 αθφκα 

θαη απηφ ην γεληθφ ζπκπέξαζκα δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα δεδνκέλνπ, 

κάιηζηα, φηη ζηα βφξεηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

πξνζνκνίσζε αχμεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ.  

Με δεδνκέλεο ηηο παξαπάλσ αβεβαηφηεηεο, πηνζεηήζακε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο καθξνρξφληνπ (1000εηνχο) δείγκαηνο ζπλζεηηθψλ κεληαίσλ 

παξνρψλ ζην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζζνχλ αξθεηά καθξνρξφληα 

επηκέξνπο δηαζηήκαηα (π.ρ. 40εηή) κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πδξνθνξίαο ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δηαρείξηζεο ζε πνηθηιία ζπλζεθψλ.  

ηα παξαπάλσ πιαίζηα, εηζήρζε ε καθξνρξφληα εκκνλή ησλ πδξνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηελ Κχπξν βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή Hurst. Ζ πνηθηιία 

ζπλζεθψλ 40εηίαο θαίλεηαη ζηνπο θπιηφκελνπο κέζνπο φξνπο φπσο 

παξνπζηάδνληαη απφ ην ρήκα 2-41 έσο ην ρήκα 2-51. Οη ηηκέο ηνπ 

θπιηφκελνπ κέζνπ φξνπ 40εηίαο είλαη άκεζα ζπγθξίζηκεο κε ην κέζν φξν ησλ 

38 ηζηνξηθψλ εηψλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Κνχξξε (ρήκα 2-41) κε κέζε ηηκή ηζηνξηθήο θαη ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο 

31,6 θαη 34,5 εθαη. θπβηθά κέηξα αληίζηνηρα, εκθαλίδνληαη θαη 40εηίεο κε κέζε 

ηηκή θάησ ησλ 25 εθαη. θπβ. κέηξσλ.  

ηνλ Πίλ. 2-19 παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ηζηνξηθήο θαη 

ηεο πξνζνκνησκέλεο ρξνλνζεηξάο θαζψο θαη ν ειάρηζηνο κέζνο φξνο 40εηίαο 

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

ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο ησλ 1000 εηψλ είλαη έσο θαη 50% κεησκέλνο ζε 

ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ηεο αληίζηνηρεο ηζηνξηθήο. εκεηψλεηαη θαη πάιη φηη ε 

ζπλζεηηθή ρξνλνζεηξά ησλ 1000 εηψλ δελ ζα πξέπεη λα πξνζιακβάλεη 

ραξαθηεξηζηηθά σο πηζαλήο λα ζπκβεί ζην κέιινλ αιιά σο δηαδνρηθψλ 

δνθηκψλ δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ εηψλ κε δηαθνξεηηθά πδξνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξεηηθέο αξρηθέο ζπλζήθεο. 
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Πίλ. 2-19: Μέζεο ηηκέο ηεο ηζηνξηθήο θαη ηεο ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο θαζώο θαη 
ν ειάρηζηνο θπιηόκελνο κέζνο όξνο 40εηίαο γηα ηα θξάγκαηα ηνπ 
Νόηηνπ Αγσγνύ 

ΦΡΑΓΜΑ 

Μέζε ηηκή 
ηζηνξηθήο 

ρξνλνζεηξάο 
(εθαη. m3) 

Μέζε ηηκή 
ζπλζεηηθήο 

ρξνλνζεηξάο 
(εθαη. m3) 

Διάρηζηνο 
θπιηόκελνο ΜΟ      

40εηίαο (εθαη. m3)  

ΚΟΤΡΡΖ 31.6 34.5 16.0 

ΚΑΛΑΒΑΟ 7.1 8.0 2.9 

ΑΡΜΗΝΟΤ 17.0 18.6 9.3 

ΠΟΛΔΜΗΓΗΑ 2.5 3.1 1.3 

ΓΔΡΜΑΟΓΔΗΑ 14.4 16.9 7.0 

ΓΗΠΟΣΑΜΟ 5.0 5.4 2.5 

ΛΔΤΚΑΡΑ 1.4 1.2 0.3 

ΥΑ-ΠΟΣΑΜΗ 3.2 3.6 1.8 

ΤΝΟΛΟ 82.2 91.3 41.1 
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2.6. ρέζεηο Παξνρήο – Γηάξθεηαο Τδξνινγηθώλ 
Λεθαλώλ Βόξεηνπ Σξνόδνπο 

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

πθίζηαηαη ελδηαθέξνλ πηζαλήο εθκεηάιιεπζεο κε θαηαζθεπή πδξνιεςηψλ 

(πηζαλά ρσξίο θαηαζθεπή αμηφινγεο ηακίεπζεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνηακνχο) 

εθηηκήζεθαλ ζρέζεηο παξνρήο – δηάξθεηαο γηα ηηο νπνίεο δίλεηαη ην πνζνζηφ 

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

ζπληάρζεθαλ θαη δηαγξάκκαηα ηα νπνία δείρλνπλ ηε ζρέζε ηνπ εηήζηνπ 

απνιήςηκνπ φγθνπ λεξνχ κε ηε παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πδξνιεςίαο θαη 

κεηαθνξάο. 

Ζ ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ δχν δηαγξακκάησλ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πδξνιεςίαο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε θάζε πνηακφ. αλ παξάδεηγκα, απφ ην ρήκα 2-54 γηα ηνλ 

Πχξγν δηαπηζηψλνπκε φηη εάλ ππνηεζεί κία ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή παξνρή 

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

εθηξεπφκελνο φγθνο ζα ήηαλ απηφο πνπ αληηζηνηρεί κεηαμχ ησλ παξνρψλ 0,2 

θαη 0,6 m3/s, δειαδή πεξίπνπ 3-1,4=1,6 εθαη. m3. Απφ ην ρήκα 2-53 

δηαπηζηψλνπκε φηη ην έξγν πδξνιεςίαο ζα ιεηηνπξγεί, θαηά κέζνλ φξν, γηα 

20% πεξίπνπ ηνπ ρξφλνπ, δειαδή γηα 80% ηνπ ρξφλνπ δελ ζα 

ηξνπνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ζηνλ πνηακφ. 

Ζ ρξήζε ησλ θακππιψλ απηψλ δελ αλαπαξηζηά, βέβαηα, ηε κεηαβνιή ησλ 

ζπλζεθψλ απφ έηνο ζε έηνο. Απηφ είλαη δπλαηφ κε πξνζνκνίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ εμέηαζε έξγσλ. 
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Pyrgos at r2-7-2-75 Station
Flow - Duration Curve

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Proportional Duration of Exceedance

D
is

ch
ar

g
e 

(c
u

m
ec

s)

S ince 70-71

All years

  

ρήκα 2-53: Κακπύιε παξνρήο – δηάξθεηαο γηα ηνλ Πύξγν 

 

PYRGOS  AT r2-7-2-75 S TATION
ANNUAL  VOL UME AVAIL ABL E  FOR DIVERS ION C APAC ITY
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ρήκα 2-54: Κακπύιε παξνρεηεπηηθόηεηαο – απνιεςηκόηεηαο γηα ηνλ Πύξγν 
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L IMNITIS  AT r2-8-3-10
FL OW-DURATION C URVE
C atchment Area 48 sq.km.
E levation at station +255
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ρήκα 2-55: Κακπύιε παξνρήο – δηάξθεηαο γηα ην Ληκλίηε 

 

L IMNITIS  AT r2-8-3-10 S TATION
AVE RAGE  ANNUAL  VOL UME  AVAIL ABL E  vs  DIVE RS ION C APAC ITY
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ρήκα 2-56: Κακπύιε παξνρεηεπηηθόηεηαο – απνιεςηκόηεηαο γηα ην Ληκλίηε 
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MAR ATHAS A AT  r3-2-1-85
F L OW-DUR ATION C UR VE
C atc hment Area 23 s q.km.
E levation at s tation +579
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ρήκα 2-57: Κακπύιε παξνρήο – δηάξθεηαο γηα ηε Μαξάζαζα 

 

MAR ATHAS A AT r3-2-1-85 S TATION
AVE R AGE  ANNUAL  VOL UME  AVAIL AB L E  vs  DIVE R S ION C APAC ITY
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ρήκα 2-58: Κακπύιε παξνρεηεπηηθόηεηαο – απνιεςηκόηεηαο γηα ηε Μαξάζαζα 
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P E R IS T E R ONA AT  r3-7-1-50
F L OW-DUR AT ION C UR VE
C atc hment Area 77 s q.km.
E levation at s tation +414
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ρήκα 2-59: Κακπύιε παξνρήο – δηάξθεηαο γηα ηνλ Πεξηζηεξώλα 

 

P E R IS TE R ONA AT  r3-7-1-50 S TAT ION
AVE R AG E  ANNUAL  VOL UME  AVAIL AB L E  vs  DIVE R S ION C AP AC ITY
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ρήκα 2-60: Κακπύιε παξνρεηεπηηθόηεηαο – απνιεςηκόηεηαο γηα ηνλ Πεξηζηεξώλα 
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3. ΤΠΟΓΔΗΟΗ ΤΓΑΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ  

3.1. Δηζαγσγή – θνπόο 

ηα πιαίζηα ησλ Όξσλ Δληνιήο ηεο παξνχζαο, επαλαμηνινγνχληαη νη 

ππφγεηνη πδαηηθνί πφξνη ζηε βάζε ησλ θαζνξηζκέλσλ πιένλ ππφγεησλ 

πδαηηθψλ ζσκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ. 

Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα θαη πεξηιακβάλεη 

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

πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έκκεζεο κέζνδνη ιφγσ έιιεηςεο κεηξήζεσλ 

ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ απφ ηα ππφγεηα. Σν πνηνηηθφ ζθέινο ηεο 

αμηνιφγεζεο έρεη πινπνηεζεί κεηά απφ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Αλάπηπμεο 

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

απνηειέζκαηά ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα. Σν απνηέιεζκα ηεο 

παξνχζεο αλάιπζεο, ζα είλαη ε εθηίκεζε ηνπ ζεκεξηλνχ πνηνηηθνχ θαη 

πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ πδξνθνξέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα ππφγεηα πδαηηθά 

ζψκαηα θαη ε πεξαηηέξσ δηακφξθσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Οδεγία. Δπηπιένλ ε 

πξναλαθεξφκελε επεμεξγαζία ζα θαηαδείμεη πεδία ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ θαη δηαρείξηζε ησλ πδξνθνξέσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο θαη ηα κέηξα γηα ηελ 

επίηεπμε θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ ζσκάησλ. 
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3.2. Γεδνκέλα πνπ Αμηνπνηήζεθαλ – Πεξίνδνο 
Αλαθνξάο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ πξφζθαηα νινθιεξψζεθαλ εξγαζίεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πδξνθφξσλ (βι. Βηβιηνγξαθία 21 & 25) θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ 

(βι. Βηβιηνγξαθία 1 & 21) νη νπνίεο έρνπλ αμηνπνηήζεη δηαζέζηκα δεδνκέλα 

κέρξη θαη ην 2000, θξίζεθε ζθφπηκν λα επηθεληξσζεί ε παξνχζα αμηνιφγεζε 

ζηε ζπγθέληξσζε θαη ελζσκάησζε ησλ πιένλ πξφζθαησλ δεδνκέλσλ (κέρξη 

2008). Έηζη ε αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ ζσκάησλ έγηλε κε βάζε ηηο 

πξνγελέζηεξεο εγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ηα λεφηεξα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 

2000-2008. 

Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηεο 

παξνχζαο έθζεζεο δίδνληαη παξαθάησ, ελψ νη επηκέξνπο κειέηεο, εξγαζίεο 

θαη ζηνηρεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ παξαηίζεληαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ 

αθνινπζεί ζην ηέινο ηεο παξνχζαο (βι. θεθάιαην ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ): 

 Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ(ΣΑΤ) θαη Δπαξρηαθά Γξαθεία 

 Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία 

 Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο (ΣΓΔ) 

 πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο (Λάξλαθα, Λεκεζφο, Λεπθσζία) 

 Έπαξρνο Λεπθσζίαο 

 Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) 
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3.2.1. Μεηεσξνινγηθά Γεδνκέλα 

Γηαπηζηψζεθε φηη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ιεηηνπξγεί δίθηπν 

κεηεσξνινγηθήο παξαθνινχζεζεο απφ ηε Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

κε ζεκαληηθή ππθλφηεηα θαη ρξνληθή έθηαζε θαηαγξαθψλ. ε άιιν θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο (βι. θεθάιαην 2) παξαηίζεληαη ιεπηνκεξψο νη εξγαζίεο 

επεμεξγαζίαο (ζπκπιεξψζεηο, πςνκεηξηθέο αλαγσγέο θηι.) ησλ δεδνκέλσλ 

πξηλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.  

Έηζη αμηνπνηήζεθαλ δεδνκέλα βξνρφπησζεο απφ 142 ζηαζκνχο απφ ηνπο 

ζπλνιηθά 181 δηαζέζηκνπο. πλεηάρζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηθαλεηαθήο 

νινθιήξσζεο ηεο βξνρφπησζεο ζηελ πεξηνρή ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ 

ζσκάησλ, ράξηεο ηζνυέηησλ κε βάζε ηνπο εηήζηνπο κέζνπο φξνπο ηεο 

πεξηφδνπ 2000-2008 (βι. Παξάξηεκα Β) θαη ησλ πεξηφδσλ 1990-2000 θαη 

1970-2008. Απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δχν 

πεξηφδσλ είλαη φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζηαζκψλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ζην 

κέζν εηήζην χςνο θαηαθξεκληζκάησλ ζηελ πεξίνδν 2000-2008, ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίνδν 1990-2000, ε νπνία αλέξρεηαη ζε κέζν φξν πεξί ηα 8%, ελψ 

αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο πεξηφδνπ 1970-2008 ε 

πξναλαθεξφκελε πεξίνδνο έρεη απμεκέλν κέζν εηήζην χςνο πεξί ηα 1,7%. 

Λεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. 

3.2.2. ηαηηζηηθή Αλάιπζε Διαρίζησλ Τςώλ 
Καηαθξεκληζκάησλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί κε ιεπηνκέξεηα ζε πξνγελέζηεξν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο (βι. ππνθεθάιαην 2.2.4), γηα θάζε κηα απφ ηηο 7 πδξνινγηθέο 

πεξηνρέο (βι. ρήκα 2-1) γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνινγηζζεί νη εηήζηεο 

βξνρνπηψζεηο, δηελεξγήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ειαρίζησλ εηήζησλ 

βξνρνπηψζεσλ. Ζ αλάιπζε πεξηέιαβε πξνζαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο 

θαηαλνκήο ειαρίζησλ ηηκψλ Log Pearson Type III ζην δείγκα ησλ εηήζησλ 

πςψλ θαηαθξεκληζκάησλ. Δπηπιένλ έγηλε αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηεο 

θαηαλνκήο Gumbell θαη ε νπνία παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο ιφγσ 

αδπλακίαο εθαξκνγήο ζε δείγκαηα κε ζηαηηζηηθή αζπκκεηξία (skewness). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξαηίζεληαη  ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. 
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3.2.3. Γεδνκέλα ηαζκεκεηξίαο 

Σα δεδνκέλα ζηαζκεκεηξίαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην Σκήκα Αλάπηπμεο 

Τδάησλ (ΣΑΤ) θαη δεπηεξνγελψο απφ ην Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο 

(Geological Survey Dept-GSD). Λεπηνκεξείο αλαθνξέο δίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. 

3.2.4. Παξνρέο Πεγώλ 

Δμεηάζζεθαλ δεδνκέλα απφ 41 ζεκεία ζηηο πεξηνρέο ησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ 

CY_12, CY_14, CY_18 θαη CY_19.  ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία νη κεηξήζεηο 

δηαηίζεληαη ζε κεληαίν βήκα, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαηίζεληαη θαη 

ζπνξαδηθά ζηνηρεία πνηφηεηαο. Λεπηνκεξείο αλαθνξέο δίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. 

3.2.5. Γεδνκέλα Αληιήζεσλ  

Δάλ θαη δε δηαηίζεληαη άκεζα επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα αληιήζεσλ ζηα 

πεξηζζφηεξα ζψκαηα ε εθηίκεζή ηνπο επηρεηξήζεθε κε έκκεζεο κεζφδνπο. Ζ 

νκάδα κειέηεο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο ηεο εθηίκεζεο ησλ αληιήζεσλ 

πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο επί ηφπνπ ζηα Δπαξρηαθά θαη Κεληξηθά Γξαθεία 

ηνπ ΣΑΤ θαη ζπλεξγάζζεθε κε ηα αξκφδηα ζηειέρε θαη ηερληθνχο γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο. Γηα ηε κεζφδεπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο απηήο θαη ηελ ηππνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζπληάρζεθε 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξσζεί θαηαιιήισο.  Οη ζπλεξγαζίεο απηέο έιαβαλ ρψξα απφ 9ε έσο 

ηε 12ε/3/2009 ζηε Λεπθσζία, ζηε Λάξλαθα, ζηε Λεκεζφ, ζηελ Πάθν θαη ζηελ 

Πφιε Υξπζνρνχο. Μεηά απφ ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο αμηνπνηήζεθαλ ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ ηηο αληιήζεηο θπβεξλεηηθψλ έξγσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηαγξαθέο αληιήζεσλ ππνγείνπ λεξνχ 

απφ ηηο πεξηνρέο Πάθν, Αθξσηήξη θαη Λεκεζφ.  
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3.2.6. Γεδνκέλα Πνηόηεηαο Τπνγείνπ Νεξνύ 

3.2.6.1. Τθηζηάκελα δίθηπα παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο θαη ππφγεηα 

πδαηηθά ζψκαηα 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) πνπ 

παξαζρέζεθε απφ ην ΣΑΤ θαίλνληαη ηα ζεκεία ησλ δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο 

ησλ ληηξηθψλ θαη ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο πνπ πξφζθαηα ηδξχζεθε γηα 

λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά. Ζ δηαζπνξά 

ησλ ζεκείσλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλ. 3-1: Τθηζηάκελα δίθηπα παξαθνινύζεζεο πνηόηεηαο ππνγείνπ λεξνύ 

Κσδηθόο 
Τπνγείνπ 
ώκαηνο 

Ολνκαζία Τπνγείνπ 
ώκαηνο 

Αξηζκόο ζεκείσλ 
Γηθηύνπ 

Παξαθνινύζεζεο 
Νηηξηθώλ 

Αξηζκόο ζεκείσλ 
Γηθηύνπ 

Παξαθνινύζεζεο 
Άξζξνπ 8 

CY-1 Κνθθηλνρψξηα 16 4 

CY-2 Αξαδίππνπ 
1  

3 

CY-3 Κίηη-Πεξβφιηα 6 3 

CY-4 νθηάδεο-Βαζηιηθφο 5 3 

CY-5 Μαξψλη  3 

CY-6 Μαξί-Καιφ Υσξηφ 
 3 

CY-7 Γεξκαζφγεηα 3 3 

CY-8 Λεκεζφο 3 3 

CY-9 Αθξσηήξη 10 6 

CY-10 Παξακάιη-Απδήκνπ 3 3 

CY-11 Πάθνο 9 6 

CY-12 Λεηχκβνπ-Γηφινπ 5 3 

CY-13 Πέγεηα 4 3 

CY-14 Αλδξνιίθνπ 3 3 

CY-15 Υξπζνρνχ-Γηαιηά 11 3 

CY-16 Πχξγνο  3 

CY-17 Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία 39 8 

CY-18 Λεχθαξα-Πάρλα 21 6 

CY-19 Σξφνδνο 
83 15 

ΤΝΟΛΟ 222 84 

3.2.6.2. ρνιηαζκφο Γεδνκέλσλ 

Δλψ δηαηίζεληαη εθηεηακέλεο ρξνλνζεηξέο ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ, κέρξη 

πξφζθαηα πνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί ην δίθηπν παξαθνινχζεζεο ησλ 

ππνγείσλ λεξψλ, νη δηαζέζηκεο κεηξήζεηο πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ζε κεγάιν 

αξηζκφ γεσηξήζεσλ πεξηιάκβαλε ειάρηζηεο κεηξήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ ηεο γεψηξεζεο. Απηφ έρεη ζαλ 
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απνηέιεζκα ηελ αδπλακία δηακφξθσζεο ζαθνχο άπνςεο ησλ ζπλζεθψλ 

αλαθνξάο γηα δηάθνξεο παξακέηξνπο θαη ηεο εμέιημεο ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ησλ ρξήζεσλ.  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ άξρηζε ζηα πιαίζηα ηνπ Άξζξνπ 8 ηεο 

ΟΠΤ είλαη ελδεηθηηθή, αιιά φρη ηθαλνπνηεηηθή, ιφγσ ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, γηα ηε ιεπηνκεξή δηαρείξηζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ.  

Μεγάιν κέξνο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ έρεη δηαηεζεί απφ ην Σκήκα Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο ζηελ Οκάδα Μειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα απφ 223 

ζεκεία, ζηα νπνία νη κεηξήζεηο ζε πνιιέο παξακέηξνπο κέρξη ην 2002 είλαη 

ζπνξαδηθέο ή κνλαδηθέο. Απφ ηα δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη 

θαιχπηνληαη πεξί ηηο 162 παξάκεηξνη. Χζηφζν ε βαζηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη 

ν ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζσκάησλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απηά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνζνηηθφ ηζνδχγην, πινπνηήζεθε απφ ην Σκήκα 

Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αλάπηπμεο Τδάησλ 

(ΣΑΤ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (ζήκεξα Σκήκα Πεξηβάιινληνο) θαη 

δηαηέζεθε γηα αμηνπνίεζε ζηελ παξνχζα (βι. Πίλ. 3-2). 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  9999  ααππόό  552277 

3.2.7. Αμηνιόγεζε Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο 
Καηάζηαζεο Τπνγείσλ ζσκάησλ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζσκάησλ 

πξνεγήζεθε ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαησθιίσλ (threshold values) απφ ηελ 

Αξκφδηα Δπηηξνπή (18.12.2008) γηα θάζε έλα απφ ηα ππφγεηα ζψκαηα κε 

βάζε ηα ηδηαίηεξα πδξνρεκηθά θαη γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη ηηκέο 

απηέο δίδνληαη ζε ζρεηηθή παξάγξαθν, πνπ αθνξά θάζε επηκέξνπο ζψκα 

παξαθάησ. Αθνινχζσο, κε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνζνηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηζνδπγίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα πνηνηηθήο 

παξαθνινχζεζεο έγηλε ε αμηνιφγεζε ησλ ππφγεησλ ζσκάησλ απφ ην Σκήκα 

Αλάπηπμεο Τδάησλ, ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη ην Σκήκα Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο, πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ελψ ε ζπλνιηθή 

θαηάζηαζε δίλεηαη επνπηηθά ζην ρήκα 3-1.  

Πίλ. 3-2: Σαμηλόκεζε θαηάζηαζεο ππόγεησλ πδαηηθώλ ζσκάησλ (Δηνηκάζζεθε 
από Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο, Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο & 
ΣΑΤ) 

Κσδηθόο 
Τπνγείνπ 
ώκαηνο 

Ολνκαζία Τπνγείνπ ώκαηνο 

Quantitative Status 
Chemical 

Status 
Status Water 

Balance Test 
Saline 

Intrusion 

CY-1 Κνθθηλνρψξηα P
4
 P P P 

CY-2 Αξαδίππνπ G
5
 -- G G 

CY-3 Κίηη-Πεξβφιηα P P P P 

CY-4 νθηάδεο-Βαζηιηθφο P P P P 

CY-5 Μαξψλη G -- G G 

CY-6 Μαξί-Καιφ Υσξηφ P -- G P 

CY-7 Γεξκαζφγεηα G G G G 

CY-8 Λεκεζφο P P P P 

CY-9 Αθξσηήξη P P P P 

CY-10 Παξακάιη-Απδήκνπ P G G P 

CY-11 Πάθνο G G G G 

CY-12 Λεηχκβνπ-Γηφινπ P -- G P 

CY-13 Πέγεηα P G ? P 

CY-14 Αλδξνιίθνπ G -- G G 

                                            

 

4
 Καθή Καηάζηαζε 

5
 Καιή Καηάζηαζε 
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Κσδηθόο 
Τπνγείνπ 
ώκαηνο 

Ολνκαζία Τπνγείνπ ώκαηνο 

Quantitative Status 
Chemical 

Status 
Status Water 

Balance Test 
Saline 

Intrusion 

CY-15 
Υξπζνρνχ-Γπαιηά 

G P P P 

CY-16 Πχξγνο G P P P 

CY-17 Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία P P G P 

CY-18 Λεχθαξα-Πάρλα P -- G P 

CY-19 Σξφνδνο G -- G G 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη φζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ππνγείσλ ζσκάησλ, κφλν ηα 6 απφ ηα 19 ζψκαηα παίξλνπλ 

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

ειιεηκκάησλ ή ιφγσ πνηνηηθψλ δεηεκάησλ απνηπγράλνπλ λα ραξαθηεξηζζνχλ 

αληίζηνηρα.  

ηελ ζπλέρεηα κε ηελ εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο, ππφ ην θσο ησλ 

λεφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ, αλακνξθψζεθε ν παξαπάλσ 

πίλαθαο σο πξνο ηα ζψκαηα Μαξψλη (CY_5), Υξπζνρνχ-Γηαιηά (CY-15), θαη 

Πχξγνο (CY-16) ζηα νπνία ε πνζνηηθή ηνπο θαηάζηαζε ραξαθηεξίζζεθε 

«θαθή» ελψ ζην Σξφνδνο (CY_19) νη ηνπηθέο ζπλζήθεο επηδείλσζεο 

δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ ζπλνιηθνχ ραξαθηεξηζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ ζπλζεθψλ επηδείλσζεο. 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη φζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ππνγείσλ ζσκάησλ, κφλν ηα 4 (αξρηθά ηα 6) απφ ηα 19 

ζψκαηα παίξλνπλ ραξαθηεξηζκφ «θαιήο θαηάζηαζεο», ελψ ηα ππφινηπα είηε 

ιφγσ πνζνηηθψλ ειιεηκκάησλ ή ιφγσ πνηνηηθψλ δεηεκάησλ απνηπγράλνπλ λα 

ραξαθηεξηζζνχλ αληίζηνηρα. 
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Πίλ. 3-3: Αλαζεσξεκέλε Σαμηλόκεζε θαηάζηαζεο ππόγεησλ πδαηηθώλ 
ζσκάησλ (Δηνηκάζζεθε από Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο, 
Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο & ΣΑΤ) 

Κσδηθόο 
Τπνγείνπ 
ώκαηνο 

Ολνκαζία Τπνγείνπ ώκαηνο 

Quantitative Status 
Chemical 

Status 
Status Water 

Balance Test 
Saline 

Intrusion 

CY-1 Κνθθηλνρψξηα P
6
 P P P 

CY-2 Αξαδίππνπ G
7
 -- G G 

CY-3 Κίηη-Πεξβφιηα P P P P 

CY-4 νθηάδεο-Βαζηιηθφο P P P P 

CY-5 Μαξψλη P -- G P 

CY-6 Μαξί-Καιφ Υσξηφ P -- G P 

CY-7 Γεξκαζφγεηα G G G G 

CY-8 Λεκεζφο P P P P 

CY-9 Αθξσηήξη P P P P 

CY-10 Παξακάιη-Απδήκνπ P G G P 

CY-11 Πάθνο G G G G 

CY-12 Λεηχκβνπ-Γηφινπ P -- P P 

CY-13 Πέγεηα P G G P 

CY-14 Αλδξνιίθνπ G -- G G 

CY-15 
Υξπζνρνχ-Γηαιηά 

P P P P 

CY-16 Πχξγνο P P P P 

CY-17 Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία P P G P 

CY-18 Λεχθαξα-Πάρλα P -- G P 

CY-19 Σξφνδνο P -- G P 

 

ε παξαθάησ αλάιπζε πνπ γίλεηαη αλά ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ζα 

αλαθεξζνχλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο νη ζπληζηψζεο ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα.  

                                            

 

6
 Καθή Καηάζηαζε 

7
 Καιή Καηάζηαζε 
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ρήκα 3-1: Αμηνιόγεζε θαηάζηαζεο ππνγείσλ πδαηηθώλ ζσκάησλ (θίηξηλν: θαθή, θπαλό:θαιή) 
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ρήκα 3-2: Τπόγεηα πδαηηθά ζώκαηα κε ππεξβάζεηο νξίσλ (θίηξηλν) ζε ληηξηθά 

 

 ρήκα 3-3: Τπόγεηα πδαηηθά ζώκαηα κε ππεξβάζεηο νξίσλ (θίηξηλν) ζε ρισξηόληα 
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ρήκα 3-4: Τπόγεηα πδαηηθά ζώκαηα κε ππεξβάζεηο νξίσλ (θίηξηλν) ζε ζεηηθά 

 

ρήκα 3-5: Τπόγεηα πδαηηθά ζώκαηα κε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο (θίηξηλν) ζε 
ακκώλην (Τπό δηεξεύλεζε) 
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ρήκα 3-6: Τπόγεηα πδαηηθά ζώκαηα κε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο (θίηξηλν) ζε 
θπηνθάξκαθα  

 

ρήκα 3-7: Τπόγεηα πδαηηθά ζώκαηα κε απμεκέλε αγσγηκόηεηα (θίηξηλν) 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  110066  ααππόό  552277 

Σα απνηειέζκαηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ΣΑΤ θαη ΣΓΔ θαη 

θαζνδεγνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα. 

Απφ ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη νη ππεξβάζεηο ζε 

ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ, νη νπνίεο βξέζεθαλ ζε 7 ζψκαηα, ελψ ζε έλα αθφκα 

(Πάθνο) είλαη ππφ δηεξεχλεζε (ρήκα 3-2). Δπίζεο απμεκέλα ρισξηφληα (άλσ 

ησλ νξίσλ) βξέζεθαλ ζε 7 ππφγεηα ζψκαηα (ρήκα 3-3). Παξαηεξείηαη φηη φια 

ηα ζψκαηα κε ππεξβάζεηο ζε ζπγθεληξψζεηο ρισξηφλησλ έρνπλ θαη 

ππεξβάζεηο ληηξηθψλ. Δπίζεο, εληνπίζζεθαλ απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο 

ζεηηθψλ (ρήκα 3-4), ακκσλίνπ (ρήκα 3-5),αξζεληθνχ (ζηα ζψκαηα 

CY_6,CY_14,CY_18), θπηνθαξκάθσλ (ρήκα 3-6) θαη απμεκέλε αγσγηκφηεηα 

(ρήκα 3-7 ). 
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3.2.8. Μεζνδνινγία Δθηίκεζεο Παξακέηξσλ Ηζνδπγίνπ 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ππνινγηζκψλ γηα ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ δελ είλαη άκεζα κεηξήζηκεο θαη απαηηνχλ 

παξαδνρέο θαη έκκεζν πξνζδηνξηζκφ. 

3.2.8.1. Σξνθνδνζία απφ Καηαθξεκλίζκαηα  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε δηαζεζηκφηεηα ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ζηαζκψλ 

κέηξεζεο κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ θαηάξηηζε 

ηζνυέηησλ θακππιψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο (1990-2000, 2000-2008) 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βξνρφπησζεο ζηηο επηθάλεηεο ησλ 

ππφγεησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζεκεηαθήο πιεξνθνξίαο 

ηεο βξνρφπησζεο κε βάζε ηζνυέηηεο θακπχιεο ζηηο επηθάλεηεο ησλ πδαηηθψλ 

ζσκάησλ (γηα ην ηκήκα ηνπο πνπ εθηίζεηαη επηθαλεηαθά) δίδεη ην κέζν εηήζην 

χςνο επηθαλεηαθήο θαηαθξήκληζεο ζηα ππφςε ππφγεηα πδαηηθά ζψκαηα, γηα 

ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 2000-2008 θαη παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλ. 3-4: Δπηθαλεηαθή νινθιήξσζε κέζσλ εηήζησλ πςώλ θαηαθξεκληζκάησλ 
αλά ππόγεην πδαηηθό ζώκα 

Όλνκα ππόγεηνπ πδαηηθνύ 
ζώκαηνο 

Μέζνο όξνο 
επηθαλεηαθήο 
βξνρόπησζεο 
2000-2008 
(mm) 

Μέζνο όξνο 
επηθαλεηαθήο 
βξνρόπησζεο 
1990-2000 
(mm) 

Πνζνζηηαία 
Μεηαβνιή  

Μέζνο όξνο 
επηθαλεηαθήο 
βξνρόπησζεο 
1970-2008 
(mm) 

 (1) (2) [(1)- (2)] / (2)  

Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία 340 277 22,74% 311 

Πχξγνο 482 425 13,45% 454 

Κνθθηλνρψξηα 348 299 16,39% 323 

Υξπζνρφνπ-Γπαιηά 403 407 -0,98% 437 

Αλδξνιίθνπ 438 445 -1,55% 479 

Σξφνδνο 555 516 7,56% 546 

Κήηε-Πεξβφιηα 359 327 9,74% 339 

Πάθνο 419 404 3,76% 428 

Πέγεηα 444 405 9,64% 440 

Γεξκαζφγεηα 398 416 -4,37% 419 

Λεκεζφο 394 395 -0,36% 403 

Αθξσηήξη 397 394 0,78% 402 

Παξακάιη-Απδήκνπ 431 408 5,57% 424 

Λεηχκβνπ-Γηφινπ 537 498 7,86% 551 

Μαξψλη 381 383 -0,52% 383 

Αξαδίππνπ 355 306 16,30% 335 

νθηάδεο-Βαζηιηθφο 367 360 1,94% 361 

Μαξί-Καιφ Υσξηφ 401 384 4,43% 393 

Λεχθαξα-Πάρλα 460 437 5,26% 458 
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Καηφπηλ, αμηνπνηψληαο ηε γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε, δίδεηαη ζπληειεζηήο ελεξγνχ θαηείζδπζεο, ν νπνίνο 

εθαξκφδεηαη επί ηεο παξαπάλσ εθηηκεζείζαο βξνρφπησζεο. Ο φγθνο πνπ 

πξνθχπηεη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο έθηαζεο πνπ εθηίζεηαη επηθαλεηαθά, 

απνηειεί ην κέζν γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. ε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ 

πξνεγεζεί νκνηψκαηα ππφγεηαο ξνήο (Κνθθηλνρψξηα, Γεξκαζφγεηα, θηι.), ηφηε 

αμηνπνηνχληαη νη ηηκέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

νκνησκάησλ. 
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ρήκα 3-8: ύγθξηζε κέζσλ εηήζησλ πςώλ θαηαθξεκληζκάησλ κεηά από επηθαλεηαθή 
νινθιήξσζε ζηα ππόγεηα πδαηηθά ζώκαηα γηα ηηο πεξηόδνπο 1990-2000 θαη 
2000-2008. 

3.2.8.2. Υξήζεηο Γεο – Εήηεζε – Απνιήςεηο 

Έρνπλ αμηνινγεζεί δεδνκέλα απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο 

(Corine), απφ ην ΣΑΤ κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ν. Αγσγνχ, θαζψο θαη απφ ηνλ 

Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ). Ζ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο 

γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζε ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο (βι. θεθάιαην 

6) αλά Γήκν θαη Κνηλφηεηα. Καηφπηλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πζηήκαηνο 

Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) δηαλέκεηαη ε δήηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πδαηηθφ ζψκα πνπ εμεηάδεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο (βι. ρήκα 3-9). Σνλίδεηαη φηη ζε 
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πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αμηνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε θαη πξαγκαηηθέο 

πξαθηηθέο εθηφο ηεο απφιπηεο γεσκεηξηθήο ζχκπησζεο (π.ρ. Άρλα) ή 

αλαινγίαο. 

 

ρήκα 3-9: Σνκή πδαηηθώλ ζσκάησλ θαη πνιπγώλσλ δήκσλ/θνηλνηήησλ 

Ζ ζεσξεηηθή δήηεζε πνπ ππνινγίδεηαη έηζη αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηνπ 

ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, αιιά δε ζπκπίπηεη πάληα κε απηή πνπ ζα ιεθζεί 

σο δήηεζε απφ ην ππφγεην δπλακηθφ, αθελφο δηφηη ππάξρνπλ έξγα 

επηθαλεηαθήο ηακίεπζεο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ή ηξνθνδνηνχληαη θάπνηα 

αξδεπηηθά απφ ην έξγν ηνπ Ν. Αγσγνχ (π.ρ. Κνθθηλνρψξηα) θαη αθεηέξνπ γηα 

θάπνηεο ρξήζεηο ππεηζέξρνληαη θαη άιινη πφξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε (π.ρ. αθαιαηψζεηο). Έηζη ινηπφλ αμηνπνηνχληαη δεδνκέλα, φπνπ είλαη 

εθηθηφ, ηεο ζπλεηζθνξάο άιισλ πφξσλ πξηλ ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πνζνηηθψλ πηέζεσλ ζηνπο ππφγεηνπο. 

3.2.8.3. Πιεπξηθέο Δηζξνέο – Δθξνέο 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηηο πιεπξηθέο εηζξνέο ιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ 

δεδνκέλα νκνησκάησλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ θαηαξηηζζεί γηα ην ππφςε 

ζψκα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθιείπνπλ ηέηνηα δεδνκέλα, αμηνπνηνχληαη 

πξνγελέζηεξεο εθηηκήζεηο απφ ηζνδχγηα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί. Δάλ ππάξρεη 
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παληειήο απνπζία δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, πηνζεηνχληαη ηηκέο κε βάζε ην 

ελλνηνινγηθφ νκνίσκα ηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο πνπ έρεη θαηαξηηζζεί απφ ηελ 

νκάδα κειέηεο.  

Γηα ηηο εθξνέο ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ  Darcy ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο πξνγελέζηεξσλ ζηνηρείσλ. 
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3.2.9. Πξνγελέζηεξεο Πξνζεγγίζεηο Ηζνδπγίνπ 

Ζ πιένλ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηζνδπγίνπ ππφγεηαο ηακίεπζεο ζε 

επίπεδν πδξνθφξσλ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο 27 ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

επηζπλάπηεηαη (βι. θεθάιαην 9). ηελ πξνζέγγηζε απηή βαζίζζεθε εμ’  

νινθιήξνπ θαη ε επφκελε ρξνληθά δηαδηθαζία αξρηθνχ θαη πεξαηηέξσ 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ (βι. Βηβιηνγξαθία 20 & 21). 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δεδνκέλα κέρξη ην 2000 θαη 

παξέρνληαη πξνηάζεηο γηα ξπζκνχο απφιεςεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα 

ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππνγείνπ λεξνχ. Ζ αλάιπζε 

βέβαηα γίλεηαη αλά πδξνθφξν θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

πδξνθφξσλ ηεο Κχπξνπ νη νπνίνη θζάλνπλ ηνπο 66 (βι. ρήκα 3-5). ηελ 

παξνχζα επηρεηξήζεθε ε παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ηζνδπγίνπ ζε αληίζηνηρε 

κνξθή, πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ λα αμηνπνηεζεί ε πξνγελέζηεξε πιεξνθνξία 

θαη αθεηέξνπ λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ζσκάησλ ζηηο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο (Άξζξν 5). 

Βέβαηα κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαηάξηηζεο ηζνδπγίσλ είραλ πξνεγεζεί γηα 

επηκέξνπο πδξνθφξνπο ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ έξγσλ θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί θαη νκνηψκαηα ππφγεηαο ξνήο (π.ρ. 

κειέηεο έξγνπ Ν. Αγσγνχ). Χζηφζν νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε ζηελ πξναλαθεξφκελε κειέηε. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ είλαη ε αδπλακία αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ησλ αληιήζεσλ νη 

νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν κε έκκεζεο κεζφδνπο. 

3.2.10. Ληζνζηξσκαηνγξαθηθά Γεδνκέλα  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλζεθψλ βάζνπο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πδξαπιηθψλ 

θαη γεσκεηξηθψλ παξακέηξσλ ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ, 

αλαδεηήζεθαλ δεδνκέλα ιηζνζηξσκαηνγξαθίαο απφ ηνκέο γεσηξήζεσλ. 

Λεπηνκεξείο αλαθνξέο δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. 

3.2.11. ύλδεζε επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ ζσκάησλ 

Θεσξήζεθε ζθφπηκν κε ηελ εμέιημε ηεο αλάιπζεο θαη κε δεδνκέλα απφ ην 

Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS) λα επηρεηξεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ 

ππνγείσλ κε ηα επηθαλεηαθά πδαηηθά ζψκαηα, κε ηαπηφρξνλε εθηίκεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο. Λεπηνκεξείο αλαθνξέο δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο 

παξνχζαο. 
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3.2.12. Δπηθαηξνπνηεκέλε Δθηίκεζε Πνζνηηθνύ Ηζνδπγίνπ – 
Δπεμήγεζε πληζησζώλ Ηζνδπγίνπ  

Καηά ηελ πεξηγξαθή ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ παξαηίζεηαη ε 

επηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ. ην ππνθεθάιαην απηφ 

γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ κε βάζε πθηζηάκελεο πξνζεγγίζεηο 

ή/θαη αλάιπζε λέσλ δεδνκέλσλ φπνπ απηά έρνπλ θαηαζηεί δηαζέζηκα. Ζ 

ζχλζεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ζπληζηψζεο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πνπ θαηέζηε δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ θαη λα 

εθηηκεζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο. Ζ πεξίνδνο πνπ θαιχπηεηαη 

είλαη απφ 2000-2008 κε ηαπηφρξνλε αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξε εθηίκεζε (βι. 

Βηβιηνγξαθία 27), γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

αιιαγψλ ζην θπζηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο. εκεηψλεηαη φηη 

θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ηζνδπγίνπ (αληιήζεηο, εθξνέο, θηι.) πνπ 

παξαηίζεηαη, δελ είλαη άκεζα κεηξήζηκεο θαη έρνπλ πξνθχςεη είηε απφ 

εθηηκήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ή κε άιινπο έκκεζνπο πξνζδηνξηζκνχο 

(νκνηψκαηα επηθαλεηαθήο ή/θαη ππφγεηαο ξνήο, γεσγξαθηθά δεδνκέλα, θηι.). 

Ζ παξάζεζε ηνπ ηζνδπγίνπ γίλεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή κε  ζπληζηψζεο 

πνπ έρνπλ σο εμήο: 

Πίλ. 3-5: Δπεμήγεζε Παξακέηξσλ Τδαηηθνύ Ηζνδπγίνπ 

Παξάκεηξνο  ρόιηα-Δπεμεγήζεηο Μνλάδα 

Μέζε Βξνρφπησζε 

(Average Rainfall)  

Απνηειεί ην κέζν εηήζην χςνο βξνρφπησζεο ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο 2000-2008 θαη πξνζδηνξίζζεθε 

κεηά απφ επηθαλεηαθή νινθιήξσζε κε ρξήζε 

ηζνυέηησλ θακππιψλ γηα ηελ επηθάλεηα ηνπ εθάζηνηε 

ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο. 

mm 

πληειεζηήο 

θαηείζδπζεο 

(Recharge coefficient))  

Δθηίκεζε πνζνζηνχ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ πνπ 

θαηεηζδχεη θαη ηξνθνδνηεί ηνλ πδξνθφξν. 

Λακβάλνληαη ππφςε νη θιίζεηο ηνπ αλαγιχθνπ, ε 

εδαθνθάιπςε θαη ε γεσινγία ηνπ ππνβάζξνπ. 

Αδηάζηαην 

Δπηθάλεηα ψκαηνο 

(Aquifer Area) 

Δπηθαλεηαθή έθζεζε ζώκαηνο. Έρεη ππνινγηζζεί 

απφ ην πνιχγσλν ηνπ ΓΠ γηα ην ηκήκα πνπ ε 

Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αζθεί 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. 

m
2
 

Φπζηθφο 

Δκπινπηηζκφο – 

Καηαθξεκλίζκαηα 

(Rain) 

Δηήζηνο φγθνο εκπινπηηζκνχ απφ 

θαηαθξεκλίζκαηα. Πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν 

χςνπο θαηαθξεκληζκάησλ, ζπληειεζηή θαηείζδπζεο 

θαη ηελ έθηαζε ηνπ ζψκαηνο. 

10
6
 m

3
 / yr 

Φπζηθφο 

Δκπινπηηζκφο – Ρνή 

πνηακνχ (River) 

Δηήζηνο φγθνο εκπινπηηζκνχ απφ δηεζήζεηο θνίηεο. 

Δθηίκεζε πνπ πξνθχπηεη είηε απφ πθηζηάκελα 

ζηνηρεία ή απφ εθαξκνγή εκπεηξηθνχ ζπληειεζηή 

ζηνλ εηήζην φγθν απνξξνψλ. 

10
6
 m

3
 / yr 

Φπζηθφο 

Δκπινπηηζκφο – 

Δηήζηνο φγθνο εκπινπηηζκνχ απφ δηεζήζεηο 

αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη λεξνχ αζηηθψλ ρξήζεσλ. 

10
6
 m

3
 / yr 
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Παξάκεηξνο  ρόιηα-Δπεμεγήζεηο Μνλάδα 

Δπηζηξνθέο απφ 

άξδεπζε-χδξεπζε 

(Return Irrig / 

Domestic) 

Λακβάλεηαη ππφςε σο πνζνζηφ επηζηξνθψλ απφ 

ηηο δεδνκέλεο ρξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα 5% απφ ηελ 

άξδεπζε θαη 30% απφ ηελ χδξεπζε. 

Φπζηθφο 

Δκπινπηηζκφο –

Τπφγεηεο Δηζξνέο 

(Groundwater inflow) 

Δηήζηνο φγθνο εκπινπηηζκνχ απφ εηζξνέο ππνγείνπ 

λεξνχ. Πξνθχπηεη απφ πηνζέηεζε πξνγελέζηεξσλ 

πξνζεγγίζεσλ ή πξνζνκνηψζεσλ ή ελαιιαθηηθά κε 

εθηίκεζε αμηνπνηψληαο θαη δηαζέζηκα δεδνκέλα 

πδξαπιηθήο θιίζεο ζηα φξηα ηνπ πδξνθνξέα. 

10
6
 m

3
 / yr 

Φπζηθφο 

Δκπινπηηζκφο –

Απψιεηεο ηακίεπζεο 

(Dam Losses) 

Δηήζηνο φγθνο εκπινπηηζκνχ απφ δηεζήζεηο ζε 

ηακηεπηήξεο. Πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία 

πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο 

ηακηεπηήξσλ. 

10
6
 m

3
 / yr 

Σερλεηφο 

Δκπινπηηζκφο 

(Artificial Recharge) 

Δηήζηνο φγθνο εκπινπηηζκνχ απφ ηερλεηφ 

εκπινπηηζκφ. Πξνθχπηεη απφ πθηζηάκελα δεδνκέλα 

εθαξκνγήο ή/θαη ζρεδηαζκνχ. 

10
6
 m

3
 / yr 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε 

(Sea Intrusion) 

Δηήζηνο φγθνο εηζξνψλ απφ ζάιαζζα. Δθηηκάηαη 

απφ πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο ή κε εκπεηξηθή 

πξνζέγγηζε. 

10
6
 m

3
 / yr 

Δθξνέο – Απνιήςεηο 

(Extraction) 

Δηήζηνο φγθνο απνιήςεσλ γηα δηάθνξεο ρξήζεηο. 

Δθηηκάηαη κε ηελ κεζνδνινγία πνπ παξαηίζεηαη 

παξαπάλσ βι. ππνθεθάιαην 3.2.8.2. 

10
6
 m

3
 / yr 

Δθξνέο – Τπφγεηεο 

Δθξνέο (Groundwater 

Outflow) 

Δηήζηνο φγθνο ππφγεησλ εθξνψλ ιφγσ πδξαπιηθήο 

θιίζεο. Δθηηκάηαη απφ πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο ή κε 

εκπεηξηθή πξνζέγγηζε αμηνπνηψληαο δεδνκέλα 

ζηαζκεκεηξίαο. 

10
6
 m

3
 / yr 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο 

ηελ ζάιαζζα (Sea 

Outflow) 

Δηήζηνο φγθνο ππφγεησλ εθξνψλ πξνο ηελ 

ζάιαζζα. Δθηηκάηαη σο άλσ. 

10
6
 m

3
 / yr 

Απνηειέζκαηα – Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε 

Απφιεςε (Recom. 

Extraction) 

Δηήζηνο φγθνο πξνηεηλφκελσλ απνιήςεσλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην απνηέιεζκα ηνπ ηζνδπγίνπ. 

Πξνθχπηεη απφ ην απνηέιεζκα ηνπ ηζνδπγίνπ θαη ηελ 

εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ φγθσλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ αεηθνξία ζην ζχζηεκα θαη πξέπεη λα 

ζπληεξεζνχλ. Ζ ηξνθνδνζία απφ ηα 

θαηαθξεκλίζκαηα είλαη ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε άιιεο 

πεγέο ηξνθνδνζίαο, ιακβάλεηαη ε ειάρηζηε 

βξνρφπησζε κε 10-εηή πεξίνδν επαλαθνξάο, απφ 

ηε ζρεηηθή αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη. 

10
6
 m

3
 / yr 

Τπεξάληιεζε 

(Overpumping) 

Δηήζηνο φγθνο ππεξάληιεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ην απνηέιεζκα ηνπ ηζνδπγίνπ. 

10
6
 m

3
 / yr 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο 

Αχμεζεο Αληιήζεσλ 

(Recom. increase in 

pumping) 

Δηήζηνο φγθνο αχμεζεο απνιήςεσλ, πξνθχπηεη 

απφ ην απνηέιεζκα ηνπ ηζνδπγίνπ. Πξνθχπηεη απφ 

ηε δηαθνξά ησλ πξνηεηλφκελσλ θαη ησλ 

πθηζηάκελσλ απνιήςεσλ. 

10
6
 m

3
 / yr 

Πξνηεηλφκελε 

Απφιεςε γηα 

κειινληηθή αεηθφξν 

δηαρείξηζε κεηά ηελ 

αλάθακςε ηνπ 

πδξνθνξέα -10
6
 m

3
 / yr 

Δηήζηνο φγθνο απνιήςεσλ, πξνθχπηεη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ.  

10
6
 m

3
 / yr 
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Πνιιέο απφ ηηο εθηηκήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο, 

ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηεξγαζηψλ έγθξηζεο θαη 

παξαιαβήο ηνπ παξαδνηένπ, εηδηθά απηψλ πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο γεο θαη 

απνιήςεηο. Κχξηνο ιφγνο είλαη ε ζπλερήο ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα, 

γηα ηε ιήςε ησλ πιένλ επηθαηξνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

γεσξγηθέο ρξήζεηο γεο. 

3.2.13. ηόρνη θαη Καηεπζύλζεηο Μέηξσλ 

Ζ αλάιπζε πνπ επηρεηξείηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ επηκέξνπο ππφγεησλ 

πδαηηθψλ ζσκάησλ, έρεη ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ ζσκάησλ 

θαη ηνλ πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη θηλδχλσλ 

πνπ ελδερνκέλσο πθίζηαληαη γηα ηε κε επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ 

πνπ ηίζεληαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα λεξά (2000/60/ΔΚ). Μεηά 

ηνλ παξαπάλσ πξνζδηνξηζκφ ζα πξέπεη λα θαηαξηηζζεί πξφγξακκα κέηξσλ 

φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ή 

ηελ άξζε ησλ ζπλζεθψλ επηδείλσζεο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο. 

Γεληθά νη θαηεπζχλζεηο ησλ κέηξσλ νη νπνίεο έρνπλ θαζηεξσζεί ζηε δηεζλή 

πξαθηηθή, γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ζηα ππφγεηα ζψκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ζπληζηψζεο: 

3.2.13.1. Γηνηθεηηθά Μέηξα 

 Δηζαγσγή αιιαγψλ ζε δηαρεηξηζηηθέο δνκέο. 

 Δηζαγσγή λέαο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελε λνκνζεζία 

αδεηνδφηεζεο ρξήζεο λεξνχ θαη επνπηείαο ηήξεζεο φξσλ θαη 

αδεηνδνηήζεσλ. 

 Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ρξεζηψλ λεξνχ θαη θνηλνχ γηα ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηζνδπγίνπ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ 

κέηξσλ πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ. 

3.2.13.2. Μέηξα Παξαθνινχζεζεο & Οξγάλσζεο Γηαρείξηζεο 

 Βειηηζηνπνίεζε πξαθηηθψλ θαη νξγάλσζε ππνδνκήο 

παξαθνινχζεζεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ππνγείνπ λεξνχ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε δηθηχνπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαθνινχζεζεο.  
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 Δλίζρπζε πξαθηηθψλ εθηίκεζεο απνιήςεσλ ππνγείνπ λεξνχ. 

 Δλίζρπζε  ππνδνκήο γηα αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ 

παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγή νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο. 

 Δθπαίδεπζε θαη Δμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ. 

3.2.13.3. Μέηξα ειέγρνπ Εήηεζεο 

 Σξνπνπνηήζεηο ζε θαζεζηψο ρξεψζεσλ θαη κέηξα ειέγρνπ δήηεζεο. 

 Παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ γηα αιιαγέο ζε πξαθηηθέο 

ρξήζεσλ γεο θαη λεξνχ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη 

κείσζε πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο. 

 Δηζαγσγή νξγαλσκέλσλ δνκψλ δηαρείξηζεο (π.ρ. αξδεπηηθά δίθηπα) 

θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη απνιήςεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο, εηδηθά ζην ππφγεην λεξφ, νη 

εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ, εζηηάδνληαη ζην λα 

δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα ζηνπο θαηαλαισηέο, γηα ηε κείσζε απνιήςεσλ θαη 

αχμεζε απφδνζεο ηνπ απνιήςηκνπ λεξνχ. Σα θίλεηξα απηά θαη νη 

πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγνχληαη κε ηηο θάησζη πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο, πέξαλ 

ησλ πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ, δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν 

θξίζηκα ζέκαηα, ην ρξνληθφ νξίδνληα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνλ επηκεξηζκφ 

ηνπ θφζηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Πίλ. 3-6: Πξνζεγγίζεηο Διέγρνπ Εήηεζεο 

Σύπνο Πξνζέγγηζεο Οηθνλνκηθή 

Δπηβάξπλζε 

θνπόο Υξνληθόο νξίδνληαο 

εθαξκνγήο / 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 

Δλεκέξσζε-

πλεηδεηνπνίεζε-

Κνηλσληθή Απνδνρή 

Γηαρεηξηζηή  Μείσζε απνιήςεσλ 

ρσξίο εθαξκνγή άκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

Μεζνπξφζεζκα / 

Μαθξνπξφζεζκα 

Δθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο 

παξνρήο θηλήηξσλ γηα 

αιιαγή πξαθηηθψλ 

ρξήζεο λεξνχ 

Γηαρεηξηζηή  Μείσζε απνιήςεσλ 

κέζσ αιιαγψλ ζηηο 

ρξήζεηο λεξνχ θαη γεο 

Βξαρππξφζεζκα / 

Μεζνπξφζεζκα 

Δλίζρπζε 

νξγαλσκέλσλ 

Γηαρεηξηζηή Μείσζε απνιήςεσλ θαη 

βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο 

Μεζνπξφζεζκα / 

Μεζνπξφζεζκα 
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Σύπνο Πξνζέγγηζεο Οηθνλνκηθή 

Δπηβάξπλζε 

θνπόο Υξνληθόο νξίδνληαο 

εθαξκνγήο / 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ππνδνκψλ δηαρείξηζεο 

λεξνχ (αξδεπηηθά έξγα, 

έληαμε πεξηζζφηεξσλ 

εμππεξεηνχκελσλ 

νηθηζκψλ ζε πκβνχιηα 

Τδαηνπξνκήζεηαο θηι.) 

λεξνχ κέζσ εληαίαο 

δηαρείξηζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ 

Δθαξκνγή 

Πξνγξάκκαηνο 

πεξηνξηζκψλ δηάζεζεο 

πφξνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο 

ηήξεζεο φξσλ 

Γηαρεηξηζηή  Μείσζε παξάλνκσλ 

απνιήςεσλ 

Μεζνπξφζεζκα / 

Μαθξνπξφζεζκα 

Δθαξκνγή 

Πξνγξάκκαηνο 

Υξεψζσλ  

Υξήζηε  Μείσζε απνιήςεσλ 

κέζσ βειηηζηνπνίεζεο 

ρξήζεο ηνπ πφξνπ 

Άκεζα / 

Βξαρππξφζεζκα 

3.2.13.4. Μέηξα ελίζρπζεο πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη/ή πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο 

 Μεηαθνξά λεξνχ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ή ζπλφινπ αλαγθψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ηεο πίεζεο ζηνπο 

ππφγεηνπο πφξνπο. 

 Δθαξκνγή πξαθηηθψλ ηερλεηνχ ή θπζηθνχ εκπινπηηζκνχ θαη 

δηαρείξηζεο ππφγεηαο ηακίεπζεο. 

 πλδπαζκέλε ρξήζε επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ (αλαθχθισζε, 

αθαιαηψζεηο, θηι.) κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ηζνδπγίνπ. 

Σα κέηξα ελίζρπζεο πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο βειηηψλνπλ 

θαη πνηνηηθά ην λεξφ ηνπ πδξνθνξέα γηα ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο. Ζ 

πνηνηηθή απνθαηάζηαζε/βειηίσζε επέξρεηαη κε ηελ επίδξαζε ζην ηζνδχγην 

κάδαο ηνπ ξχπνπ θαη λεξνχ (κείσζε ζπγθέληξσζεο) κε ηελ πξνυπφζεζε 

κίμεο θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ κε ην επηβαξπκέλν λεξφ ηνπ πδξνθφξνπ (ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθέο πεγέο). 

3.2.13.5. Μέηξα πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 
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3.2.13.5.1. Γεληθά 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηα πξψηα δεδνκέλα 

ηεο πνηνηηθήο παξαθνινχζεζεο είλαη νη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ. 

Γεπηεξεπφλησο κε θξηηήξην ηε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζψκαηα, νη 

απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ρισξηφλησλ, θπηνθαξκάθσλ, ζεηηθψλ, ακκσλίνπ 

θαη αξζεληθνχ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππνγείνπ λεξνχ ζηνλ 

πδξνθφξν (in situ) επηηπγράλεηαη αθελφο κε ηελ άξζε ησλ ζπλζεθψλ  

επηβάξπλζεο (ζηαδηαθή) ζπλνδεπφκελε κε εκπινπηηζκφ απφ θαιήο πνηφηεηαο 

λεξφ θαη εθφζνλ θαηαζηεί απαξαίηεην, κε ηερληθέο επί ηφπνπ απνθαηάζηαζεο. 

Οη ηειεπηαίεο είλαη δαπαλεξέο απαηηνχλ κεγάιε θηλεηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη ρξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο κε απνηειέζκαηα φρη 

πάληα αλάινγα κε ην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε.  

3.2.13.5.2. Τν δήηεκα ησλ ληηξηθώλ 

Ζ απνληηξνπνίεζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απαηηεί θχθιν άληιεζεο – 

επεμεξγαζίαο – εκπινπηηζκνχ ηνπ πδξνθφξνπ. Σν ηειεπηαίν ζηάδην πνιιέο 

θνξέο παξαιείπεηαη εθφζνλ ην λεξφ δηαηίζεηαη απεπζείαο ζηε ρξήζε. Ζ 

επεμεξγαζία γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο ηνληναληαιιαγή, βηνινγηθέο 

κεζφδνπο, αληίζηξνθε ψζκσζε, κεζφδνπο Carix ή ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαπάλσ.  

Τθίζηαληαη θαη θπζηθέο δηεξγαζίεο απνληηξνπνίεζεο νη νπνίεο εμαξηψληαη 

απφ ηνλ ηχπν εδαθψλ, ζεξκνθξαζία, πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, πεξηεθηηθφηεηα 

ζε νξγαληθφ άλζξαθα θαη ηε δξάζε βαθηεξίσλ ή κηθξννξγαληζκψλ 

(Achromobcacter, Alcaligenes, Chromobacter, θηι.) πνπ θαηαλαιψλνπλ 

ληηξηθά ζε πεξηβάιινλ κε κεδεληθά ή ρακειά επίπεδα ειεχζεξνπ νμπγφλνπ 

(Dahab & Bogardi,1990).  Καηά ηε δηεξγαζία κεηαηξέπνληαη ηα ληηξηθά ζε 

αέξην άδσην: 2223 NONNONONO   . 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία απνληηξνπνίεζεο πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε ξερέο δψλεο ππνγείνπ λεξνχ, ζε πεξηβάιινληα κε 

εβαπνξίηεο, ππξηηηθά νξπθηά ή νξγαληθά απειεπζεξψλεη κε ηε δξάζε 

βαθηεξίσλ (Thiobacillus denitrificans)  ζεηηθά (Koelle etal,1983) θαηά ηελ 

αληίδξαζε : OHFeSONHNOFeS 22

2

4232 251074145   .  
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Οη δηεξγαζίεο απηέο φκσο ιακβάλνπλ ρψξα ζε ξπζκνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ, ιφγσ ηνπ πνιππαξακεηξηθνχ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηεο 

αλνκνηνγέλεηαο ησλ ζπλζεθψλ ζην ζχλνιν ηνπ πδξνθφξνπ. 

Σα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα ζηελ Κχπξν πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, βαζίδνληαη θπξίσο ζε πνζνηηθή ελίζρπζε θαη πξνζπάζεηα 

ειέγρνπ ησλ πηέζεσλ. Ήδε έρνπλ νξηζζεί πεξηνρέο κε απμεκέλν ξίζθν 

επηβάξπλζεο ληηξηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία) θαη έρνπλ 

θαζνξηζζεί νη αλψηαηεο πνζφηεηεο εθαξκνδφκελεο ιίπαλζεο. Χζηφζν ε 

θαηάζηαζε θαίλεηαη φηη αθνινπζεί κηα ζπλερή εμέιημε πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

επηδείλσζεο (βι. Πίλ. 3-7) ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα δεδνκέλα απφ 

πξνγελέζηεξε κειέηε (βι. Βηβιηνγξαθία 23). 

Πίλ. 3-7: Υξνληθή θαη ρσξηθή εμέιημε πξνβιεκάησλ κε απμεκέλεο 
ζπγθεληξώζεηο ληηξηθώλ (Πεγή βι. βηβιηνγξαθία 23) 

Πεξίνδνο Δπίπεδα 
πγθέληξ

σζεο 
(mg/l) 

Πεξηνρέο 

1970-79 25-40 Λεπθσζία, Λεκεζφο, άιιεο πεξηνρέο 

1980-89 >50 Λεπθσζία, Λεκεζφο, Λάξλαθα, Αλαηνιηθή & Γπηηθή Μεζανξία, 
άιιεο πεξηνρέο 

1990-99 

>50 Λεκεζφο, Κίηη-Πεξβφιηα-Μαξψλη, Αγία Νάπα, Γεξχλεηα, Πάθνο, 
Αλαηνιηθή, Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία 

25-40 Σξφνδνο, Πσκφο 

2000-2001 >50 Λεκεζφο, Κίηη-Πεξβφιηα-Μαξψλη, Αγία Νάπα, Γεξχλεηα, Πάθνο, 
Αλαηνιηθή, Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία, Παξαιηαθή δψλε 
Υξπζνρνχο, Πσκφο θαη αλάληε δψλεο πξνζρσκαηηθνχ  
πδξνθφξνπ π. Υξπζνρνχο 

2007-2008 >50 Κνθθηλνρψξηα, Κίηη-Πεξβφιηα, νθηάδεο-Εχγη, Λεκεζφο, 
Αθξσηήξη, Πάθνο (ηνπηθά), Υξπζνρνχ, Πχξγνο (ππφ δηεξεχλεζε) 

3.2.13.5.3. Εθαξκνγή Μέηξσλ 

Κάπνηα απφ ηα παξαπάλσ κέηξα έρνπλ εθαξκνγή ζην ζχλνιν ησλ ππφγεησλ 

πδαηηθψλ ζσκάησλ, φπσο ε πιεηνςεθία ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη θάπνηα 

απφ ηα κέηξα παξαθνινχζεζεο, ελψ ηα κέηξα ειέγρνπ δήηεζεο θαη βειηίσζεο 

ηζνδπγίνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη. 

χκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ηα κέηξα ραξαθηεξίδνληαη σο βαζηθά 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά. Οπνηαδήπνηε κνξθή εθαξκνγήο κέηξσλ απαηηεί  

θαηάιιειν ππφβαζξν φζνλ αθνξά ηε γλψζε ηνπ θπζηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε 

λνκνζεζία ζε ηζρχ θαη θπζηθά πξνυπνζέηεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ 
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εθαξκνγή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αμηνινγνχληαη 

ηερληθννηθνλνκηθά γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο πξνζέγγηζεο. 

Τπφγεηα Τδαηηθά ψκαηα πνπ Δμεηάζζεθαλ 

Όια ηα ππφγεηα πδαηηθά ζψκαηα ηα νπνία πξνζδηνξίζζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα λεξά 2000/60/ΔΚ, 

(Άξζξν 5) ζεσξνχληαη πφξνη θαη ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, 

αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, θαζψο θαη σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Οδεγίαο εληφο ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

Έηζη ινηπφλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 19 ππφγεηα πδαηηθά ζψκαηα, πνπ 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ππφ Κπβεξλεηηθφ Έιεγρν θαη παξαηίζεληαη ζην ράξηε 

πνπ αθνινπζεί. 

Ζ γεσγξαθηθή πιεξνθνξία γηα ηα ππφγεηα ζψκαηα πξνέξρεηαη απφ ην 

Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) ηνπ ΣΑΤ, ε νπνία δφζεθε ζηελ 

νκάδα κειέηεο κε ηελ επηθχιαμε/επηζήκαλζε γηα πεξαηηέξσ βειηηψζεηο θαη 

αλακνξθψζεηο πνπ ελδερνκέλσο θξηζνχλ απαξαίηεηεο θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. 

εκεηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, πεξηγξαθέο θαη ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα ζψκαηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Β πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα. 
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ρήκα 3-10: Τπόγεηα Τδαηηθά ώκαηα ηεο Κύπξνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3-11: Τδξνθόξνη ηεο Κύπξνπ  
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εκεηψλεηαη φηη ε νκάδα κειέηεο ρξεζηκνπνίεζε αξρείν πνπ ηεο παξαζρέζεθε κε ηα 

πνιχγσλα ησλ ππνγείσλ πδαηηθψλ ζσκάησλ, ην νπνίν έηπρε επεμεξγαζίαο αξρηθά 

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

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

νπνίνπο απαξηίδνληαη. 
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ρήκα 3-12: Πεγέο (κε πξάζηλε ζθίαζε απηέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηαηεζεί παξνρέο) 
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ρήκα 3-13: εκεία κε δηαζέζηκα ιηζνζηξσκαηνγξαθηθά ζηνηρεία (Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο). Με ιηγόηεξν έληνλε απόδνζε ηα 
ππόγεηα πδαηηθά ζώκαηα κε ππόβαζξν ηνλ γεσινγηθό ράξηε 
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3.2.14. Κνθθηλνρώξηα – CY_1 

3.2.14.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

ηελ παξάγξαθν απηή παξαηίζεληαη νη επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε 

ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, θαζψο θαη ν ηειηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ππνγείνπ ζψκαηνο. 

3.2.14.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Σν ζψκα φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, έρεη ηζηνξηθά παξνπζηάζεη κεγάιε 

ηαπείλσζε ζηάζκεο απφ ππεξάληιεζε θαη ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη δηείζδπζε 

ζαιαζζίνπ κεηψπνπ. Έηζη ε πνζνηηθή ηνπ θαηάζηαζε έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαθή». 

3.2.14.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζεζπίζζεθαλ ηηκέο θαησθιίνπ γηα ηηο απαξαίηεηεο 

παξακέηξνπο θαη γηα θάζε ζψκα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Οδεγία Πιαίζην γηα 

ηα Νεξά. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο (threshold) γηα ην ελ 

ιφγσ ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξδεπηηθή θπξίσο ζπληζηψζα 

ρξήζεο. 

Πίλ. 3-8: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_1 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 400 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 400 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Με βάζε ηα πξφζθαηα νξηζζέληα απνδεθηά φξηα (threshold values) ην ππφγεην 

πδαηηθφ ζψκα είλαη ζε «θαθή» ρεκηθή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα ρισξηνχρα θαη 

ζεηηθά ηφληα, θαζψο θαη ηα ληηξηθά άιαηα. 

3.2.14.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 
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Έηζη ζπλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

πνπ επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο. Σφζν φζνλ αθνξά 

ηε δηείζδπζε ζαιαζζίνπ κεηψπνπ, ην πδαηηθφ ηζνδχγην θαη ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε 

εκθαλίδνληαη ζε επίπεδα πνπ ππαγνξεχνπλ ηνλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφ (βι. Πίλ. 

3-2). 

3.2.14.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππνγείνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

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

έρνπλ επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο.   

Ζ παξαδνζηαθή πεγή λεξνχ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή ήηαλ ε ππφγεηα 

ηακίεπζε. Αλαθέξεηαη ζε πξνγελέζηεξεο κειέηεο φηη ιεηηνπξγνχλ >5000 γεσηξήζεηο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηελ ππεξάληιεζε, ε νπνία 

ήδε ζην παξειζφλ (1982), ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο αλεξρφηαλ ζε 10 x 

106 m3 εηεζίσο, πξνθιήζεθε ζεκαληηθή ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο θαη ησλ 

απνζεκάησλ ηνπ πδξνθφξνπ, κε παξάιιειε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, 

ηφζν απφ ηηο ρξήζεηο φζν θαη απφ ηε δηείζδπζε ζαιαζζίνπ κεηψπνπ.  

Έξγα Δπηθαλεηαθήο Σακίεπζεο 

Έηζη εηζήρζεθαλ έξγα επηθαλεηαθήο ηακίεπζεο (π.ρ. ηακηεπηήξαο Άρλαο) πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο, ηα νπνία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξνθνδνζία απφ ην Ν. Αγσγφ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δήηεζεο.  

Κπβεξλεηηθά Αξδεπηηθά Γίθηπα 

Δπηπιένλ ιεηηνπξγνχλ νξγαλσκέλα θπβεξλεηηθά αξδεπηηθά δίθηπα, αιιά θαη ηνπηθά 

δίθηπα ζηα πιαίζηα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. Σν αξδεπηηθφ δίθηπν ησλ 

Κνθθηλνρσξίσλ, ηξνθνδνηείηαη απφ ην Νφηην Αγσγφ θαη θαιχπηεη έθηαζε πεξί ηα 86 

km2 απφ ηα νπνία ηα 58 km2 είλαη αξδεπφκελα (βι. Βηβιηνγξαθία 27). Ζ εθηηκεζείζα 

εηήζηα δήηεζε γηα ηηο εθηάζεηο απηέο, έρεη πξνζδηνξηζζεί ζηελ ίδηα κειέηε γηα ηελ 
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πεξίνδν 1990-2000 ζε 22,3 106 m3, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απσιεηψλ 15%. Γηα ηηο 

εθηάζεηο εθηφο θπβεξλεηηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ έγηλε ζηελ πξναλαθεξφκελε 

κειέηε ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα φιε ηελ Κχπξν. ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε εθηηκήζεθε 

ε δήηεζε κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ. χκθσλα κε απηή ε 

εηήζηα ζεσξεηηθή εθηίκεζε δήηεζεο αλέξρεηαη ζε 25 x 106 m3 κε ηηο απψιεηεο, γηα ην 

ζχλνιν ηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο ζην νπνίν ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία αζθεί 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. εκεηψλεηαη φηη νη φγθνη απηνί αθνξνχλ ζπλνιηθή εθηίκεζε 

αξδεπηηθήο δήηεζεο θαη φρη φγθνπο άληιεζεο απφ ππφγεην λεξφ, νη νπνίνη 

ειαηηψλνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ πξνζθνξά λεξνχ ηξίησλ πφξσλ θαη ηελ εθάζηνηε 

δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή. 

Σξνθνδνζία απφ Ν. Αγσγφ 

Σα ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ην επαξρηαθφ γξαθείν Λάξλαθαο, ζρεηηθά κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ Κνθθηλνρσξίσλ απφ ην έξγν ηνπ Ν. Αγσγνχ 

παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλ.  παξαθάησ: 

Πίλ. 3-9: Σξνθνδνζία λεξνύ αξδεπηηθνύ έξγνπ Κνθθηλνρσξίσλ από Ν. Αγσγό (m3) -  
Πεγή: ΣΑΤ 

ΜΖΝΑ 

ΔΣΟ 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ΗΑΝ           3.571 31.872 49.124 300.435 752.208 831.484 1.100 

ΦΔΒ           111.011 91.286 76.303 998.582 625.055 296.602 1.660 

ΜΑΡ           1.067.589 168.224 2.319.161 2.689.073 817.176 857.395 2.430 

ΑΠΡ           1.085.886 1.371.861 3.034.921 2.622.411 908.460 1.002.550 2.600 

ΜΑΗ           1.409.578 1.993.847 2.682.187 2.363.590 1.217.108 763.500 3.580 

ΗΟΤΝ           933.505 1.210.016 1.957.112 1.638.758 814.542 635.973 5.040 

ΗΟΤΛ           626.405 1.285.976 1.721.291 1.873.458 741.426 485.534 5.985 

ΑΤΓ           1.196.198 1.627.199 1.841.191 2.453.409 837.796 470.871 7.040 

ΔΠ           1.377.961 1.708.526 2.411.558 2.415.997 1.418.253 401.294 3.920 

ΟΚΣ           1.406.351 1.723.096 2.321.585 2.355.777 1.281.997 385.344 3.010 

ΝΟΔ           1.185.714 1.416.945 1.043.670 993.446 863.556 200.174 2.035 

ΓΔΚ           143.506 466.191 418.323 1.250.791 1.040.615 19.312 1.475 

ΟΛΗΚΟ 1.369.582 1.009.323 2.067.240 425.147 3.532.432 10.547.275 13.095.039 19.876.426 21.955.727 11.318.192 6.350.033 39.875 

ΖΜ: Σν 2008 πνζόηεηα κόλν γηα Κηελνηξνθία        
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ρήκα 3-14: Πεξηνρή (κε δηαγξάκκηζε) αξδεπηηθνύ Κνθθηλνρσξίσλ, δηαθξίλεηαη ν Νόηηνο 
Αγσγόο (πξάζηλν) θαη ν πδξεπηηθόο αγσγόο Υνηξνθνηηίαο-Ακκνρώζηνπ (κπιε) 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απφ ην 2001 κέρξη ην 2007, ην έξγν ηνπ Ν. 

Αγσγνχ ζπλεηζέθεξε κε ζεκαληηθνχο φγθνπο λεξνχ ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο, 

δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο γηα άκβιπλζε ησλ πηέζεσλ ζηελ ππφγεηα ηακίεπζε. 

Κάηη ηέηνην είλαη εκθαλέο θαη ζηα δεδνκέλα ζηάζκεο, φπνπ ζρεδφλ φιεο νη 

γεσηξήζεηο ζε πεξηνρέο πνπ θαιχπηεη ην θπβεξλεηηθφ αξδεπηηθφ έξγν δείρλνπλ 

ηάζεηο αλάθακςεο ηεο ζηάζκεο, ελψ ζε άιιεο πεξηνρέο εθηφο ησλ έξγσλ απηψλ 

(Αρεξίηνπ, Αγ. Νάπα) ε ζηάζκε δελ παξνπζηάδεη ζεηηθή κεηαβνιή. Ζ ζεηηθή απηή 

εμέιημε δείρλεη λα αλαηξέπεηαη ακέζσο ην έηνο 2008, νπφηε θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Ν. 

Αγσγνχ πξαθηηθά εθκεδελίδεηαη. 

Σνλίδεηαη φηη νη εθηάζεηο πνπ δίδνληαη ζην παξαπάλσ ρήκα 3-14 αληηζηνηρνχλ ζηελ 

ζπλνιηθή αξδεπηηθή πεξίκεηξν θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αξδεπφκελεο εθηάζεηο 

πνπ θαιχπηεη ην αξδεπηηθφ έξγν θαη νη νπνίεο είλαη ζαθψο ππνζχλνιν ηνπ 

παξαπάλσ. Οη αθξηβείο αξδεπφκελεο εθηάζεηο αλά αξδεπηηθφ έξγν δελ είλαη άκεζα 

γλσζηέο. 
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Αθαιάησζε πθάικπξνπ λεξνχ γηα άξδεπζε 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο επί ηφπνπ επηζθέςεηο ζηα Δπαξρηαθά 

Γξαθεία είλαη ε ρξήζε ηδησηηθψλ κνλάδσλ αθαιάησζεο γηα άξδεπζε. χκθσλα κε 

ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηερληθνχο, έρνπλ παξαηεξεζεί 

θαηλφκελα φπνπ νη παξαγσγνί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, έρνπλ εγθαηαζηήζεη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ηδησηηθέο κνλάδεο αθαιάησζεο ζπλήζσο πθάικπξνπ λεξνχ απφ 

γεσηξήζεηο. Οη κνλάδεο απηέο αθελφο εληείλνπλ ηηο πηέζεηο ζε πθαικπξηζκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ πδξνθφξνπ θαη αθεηέξνπ επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε κε ηελ 

απφξξηςε ηεο άικεο κέζσ γεσηξήζεσλ ζηνλ πδξνθνξέα, ελψ είλαη αλεμέιεγθηεο σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ επεμεξγαζίαο. 

Δκπινπηηζκφο κε αλαθπθισκέλν λεξφ 

Μειεηάηαη ε θαηαζθεπή εκπινπηηζηηθψλ γεσηξήζεσλ ζε πεξηνρή θνληά ζην 

«Ληνπέηξη», φπνπ ζα επηηπγράλεηαη εηήζηνο εκπινπηηζκφο ηεο ηάμεο ησλ 3,2 x 106 m3 

κε ρξήζε 90 εκπινπηηζηηθψλ γεσηξήζεσλ εληφο θξαηηθήο γεο ή  4,3 x 106 m3 κε 

ρξήζε 120 εκπινπηηζηηθψλ γεσηξήζεσλ πνπ ζα επεθηείλεηαη θαη εθηφο θξαηηθήο γεο 

(Βι. Βηβιηνγξαθία 8). εκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη φγθνη αθνξνχλ 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πδξνθνξέα, φπσο απηέο πξνζδηνξίζζεθαλ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο θαη φρη ζηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο απφ ηηο ζρεηηθέο πεγέο. 

3.2.14.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε/άληιεζε απφ ππφγεηνπο πφξνπο, είλαη απφ ηα πιένλ 

δχζθνια κεγέζε ηνπ ηζνδπγίνπ, αθνχ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο δηαηίζεληαη δεδνκέλα 

κεηξήζεσλ πνπ λα κπνξνχλ αμηφπηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έηζη ζηελ παξνχζα, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, πηνζεηείηαη έκκεζε πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε, 

βαζηδφκελε ζηε ζεσξεηηθή δήηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο θαη 

ηηο πνζφηεηεο πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηηο δήηεζεο απφ άιινπο πφξνπο. 

Λακβάλνληαη επηπξνζζέησο ππφςε, εθφζνλ είλαη γλσζηά δεδνκέλα αληιήζεσλ γηα 

ηξνθνδνζία άιισλ πεξηνρψλ, εθηφο επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ηνπ ππφγεηνπ 

πδαηηθνχ ζψκαηνο. Σνλίδεηαη φηη ε εθηίκεζε απηή δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε 

αθξηβήο, ηφζν ιφγσ κεηαβνιψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ φζν θαη γηαηί δε ιακβάλεη άκεζα 

ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πφξνπ, ελψ ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη 

δηαλνκή δήηεζεο ζε πάλσ ηνπ ελφο ζψκαηνο, ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία 

ηεο νκάδαο κειέηεο ζηελ πεξηνρή θαη φρη ζε κεηξήζεηο. Χζηφζν απνηειεί ηε δπλεηηθή 
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πίεζε πνπ αζθείηαη ζην ππφγεην ζψκα απφ ηελ αξδεπηηθή ρξήζε, κε δεδνκέλν 

θαζεζηψο θαιιηεξγεηψλ θαη έρεη δηαρεηξηζηηθή αμία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ 

πνπ ελδερνκέλσο ζα ρξεηαζζεί λα ιεθζνχλ ή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηζσξίσλ 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί ε εθηίκεζε απηή, κε φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθά δεδνκέλα 

αληιήζεσλ, φπνπ θαη φηαλ απηά είλαη δηαζέζηκα.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηε κεζνδνινγία πνπ αλαθέξζεθε. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ε ζηήιε ηεο αξδεπηηθήο δήηεζεο ηνπ Γήκνπ, έρεη ιεθζεί απφ ην ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο (βι. 6.5),  αθνξά ζην έηνο 2008 θαη πεξηιακβάλεη απψιεηεο 15%. 

Πίλ. 3-10: Δθηίκεζε ζεσξεηηθήο δήηεζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ππόγεηνπ 
πδαηηθνύ ζώκαηνο CY_1, κε ρξήζε ΓΠ θαη δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο λεξνύ  

Θφδ. Όνομα 

Δπιθάνεια 
Γήμοσ / 
Θοινόηηηας 
(m2) 

Θοινή επιθάνεια 
Γήμοσ και 
πόγειοσ 
δαηικού 

Πώμαηος (m2) 

Δκηίμηζη 
Πσνολικής 
Αρδεσηικής 
Εήηηζης 

Γήμοσ (m3) 

Δκηίμηζη 
ποζοζηού 

κάλσυης αρδ. 
ζήηηζης ηοσ 

Γήμοσ / 
Θοινόηηηας από 

περιοτή 
πόγειοσ 
Πώμαηος 

Δκηίμηζη 
Αρδεσηικής 
Εήηηζης  
(m3/yr) 

Δκηίμηζη 
δρεσηικής 
Εήηηζης 
(m3/yr) 

4104 ΠΤΛΑ 28 385 816.354 0,09 77.161 12.397 

3114 ΑΥΔΡΗΣΟΤ 40 197 568.365 1,00 568.365 131.068 

3100 ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ 31 214 879.798 1,00 879.798 214.439 

4105 ΞΤΛΟΣΤΜΒΟΤ 25 054 963.234 1,00 963.234 273.762 

3102 ΓΔΡΤΝΔΗΑ 31 925 1.714.481 1,00 1.714.481 394.479 

3101 ΠΑΡΑΛΗΜΝΗ 50 634 1.779.723 1,00 1.779.723 883.159 

3111 ΑΥΝΑ 34 845 1.880.061 1,00 1.880.061 155.435 

4106 ΟΡΜΗΓΔΗΑ 21 377 2.447.774 1,00 2.447.774 315.328 

3105 ΦΡΔΝΑΡΟ 
30 133 

2.539.289 
1,00 

2.539.289 263.172 

3103 
ΧΣΖΡΑ 
ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 

25 702 
2.776.426 

1,00 
2.776.426 339.058 

3104 ΛΗΟΠΔΣΡΗ 24 137 2.950.830 1,00 2.950.830 305.534 

3110 ΑΤΓΟΡΟΤ 33 941 3.000.046 1,00 3.000.046 318.673 

4107 ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ 35 920 4.284.253 1,00 4.284.253 394.718 

ΣΥΝΟΛΟ 25.861.442 

 

4.001.222 

 

Απφ ην ζχλνιν ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, ζηελ πεξίνδν 2001-2007 ν Νφηηνο 

Αγσγφο δηέζεζε θαηά κέζν φξν κε πεξίπνπ 13 x 106 m3 εηεζίσο, ελψ απφ ηε κειέηε 

γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ (βι. Βηβιηνγξαθία 1), θαίλεηαη φηη πεξί ηα 2,3 x 106 

m3 αλαθπθισκέλνπ λεξνχ δηαηίζεληαη γηα άξδεπζε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

ππφγεηνπ ζψκαηνο. Έηζη απφ ηε ζπλνιηθή εθηηκεζείζα αξδεπηηθή δήηεζε θαίλεηαη φηη 

θαιχπηνληαη απφ ηξίηνπο πφξνπο πεξί ηα 15,3 x 106 m3 εηεζίσο θαη απνκέλνπλ ηα 
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10,5 x 106 m3 γηα ηα νπνία γίλεηαη ε παξαδνρή φηη θαιχπηνληαη απφ άληιεζε 

ππνγείνπ λεξνχ. 

Παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη εθηηκήζεηο ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ (2000-

2008), φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

δεδνκέλα πεξηφδνπ 1990-2000. 

Πίλ. 3-11: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_1 

Παξάκεηξνο Πεξίνδνο 

2000-2008 

Πεξίνδνο 

1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) –mm 348  

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge coefficient) Αδηάζηαην (%) 8  

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 334  

Δκπινπηηζκφο [1]   

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 9,3 8 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 0 0 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return Irrig / Domestic) -10
6
 m

3
 / 

yr 

1,05 2 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 m

3
 / yr 0,1 0,1 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / yr 0,1 0,1 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial Recharge)- 10
6
 m

3
 / yr 0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 / yr 3,0 5,5 

ύλνιν εκπινπηηζκνύ 13,5 15,7 

Δθξνέο [2]   

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 10,5 14 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater Outflow) -10
6
 m

3
 / yr   

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea Outflow) -10
6
 m

3
 / yr 2 1,5 

ύλνιν εθξνώλ 12,5 15,5 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 1,1 0,2 

Απνηειέζκαηα – Πξνηάζεηο   

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 10
6
 m

3
 / yr 6 8 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr -4,5 -6 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ (Recom. increase in 

pumping) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ 11  
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Παξάκεηξνο Πεξίνδνο 

2000-2008 

Πεξίνδνο 

1990-2000 

αλάθακςε ηνπ πδξνθνξέα -10
6
 m

3
 / yr 

εκεηψλεηαη φηη ζην δηάζηεκα 2001-2007, ν Νφηηνο Αγσγφο ηξνθνδφηεζε ηελ 

πεξηνρή θαηά κέζν φξν κε 13 x 106 m3 εηεζίσο (βι. Πίλ. ). Σν γεγνλφο  απηφ παξείρε 

δπλαηφηεηεο αλάθακςεο ηεο ηακίεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο επλντθέο 

πδξνινγηθά πεξηφδνπο. Ο πξνηεηλφκελνο φγθνο ησλ 11 x 106 m3 εηεζίσο γηα ηελ 

πεξίνδν κεηά ηελ επαλάθακςε ηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλεη ππφςε θαη ηα λέα έξγα 

εκπινπηηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηεζνύλ ηα έξγα ζα πξέπεη λα 

απνκεησζεί αληίζηνηρα, δειαδή πεξίπνπ ζηα 9 x 106 m3. 

Με ηελ παξάζεζε ηνπ παξαπάλσ ηζνδπγίνπ είλαη εκθαλέο φηη ην ζεηηθφ κέζν 

ηζνδχγην πεξηφδνπ νθείιεηαη ζηελ εηζξνή ζάιαζζαο. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί επίζεο 

φηη ε εθηίκεζε ηνπ φγθνπ εηζξνήο-εθξνήο ζάιαζζαο έρεη ιεθζεί αλαινγηθά απφ 

πξνγελέζηεξε κειέηε. 

3.2.14.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.14.4.1. Σύλνςε 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεηαη παξαπάλσ φζνλ αθνξά ηελ 

πνζνηηθή, ηε δηαρεηξηζηηθή θαη ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο, είλαη 

εκθαλέο φηη ην ππφγεην ζψκα βξίζθεηαη ζε θαθή θαηάζηαζε γηα αξθεηά ρξφληα. Σα 

επίπεδα ζηάζκεο έρνπλ ππνβαζκηζζεί (> 30 m) θαη ζπλερίδνπλ λα ππνβαζκίδνληαη 

κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο, ελψ ηα δεδνκέλα πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο δελ 

πεξηιακβάλνπλ κφλν πθαικχξηλζε (ρισξηφληα θαη ζεηηθά), αιιά θαη απμεκέλα ληηξηθά 

πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εθηηκάηαη φηη ζα ζπληεξεζνχλ θαη ζην κέιινλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθαλεηαθέο ρξήζεηο, θαζψο νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ 

ππνγείνπ λεξνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θίλεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ξχπσλ ζηελ 

αθφξεζηε δψλε δεκηνπξγνχλ ηξνθνδνζία ηεο θνξεζκέλεο δψλεο κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ξππαληέο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ρξήζεηο γεο θαη λεξνχ ζπλερίδνπλ αλάπηπμε πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, φηη νη αηηήζεηο γηα αλφξπμε γεσηξήζεσλ 
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ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ επαξρηαθνχ γξαθείνπ Λάξλαθαο, δηπιαζηάζζεθαλ απφ 

569 ην 2003 ζε 1092 ην 2007. Χζηφζν νη αληιήζεηο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

ηερληθψλ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ, κάιινλ κεηψζεθαλ αηζζεηά ην 2008 (~25%) 

θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ παξά ιφγσ κείσζεο εθκεηάιιεπζεο. 
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ρήκα 3-15: ύγθξηζε πηεδνκεηξίαο εαξηλήο πεξηόδνπ (Μάξηηνο) 2000 & 2005 

πλαμηνινγψληαο ηα επίπεδα πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ ζψκαηνο 

εθηηκάηαη φηη αθφκα θαη κε ηε ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ δελ πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί 

θαιή θαηάζηαζε κέρξη ην 2015 ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην πνηνηηθφ ζθέινο. Δλδείμεηο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζψκαηνο σο πξνο ηελ πνζνηηθή απνθαηάζηαζε, δίδνληαη 

ζηελ πεξίνδν πνπ ηξνθνδφηεζε ν Νφηηνο Αγσγφο κεγάιν κέξνο ησλ αξδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. ην δηάζηεκα 2002-2006 – ζπλνιηθά πεξί ηα 5 έηε – πνπ ε εηήζηα 

ζπλδξνκή λεξνχ απφ ην Νφηην Αγσγφ μεπεξλνχζε ηα 10 x 106 m3, παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή αλάθακςε ηεο ζηάζκεο, ε νπνία ηνπηθά έθζαζε θαη κέρξη 10κ. (βι. ρήκα 

3-15). Χζηφζν, ππνιείπεηαη κεγάιν εχξνο αλάθακςεο (ηνπηθά κέρξη 30 κ. 

ηαπείλσζεο ζηάζκεο πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ κε εηζξνή αληίζηνηρσλ φγθσλ λεξνχ)  

γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηπέδσλ ηεο 10-εηίαο ηνπ 1970 ή θαη ηνπ 1960. Με ηελ 

παξαδνρή φηη ν ξπζκφο αλάθακςεο παξακέλεη ν ίδηνο κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

πεξίνδν, ζα ρξεηάδνληαλ πεξί ηα 15-20 ρξφληα γηα πνζνηηθή απνθαηάζηαζε. Φπζηθά 

κε ηελ παχζε ηξνθνδνζίαο απφ εμσηεξηθέο πεγέο ε πνζνηηθή ππνβάζκηζε 

επαλαιακβάλεηαη, φπσο απνηππψλεηαη ζηα πξφζθαηα δεδνκέλα ζηάζκεο. Έηζη, 
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αθφκα θαη ην ζελάξην ησλ 15-20 εηψλ γηα πνζνηηθή απνθαηάζηαζε δελ είλαη πιένλ 

εθηθηφ. 

3.2.14.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ην ππφγεην ζψκα Κνθθηλνρψξηα (CY_1) ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε θαθή θαηάζηαζε δελ είλαη εθηθηφ λα απνθαηαζηαζεί, ηφζν σο πξνο ην 

πνηνηηθφ, φζν θαη σο πξνο ην πνζνηηθφ ζθέινο ζην ρξνληθφ νξίδνληα (κέρξη ην 2015) 

ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά (2000/60). Χζηφζν ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα 

γηα ηελ άξζε ησλ ζπλζεθψλ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

θηλεζεί ε δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή γηα ην ελ ιφγσ ζψκα. Σέηνηα κέηξα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ κείσζε θαη έιεγρν ησλ απνιήςεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κείσζε ηεο 

ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη έιεγρν ηεο δηάζεζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζνχλ ηα ληηξηθά πνπ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνηνηηθήο 

ππνβάζκηζεο ηνπ ζψκαηνο. ηα πιαίζηα ηεο κείσζεο ησλ απνιήςεσλ ιφγσ ησλ 

εθηεηακέλσλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ζα απαηηεζνχλ θαη κέηξα βειηίσζεο ηνπ 

πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ κε κεηαθνξά λεξνχ απφ άιινπο πφξνπο (Νφηηνο Αγσγφο, 

αλαθχθισζε θηι.). Σέινο ηα κέηξα ειέγρνπ ηεο δήηεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

απνιήςεσλ ζα ζπλεηζθέξνπλ, ηφζν ζηελ αλάθακςε ηεο ηζνξξνπίαο, φζν θαη ζηνλ 

αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηζνδπγίνπ, ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ πηνζεηείηαη ζηελ 

παξνχζα θαη βαζίδεηαη ζε έκκεζεο πξνζεγγίζεηο. Σα πνηνηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζζεί ζε 

πξνγελέζηεξεο κειέηεο (βι. Βηβιηνγξαθία 23) θαη απνηεινχλ πνιχ θξίζηκν 

παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε θαιήο ρεκηθήο θαηάζηαζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ην 

ζρεηηθά κεγάιν πάρνο αθφξεζηεο δψλεο πνπ έρεη πξνθιεζεί ιφγσ ηεο ηαπείλσζεο 

ηεο ζηάζκεο ηνπ πδξνθφξνπ θαη ηελ θνθθψδε πθή ηνπ, αλακέλεηαη φηη ζα ζπλερηζζεί 

ε κεηαθίλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ πξνο ηελ θνξεζκέλε δψλε θαη κάιηζηα κε 

ξπζκνχο αλάινγνπο ησλ ξπζκψλ εκπινπηηζκνχ ηνπ πδξνθφξνπ. Έηζη, γηα ηελ άξζε 

ησλ ζπλζεθψλ επηδείλσζεο, φπσο απαηηείηαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην, ζα πξέπεη λα 

κεησζνχλ ζην ειάρηζην νη πεγέο ησλ ληηξηθψλ (ιηπάζκαηα). Δίλαη θαηαλνεηφ φηη 

νπνηαδήπνηε δξαζηηθή κείσζε ξπζκνχ εθαξκνγήο ιίπαλζεο ζπλδέεηαη κε κείσζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ζα επέθεξε νηθνλνκηθή δεκηά ζηνπο παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα εμεηαζζνχλ κέηξα επηδφηεζεο αγξαλάπαπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

αιιαγή γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ (π.ρ. βηνινγηθή γεσξγία) θαη παξνρή εληζρχζεσλ θαη 

θηλήηξσλ πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ.  
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Λεπηνκεξέζηεξε παξάζεζε ησλ κέηξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο 

εθαξκνγήο ηνπο δίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 
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3.2.15. Αξαδίππνπ – CY_2 

3.2.15.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

ηελ παξάγξαθν απηή παξαηίζεληαη νη επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε 

ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, θαζψο θαη ν ηειηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ππνγείνπ ζψκαηνο. 

3.2.15.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Απφ ηα δηαζέζηκα ζεκεία παξαθνινχζεζεο ζηάζκεο δε θαίλεηαη αμηφινγε κεηαβνιή 

ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζηάζκεο νχηε ζεκαληηθέο ηάζεηο. Έηζη ε πνζνηηθή θαηάζηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη «θαιή». 

3.2.15.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα. εκεηψλεηαη φηη νη παξαθάησ ηηκέο έρνπλ πηνζεηεζεί κε 

γλψκνλα ηελ αξδεπηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ηε, γεσινγηθήο πξνέιεπζεο, πνηνηηθή 

επηβάξπλζή ηνπ. 

Πίλ. 3-12: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_2 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 3.000 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 3.000 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 7.000 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ θπζηθή επηβάξπλζε κε 

ρισξηνχρα θαη ζεηηθά άιαηα, ιφγσ ιηζνινγίαο (γχςνη) θαη πεξηνξηζκέλνπ 

εκπινπηηζκνχ. Οη πνηνηηθέο παξάκεηξνη πνπ παξαθνινπζνχληαη δελ παξνπζηάδνπλ 

παξά κφλν κηα κεκνλσκέλε ππέξβαζε ζηα ληηξηθά ζε ζρέζε κε ηα θαζνξηζζέληα 

φξηα. Ζ ρεκηθή θαηάζηαζε έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαιή».  
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Χζηφζν ζχκθσλα κε ζηνηρεία κεηξήζεσλ πνπ δηεηέζεζαλ ζηελ νκάδα κειέηεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε θσδηθφ αξηζκφ 1985/139 θαίλεηαη φηη ηα ληηξηθά έρνπλ 

επαλεηιεκκέλα παξνπζηάζεη ππεξβάζεηο ζηελ πεξίνδν 2002-2007 (κέγηζηεο ηηκέο 

103 θαη 96,16 mg/l ην Μάην 2002 θαη 2003 αληίζηνηρα).  

3.2.15.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ/ Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ 

- ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, απνδίδνπλ ην ραξαθηεξηζκφ «θαιή» γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο. Σφζν φζνλ αθνξά ηε δηείζδπζε ζαιαζζίνπ 

κεηψπνπ πνπ δελ πθίζηαηαη, ην πδαηηθφ ηζνδχγην θαη ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε 

εκθαλίδνληαη ζε επίπεδα πνπ ππαγνξεχνπλ ηνλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφ (βι. Πίλ. 

3-2). 

3.2.15.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππνγείνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

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

έρνπλ επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο. 

Αλαθέξεηαη (βι. Βηβιηνγξαθία 27) φηη ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 160 γεσηξήζεηο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, νη νπνίεο φκσο αληινχλ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί απφ 

ακθφηεξνπο ηνπο πδξνθφξνπο (θξεάηην θαη γχςνπο).  Γελ είλαη γλσζηή ε ιεηηνπξγία 

άιισλ ζρεκάησλ ελίζρπζεο ππφγεηνπ δπλακηθνχ (ηερλεηφο εκπινπηηζκφο θηι.), 

φπσο επίζεο θαη ε ιεηηνπξγία θπβεξλεηηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο. 

3.2.15.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη εθηηκήζεηο ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ (2000-

2008), φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

δεδνκέλα πεξηφδνπ 1990-2000. 
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Πίλ. 3-13: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_2 

Παξάκεηξνο Πεξίνδνο 

2000-2008 

Πεξίνδνο 

1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 355   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge coefficient) Αδηάζηαην (%) 3%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 24,1   

Δκπινπηηζκφο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 0,2 0,2 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 0,1 0,3 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return Irrig / Domestic) -10
6
 m

3
 / 

yr 

  

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 m

3
 / yr 0,30 0,1 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / yr   

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial Recharge)- 10
6
 m

3
 / yr   

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 / yr   

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 0,62 0,60 

Δθξνέο [2]   

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 1 1 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater Outflow) -10
6
 m

3
 / yr   

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea Outflow) -10
6
 m

3
 / yr   

Σύλνιν εθξνώλ 1,00 1,00 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2])- ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ -0,4 -0,4 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο   

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 10
6
 m

3
 / yr 0,5 0,6 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr -0,5 -0,4 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ (Recom. increase in 

pumping) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε απφιεςε γηα κειινληηθή αεηθφξν δηαρείξηζε -10
6
 m

3
 / yr 0,6  

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ έρεη πηνζεηεζεί ε παξαδνρή φηη ην 

ππφγεην ζψκα, θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθηηκεζέλησλ αλαγθψλ άξδεπζεο 

θαη χδξεπζεο (1,0 x 106 m3 απφ 1,8 x 106 m3 ) ηνπ Γ. Αξαδίππνπ. 
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3.2.15.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.15.4.1. Γεληθά 

Σν ζψκα έρεη ραξαθηεξηζζεί φηη βξίζθεηαη ζε θαιή πνζνηηθή θαη ρεκηθή θαηάζηαζε, 

σζηφζν θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ειαρίζησλ πςψλ βξνρφπησζεο φηη έρεη 

ζπρλά ρακειφ χςνο θαηαθξεκληζκάησλ, ελψ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

πξνθχπηεη ππεξάληιεζε πεξί ηηο 0,5 x 106 m3. Όζνλ αθνξά ηε ζηάζκε ηνπ ππνγείνπ 

λεξνχ, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κάιινλ αλνδηθή ηάζε, αιιά ηα ζεκεία είλαη ιίγα γηα λα 

εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα. Οη πνηνηηθέο παξάκεηξνη πνπ παξαθνινπζνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα πξσηφθνιια πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ παξνπζηάδνπλ παξά κφλν 

κηα κεκνλσκέλε ππέξβαζε ζηα ληηξηθά ζε ζρέζε κε ηα θαζνξηζζέληα φξηα. Χζηφζν 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία κεηξήζεσλ πνπ δηεηέζεζαλ ζηελ νκάδα κειέηεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε θσδηθφ αξηζκφ 1985/139 θαίλεηαη φηη ηα ληηξηθά έρνπλ 

επαλεηιεκκέλα παξνπζηάζεη ππεξβάζεηο ζηελ πεξίνδν 2002-2007 (κέγηζηεο ηηκέο 

103 θαη 96,16 mg/l ην Μάην 2002 θαη 2003 αληίζηνηρα). 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή 

3.2.15.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Αλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πεξηιακβάλεη παξαδνρέο πνπ βαζίδνληαη ζε 

εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ, σζηφζν θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ππφγεην ζψκα λα εληαρζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο κέηξσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθαιέζνπλ επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί αθξηβέζηεξε εηθφλα ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ 

ελδερνκέλσο νδεγήζεη ζε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζψκαηνο, πξνηείλεηαη λα 

επηθεληξσζεί ε παξαθνινχζεζε ζηελ εθηίκεζε ησλ αληιήζεσλ, λα ζπλερηζζεί 

απξφζθνπηα ε παξαθνινχζεζε ηεο ζηάζκεο ε νπνία ζα πξέπεη θαη λα επεθηαζεί 

ρσξηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζψκαηνο. 

 Γηνηθεηηθά Μέηξα 

 Μέηξα Παξαθνινχζεζεο & Οξγάλσζεο Γηαρείξηζεο 

 Μέηξα ειέγρνπ δήηεζεο 

Σα επηκέξνπο κέηξα εμεγνχληαη θαη θνζηνινγνχληαη ζην Παξάξηεκα II.  
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3.2.16. Κίηη-Πεξβόιηα – CY_3 

3.2.16.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.16.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Όζνλ αθνξά ηε ζηάζκε ηνπ ππνγείνπ λεξνχ, πξνθχπηνπλ δηαθπκάλζεηο ηάζεσλ 

ζηάζκεο αληαπνθξηλφκελεο κε ζπλέπεηα ζηηο θαηξηθέο ελαιιαγέο. Σα ειάρηζηα 

παξαηεξνχληαη ζηα ηέιε ηεο 10-εηίαο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, ελψ επί ηνπ παξφληνο 

κε θαζνδηθέο ηάζεηο δελ έρνπλ θζάζεη ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηνπ 1990. Σνπηθφ 

κέγηζην παξνπζηάζζεθε ην 2005. Ζ πνζνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ζεσξείηαη 

«θαθή». 

3.2.16.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίσλ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ παξαθάησ ηηκψλ έρεη ιεθζεί ππφςε 

ε Αξδεπηηθή ρξήζε λεξνχ, σζηφζν ππάξρεη θαη Τδξεπηηθή ρξήζε πνπ πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί πεξαηηέξσ. 

Πίλ. 3-14: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_3 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 400 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 3.000 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 5.000 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Οη πνηνηηθέο παξάκεηξνη πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί, ζπλεγνξνχλ ππεξβάζεηο φζνλ 

αθνξά ηα ρισξηνχρα ηφληα, ηα ληηξηθά άιαηα θαη ηελ αγσγηκφηεηα. Έηζη ε ρεκηθή 

θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη «θαθή». 

3.2.16.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ / Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο 

(ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, απνδίδνπλ ην ραξαθηεξηζκφ «θαθή» 
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γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο. Σφζν φζνλ αθνξά ηε δηείζδπζε 

ζαιαζζίνπ κεηψπνπ, ην πδαηηθφ ηζνδχγην θαη ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε εκθαλίδνληαη 

ζε επίπεδα πνπ ππαγνξεχνπλ ηνλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφ (βι. Πίλ. 3-2). 

3.2.16.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππνγείνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

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

έρνπλ ελδερνκέλσο επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο.  

Φξάγκα ζηνλ π. Σξέκηλζν 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ζηνλ π. Σξέκηλζν, έρεη εκπινπηηζηηθή ζπλεηζθνξά ηφζν 

άκεζα κε ηηο δηεζήζεηο ζηελ πεξηνρή ηακίεπζεο θαη ηηο ειεγρφκελεο ξνέο πξνο ηα 

θαηάληε ή πξνο άιιεο αξδεπφκελεο πεξηνρέο, φζν θαη έκκεζα κε ηε δηάζεζε 

επηθαλεηαθνχ λεξνχ ζηε δήηεζε, πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ελδερνκέλσο λα 

αληινχληαλ απφ ππφγεηνπο πφξνπο. Βέβαηα ε ζπλεηζθνξά απηή απφ ην θξάγκα δελ 

είλαη ζπλερήο, αιιά κφλν ζηηο πεξηφδνπο φπνπ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε λεξνχ 

ζηνλ ηακηεπηήξα.  

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ηεο Λάξλαθαο 

Μειεηάηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ηεο Λάξλαθαο σο 

εμήο: 

 Αθαιάησζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ Λάξλαθαο ζε Μνλάδα 

Αθαιάησζεο. 

 Μεηαθνξά ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ απφ ηε Μνλάδα Αθαιάησζεο ζηελ 

πεξηνρή Κηηίνπ, φπνπ κέξνο ηεο πνζφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα Κηηίνπ κέζσ ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ 

Σξέκηζνπ, ελψ ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηνπ επεμεξγαζκέλνπ/αθαιαησκέλνπ 

λεξνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ Κηηίνπ, ην 

νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη θαιχπηεη έθηαζε 1.206 

εθηαξίσλ. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ/αθαιαησκέλνπ λεξνχ 

ζα δηνρεηεχεηαη ζηελ θεληξηθή δεμακελή ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Κηηίνπ, 

ηθαλνπνηψληαο ζηαζεξά ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο, πνπ ηψξα 
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κφλν πεξηζηαζηαθά ηθαλνπνηνχληαη απφ ην έξγν ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ, ιφγσ 

έιιεηςεο λεξνχ. Με ηελ ελίζρπζε ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ Κηηίνπ ζα κεησζεί ε 

εμάξηεζε ηνπ δηθηχνπ απφ επηθαλεηαθφ λεξφ πνπ απνζεθεχεηαη ζηα 

θξάγκαηα. Έηζη ζα ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο λεξνχ 

ζηα θξάγκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο χδξεπζεο, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε 

εμάξηεζή ηεο απφ ηελ αθαιάησζε ζαιάζζηνπ λεξνχ, πνπ είλαη πνιχ πην 

αθξηβή θαη ελεξγνβφξνο δηαδηθαζία. 

 Γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, πνπ ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξνο απνζεθεπηηθφο 

ρψξνο, έρεη βξεζεί ζέζε γηα θαηαζθεπή θξάγκαηνο παξά ηελ Σεξζεθάλνπ 

κε ρσξεηηθφηεηα γχξσ ζηα 4 εθ. m3. Έρνπλ γίλεη εδαθνηερληθέο έξεπλεο γηα 

ιηζφξξηπην θξάγκα κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν θξάγκα ζα ηξνθνδνηεί ηελ 

θεληξηθή δεμακελή Κηηίνπ, φηαλ ζα ππάξρεη έιιεηκκα λεξνχ θαη ζα 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ αγσγφ ηνπ αθαιαησκέλνπ λεξνχ, φηαλ ζα ππάξρεη 

πιεφλαζκα. 

Δκπινπηηζκφο κε αθαιαησκέλα ιχκαηα 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζρεδηαζκφο γηα ηερλεηφ 

εκπινπηηζκφ κε επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ηεο Λάξλαθαο. Σν λεξφ ζα ειεπζεξψλεηαη 

ζηε θπζηθή θνίηε ηνπ πνηακνχ, θνληά ζην θξάγκα, θαη ζα ξέεη ειεχζεξα ζε φιν ην 

κήθνο ηεο, κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθνξέα. Ζ άληιεζε ζα γίλεηαη απφ 

ηδησηηθέο γεσηξήζεηο γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, πέξαλ ηεο παξνρήο λεξνχ απφ 

ην αξδεπηηθφ δίθηπν. πγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη (βι. Βηβιηνγξαθία 1) φηη θαηά ηα 

πξψηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ εκπινπηηζκνχ ε ππνινγηζκέλε παξνρή δηήζεζεο είλαη 

αξθεηά πςειή, ίζε κε 27.000 m3/εκέξα πεξίπνπ, ελψ κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη 

πξνζεγγίδεη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πξνζνκνίσζεο ηε ζηαζεξή ηηκή ησλ 3.000 

m3/εκέξα. Αο ζεκεησζεί φηη θαηά ην πξψην ηεηξάκελν εθαξκνγήο ηνπ εκπινπηηζκνχ 

ε κέζε ζπλνιηθή παξνρή δηήζεζεο ππνινγίζηεθε ζε 15.300 m3/εκέξα πεξίπνπ, 

πνζφηεηα ε νπνία δελ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή πνπ 

παξαηεξήζεθε θαηά ην γεγνλφο ηνπ 1981 κε θπζηθφ εκπινπηηζκφ ελψ νη ζπλνιηθέο 

εθηηκήζεηο, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ απνθιίλνπλ θαη απφ απηέο ηεο πξνεγνχκελεο 

θάζεο. 
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Δκπινπηηζκφο απφ Ν. Αγσγφ 

ηελ πεξηνρή αλάληε ηνπ θξάγκαηνο θαη λφηηα ηνπ νηθηζκνχ Κιαπδηά γίλεηαη 

ζπνξαδηθά θπξίσο ζηηο πνιχ μεξέο πεξηφδνπο, ηξνθνδνζία λεξνχ γηα εκπινπηηζκφ 

ηνπ πδξνθφξνπ απφ ηνλ Ν. Αγσγφ. 

Ζ θχξηα ηξνθνδνζία απφ ηνλ Ν. Αγσγφ γίλεηαη γηα άξδεπζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεθαλ δίδνληαη ζε παξαθάησ πίλαθα. 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά, θαίλεηαη φηη έρνπλ δνζεί απφ Ν. Αγσγφ κέρξη 1,8 x 106 m3  ην 

έηνο 2005 φπνπ είλαη θαη ε εηήζηα αηρκή ηξνθνδνζίαο. Βέβαηα δελ είλαη γλσζηφο ν 

φγθνο απφ άιιεο πεγέο άξδεπζεο (αλαθπθισκέλν λεξφ). 

Πίλ. 3-15: Σξνθνδνζία Αξδεπηηθώλ Κηηίνπ θαη πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο δπηηθά 
Λάξλαθαο  

1 ΑΛΑΜΗΝΟ/CGVS 102.650 138.750 203.670 181.800 178.410 151.790 102.256 114.491 122.046 122.425 112.210 135.650 131.450

2 ΜΑΕΧΣΟ/CGVS 195.720 125.637 176.671 159.050 167.600 118.960 48.872 31.441 43.442 32.439 52.439 255.190 326.740

3 ΑΝΑΦΧΣΗΑ/CGVS 144.330 211.931 208.890 167.370 131.510 32.404 22.020 20.327 13.701 14.203 85.480 123.990

4 ΚΗΣΗ-CGVS 36.510 19.380 33.260 51.410 77.550 97.480 137.617 103.423 95.289 72.164 109.971 389.560 434.440

5 ΣΔΔΦΑΝΟΤ/CGVS 6.840 42.290 53.960 45.990 41.130 37.380 27.329 27.463 15.218 13.516 71.820 73.455

6 ΑΡΓ.Σ ΡΕΜΤΘΟ 48.050 63.723 63.450 65.690 109.500 136.966 93.060 58.610 88.450 24.790 109.869 477.643 315.183

7 ΚΙΒΙΙΛΙ/CGVS 7.440 4.730 3.940 4.150 3.700 2.863 2.368 0 0 0 0 0

8 ΑΡΓ.ΚΙΣΙΟΤ-ΟΦΣΑΓΔ 222.480 300.359 428.601 428.620 311.800 183.380 0 0 0 0 0 0 0

9 ΑΡΓ.ΚΙΣΙΟΤ-ΠΔΡΒΟΛΙΑ 304.290 448.270 649.551 584.720 389.380 149.320 0 0 0 0 0 0 0

ΟΛΙΚΑ 909.700 1.254.729 1.814.154 1.738.080 1.453.748 1.014.236 454.452 359.682 397.017 280.737 412.208 1.415.343 1.405.258
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3.2.16.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην ππνθεθάιαην 3.2.8.2, κε ηελ ρξήζε ηνπ ΓΠ 

πξνζδηνξίζζεθαλ νη δήκνη/θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θνηλφ ηφπν κε ην πνιχγσλν ηνπ 

ζψκαηνο θαη εθηηκήζεθε πνηεο απφ απηέο θαιχπηνπλ κέξνο ησλ αλαγθψλ απφ ην 

ππφγεην ζψκα: 
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Πίλ. 3-16: Δθηίκεζε ζεσξεηηθήο δήηεζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ππόγεηνπ 
πδαηηθνύ ζώκαηνο CY_3, κε ρξήζε ΓΠ θαη δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο λεξνύ  

Θφδ. Όνομα 

Δπιθάνεια 

Γήμοσ / 
Θοινόηηηας 
(m2) 

Θοινή επιθάνεια 

Γήμοσ και πόγειοσ 
δαηικού Πώμαηος 

(m2) 

Δκηίμηζη 
Πσνολικής 

Αρδεσηικής 
Εήηηζης 
Γήμοσ (m3) 

Δκηίμηζη 
ποζοζηού 
κάλσυης 

αρδ. 
ζήηηζης 

ηοσ Γήμοσ 
/ 

Θοινόηηηα
ς από 

περιοτή 
πόγειοσ 
Πώμαηος 

Δκηίμηζη 
Αρδεσηική
ς Εήηηζης  
(m3/yr) 

Δκηίμηζη 
δρεσηική
ς Εήηηζης 
(m3/yr) 

4012 ΓΟΝΚΝΙΑΜΗΑ 16.646.008 11.362.733 1.190.244 1,00 1.190.244 474.988 

4013 ΚΔΛΔΝ 6.870.952 4.294.594 419.275,11 1,00 419.275 113.754 

4110 ΘΗΡΗ 8.843.538 8.835.427 778.258,20 1,00 778.258 250.033 

4111 ΞΔΟΗΒΝΙΗΑ 
ΙΑΟΛΑΘΑΠ 

8.456.235 7.914.879 637.458,33 1,00 637.458 143.411 

4112 ΡΔΟΠΔΦΑΛΝ 19.644.405 6.632.592 192.499,59 0,80 154.000 62.174 

4113 ΠΝΦΡΑΓΔΠ 6.894.085 2.545.961 307.829,63 0,45 138.523 251 

4126 ΘΙΑΓΗΑ 20.805.019 4.474.902 229.887 0,60 137.932 21.404 

4210 ΘΑΙΝ ΣΥΟΗΝ (ΙΑΟ) 27.351.349 1.885.722 119.878 0,05 5.994 6.387 

        

ΣΥΝΟΛΟ 3.461.684 1.072.401 

 
Σνλίδεηαη φηη νη παξαπάλσ αλάγθεο, απνηεινχλ εθηηκήζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ αλαγθψλ 

κε βάζε ζηνηρεία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη παξαδνρέο 

γηα ηελ ζηξεκκαηηθή θαη θαηά θεθαιήλ δήηεζε πνπ αλαιχνληαη ζε εηδηθφ θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο. Δπίζεο απφ ηνλ ππφγεην πφξν θαιχπηεηαη κέξνο ησλ παξαπάλσ 

αλαγθψλ, εθφζνλ ηφζν ν Νφηηνο Αγσγφο (Αξδεπηηθφ Έξγν), φζν θαη άιια έξγα 

(ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ θηι.) ελδερνκέλσο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάιπςή 

ηνπο. Γηα λα εθηηκεζεί ν φγθνο απφιεςεο απφ ηα ππφγεηα πηνζεηήζεθαλ νη παξαθάησ 

εθηηκήζεηο/παξαδνρέο: 

Πεγή/Υξήζε Μέζνο εηήζηνο όγθνο πεξηόδνπ 2000-2008 10
6
 

m
3
 

ην δηάζηεκα 2000-2008 ν Νφηηνο Αγσγφο 
έδσζε θαηά κέζν φξν  1,22 
Άιιεο πεγέο (άξδεπζε κε αλαθπθισκέλν) 1,53 
Δθηίκεζε Εήηεζεο Άξδεπζεο 3,5 
Δθηίκεζε Εήηεζεο Ύδξεπζεο 1,07 
Δθηίκεζε απνιήςεσλ γηα Ύδξεπζε άιισλ 
πεξηνρψλ (Λάξλαθα) 1 
Τπόινηπν γηα απόιεςε από ππόγεηα 2,79 
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Τηνζεηείηαη ε εθηίκεζε ηεο κέζεο εηήζηαο άληιεζεο ησλ ~2,8 x 106 m3 απφ ην 

ππφγεην ζψκα. Παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη εθηηκήζεηο ηνπ πνζνηηθνχ 

ηζνδπγίνπ (2000-2008), φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε δεδνκέλα πεξηφδνπ 1990-2000. 

Πίλ. 3-17: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_3 

Παξάκεηξνο Πεξίνδνο 

2000-2008 

Πεξίνδνο 

1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 359  

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge coefficient) Αδηάζηαην (%) 11%  

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 49,2  

Δκπινπηηζκφο [1]   

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 1,87 1,6 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 0,3 0,9 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return Irrig / Domestic) -10
6
 m

3
 / 

yr 

0,7 0,2 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 m

3
 / yr   

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / yr 0,2 0,2 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial Recharge)- 10
6
 m

3
 / yr 0,2 0,2 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 / yr 0,2 0,3 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 3.5 3.4 

Δθξνέο [2]   

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 2,8 2,9 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater Outflow) -10
6
 m

3
 / yr 0,4 0,4 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea Outflow) -10
6
 m

3
 / yr 0,1 0,1 

Σύλνιν εθξνώλ 3.3 3.4 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2])- ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 0,2 0 

Απνηειέζκαηα – Πξνηάζεηο   

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 10
6
 m

3
 / yr 1,7 1,7 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr -1,1 -1,2 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ (Recom. increase in 

pumping) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ 

αλάθακςε ηνπ πδξνθνξέα -10
6
 m

3
 / yr 

2,5  
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3.2.16.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.16.4.1. Σύλνςε 

Ζ πνζνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο έρεη ραξαθηεξηζζεί θαθή κε βάζε ηελ 

αμηνιφγεζε πνπ έγηλε απφ ΣΑΤ/ΣΓΔ.  Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ ηζνδπγίνπ πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζαιάζζηα δηείζδπζε θαη πθίζηαηαη ζεκαληηθή ππεξάληιεζε. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ρακεινχ ζρεηηθά χςνπο θαηαθξεκληζκάησλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, επηβάιιεηαη λα πηνζεηεζεί ζπληεξεηηθή πνιηηηθή απνιήςεσλ 

κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ (1,7 x 10
6
 m

3
).  Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη πξέπεη 

λα κεησζνχλ νη αλάγθεο θαηά 1 x 106
 m

3
 ή λα θαιπθζεί ν φγθνο απηφο απφ άιιε πεγή 

(π.ρ. αλαθπθισκέλν λεξφ). 

Σν ζψκα βξίζθεηαη ζε θαθή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα ρισξηνχρα ηφληα, ηα ληηξηθά 

άιαηα θαη ηελ αγσγηκφηεηα. Έηζη πέξαλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

πνπ αλαθέξζεθε κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο ππεξάληιεζεο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί ην ζέκα ηεο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο. Οη βαζηθφηεξεο πεγέο 

ξχπαλζεο είλαη ε γεσξγία θαη ε ζαιάζζηα δηείζδπζε ιφγσ ππεξαληιήζεσλ. 

Υξήζε λεξνχ: Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νξίσλ έρεη ιεθζεί ππφςε ε Αξδεπηηθή ρξήζε 

λεξνχ, σζηφζν ππάξρεη θαη Τδξεπηηθή ρξήζε πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί πεξαηηέξσ. 

Σν ηειεπηαίν θαζηζηά επηηαθηηθή ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ. 

3.2.16.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζψκα έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί ελέξγεηεο θαη παξεκβάζεηο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ. Κάπνηεο απφ απηέο έρνπλ ηεζεί ζε 

εθαξκνγή (εκπινπηηζκφο απφ ηξίηεο πεγέο), ελψ θάπνηεο άιιεο είλαη ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο. Μηα απφ ηηο ιχζεηο γηα απνθαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

είλαη ν εκπινπηηζκφο κε αλαθπθισκέλν λεξφ κεηά απφ αθαιάησζε, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Ζ παξέκβαζε απηή απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απνηειέζεη θαη παξάγνληα αλάζρεζεο ηεο 

ζαιάζζηαο δηείζδπζεο πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο θαθήο πνηνηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο. Χζηφζν ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ θαη κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ άιινπ παξάγνληα πνπ ζέηεη ζην ζψκα κε απνδεθηή πνηνηηθή 

θαηάζηαζε. Οη πεγέο ησλ ληηξηθψλ πνπ θαηά βάζε είλαη νη αλζξσπνγελείο 
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δξαζηεξηφηεηεο (γεσξγία, έιιεηςε απνρεηεπηηθνχ θηι.) ζα πξέπεη λα αλακνξθσζνχλ 

κε ζηφρν ηε κείσζε ή εμάιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ. 
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3.2.17. νθηάδεο-Βαζηιηθόο – CY_4 

3.2.17.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.17.1.1. Πνζνηηθή θαηάζηαζε 

Σα δηαζέζηκα δεδνκέλα έρνπλ θαιχςεη ρσξηθά ηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο. Γελ έρνπλ 

δηαηεζεί επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2006. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν θαίλεηαη φηη έρεη επεξεαζζεί ζεκαληηθά ε 

ζηαζκεκεηξία (ηαπείλσζε ζηάζκεο) απφ ηηο θξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο.  Ζ 

πνζνηηθή θαηάζηαζε έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαθή». 

3.2.17.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο νξίσλ (threshold) γηα ην ελ 

ιφγσ ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξδεπηηθή ρξήζε ηνπ. 

Πίλ. 3-18: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_4 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 400 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 400 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ζπλεγνξεί γηα ππεξβάζεηο ζε ληηξηθά (11 απφ ηα 12 δείγκαηα) 

ακκψλην, ρισξηνχρα θαη ζεηηθά. Ζ αγσγηκφηεηα επίζεο παξνπζηάδεη ππεξβάζεηο (5 

απφ ηα 12 δείγκαηα) κε κέγηζην 13840 κS/cm. Έηζη ε ρεκηθή θαηάζηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη «θαθή». 

3.2.17.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2). 
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3.2.17.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππνγείνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

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

έρνπλ ελδερνκέλσο επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο. 

Φξάγκαηα θαη Ληκλνδεμακελέο  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηα πεξηζψξηα ηνπ ζψκαηνο ιεηηνπξγνχλ νη 

ηακηεπηήξεο Καιαβαζζνχ θαη Γηπνηάκνπ (ζηνηρεία ησλ έξγσλ παξαηίζεληαη ζε 

ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο), ε εθηξνπή Μαξσλίνπ, ελψ ππάξρεη ην θξάγκα 

Λεπθάξσλ θαη ε ιηκλνδεμακελή Υνηξνθνηηίαο. Σα έξγα απηά έρνπλ επεξεάζεη ηηο 

ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο ησλ θαηάληε ηκεκάησλ ηνπ πδξνθφξνπ. Απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ Έξγνπ Βαζηιηθνχ-Πεληάζρνηλνπ θαη ηξνθνδνηνχλ ηα ηνπηθά θπβεξλεηηθά 

αξδεπηηθά δίθηπα (Βαζηιηθφο-Πεληάζρνηλνο θηι.). Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επίζεο λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζην Νφηην Αγσγφ. 

Καηαγξαθή Αληινχκελσλ Πνζνηήησλ απφ Τπφγεηα Νεξά 

Σν Σκήκα Αλάπηπμεο Τδάησλ (ΣΑΤ) παξείρε ζηνηρεία αληιήζεσλ ππνγείνπ λεξνχ 

απφ ηελ θνίηε ηνπ π. Ξεξνχ γηα ηα έηε 2004-2008 θαη ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλ. 3-19: Απνιήςεηο θαη δηεζήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ πδξνθόξνπ θνίηεο π. Ξεξνύ 
(πεγή: ΣΑΤ) 

δρολογικό 
Έηος 

πόγειες 
Απολήυεις Γιηθήζεις 

 106 m3 106 m3 

2004-2005 1.024 1.606 

2005-2006 1.420 2.325 

2006-2007 0.843 0.839 

2007-2008 0.408 0.319 

Μ.Ο. 0.924 1.272 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 

Γελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφγεηνπ 

πδαηηθνχ ζψκαηνο. Γίλνληαη κειέηεο γηα ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ Λάξλαθαο θαη 

Πεξηρψξσλ γηα άξδεπζε ζηελ πεξηνρή κέζσ δηθηχνπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ. 
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Δκπινπηηζκφο κε αθαιαησκέλα ιχκαηα 

Γελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφγεηνπ 

πδαηηθνχ ζψκαηνο. 

Σερλεηφο εκπινπηηζκφο 

ην πνηακφ ηνπ Αγίνπ Θεφδσξνπ (Πεληάζρνηλνο)  φρη πνιχ καθξηά απφ ηε ζάιαζζα 

θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ 15 -18 πεξίπνπ ρξφληα δχν (κπνξεί θαη 3) αλαρψκαηα ζηελ 

θνίηε ηνπ πνηακνχ χςνπο κέρξη 2 κέηξα.  Σα ηειεπηαία ηνπιάρηζην 10 ρξφληα δελ 

έρνπλ ζπληεξεζεί θαη είλαη ζηξσκέλα κε ιεπηφθνθθα πιηθά, άγξηα βιάζηεζε θαη 

αθαζαξζίεο πνπ βαζηθά  παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαηείζδπζε. 

Σα αλαρψκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ κφλν φηαλ ππάξρεη ξνή ζηνλ πνηακφ, γεγνλφο 

πνιχ ζπάλην ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο εκπινπηηζκφο απφ απηά ηα αλαρψκαηα δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο <<ηερλεηφο εκπινπηηζκφο>> αθνχ δελ γίλεηαη 

πξνγξακκαηηζκέλε απειεπζέξσζε λεξνχ. 

Δπίζεο δελ έρεη κειεηεζεί ε ιεηηνπξγία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζε πεξηνρέο κε ζρεηηθά ιεπηφθνθθα πιηθά. Γηα κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ βνξεηφηεξα (πηζαλά βνξεηφηεξα 

ηεο θνηλφηεηαο Αγίνπ Θεφδσξνπ), φπνπ ππάξρνπλ πην ρνλδξφθνθθα πιηθά θνίηεο  

θαη λα ζπληεξνχληαη (θαζαξίδνληαη) ζε ηαθηηθή βάζε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζα 

εμαξηεζεί απφ ηηο πνζφηεηεο ξνήο ηνπ πνηακνχ. Δίλαη ακθίβνιν εάλ κπνξνχλ κε 

απηνχο ηνπο εκπινπηηζκνχο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζε λεξφ. 

Δθηξνπή π. Μαξσλίνπ 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ (CY_5) ε εθηξνπή ηνπ π. Μαξσλίνπ γηα ιφγνπο 

γεσηερληθνχο έρεη επεξεάζεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πδξνθφξνπ θαη ησλ ππνθείκελσλ 

ππνγείσλ ζσκάησλ. 

Σξνθνδνζία απφ Ν. Αγσγφ 

Πξαθηηθά ην αξδεπηηθφ έξγν ηνπ Βαζηιηθνχ-Πεληάζρνηλνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηνπο 

ηακηεπηήξεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζηηο παξπθέο ηνπ ππνγείνπ πδαηηθνχ 

ζψκαηνο. Οη ηακηεπηήξεο απηνί πέξαλ ησλ φγθσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν ηνπ Ν. 
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Αγσγνχ ηξνθνδνηνχλ θαη πεξηνρέο ησλ ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο ζηα θαηάληε ηεο 

ζέζεο ηνπο. 

Πίλ. 3-20: Σξνθνδνζία ηνπηθώλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ θαη ύδξεπζεο από ηακηεπηήξεο 
Καιαβαζζνύ & Γηπνηάκνπ (πεγή:ΣΑΤ) 

Έηνο 

Όγθνο (10
3
 m

3
) 

Καιαβαζζόο-
Άξδεπζε 

Γηπόηακνο-Άξδεπζε Γηπόηακνο - Ύδξεπζε 

1988 1813 733 2932 

1989 * 2570 715 4506 

1990 2045 862 5428 

1991 180 308 360 

1992 1319 465 7669 

1993 1502 793 7102 

1994 1523 796 4508 

1995 1666 778 6902 

1996 1099 685 7308 

1997 197 286 2234 

1998 54 304 4226 

1999 103 391 1058 

2000 294 188 0 

2001 2712 2060 1171 

2002 1368 628   

2003 1308 735 510 

2004 1826 730 148 

2005 1827 710 1191 

M.O. 1300 676 3368 

3.2.17.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην ππνθεθάιαην 3.2.8.2, κε ηελ ρξήζε ηνπ ΓΠ 

πξνζδηνξίζζεθαλ νη δήκνη/θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θνηλφ ηφπν κε ην πνιχγσλν ηνπ 

ζψκαηνο θαη εθηηκήζεθε πνηεο απφ απηέο θαιχπηνπλ κέξνο ησλ αλαγθψλ απφ ην 

ππφγεην ζψκα: 
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Πίλ. 3-21: Δθηίκεζε ζεσξεηηθήο δήηεζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ππόγεηνπ 
πδαηηθνύ ζώκαηνο CY_4, κε ρξήζε ΓΠ θαη δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο λεξνύ  

Θφδ. Όνομα 

Δπιθάνεια 
Γήμοσ / 
Θοινόηηηας 
(m2) 

Θοινή επιθάνεια 
Γήμοσ και πόγειοσ 
δαηικού Πώμαηος 

(m2) 

Δκηίμηζη 
Πσνολικής 
Αρδεσηικής 
Εήηηζης 
Γήμοσ (m3) 

Δκηίμηζη 
ποζοζηού 
κάλσυης 

αρδ. 
ζήηηζης 

ηοσ Γήμοσ 
/ 

Θοινόηηηα
ς από 

περιοτή 
πόγειοσ 
Πώμαηος 

Δκηίμηζη 
Αρδεσηικής 
Εήηηζης  
(m3/yr) 

Δκηίμηζη 
δρεσηική
ς Εήηηζης 
(m3/yr) 

4306 ΚΑΟΥΛΗ 13.873.200 4.561.667 942.300,57 0,05 47.115 41.486 

4300 ΕΓΗ 2.103.835 1.913.339 109.936,99 0,10 10.994 40.212 

4302 ΘΑΙΑΒΑΠΠΝΠ 20.743.543 1.745.299 584.359,17 0,15 87.654 51.281 

4308 ΠΘΑΟΗΛΝ 11.580.160 1.220.824 377.747,35 0,20 75.549 18.952 

4309 ΘΝΦΗΛΝ 27.824.065 907.994 631.560 0,10 63.156 104.393 

4301 ΚΑΟΗ 10.652.095 2.632.390 423.112,18 0,15 63.467 14.094 

4113 ΠΝΦΡΑΓΔΠ 6.894.085 3.824.459 307.829,63 0,55 170.767 557 

4121 ΑΙΑΚΗΛΝΠ 9.802.442 2.753.102 527.368,88 0,70 369.158 22.296 

4307 ΑΓΗΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ 
ΙΑΟΛΑΘΑΠ 

38.101.363 5.634.294 1.498.334,5
8 

0,80 1.198.668 47.697 

4120 ΚΑΕΥΡΝΠ 14.108.732 8.631.964 594.988,82 0,90 535.490 62.429 

4124 ΘΗΒΗΠΗΙΗ 13.229.154 4.682.988 308.248,21 0,90 277.423 18.394 

ΣΥΝΟΛΟ 2.899.441 

 

421.792 

 
Σνλίδεηαη φηη νη παξαπάλσ αλάγθεο, απνηεινχλ εθηηκήζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ αλαγθψλ 

κε βάζε ζηνηρεία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη παξαδνρέο 

γηα ηελ ζηξεκκαηηθή θαη θαηά θεθαιήλ δήηεζε πνπ αλαιχνληαη ζε εηδηθφ θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο. Δπίζεο απφ ηνλ ππφγεην πφξν θαιχπηεηαη κέξνο ησλ παξαπάλσ 

αλαγθψλ, εθφζνλ ηφζν ν Νφηηνο Αγσγφο (Αξδεπηηθφ Έξγν), φζν θαη άιια έξγα (έξγα 

ηακίεπζεο θηι.) ελδερνκέλσο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάιπςή ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαξηηζζεί ην ηζνδχγην ηνπ ππφγεηνπ ζψκαηνο θαη κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε 

ζηνηρείσλ αληιήζεσλ, πηνζεηείηαη ε παξαδνρή φηη απφ ηα παξαπάλσ αληινχληαη απφ 

ηα ππφγεηα απνζέκαηα πεξί ηα 3,3 x 106 m3 εηεζίσο.  εκεηψλεηαη φηη νη εηήζηεο 

εηζξνέο ησλ 2,39 x 106 m3 απφ ηνλ Ν. Αγσγφ (ζηνηρεία ΣΑΤ) έρνπλ ελζσκαησζεί ζην 

ηζνδχγην ζαλ εκπινπηηζκφ απφ ξνή πνηακψλ ζηνλ πδξνθφξν. 

Παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη εθηηκήζεηο ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ (2000-

2008), φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

δεδνκέλα πεξηφδνπ 1990-2000. 
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Πίλ. 3-22: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_4 

Παξάκεηξνο Πεξίνδνο 

2000-2008 

Πεξίνδνο 

1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) –mm 368  

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge coefficient) Αδηάζηαην (%) 10%  

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 44,3  

Δκπινπηηζκφο [1]   

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 2,28 2,1 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 2,4 2,3 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return Irrig / Domestic) -10
6
 m

3
 / 

yr 

0,3 0,2 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 m

3
 / yr 0,1 0,1 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / yr 0,2  

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial Recharge)- 10
6
 m

3
 / yr 0  

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 / yr 0,2 0,4 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 5,5 5.1 

Δθξνέο [2]   

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 3,3 2,7 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater Outflow) -10
6
 m

3
 / yr 0,4 0,4 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea Outflow) -10
6
 m

3
 / yr 1,5 2 

Σύλνιν εθξνώλ 5,2 5.10 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2])- ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 0,2 (-) 0 

Απνηειέζκαηα – Πξνηάζεηο   

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 10
6
 m

3
 / yr 2,6 2,65 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr -0,7 -0,1 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ (Recom. increase in 

pumping) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ 

αλάθακςε ηνπ πδξνθνξέα -10
6
 m

3
 / yr 

3,5 0 

Απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ θαίλεηαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ έξγσλ ηνπ Ν. 

Αγσγνχ ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο, ελψ παξ’ φια απηά παξακέλεη θαζεζηψο 

ππεξάληιεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί γηα ηελ αεηθνξία ηνπ ζψκαηνο. Σν 
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θαηλνκεληθά ζεηηθφ ηζνδχγην εθηηκάηαη φηη πξνθχπηεη απφ ηελ εηζξνή ζαιάζζηνπ 

χδαηνο. 

3.2.17.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.17.4.1. Γεληθά 

Σν ζψκα έρεη ραξαθηεξηζζεί φηη βξίζθεηαη ζε θαθή πνζνηηθή θαη ρεκηθή θαηάζηαζε, 

σζηφζν θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ειαρίζησλ πςψλ βξνρφπησζεο φηη έρεη 

ζπρλά ρακειφ χςνο θαηαθξεκληζκάησλ, ελψ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

πξνθχπηεη εηήζηα ππεξάληιεζε πεξί ηηο 0,7 x 106 m3.  Ζ αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ 

παξαθνινχζεζεο ρεκηθήο θαηάζηαζεο, ζπλεγνξεί γηα ππεξβάζεηο ζε ληηξηθά (11 

απφ ηα 12 δείγκαηα) ακκψλην, ρισξηνχρα θαη ζεηηθά. Ζ αγσγηκφηεηα επίζεο 

παξνπζηάδεη ππεξβάζεηο (5 απφ ηα 12 δείγκαηα) κε κέγηζην 13840 κS/cm. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή 

3.2.17.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Πέξαλ ησλ γεληθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ 

πδξνθνξέα είλαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ζην πνζνηηθφ ηζνδχγην θαη επηβάιιεηαη ε 

άξζε ησλ ζπλζεθψλ επηδείλσζεο ηνπ πνηνηηθνχ ηζνδπγίνπ. 

ηελ πεξηνρή ηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο έρνπλ ήδε ιεηηνπξγήζεη παξεκβάζεηο πξνο ηελ 

πιεπξά ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ. Οη βαζηθφηεξεο 

αθνξνχλ ηελ εθηξνπή ηνπ π. Μαξσλίνπ, ηε ιεηηνπξγία ησλ θξαγκάησλ Γηπνηάκνπ 

θαη Καιαβαζζνχ, ηελ δεκηνπξγία αλαρσκάησλ εκπινπηηζκνχ θαη ην ζρεηηθφ 

αξδεπηηθφ έξγν πνπ ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ηα θξάγκαηα. Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ ζεσξείηαη ζθφπηκν πέξαλ ησλ άιισλ κέηξσλ, λα  επηηεπρζεί ε 

δηάζεζε εθξνψλ γηα εκπινπηηζκφ απφ ηα θξάγκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλ. 3-23. Οη φγθνη πνπ έρνπλ πξνηαζεί βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί ζηελ παξνχζα. Οη εθξνέο απφ ηνλ ηακηεπηήξα Λεπθάξσλ, έρνπλ 

ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηνλ ηακηεπηήξα Γηπνηάκνπ ν νπνίνο ζα απνηειέζεη βαζηθφ 

ηξνθνδφηε ησλ πξνζρψζεσλ. Με ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ φγθσλ εκπινπηηζκνχ ζα 

επηηαρπλζεί ε πνζνηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ. Με δεδνκέλα ηα θαιά πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθξνψλ απηψλ ζα βειηησζεί θαη ε πνηφηεηα ηνπ πδξνθφξνπ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ πνζνηηθή ελίζρπζε. 
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Δθφζνλ ηα βαζηθά πνηνηηθά πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηα ληηξηθά, ελψ δελ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί ε πεξηνρή γηα ηελ έληαμή ηεο ζην ζρεηηθφ πξφγξακκα κείσζεο ησλ 

ξχπσλ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ αληίζηνηρα κέηξα. Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη δελ 

ππάξρεη κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή, ελψ, ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΑΤ, ιεηηνπξγνχλ ζηα 

αλάληε ηνπ ζψκαηνο αξθεηέο βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη ρψξνη δηάζεζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. 

Πίλ. 3-23: Πξνηεηλόκελεο εθξνέο γηα θαηάληε εκπινπηηζκό γηα ην ππόγεην πδαηηθό 
ζώκα CY_4 

Τπόγεην Τδαηηθό 
ώκα 

Δηήζην Έιιεηκκα 
Ηζνδπγίνπ    2000-

2008  (10
6
 m

3
) 

Σακηεπηήξεο 
αλάληε 

Υσξεηηθόηεηα 
Σακηεπηήξα      

(10
6
 m

3
) 

Μέζεο 
Δηήζηεο 
Δηζξνέο 
(10

6
 m

3
) 

Πξνηεηλόκελεο 
εθξνέο γηα 

θαηάληε 
εκπινπηηζκό 

(10
6
 m

3
) 

CY_4 
νθηάδεο-
Βαζηιηθφο 

0,24 

Γηπφηακνο 15,5 5 1 

Καιαβαζζφο 17,1 7,1 1 

Λεχθαξα 13,85 1,4 0,25 

Γηα ηελ αθξηβέζηεξε φκσο εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ πνζνηήησλ ζα απαηηεζεί 

ζχληαμε επηθαηξνπνηεκέλνπ νκνηψκαηνο ππφγεηαο ξνήο ηνπ πξνζρσκαηηθνχ 

πδξνθφξνπ. Σν νκνίσκα ζα παξέρεη επηπιένλ ην πιενλέθηεκα ηεο αμηνιφγεζεο 

δηαθφξσλ δηαρεηξηζηηθψλ ζελαξίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα 

δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο πνηνηηθήο εμέιημεο ζε ζρέζε 

κε ηηο παξεκβάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηα αλαρψκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δελ είλαη θαη ηα πην 

απνηειεζκαηηθά έξγα ζηνπο πνηακνχο. Όηαλ ηξνθνδνηνχληαη κε λεξφ θπζηθήο ξνήο 

απνηεινχλ βαζηθά παγίδα ιεπηφθνθθσλ πιηθψλ πνπ θξάζζνπλ ηνπο πφξνπο θαη 

επηηξέπνπλ αλάπηπμε θπηψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ. Πην πξφζθνξεο θαη απνδνηηθέο 

ιχζεηο είλαη νη θαιιηέξγεηα ηεο θνίηεο θαη ε δεκηνπξγία καηάλδξσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο νπνηαδήπνηε παξέκβαζε πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

βειηίσζεο ηνπ πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ, ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη κεηά 

απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε θαη ζρεδηαζκφ, γηα ηελ εμαζθάιηζε αθελφο ηεο 

ρξεζηκφηεηάο ηεο θαη αθεηέξνπ ηνπ απνθιεηζκνχ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζε άιιεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπληζηψζεο. 
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3.2.18. Μαξώλη – CY_5 

3.2.18.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.18.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Γελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εληνπηζζεί ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ζεκείσλ πνπ λα 

αληηπξνζσπεχεη ηηο ζπλζήθεο ζηαζκεκεηξίαο ηνπ ππφγεηνπ ζψκαηνο. Με ηελ 

αλάιπζε πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΣΑΤ,ΣΓΔ θηι) ε 

πνζνηηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη αξρηθά «θαιή».  ε ζπλέρεηα κε ζπλεξγαζία 

πνπ έιαβε ρψξα ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη λεφηεξα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίζζεθε «θαθή» ην νπνίν 

απνηειεί θαη ηνλ ηειηθφ ραξαθηεξηζκφ. 

3.2.18.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίσλ (threshold) γηα ην 

ελ ιφγσ ππφγεην πδαηηθφ ζψκα νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

γεσινγηθή ζχζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αξδεπηηθή ρξήζε.  

Πίλ. 3-24: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_5 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 400 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 3.000 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 5.000 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ο γχςνο (CaSO4) είλαη νξπθηφ εμαηξεηηθά δηαιπηφ ζην λεξφ, νπφηε ηα ππφγεηα λεξά 

ηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο έρνπλ θπζηθήο πξνέιεπζεο θνξεζκφ ζε ηφληα ζείνπ (SO4--) 

ζε επίπεδα ησλ 1400 έσο 1500 mg/l. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε 

ζπλεγνξεί γηα ππεξβάζεηο κφλν ζε θπηνθάξκαθα (1 απφ 6 δείγκαηα) πνπ είλαη ππφ 

πεξαηηέξσ εμέηαζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Με δεδνκέλε ηε θπζηθή επηβάξπλζε 

ηνπ ζψκαηνο ε ρεκηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαιή». 
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3.2.18.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο.  Ο ζπλνιηθφο 

ραξαθηεξηζκφο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ «θαθή» πνζνηηθή θαηάζηαζε. 

3.2.18.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππνγείνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

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

έρνπλ ελδερνκέλσο επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο. 

Φξάγκαηα θαη Ληκλνδεμακελέο  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζην ππφγεην πδαηηθφ ζψκα CY_4, ζηα πεξηζψξηα ηνπ 

ζψκαηνο ιεηηνπξγνχλ νη ηακηεπηήξεο Καιαβαζζνχ θαη Γηπνηάκνπ (ζηνηρεία ησλ 

έξγσλ παξαηίζεληαη ζε ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο), ελψ ππάξρεη θαη ε 

ιηκλνδεμακελή Υνηξνθνηηίαο. Σα έξγα απηά έρνπλ επεξεάζεη ηηο ζπλζήθεο 

ηξνθνδνζίαο ησλ θαηάληε ηκεκάησλ ηνπ πδξνθφξνπ. πλδένληαη κε ην Ν. Αγσγφ, 

αιιά θπξίσο ηξνθνδνηνχλ ηα ηνπηθά θπβεξλεηηθά αξδεπηηθά δίθηπα (Βαζηιηθφο-

Πεληάζρνηλνο θηι).  

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 

Γελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφγεηνπ 

πδαηηθνχ ζψκαηνο. 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο 

Όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα ππνθαηαζηαζεί ν θπζηθφο 

εκπινπηηζκφο ζηελ θνίηε ηνπ π. Μαξψλη, κεηά ηελ εθηξνπή ησλ παξνρψλ γηα 

απνθπγή γεσηερληθψλ αζηαζεηψλ. 
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Σξνθνδνζία απφ Ν. Αγσγφ 

Πξαθηηθά ην αξδεπηηθφ ηνπ Βαζηιηθνχ-Πεληάζρνηλνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηνπο 

ηακηεπηήξεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζηηο παξπθέο ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ 

ζψκαηνο. Οη ηακηεπηήξεο απηνί πέξαλ ησλ φγθσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν ηνπ Ν. 

Αγσγνχ, ηξνθνδνηνχλ θπξίσο ηηο πεξηνρέο ησλ ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο ζηα 

θαηάληε ηεο ζέζεο ηνπο. 

3.2.18.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ εθηηκήζεθε ε ζεσξεηηθή δήηεζε ηεο άξδεπζεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (1,9 x 106 m3) θαη ην κέξνο απηήο πνπ θαιχπηεηαη 

απφ άληιεζε (~1,7 x 106 m3). Δπηπιένλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξνθνδνζίαο απφ ξνή 

πνηακψλ αμηνπνηήζεθαλ νη παξνρέο ηνπ π. Μαξψλη θαη π. Καιαβαζζνχ (2000-2008) 

θαη ιήθζεθε ζαλ παξαδνρή φηη πνζνζηφ 10% θαη 0,3% ηνπ εηήζηνπ φγθνπ ξνήο 

εκπινπηίδνπλ ηνλ πδξνθφξν. 

Πίλ. 3-25: Δθηίκεζε ζεσξεηηθήο δήηεζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ππόγεηνπ 
πδαηηθνύ ζώκαηνο CY_5, κε ρξήζε ΓΠ θαη δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο λεξνύ  

Θφδ. Όνομα 

Δπιθάνεια 
Γήμοσ / 
Θοινόηηηας 
(m2) 

Θοινή 
επιθάνεια 
Γήμοσ και 
πόγειοσ 
δαηικού 

Πώμαηος (m2) 

Δκηίμηζη 
Πσνολικής 
Αρδεσηικής 
Εήηηζης Γήμοσ 
(m3) 

Δκηίμηζη 

ποζοζηού 
κάλσυης 

αρδ. 
ζήηηζης 

ηοσ Γήμοσ 
/ 

Θοινόηηηα
ς από 

περιοτή 
πόγειοσ 
Πώμαηος 

Δκηίμηζη 

Αρδεσηικής 
Εήηηζης  
(m3/yr) 

4300 ΕΓΗ 2.103.835 108.894 109.937 0,90 98.943 

4301 ΚΑΟΗ 10.652.095 365.072 423.112 0,75 317.334 

4302 ΘΑΙΑΒΑΠΠΝΠ 20.743.543 3.884.048 584.359 0,05 29.218 

4303 ΡΝΣΛΖ 17.232.619 8.578.227 490.654 0,80 392.523 

4305 ΤΔΚΑΡΗΠΚΔΛΝΠ 8.077.577 3.989.486 315.323 0,70 220.726 

4306 ΚΑΟΥΛΗ 13.873.200 5.276.765 942.301 0,90 848.071 

ΣΥΝΟΛΟ 1.906.815 

 
Παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη εθηηκήζεηο ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ (2000-

2008), φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

δεδνκέλα πεξηφδνπ 1990-2000. 
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Πίλ. 3-26: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_5 

Παξάκεηξνο Πεξίνδνο 

2000-2008 

Πεξίνδνο 

1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 381  

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge coefficient) Αδηάζηαην (%) 4%  

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 23,9  

Δκπινπηηζκφο [1]   

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 0,4 0,3 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 0,5 0,3 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return Irrig / Domestic) -10
6
 m

3
 / 

yr 

  

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 m

3
 / yr 0,3 0,3 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / yr    

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial Recharge)- 10
6
 m

3
 / yr    

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 / yr    

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 1,2 0.90 

Δθξνέο [2]   

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 1,7 1,3 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater Outflow) -10
6
 m

3
 / yr    

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea Outflow) -10
6
 m

3
 / yr    

Σύλνιν εθξνώλ 1,7 1.30 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2])- ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ -0,5 -0,4 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο   

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 10
6
 m

3
 / yr 1 0,9 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr -0,7 -0,4 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ (Recom. increase in 

pumping) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ 

αλάθακςε ηνπ πδξνθνξέα -10
6
 m

3
 / yr 

1 0 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, επεηδή ην ππφγεην ζψκα έρεη ππεξθείκελν θαη παξνπζηάδεη 

ζπλζήθεο ππφ πίεζε πδξνθνξίαο, έρεη εθηηκεζεί φηη δελ εκπινπηίδεηαη απφ 

επηζηξνθέο αξδεχζεσλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο εκπινπηηζκνχ είλαη ε πνηάκηα 

ξνή, ε νπνία έρεη κεησζεί αηζζεηά ιφγσ έξγσλ εθηξνπήο ηνπ πνηακνχ. Σα πνζνζηά 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  116600  ααππόό  552277 

πνπ ειήθζεζαλ είλαη εκπεηξηθά θαη δε βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία, νπφηε ζηελ αλάιπζε 

επαηζζεζίαο ε πνηάκηα ξνή απνηειεί ηελ πιένλ αζηαζή παξάκεηξν, ε νπνία κπνξεί 

λα αιιάμεη ζεκαληηθά ηελ κνξθή ηνπ ηζνδπγίνπ. 

Σν ηζνδχγην δείρλεη φηη ην ζψκα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο ππεξάληιεζεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο ξπζκνχο ζπλνιηθνχ εκπινπηηζκνχ. Σν κέγεζνο ησλ ππεξαληινχκελσλ 

φγθσλ φκσο απνηειεί εθηίκεζε θαη δελ κπνξεί λα θαζνξηζζεί κε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αθξίβεηαο. 

3.2.18.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.18.4.1. Γεληθά 

Σν ζψκα έρεη ραξαθηεξηζζεί φηη βξίζθεηαη ζε θαιή πνζνηηθή θαη ρεκηθή θαηάζηαζε, 

σζηφζν θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ειαρίζησλ πςψλ βξνρφπησζεο φηη έρεη 

ζπρλά ρακειφ χςνο θαηαθξεκληζκάησλ, ελψ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

πξνθχπηεη εηήζηα ππεξάληιεζε πεξί ηηο 0,7 x 106 m3.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ παξαθνινχζεζεο ηεο ρεκηθήο θαηάζηαζεο έδσζε ππεξβάζεηο ζε 

έλα δείγκα γηα ηα θπηνθάξκαθα. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή 

3.2.18.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Οη ξπζκνί εκπινπηηζκνχ ηνπ ζψκαηνο ηφζν επεηδή δελ είλαη επηθαλεηαθά εθηεζεηκέλν 

ζε φιε ηελ έθηαζε, φζν θαη ιφγσ παξεκβάζεσλ ζηε θπζηθή ηξνθνδνζία απφ 

επηθαλεηαθά λεξά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δελ επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε 

επλντθήο πνζνηηθήο ηζνξξνπίαο. Έηζη, ζα πξέπεη εθφζνλ εθηηκεζεί κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ν ξπζκφο αληιήζεσλ λα ειεγρζεί ε δήηεζε αληίζηνηρα. Ο εκπινπηηζκφο ηεο 

παξαιηαθήο δψλεο κε εθξνέο ησλ θξαγκάησλ πνπ αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν 

ζψκα, αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ζψκαηνο πνπ ππφθεηηαη 

ησλ πξνζρψζεσλ ζηελ παξαιηαθή δψλε. 

Όζνλ αθνξά ην πνηνηηθφ ζθέινο ζα ζπλερηζζεί ε παξαθνινχζεζε γηα ηηο ππεξβάζεηο 

ησλ θπηνθαξκάθσλ. Ζ κεγάιε γεληθά δηαπεξαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο (δεπηεξνγελήο 

θπξίσο) δεκηνπξγεί ζπλζήθεο εηζξνήο ξχπσλ θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ζπλερηζζεί 

θαη λα εληζρπζεί ε παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ. 
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3.2.19. Μαξί-Καιό Υσξηό – CY_6 

3.2.19.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.19.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Οη εθηηκήζεηο, απφ ηελ εκπεηξία ζηελ πεξηνρή ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγψλ, πνπ 

ζπλεξγάζζεθαλ κε ηελ νκάδα κειέηεο, ζπλεγνξνχλ γηα ππνβάζκηζε ηεο ζηάζκεο 

ηνπ ππνγείνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο. ε απηφ ζπληείλνπλ θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηα πξσηφθνιια αμηνιφγεζεο πνπ δηεηέζεζαλ ζηελ νκάδα κειέηεο. 

Έηζη ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη «θαθή». 

3.2.19.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-27: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_6 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Απφ πνηνηηθήο πιεπξάο, ην πδαηηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο 

ζεηηθψλ θαη βνξίνπ πνπ απνδίδνληαη ζηε ιηζνινγία. Με βάζε ηα δεδνκέλα 

παξαθνινχζεζεο, αλαθέξεηαη φηη ρξήδεη δηεξεχλεζεο ην θαζεζηψο ζρεηηθά κε ην 

αξζεληθφ, ακκψλην θαη θπηνθάξκαθα ηα νπνία παξνπζίαζαλ ππεξβάζεηο ζε 1 απφ 6 

ή 9 δείγκαηα. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ηζηνξηθψο έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ρισξίσλ 

ζηνλ αλαηνιηθφ ηνκέα, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηα ππάξρνληα 

δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο. Ζ ρεκηθή θαηάζηαζε κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα έρεη 

ραξαθηεξηζζεί «θαιή». 
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3.2.19.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2). 

3.2.19.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

Πέξαλ ησλ απνιήςεσλ γηα χδξεπζε θαη ηνπηθέο αξδεπηηθέο απνιήςεηο δελ είλαη 

γλσζηή θάπνηα άιιε κεζφδεπζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζψκαηνο. 

3.2.19.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην ππνθεθάιαην 3.2.8.2, κε ηε ρξήζε ηνπ ΓΠ 

πξνζδηνξίζζεθαλ νη δήκνη/θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θνηλφ ηφπν κε ην πνιχγσλν ηνπ 

ζψκαηνο θαη εθηηκήζεθε πνηεο απφ απηέο θαιχπηνπλ κέξνο ησλ αλαγθψλ απφ ην 

ππφγεην ζψκα: 

Πίλ. 3-28: Δθηίκεζε ζεσξεηηθήο δήηεζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ππόγεηνπ 
πδαηηθνύ ζώκαηνο CY_6, κε ρξήζε ΓΠ θαη δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο λεξνύ  

Κσδ. Όλνκα 

Δπηθάλεηα 
Γήκνπ / 
Κνηλφηεηαο 
(m

2
) 

Κνηλή επηθάλεηα 
Γήκνπ θαη Τπφγεηνπ 
Τδαηηθνχ ψκαηνο 

(m
2
) 

Δθηίκεζε 
πλνιηθήο 
Αξδεπηηθήο 
Εήηεζεο 
Γήκνπ (m

3
) 

Δθηίκεζε 
πνζνζηνχ 
θάιπςεο 

αξδ. 
δήηεζεο ηνπ 

Γήκνπ / 
Κνηλφηεηαο 

απφ 
πεξηνρή 

Τπφγεηνπ 
ψκαηνο 

Δθηίκεζε 
Αξδεπηηθήο 

Εήηεζεο  
(m3/yr) 

Δθηίκεζε 
Τδξεπηηθήο 

Εήηεζεο 
(m3/yr) 

4211 ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ 12.906.253 1.052.933 96.267 0,05 4.813 0 

4301 ΜΑΡΗ 10.652.095 161.051 423.112 0,05 21.156 14.094 

4128 ΜΔΝΟΓΔΗΑ 7.790.042 34.895 7.400 0,10 740 0 

4302 ΚΑΛΑΒΑΟ 20.743.543 2.502.166 584.359 0,10 58.436 51.281 

4311 ΠΑΝΧ ΛΔΤΚΑΡΑ 62.173.476 1.291.770 679.560 0,10 67.956 0 

4210 ΚΑΛΟ ΥΧΡΗΟ 
ΛΑΡΝΑΚΑ 

27.351.349 4.136.198 119.878 0,15 17.982 19.160 

4127 ΑΓΓΛΗΗΓΔ 15.762.676 362.231 746.805 0,20 149.361 79.390 

4303 ΣΟΥΝΖ 17.232.619 2.450.641 490.654 0,20 98.131 0 

4309 ΚΟΦΗΝΟΤ 27.824.065 1.358.506 631.559 0,30 189.468 104.393 

4126 ΚΛΑΤΓΗΑ 20.805.019 2.241.923 229.887 0,30 68.966 35.674 

4125 ΑΛΔΘΡΗΚΟ 18.173.914 1.143.545 410.206 0,35 143.572 63.145 

4308 ΚΑΡΗΝΟΤ 11.580.160 1.614.311 377.747 0,50 188.874 18.952 

4304 ΥΟΗΡΟΚΟΗΣΗΑ 17.635.277 5.792.071 718.777 0,50 359.389 40.451 

ΤΝΟΛΟ 1.368.843 

 

426.539 
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Έηζη ε εθηίκεζε ηεο αξδεπηηθήο δήηεζεο είλαη πεξί ηα 1,3 x 106 m3 εηεζίσο θαη 

πηνζεηήζεθε ε παξαδνρή φηη ην 85% ηεο παξαπάλσ δήηεζεο θαιχπηεηαη απφ 

ππφγεηα απνζέκαηα, ελψ ην ππφινηπν απφ επηθαλεηαθνχο ή άιινπο πφξνπο 

Γηα ηελ πδξεπηηθή δήηεζε πηνζεηήζεθε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ιφγσ ηνπ ζρήκαηνο 

ηνπ ζψκαηνο. Αλαδεηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ην γεσγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ 

ηνπ ΣΑΤ ζρεηηθά κε ηηο πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ πδξνθφξνπ θαη νη 

νπνίεο είλαη νη εμήο: 

Πίλ. 3-29: Γεσηξήζεηο ύδξεπζεο ζην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_6 (πεγή: ΓΠ/TAY) 

Ηδηνθηήηεο BH/No Οηθηζκφο 
Απφδνζε 
(m

3
/h) 

GSD 1973/050 ALETHRIKO 7-36 

Larnaka 1983/055 ALETHRIKO 27 

W.S. - Larnaca 1975/082 ANGLISIDES 17-20 

KHIROKITIA 1996/038 CHOIROKOITIA 49 

MARI 1982/062 KALAVASOS 37 

LARNACA 1985/052 KALO CHORIO 9 

KLAVDHIA 1980/051 KLAVDIA 18 

LARNACA 1983/120 KLAVDIA 12 

LARNACA 1980/112 KLAVDIA 32-50 

LARNACA 1980/114 KLAVDIA 30-36 

W.S. - Kofinou 1975/079 KOFINOU 23 

LARNACA 1980/073 SKARINOU 27 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ θαηαλεκήζεθε ε δήηεζε 

ζηνπο νηθηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη κε ηελ παξαδνρή φηη απηή θαιχπηεηαη απφ ην ελ 

ιφγσ ζψκα. Έηζη ε ζπλνιηθή δήηεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην ππφγεην ζψκα εθηηκήζεθε 

ζε 1,6 × 106 m3 εηεζίσο. 

Παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη εθηηκήζεηο ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ (2000-

2008), φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

δεδνκέλα πεξηφδνπ 1990-2000. 
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Πίλ. 3-30: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_6 

Παξάκεηξνο Πεξίνδνο 

2000-2008 

Πεξίνδνο 

1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 402  

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge coefficient) Αδηάζηαην (%) 10%  

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 27,5  

Δκπινπηηζκφο [1]   

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 1,1 1 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 0,4 0 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return Irrig / Domestic) -10
6
 m

3
 / 

yr 

0,00 0 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 m

3
 / yr 1,0 1 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / yr 0 0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial Recharge)- 10
6
 m

3
 / yr 0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 / yr 0 0 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 2,5 2.00 

Δθξνέο [2]   

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 1,6 1,3 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater Outflow) -10
6
 m

3
 / yr 0,8 1 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea Outflow) -10
6
 m

3
 / yr 0 0 

Σύλνιν εθξνώλ 2,5 2.30 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 0,0 -0.3 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο   

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 10
6
 m

3
 / yr 1,3 1 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr -0,3 -0,3 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ (Recom. increase in 

pumping) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ 

αλάθακςε ηνπ πδξνθνξέα -10
6
 m

3
 / yr 

1,5  

Απφ ηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ηζνδπγίνπ θαίλεηαη φηη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν έρνπλ νη ππφγεηεο εηζξνέο. ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε 

ειήθζεζαλ απφ πξνγελέζηεξε κειέηε, θαζ’ φηη δελ εληνπίζζεθαλ, δεδνκέλα γηα 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ. Χζηφζν ιφγσ ηεο αζάθεηαο απηήο έρνπλ ζρεδφλ εμηζσζεί κε 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  116655  ααππόό  552277 

ηηο εθξνέο απφ ην ζψκα. Οπνηαδήπνηε αθξηβέζηεξε ζεψξεζε ησλ παξαπάλσ ζα 

κπνξνχζε ίζσο λα δψζεη πεξηζψξηα πεξαηηέξσ πνζνηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ζψκαηνο. Τπφ ηηο δεδνκέλεο παξαδνρέο ην ζψκα βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο 

ππεξάληιεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζηαζκεκεηξία θαη ζα πξέπεη λα επηδησρζεί 

κείσζε ησλ απνιήςεσλ ζε επίπεδα αεηθνξίαο γηα ηελ πνζνηηθή απνθαηάζηαζε. 

3.2.19.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.19.4.1. Γεληθά 

Σν ζψκα έρεη ραξαθηεξηζζεί φηη βξίζθεηαη ζε θαθή πνζνηηθή θαη θαιή ρεκηθή 

θαηάζηαζε, σζηφζν θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ειαρίζησλ πςψλ βξνρφπησζεο 

φηη έρεη ζπρλά ρακειφ χςνο θαηαθξεκληζκάησλ, ελψ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

πξνθχπηεη ππεξάληιεζε πεξί ηηο 0,3 x 106 m3 εηεζίσο. Απφ πνηνηηθήο πιεπξάο ην 

πδαηηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ θαη βνξίνπ πνπ 

απνδίδνληαη ζηε ιηζνινγία. Με βάζε ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο, αλαθέξεηαη φηη 

ρξήδεη δηεξεχλεζεο ην θαζεζηψο ζρεηηθά κε ην αξζεληθφ, ην ακκψλην θαη ηα 

θπηνθάξκαθα, ηα νπνία παξνπζίαζαλ ππεξβάζεηο ζε 1 απφ 6 ή 9 δείγκαηα.  

Αλαθέξεηαη φηη ηζηνξηθψο έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ρισξίσλ ζηνλ αλαηνιηθφ ηνκέα, 

ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη Τδξεπηηθή. 

3.2.19.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε νξγάλσζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ 

απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

απαηηεί έιεγρν ηεο δήηεζεο θαη ησλ αληιήζεσλ, ελψ αλάινγα κε ηα δεδνκέλα 

πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζεο ζα θξηζεί εάλ ρξεηαζζεί λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηηο 

νπζίεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί φηη έρνπλ ππεξβάζεηο (ακκψλην, θπηνθάξκαθα θηι.). 

Λφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο ελδέρεηαη λα έρνπλ επκελείο πνζνηηθά 

επηπηψζεηο νη πξνηεηλφκελεο εθξνέο απφ ηα θξάγκαηα Καιαβαζζνχ θαη Γηπνηάκνπ. 
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3.2.20. Γεξκαζόγεηα – CY_7 

3.2.20.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.20.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Ο πδξνθφξνο εκπινπηίδεηαη απφ ειεγρφκελεο εθξνέο ηνπ θξάγκαηνο, ππφγεηεο 

απψιεηεο θαη ηα θαηαθξεκλίζκαηα. Ζ πνζνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο 

ραξαθηεξίδεηαη «θαιή». 

3.2.20.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-31: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_7 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Απφ πιεπξάο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο ζεκεηψλεηαη ε ζαιάζζηα δηείζδπζε ζην 

παξάθηην ηκήκα ηνπ. Δπίζεο, νη ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο ρξήζεηο γεο (αζηηθή 

θπξίσο) ζηε γεηηνλία θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, εγθπκνλνχλ άκεζνπο θηλδχλνπο 

πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο. εκεηψλεηαη σζηφζν, φηη κε ην θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ 

ζχζηεκα νη θίλδπλνη έρνπλ πεξηνξηζζεί, αιιά δελ έρνπλ εμαιεηθζεί. Παξ’ φια απηά 

ζηα εμεηαζζέληα ζεκεία θακία παξάκεηξνο δελ παξνπζηάδεη ππέξβαζε. Ζ ρεκηθή 

θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαιή». 

3.2.20.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαιή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2). 
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Όπσο αλαθέξεηαη ζε πξνγελέζηεο κειέηεο ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο δηαρείξηζεο ηνπ 

πδξνθφξνπ έρεη πεξηνξίζεη απνθαζηζηηθά ηε ζαιάζζηα δηείζδπζε, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη, ηφζν ζε πξνζνκνηψζεηο, φζν θαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

3.2.20.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Γεξκαζφγεηαο ε ηξνθνδνζία ηνπ πδξνθφξνπ 

είλαη ειεγρφκελε, ελψ ην ππφγεην ζψκα απνηειεί ηνλ πξψην πδξνθφξν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Κχπξν γηα θπζηθή επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ θαη απφδνζή ηνπ 

ζηε ρξήζε (βι. Βηβιηνγξαθία 27).  

Πίλ. 3-32: Γεδνκέλα εθξνώλ θξάγκαηνο Γεξκαζόγεηαο (Πεγή: ΣΑΤ) 

  IRRIGATION IRRIGATION TOTAL  D.W.S D.W.S TOTAL  

Year   RECHARGE IRRIGATION RECHARGE K.W.T. RELEASES 

1988* 4420   4420 7428   11848 

1989 * 5331   5331 6935   12266 

1990 1367   1367 7042   8409 

1991 471   471 479   950 

1992 3550 2258 5808 9236 528 15572 

1993 5893 1412 7305 7360 817 15482 

1994 4510 872 5382 6832   12214 

1995 7284 1058 8342 5715   14057 

1996 2179   2179 4308   6487 

1997 706   706 2557   3263 

1998 698   698 1177   1875 

1999 972   972 1676   2648 

2000 476   476 1734   2210 

2001 811   811 4197   5008 

2002 1101   1101 7567   8668 

2003 1205 1530 2735 6265   9000 

2004 1158 1395 2553 4734   7287 

2005 987   987 7069   8056 

ΜΔΟ 2396  2869 5128   

 * Σα έηε 1988,1989 ππήξμε ππεξρείιηζε 

Έηζη απφ ην 1982 επηθαλεηαθά λεξά απφ ηα θξάγκαηα Γεξκαζφγεηαο θαη Κνχξξε 

δηνρεηεχνληαη ζηελ θνίηε γηα εκπινπηηζκφ θαη θαηφπηλ άληιεζε γηα πδξεπηηθή ρξήζε. 
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Αλαθέξεηαη (βι. Βηβιηνγξαθία 34) φηη ην ρεηκψλα ηνπ 1991, κεηαθέξζεθε λεξφ απφ 

ην θξάγκα Γεξκαζφγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα ηνπ π. Κνπξξή γηα εκπινπηηζκφ. 

Ζ δηαρείξηζε θαη νη κεραληζκνί ηνπ πδξνθφξνπ έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθά ζην 

παξειζφλ κε πξνζνκνηψζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ηζνδπγίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηζνηνπηθέο κειέηεο θαη ηρλεζεηήζεηο. Πξφζθαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ν πδξνθφξνο γηα 

απνζήθεπζε πεξίζζεηαο λεξνχ πνπ κεηαθέξεηαη κε πινία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ειιείςεσλ ηεο πεξηφδνπ 2008-2009. 

3.2.20.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Σν ηζνδχγην ηνπ ζψκαηνο πνπ παξαηίζεηαη βαζίδεηαη γηα ηηο παξακέηξνπο 

απνιήςεσλ θαη ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ ζε κεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ην 

επαξρηαθφ γξαθείν Λεκεζνχ. Οη ππφινηπεο παξάκεηξνη απνηεινχλ εθηηκήζεηο ηεο 

παξνχζαο θαη πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ. 

Πίλ. 3-33: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_7 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 398   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge coefficient) 
Αδηάζηαην (%) 

30%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 2.5   

Δκπινπηηζκόο [1] 
    

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

0,29 0.3 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

0,18 0 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return Irrig 
/ Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 0,1 0.2 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 m

3
 

/ yr 0,0 0 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / yr 

1 1 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial Recharge)- 
10

6
 m

3
 / yr 5,3 5.1 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 / yr 

0,1 0.1 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 7,0 6.70 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

6,2 6.4 
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Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0,7 0.3 

Σύλνιν εθξνώλ 6,9 6.70 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 
ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

0,1 0 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

1,4* 1.4 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 0.0 0.0 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή αεηθφξν 
δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ πδξνθνξέα -
10

6
 m

3
 / yr 

1,4* 1.4 

*Ο φγθνο πνπ πξνηείλεηαη γηα ην ππφγεην ζψκα CY_7, πξνθχπηεη απφ θπζηθή 

αλαπιήξσζε ρσξίο εκπινπηηζκφ.  

εκεηψλεηαη φηη επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ζψκα είλαη ειεγρφκελν σο πξνο ηελ 

ηακίεπζή ηνπ, δελ κπνξεί λα πξνηαζεί ζηαζεξφο φγθνο απφιεςεο, φπσο κε ηα 

ππφινηπα ζψκαηα. Ο φγθνο απηφο εμαξηάηαη απφ ηνπο φγθνπο εκπινπηηζκνχ, ην 

ξπζκφ εθξνψλ πξνο ηε ζάιαζζα θαη ηε κέγηζηε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

πδξνθνξέα. Έηζη θαίλεηαη φηη ν φγθνο ηεο ηάμεο ησλ 6 x 106 m3 πνπ δηαθηλείηαη επί 

ηνπ παξφληνο αγγίδεη ηα φξηα ηνπ ζψκαηνο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο εληαηηθήο ρξήζεο ηνπ 

πδξνθφξνπ ζα θαηαξηηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο καζεκαηηθφ νκνίσκα 

ππφγεηαο ξνήο γηα ηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο. 

3.2.20.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.20.4.1. Γεληθά 

Σν ζψκα έρεη ραξαθηεξηζζεί φηη βξίζθεηαη ζε θαιή πνζνηηθή θαη ρεκηθή θαηάζηαζε. 

Ο πδξνθφξνο εκπινπηίδεηαη απφ ειεγρφκελεο εθξνέο ηνπ θξάγκαηνο, ππφγεηεο 

απψιεηεο θαη ηα θαηαθξεκλίζκαηα. ε πεξηφδνπο μεξαζίαο, φπνπ δελ επαξθεί ν 

εκπινπηηζκφο απφ ην θξάγκα Γεξκαζφγεηαο, γίλεηαη εκπινπηηζκφο απφ ην θξάγκα 

ηνπ Κνχξξε. Σειεπηαία (2008-2009) έρεη εκπινπηηζζεί θαη κε λεξφ πνπ κεηαθεξφηαλ 
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κε πινία απφ ηελ Διιάδα. Έηζη ινηπφλ ηα δεδνκέλα ζηάζκεο παξέρνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πδξνθφξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ειεγρφκελν 

εκπινπηηζκφ ηνπ θαη ηε δήηεζε πνπ θαιχπηεη. Απηφ πνπ παξαηεξεί θαλείο ζηα 

πδξνγξαθήκαηα είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ ζψκαηνο ζηηο θαηξηθέο αιιαγέο 

(2004-05 & 2008) ιφγσ ηεο πδξαπιηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξή ζρεηηθά απνζεθεπηηθφηεηά ηνπ. 

Απφ πιεπξάο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο ζεκεηψλεηαη ε ζαιάζζηα δηείζδπζε ζην 

παξάθηην ηκήκα ηνπ. Παξ’ φια απηά ζηα εμεηαζζέληα ζεκεία θακία παξάκεηξνο δελ 

παξνπζηάδεη ππέξβαζε. 

Υξήζε λεξνχ: Τδξεπηηθή.  

3.2.20.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Δάλ θαη δελ έρεη εκθαληζζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζψκα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

πνζνηηθήο ή πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο, νη ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο ρξήζεηο γεο 

(αζηηθή θπξίσο) ζηε γεηηνλία θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, εγθπκνλνχλ άκεζνπο 

θηλδχλνπο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο. εκεηψλεηαη σζηφζν, φηη κε ην θεληξηθφ 

απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα νη θίλδπλνη έρνπλ πεξηνξηζζεί, αιιά δελ έρνπλ εμαιεηθζεί. 

Έηζη θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζπλέρηζε ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαθνινχζεζεο, ν 

έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηήξεζεο δσλψλ πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ζψκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε πνηνηηθή ηζνξξνπία ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

επηζπκεηφ πνζνηηθφ ηζνδχγην. Δπεηδή ην ζψκα εκπινπηίδεηαη απφ λεξά ηνπ 

θξάγκαηνο, αιιά θαη ηνπ Ν. Αγσγνχ (πεξηνδηθά) είλαη θξίζηκν λα ζπλερηζζεί ν 

έιεγρνο ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ησλ λεξψλ απηψλ, έηζη ψζηε λα πξνιεθζεί 

επηβάξπλζε ηνπ πδξνθνξέα. 

εκεηψλεηαη φηη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζα θαηαξηηζζεί νκνίσκα ππφγεηαο ξνήο 

θαη θίλεζεο ξχπσλ γηα ην ππφςε ππφγεην ζψκα απφ φπνπ ζα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο. 
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3.2.21. Λεκεζόο – CY_8 

3.2.21.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.21.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Οη πεγέο εκπινπηηζκνχ είλαη θπξίσο ηα θαηαθξεκλίζκαηα θαη νη απψιεηεο απφ ηνλ 

κεγάιν αξηζκφ απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην παξειζφλ. Απφ ηα 

γξαθήκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ (βι. Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο) θαίλεηαη ε πεξίνδνο 

έληνλεο ηαπείλσζεο ηεο ζηάζκεο απφ ην 1998 έσο ην 2002, ελψ θαηφπηλ κέρξη ην 

2005 ππάξρνπλ ζαθείο αλνδηθέο ηάζεηο. Έθηνηε ε ζηάζκε αθνινπζεί πησηηθή πάιη 

πνξεία, θζάλνληαο ζε θάπνηα απφ ηα ζεκεία ζε επίπεδα ρεηξφηεξα ηνπ 

παξειζφληνο. Ζ πησηηθή ηάζε απνδίδεηαη ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο, αχμεζε ηεο 

άληιεζεο θαη νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ απνρεηεπηηθνχ, ην νπνίν αλακέλεηαη 

φηη κείσζε ζεκαληηθά ηελ ηξνθνδνζία. Σν ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Ζ 

πνζνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ζεσξείηαη «θαθή». 

3.2.21.1.2. Πνηνηηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρξήζε ηνπ γηα άξδεπζε. 

Πίλ. 3-34: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_8 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 300 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 300 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 3.000 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε παξέρεη ελδείμεηο γηα ζνβαξέο ππεξβάζεηο θπξίσο ζε ληηξηθά 

θαη ρισξηνχρα, ελψ έλα δείγκα βξέζεθε κε ππέξβαζε ζε κφιπβδν θαη ακκψλην. Ζ 

πεγή ησλ ληηξηθψλ ππήξμε βαζηθά ε απνρέηεπζε κε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο, ελψ 

απφ ηελ πεξίνδν πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην απνρεηεπηηθφ αλακέλεηαη νπσζδήπνηε 

ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ξχπαλζεο ηαπηφρξνλα κε ην ξπζκφ ηξνθνδνζίαο. Σν ζέκα 

ρξήδεη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνζνηηθψλ παξακέηξσλ, πεξαηηέξσ 
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δηεξεχλεζεο. Απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζεκείσλ κε θσδηθφ αξηζκφ 1983/044 θαη 1992/077 

πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ 2001-2008 δελ πξνθχπηεη ε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ ληηξηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ ε ρεκηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαθή». 

3.2.21.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2). Σφζν 

φζνλ αθνξά ηε κφιπλζή ηνπ κε νηθηαθά ιχκαηα θαη ηε δηείζδπζε ζαιαζζίνπ λεξνχ, 

ην πδαηηθφ ηζνδχγην θαη ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε εκθαλίδνληαη ζε επίπεδα πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηνλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφ. 

3.2.21.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

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

έρνπλ ελδερνκέλσο επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο. 

Φξάγκα Πνιεκηδίσλ 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο αλάληε ηνπ πδξνθφξνπ θαη ε 

αλάπηπμε ηεο πφιεο ηεο Λεκεζνχ άιιαμαλ ην θπζηθφ θαζεζηψο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο δήηεζεο γηα άξδεπζε νδήγεζαλ ζε  

ππεξαληιήζεηο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη ηφζν ζηα δεδνκέλα ζηάζκεο, φζν θαη 

ζε απηά ηεο πνηφηεηαο.  

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ησλ αλαθπθισκέλσλ ιπκάησλ γηα εκπινπηηζκφ ηνπ 

πδξνθφξνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε γηα άξδεπζε. Ζ ηδέα είλαη λα γίλεη δηάζεζε κέξνπο 

ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ ηνπ βηνινγηθνχ ζηαζκνχ Λεκεζνχ, κε ζηφρνπο ηελ 

αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ πδξνθφξνπ, ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα αξδεπηηθνχο 

ζθνπνχο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ. Έρνπλ γίλεη 

δνθηκαζηηθέο αληιήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζε γεσηξήζεηο θαηαζθεπαζκέλεο 

γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην ΣΓΔ. 
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3.2.21.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνδπγίνπ ειήθζεζαλ δεδνκέλα αληιήζεσλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ απφ ην ΣΑΤ (επαξρηαθφ γξαθείν Λεκεζνχ) θαη γηα ηε ζπληζηψζα ηνπ 

ηζνδπγίνπ «απψιεηεο ηακίεπζεο» ειήθζεζαλ νη απψιεηεο απφ ην θξάγκα Πνιεκίδηα 

πνπ επίζεο παξαζρέζεθαλ απφ ην ΣΑΤ. 

Πίλ. 3-35: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_8 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 394   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

4%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 25,4   

Δκπινπηηζκόο [1] 
    

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

0,4 
0,4 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

0,2 
0,2 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

3,1 
7,9 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,3 
0,4 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0,3 

0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 
0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
1 

1,5 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 5,3 10,40 

Δθξνέο [2] 
    

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

3,4 
7,9 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0 
0 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

2,3 
3 

Σύλνιν εθξνώλ 5,7 10,90 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-0,4 -0,5 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

2,5 0,0 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-1,0 -7,9 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0,0 0,0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

4,0   

Ο πδξνθνξέαο βξίζθεηαη επίζεο ζε θαζεζηψο ππεξάληιεζεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηελ εμέιημε ηεο ζηάζκεο ε νπνία αλέθακςε γηα ιίγν ηελ πεξίνδν 2002-2005 θαη 

θαηφπηλ αθνινπζεί πησηηθή πνξεία. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

έρνπλ ε ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ θαη ε αλάπηπμε ηεο πφιεο πνπ πεξηφξηζε ηνπο 

ξπζκνχο δηήζεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ πδξνθνξέα. ε νκνίσκα ππφγεηαο ξνήο 

πξνγελέζηεξεο πξνζέγγηζεο (Βι. Βηβιηνγξαθία 34 ) είρε εθηηκεζεί φηη νη αληιήζεηο 

κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνχ, ζα κπνξνχζαλ θαηά κέζν φξν λα θζάλνπλ 

ηα 5 x 106 m3. Χζηφζν απφ ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα εθηίκεζεο δήηεζεο δελ θαηέζηε 

δπλαηφλ λα επηβεβαησζεί ν φγθνο απηφο, αιιά κηθξφηεξνο. 

3.2.21.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.21.4.1. Γεληθά 

Σν ζψκα έρεη ραξαθηεξηζζεί φηη βξίζθεηαη ζε θαθή πνζνηηθή θαη ρεκηθή θαηάζηαζε, 

σζηφζν θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ειαρίζησλ πςψλ βξνρφπησζεο φηη έρεη 

ζπρλά ρακειφ χςνο θαηαθξεκληζκάησλ, ελψ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

πξνθχπηεη ππεξάληιεζε πεξί ηηο 1 x 106 m3 εηεζίσο.  Οη πεγέο εκπινπηηζκνχ είλαη 

θπξίσο ηα θαηαθξεκλίζκαηα θαη νη απψιεηεο απφ ην κεγάιν αξηζκφ απνξξνθεηηθψλ 

βφζξσλ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην παξειζφλ. Ο εκπινπηηζκφο απφ ηε ξνή ηνπ π. 

Γαξχιιε έρεη πεξηνξηζζεί κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ζηα αλάληε 

(Πνιεκίδηα). Απφ ηα γξαθήκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ (βι. ζρεηηθφ Παξάξηεκα Β) 

θαίλεηαη ε πεξίνδνο έληνλεο ηαπείλσζεο ηεο ζηάζκεο απφ 1998 έσο 2002, ελψ 

θαηφπηλ κέρξη ην 2005 ππάξρνπλ ζαθείο αλνδηθέο ηάζεηο. Έθηνηε ε ζηάζκε 

αθνινπζεί πησηηθή πάιη πνξεία, θζάλνληαο ζε θάπνηα απφ ηα ζεκεία ζε επίπεδα 

ρεηξφηεξα ηνπ παξειζφληνο. Ζ πησηηθή ηάζε απνδίδεηαη ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

αχμεζε ηεο άληιεζεο θαη νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ην νπνίν 

αλακέλεηαη φηη κείσζε ζεκαληηθά ηελ ηξνθνδνζία. Σν ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο.   
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Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε παξέρεη ελδείμεηο γηα ζνβαξέο ππεξβάζεηο θπξίσο ζε ληηξηθά 

θαη ρισξηνχρα, ελψ απφ έλα δείγκα βξέζεθε κε ππέξβαζε γηα κφιπβδν θαη ακκψλην. 

Ζ πεγή ησλ ληηξηθψλ ππήξμε βαζηθά ε απνρέηεπζε κε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο, 

ελψ απφ ηελ πεξίνδν πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην απνρεηεπηηθφ αλακέλεηαη 

νπσζδήπνηε ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ξχπαλζεο ηαπηφρξνλα κε ην ξπζκφ 

ηξνθνδνζίαο. Σν ζέκα ρξήδεη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνζνηηθψλ 

παξακέηξσλ, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζεκείσλ κε θσδηθφ 

αξηζκφ 1983/044 θαη 1992/077 πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ 2001-2008 δελ 

πξνθχπηεη κείσζε ζπγθέληξσζεο ησλ ληηξηθψλ.  

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη πδξεπηηθή κεηά απφ αθαιάησζε. 

εκεηψλεηαη φηη ηα φξηα πνπ πηνζεηήζεθαλ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηελ αξδεπηηθή ρξήζε. 

3.2.21.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή απνθαηάζηαζε απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ησλ 

κέηξσλ πνπ ζα δηακνξθσζνχλ. ηα πιαίζηα ηεο πξψηεο έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί 

κειέηεο θαη έξεπλεο γηα ηε δηάζεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ απφ ηε Λεκεζφ, ελψ επί 

ηνπ παξφληνο ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ε ειεγρφκελε εθξνή 1 x 106 m3 απφ ην 

θξάγκα Πνιεκηδίσλ. Χζηφζν θαη ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά 

πφζν ε πνηφηεηα λεξνχ εκπινπηηζκνχ είλαη θαηάιιειε. ε πξνγελέζηεξε κειέηε (βι. 

Βηβιηνγξαθία 34) έρεη δηακνξθσζεί νινθιεξσκέλε πξφηαζε αμηνπνίεζεο ησλ λεξψλ 

ηνπ πδξνθφξνπ κε θαηάιιειε πξνζέγγηζε απνληηξνπνίεζεο θαη πξάγκαηη ζήκεξα 

αμηνπνηνχληαη θάπνηεο πνζφηεηεο. Ζ ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ πδξνθφξνπ κπνξεί 

λα εληζρχζεη ην ξπζκφ ησλ απνιήςηκσλ φγθσλ. 
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3.2.22. Αθξσηήξη – CY_9 

3.2.22.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.22.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζηνηρείσλ, παξέρεη ελδείμεηο γηα ηάζεηο ηαπείλσζεο ησλ επηπέδσλ 

ζηάζκεο απφ ην 1981 κέρξη ην 2002 ιφγσ ππεξάληιεζεο. Γηα κηθξφ δηάζηεκα 2002-

2005, νη ηάζεηο αληηζηξέθνληαη παξνπζηάδνληαο ηνπηθή αηρκή ην 2005-2006, ιφγσ 

απμεκέλνπ εκπινπηηζκνχ ιφγσ βξνρφπησζεο θαη παξνρήο λεξνχ γηα άξδεπζε απφ 

ηνπο ηακηεπηήξεο Κνχξξε θαη Γεξκαζφγεηαο. Καηφπηλ ζπλερίδνληαη νη πησηηθέο 

ηάζεηο, κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δεδνκέλσλ κε πνιχ έληνλν ξπζκφ. Οη 

ηειεπηαίεο απνδίδνληαη ζε εκκνλή πεξηφδνπ αλνκβξίαο θαη απμεκέλεο αληιήζεηο. Ζ 

πνζνηηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαθή». 

3.2.22.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-36: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_9 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ζ πνηνηηθή ηνπ θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβάζεηο νξίσλ ζε ρισξηνχρα, 

ζεηηθά θαη ληηξηθά, ιφγσ δηείζδπζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο.  Χο εθ 

ηνχηνπ ραξαθηεξίδεηαη «θαθή». εκεηψλεηαη φηη ν πδξνθνξέαο Αθξσηεξίνπ ζπλδέεηαη 

θαη ηξνθνδνηεί ηελ πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή ησλ πδξνβηφηνπσλ Αθξσηεξίνπ, θάηη 

πνπ δεκηνπξγεί απμεκέλε δηαρεηξηζηηθή επζχλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππφγεην ζψκα.  
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3.2.22.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππφγεηνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2). 

3.2.22.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππνγείνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

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

έρνπλ ελδερνκέλσο επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο. 

Δκπινπηηζκφο απφ εμσηεξηθέο πεγέο 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ ζηα αλάληε ησλ πνηακψλ 

πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνλ πδξνθνξέα, δεκηνχξγεζε έιιεηκκα αλαλεψζηκσλ απνζεκάησλ 

ζε κηα πεξίνδν πνπ ε δήηεζε απμαλφηαλ κε έληνλν ξπζκφ. Έηζη ινηπφλ αξρηθά έγηλε 

πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο ησλ πνζνηήησλ απηψλ κε φγθνπο λεξνχ απφ θξάγκαηα 

(Γεξκαζφγεηα, Κνχξξεο) θαη ηε δηακφξθσζε «ρψξσλ ππνδνρήο» ζηελ θνίηε ηνπ π. 

Κνχξξε θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ πδξνθνξέα (Φαζνχξη, Λαλίηεο). Οη φγθνη 

εκπινπηηζκνχ δηνρεηεχνληαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ιεθάλεο θπξίσο ζηελ θνίηε 

ηνπ π. Κνχξξε, φπνπ ε αδξφθνθθε θχζε ησλ ηδεκάησλ επέηξεπε επαξθείο ξπζκνχο 

δηήζεζεο. πνξαδηθά νη φγθνη απηνί εληζρχνληαλ απφ λεξφ ηνπ πδξνθνξέα Λεκεζνχ 

(Γαξχιιεο). Χζηφζν επεηδή ν βαζηθφο ιφγνο ηεο ηξνθνδνζίαο ήηαλ ε εμαζθάιηζε 

ηεο χδξεπζεο ηεο Λεκεζνχ, ε νπνία φκσο πιένλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

αθαιάησζε, ζηακάηεζε ε πξαθηηθή απηή εκπινπηηζκνχ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεγέο.  

Αξγφηεξα επηρεηξήζεθε εκπινπηηζκφο απφ αλαθπθισκέλν λεξφ ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Λεκεζνχ (βι. Βηβιηνγξαθία 8). Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ 

γηα 10.000 m3 εκεξεζίσο. Χζηφζν δελ θαηέζηε δπλαηή ε πιήξεο αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, παξ’ φιν πνπ θαηαζθεπάζζεθε ε ππνδνκή, δηφηη δε βξήθε ζχκθσλε 

ηελ θνηλφηεηα Δπηζθνπήο, πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έρεη πδξεπηηθέο 

γεσηξήζεηο ζηελ πεξηνρή θαη δε ζέιεη λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε πνηφηεηα ηνπ πφξνπ.  

ήκεξα ε κφλε πεγή ελίζρπζεο ηνπ ηζνδπγίνπ, είλαη νη φγθνη αλαθπθισκέλνπ λεξνχ 
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απφ ηελ Λεκεζφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε. Οη φγθνη απηνί εθηηκψληαη ζε 

πεξίπνπ 4 x 106 m3 εηεζίσο. 

Πίλ. 3-37: Γεδνκέλα εθξνώλ θξάγκαηνο Κνύξξε (Πεγή: ΣΑΤ) 

KOURRIS DAM RELEASES M
3
x1000      

  DOMESTIC USE IRRIGATION TOTAL 

Year DWS RECH. TOTAL1 IRRIG. 
TO 

AKHNA TO KITI TOTAL2   

1988 0 9.594 9.594 4.390 4.438 3.517 12.345 21.939 

1989 3.243 10.577 13.820 13.979 3.969 0 17.948 31.768 

1990 4.177 8.385 12.562 19.987 0 0 19.987 32.549 

1991 7.627 7.768 15.395 959 0 0 959 16.354 

1992 380 2.610 2.990 9.480 328 0 9.808 12.798 

1993 2.591 2.222 4.813 12.438 1.089 0 13.527 18.340 

1994 6.244 2.630 8.874 15.609 385 0 15.994 24.868 

1995 9.954 2.583 12.537 19.425 0 0 19.425 31.962 

1996 7.992 6.559 14.551 13.956 0 0 13.956 28.507 

1997 13.113 4.944 18.057 3.714 0 0 3.714 21.771 

1998 11.270 1.237 12.507 1.954 114 0 2.068 14.575 

1999 13.950 296 14.246 4.615 0 0 4.615 18.861 

2000 15.731 835 16.566 2.828     2.828 19.394 

2001 14.040 112 14.152 3.235     3.235 17.387 

2002 12.655 2.683 15.338 14.313     14.313 29.651 

2003 14.574 935 15.509 20.116     20.116 35.625 

2004 17.237 1.923 19.160 24.507     24.507 43.667 

2005 18.262 1.491 19.753 23.091     23.091 42.844 

AVERAGE 9.613 3.744 13.357 11.589 860   11.196 22.858 

      58%       49%   

Αξδεπηηθφ Έξγν Αθξσηεξίνπ 

ηελ πεξηνρή πδαηηθνχ ζψκαηνο, ιεηηνπξγεί ην αξδεπηηθφ έξγν Αθξσηεξίνπ θαη ην 

αξδεπηηθφ δίθηπν Νφηηνπ Αγσγνχ, ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη απφ ην έξγν ηνπ Ν. 

Αγσγνχ, ηε Γεξκαζφγεηα θαη κε αλαθπθισκέλν λεξφ ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Λεκεζνχ. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλνληαη νη εηήζηνη φγθνη εθξνψλ θαη 

ζπλεηζθνξάο ηνπ θξάγκαηνο Κνχξξε γηα δηάθνξεο ρξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο άξδεπζεο. Σν αξδεπηηθφ θαιχπηεη, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο. 
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ρήκα 3-16: Πεξηνρή θπβεξλεηηθώλ αξδεπηηθώλ έξγσλ Αθξσηεξίνπ 

3.2.22.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Πίλ. 3-38: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_9 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 397   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

17%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 61.8   

Δκπινπηηζκόο [1] 
    

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

4,2 
4.2 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

1,3 
0.5 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

1,0 
1.8 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,2 
0.2 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 

0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

  
3.3 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
1 

3 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 7,7 13.00 

Δθξνέο [2] 
    

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

4,4 
10.8 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

2,7 
2.7 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0,5 
0.5 

Σύλνιν εθξνώλ 7,6 14.00 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

0,1 -1 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

2 
0 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-2,4 
-10.8 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 
0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

5,0 
  

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ ηζνδπγίνπ αμηνπνηήζεθαλ δεδνκέλα αληιήζεσλ θαη εθξνψλ απφ 

ην θξάγκα Κνχξξε (ΣΑΤ), ελψ έγηλε εθηίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο 

βαζηδφκελε θαη ζε πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο. Έηζη νη εηζξνέο, νη ππφγεηεο εθξνέο 

θαη ε εηζξνή ηεο ζάιαζζαο πξέπεη λα επαλεθηηκεζνχλ κε ρξήζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνπ θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ νκνηψκαηνο ππφγεηαο ξνήο.   

3.2.22.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.22.4.1. Γεληθά 

Σν ζψκα έρεη ραξαθηεξηζζεί φηη βξίζθεηαη ζε θαθή πνζνηηθή θαη ρεκηθή θαηάζηαζε, 

ελψ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πξνθχπηεη ππεξάληιεζε πεξί ηηο 2,4 x 106 m3 

εηεζίσο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζηνηρείσλ (βι. Παξάξηεκα Β), παξέρεη ελδείμεηο γηα ηάζεηο 

ηαπείλσζεο ησλ επηπέδσλ ζηάζκεο απφ ην 1981 κέρξη ην 2002 ιφγσ 

ππεξάληιεζεο. Γηα κηθξφ δηάζηεκα 2002-2005, νη ηάζεηο αληηζηξέθνληαη 
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παξνπζηάδνληαο ηνπηθή αηρκή ην 2005-2006, ιφγσ απμεκέλνπ εκπινπηηζκνχ απφ 

βξνρφπησζε θαη παξνρήο λεξνχ γηα άξδεπζε απφ ηνπο ηακηεπηήξεο Κνχξξε θαη 

Γεξκαζφγεηαο. Καηφπηλ ζπλερίδνληαη νη πησηηθέο ηάζεηο, κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

ησλ δεδνκέλσλ κε πνιχ έληνλν ξπζκφ. Οη ηειεπηαίεο απνδίδνληαη ζε εκκνλή 

πεξηφδνπ αλνκβξίαο θαη απμεκέλεο αληιήζεηο. 

Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβάζεηο νξίσλ ζε 

ρισξηνχρα, ζεηηθά θαη ληηξηθά ιφγσ δηείζδπζεο ζάιαζζαο θαη ρξήζεσλ γεο.  

εκεηψλεηαη φηη ν πδξνθνξέαο Αθξσηεξίνπ ζπλδέεηαη θαη ηξνθνδνηεί ηελ 

πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή ησλ πγξνηφπσλ Αθξσηεξίνπ, θάηη πνπ δεκηνπξγεί απμεκέλε 

δηαρεηξηζηηθή επζχλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππφγεην ζψκα. Ζ πεξηνρή ηνπ Φαζνπξίνπ 

βξίζθεηαη ζηα ΒΓ παξάιηα ηεο πεξηνρήο ηνπ ζψκαηνο. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη πδξεπηηθή. 

3.2.22.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Σφζν ην πνζνηηθφ ζθέινο φζν θαη ην πνηνηηθφ ρξήδνπλ άκεζσλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Παξ’ φιν πνπ ε πνηνηηθή ππνβάζκηζε δελ είλαη εληαία ζε 

φιν ην ζψκα, αιιά ππάξρνπλ πεξηνρέο κε θαιχηεξεο πνηφηεηαο λεξφ, ζεκεηψλεηαη 

φηη ην ππφγεην ζψκα έρεη ήδε εληαρζεί ζηηο πεξηνρέο φπνπ ιακβάλνληαη κέηξα γηα 

ληηξνξξχπαλζε. Ζ χπαξμε ζεκαληηθψλ πγξνηφπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ππφγεην 

ζψκα θαζηζηά ηελ παξαπάλσ αλαγθαηφηεηα πνιχ πην θξίζηκε.  

Σνλίδεηαη φηη φζνλ αθνξά ηνλ πξνηεηλφκελν φγθν άληιεζεο, ζην ηζνδχγην πνπ 

παξαηίζεηαη παξαπάλσ, απηφο έρεη θαζνξηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ λεξνχ ηνπ πδξνθφξνπ. Δλψ φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα ελδερνκέλσο ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα γηα αχμεζε ηνπ φγθνπ απφιεςεο, απηφ δελ ζπλίζηαηαη επί ηνπ παξφληνο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ.  Δίλαη 

δηεζλψο απνδεθηφ ζε πεξηπηψζεηο επηβαξεκέλσλ λεξψλ απφ ληηξηθά ή άιινπο 

ξχπνπο, λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε ρξήζε ηνπο ζε άξδεπζε δηφηη έηζη κπνξεί 

λα επηηεπρζεί πνιχ πην ζχληνκα ε απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ηνπ 

πδξνθφξνπ. 

ε πξνγελέζηεξεο κειέηεο (βι. Βηβιηνγξαθία 33) δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα 

εκπινπηηζκνχ είηε κε αλαθπθισκέλν λεξφ απφ ηε Λεκεζφ ή κε ειεγρφκελεο εθξνέο 
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απφ ηνλ π. Κνχξξε, θαζψο θαη ην θαζεζηψο ζχλδεζεο ησλ πδξνβηφηνπσλ κε ηνλ 

πδξνθνξέα. Όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν ζεκεηψλεηαη φηη νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ θπξίσο  

ζηελ ηξνθνδνζία ησλ πγξνηφπσλ απφ ηνλ πδξνθφξν, ελψ θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζπληζηψζα κε αληίζηξνθε θίλεζε.  

Έηζη πέξα απφ ηα δηνηθεηηθά θαη ηα κέηξα ειέγρνπ δήηεζεο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ 

ζαλ πνιηηηθή ζην ζχλνιν ησλ ζσκάησλ, απαηηείηαη παξέκβαζε γηα ηελ πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο. Γηα ηνλ αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα 

επηθαηξνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα ή λα ζπληαρζνχλ λέα νκνηψκαηα ππφγεηαο ξνήο 

πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ θαη ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο. 

Οη δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ εκπινπηηζκφ κε αλαθπθισκέλν λεξφ θαη ειεγρφκελεο εθξνέο απφ 

ηνλ π. Κνχξξε,  έρνπλ ήδε εμεηαζζεί ζην παξειζφλ θαη απνκέλεη λα αλαζεσξεζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγελέζηεξσλ πξνζεγγίζεσλ κε ηα λέα δεδνκέλα, ππφ ην 

πξίζκα επηθαηξνπνηεκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ (καζεκαηηθφ νκνίσκα).    

ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ απφ ηνλ π. Κνχξξε, εθηηκήζεθε φηη 

ζα ρξεηαζζνχλ 5,5 x 106 m3 εηεζίσο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

εηζξνψλ ζην Φαζνχξη. Ο φγθνο απηφο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο εκπινπηηζκνχ απφ άιιεο πεγέο (αλαθπθισκέλν λεξφ, άιιεο πεξηνρέο 

θηι.). ε θάζε πεξίπησζε φκσο ιφγσ ηεο ήδε επηβαξεκέλεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ ζψκαηνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη ε πνηφηεηα ησλ λεξψλ νπνηαζδήπνηε 

ιχζεο δε ζα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πνηνηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο. Ηδηαίηεξα γηα 

ην δήηεκα ησλ ληηξηθψλ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ λεξψλ εκπινπηηζκνχ κε αλαθπθισκέλν λεξφ.     
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3.2.23. Παξακάιη-Απδήκνπ – CY_10 

3.2.23.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο  Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.23.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Απφ ηα εμεηαζζέληα δεδνκέλα ζηάζκεο ζε ακθφηεξνπο ηνπο πδξνθνξείο θαίλεηαη φηη 

ππάξρεη πησηηθή ηάζε ζηελ εμέιημε ηεο ζηάζκεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 2001-

2005, φπνπ εκθαλίδεηαη παξνδηθά ηάζε αλφδνπ θαη αηρκή ην 2005. H πνζνηηθή 

θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη «θαθή». πλνιηθά φκσο απφ ηελ πεξίνδν 1990-2000 

ππάξρεη ζρεηηθά ζηαζεξή δηαθχκαλζε ζρεδφλ ζε φια ηα ζεκεία, ε νπνία είλαη ζαθψο 

ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο. 

3.2.23.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-39: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_10 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Όζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ ππνγείνπ λεξνχ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ 

ζπλεγνξνχλ γηα πεξηπηψζεηο ππεξβάζεσλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ κε εμαίξεζε 

1 απφ ηα 10 δείγκαηα, φπνπ εκθαλίζζεθε ππέξβαζε ζην ακκψλην. Ζ ρεκηθή 

θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη «θαιή». Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξηφδνπο ρακειήο 

ζηάζκεο έρεη αλαθεξζεί δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ. 

3.2.23.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 
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Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2).  

3.2.23.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

Αλαθέξεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ 41 γεσηξήζεηο ζηνλ πδξνθνξέα ηνπ Παξακαιίνπ θαη 60 

ζηνλ πδξνθνξέα ηεο Απδήκνπ. Οη παξνρέο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 5 έσο 50 m3/h ζηε 

πεξηνρή ηνπ Παξακαιίνπ θαη 5 έσο 15 m3/h ζηελ πεξηνρή ηεο Απδήκνπ. Μέξνο ηεο 

δήηεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πδξνθφξνπ Απδήκνπ, θαιχπηεηαη απφ ηελ 

πξναλαθεξφκελε εθηξνπή ηνπ π. ηαπάλε (Παξακάιη). ηνλ πδξνθφξν Παξακαιίνπ 

ιεηηνπξγνχλ δχν γεσηξήζεηο χδξεπζεο ησλ Αγγιηθψλ Βάζεσλ, πνπ θαιχπηνπλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ζπλεξγαζία ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Αγγιηθψλ Βάζεσλ, θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο άληιεζεο. Ζ πεξηνρή έρεη θεξπρζεί θάησ απφ ηνλ πεξί 

Δηδηθψλ Μέηξσλ Νφκν, κε ζηφρν ηνλ νξζνινγηθφ έιεγρν. Γηάθνξα φκσο 

πξνβιήκαηα θπξίσο δηνηθεηηθά, αιιά θαη νη αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ (πξφζθπγεο) 

δελ επέηξεςαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Γελ είλαη γλσζηή άιιε πξαθηηθή δηαρείξηζεο, 

πέξαλ ηεο εθηξνπήο απφ π. ηαπάλε (βι. Παξάξηεκα Β) θαη ηελ ελίζρπζε απφ ηνλ 

π. Κξπφ (παξαπφηακν ηνπ π. Κνχξξε).  

3.2.23.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Πίλ. 3-40: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_10 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
431 

  

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

10% 
  

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

6,7 
  

Δκπινπηηζκόο [1] 
    

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

0,3 0,24 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

0,2 0,1 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

0,1 0,05 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,1 0,06 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 0 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0,2 0,51 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 
0,8 0,96 

Δθξνέο [2] 
    

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

1,0 0,93 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0,04 0,04 

Σύλνιν εθξνώλ 
1,04 0,97 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-0,24 -0,01 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

0,3 0,3 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-0,7 -0,6 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

0,40   

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αληιήζεσλ έρνπλ πηνζεηεζεί νη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ ΚΟΑΠ γηα ηνπο Γήκνπο Παξακάιη θαη 

Απδήκνπ. Γελ είλαη γλσζηνί νη φγθνη εθηξνπήο απφ ηνλ π. Κξπφ ή π. ηαπάλε θαη 

έηζη έρνπλ πηνζεηεζεί εθηηκήζεηο πνπ ρξήδνπλ επηθαηξνπνίεζεο, εθφζνλ δηαηεζνχλ 

ζρεηηθά ζηνηρεία. 

3.2.23.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.23.4.1. Γεληθά 

Δμεηάζζεθαλ δεδνκέλα ζηάζκεο απφ πεξηζζφηεξα απφ 48 ζεκεία ζε ακθφηεξνπο 

ηνπο πδξνθνξείο (βι. Παξάξηεκα Β). Απφ απηά θαίλεηαη φηη ππάξρεη πησηηθή ηάζε 

ζηελ εμέιημε ηεο ζηάζκεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 2001-2005 φπνπ εκθαλίδεηαη 

παξνδηθά ηάζε αλφδνπ θαη αηρκή ην 2005. Δπίζεο, απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο ζηελ ελαιιαγή πγξήο κε μεξή πεξίνδν, θαίλεηαη αθελφο ε πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα ελαπνζήθεπζεο ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ε νξηαθή αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ ππνγείνπ λεξνχ, ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία δε ζπλεγνξνχλ γηα πεξηπηψζεηο ππεξβάζεσλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ, 

ελψ ζε πεξηφδνπο ρακειήο ζηάζκεο έρεη αλαθεξζεί δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζίνπ 

κεηψπνπ. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη Τδξεπηηθή. 

3.2.23.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Παξ’ φιν πνπ ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη θαιή, ηα δεδνκέλα ζηάζκεο πνπ 

εμεηάζζεθαλ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ην 

νπνίν ηνπηθά εκθαλίδεη θαηλφκελα ππεξάληιεζεο, ε νπνία εθηηκήζεθε ζε 0,7 x 106 

m3 εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2008. Χζηφζν ηα ζηνηρεία ησλ εθηξνπψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ην ηζνδχγην δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε κε αθξίβεηα, θάηη πνπ ελδερνκέλσο 

λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα, φηαλ δηαηεζνχλ δεδνκέλα.  

Έηζη πέξα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζψκαηα, 

ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε παξαθνινχζεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

εθηξεπφκελσλ φγθσλ, ζηελ νξγάλσζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ζηάζκεο θαη 

ζηνλ έιεγρν ησλ αληινχκελσλ φγθσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέζηεξε ε 

ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ηζνδπγίνπ. ρεηηθά κε ην πνηνηηθφ θαζεζηψο, αλ θαη δελ έρνπλ 

παξαηεξεζεί ππεξβάζεηο, ε αχμεζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηνηηθή επηβάξπλζε. Έηζη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνυπνζέζεηο γηα εθαξκνγή ηεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί κειινληηθή πνηνηηθή ππνβάζκηζε. 

 

 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  118877  ααππόό  552277 

3.2.24. Πάθνο – CY_11 

3.2.24.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.24.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Απφ ηα εμεηαζζέληα δεδνκέλα ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ, δελ θαίλεηαη φηη γηα ην 

ζψκα πθίζηαηαη θάπνην δήηεκα πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ ρξήδεη αληηκεηψπηζεο ζην 

δπηηθφ θαη θεληξηθφ ηκήκα ηνπ, αλ θαη ζε θάπνηα απφ ηα ζεκεία είλαη εκθαλήο κηα 

παξνδηθή πησηηθή ηάζε ηελ πεξίνδν 1997-2001. ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ σζηφζν 

δηαθαίλνληαη πησηηθέο ηάζεηο. Δληνχηνηο ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαιή». 

3.2.24.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-41: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_11 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ 

αιάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Έδνπζαο, πνπ απνδίδεηαη ζε γπςνχρνπο ζρεκαηηζκνχο 

ζηελ αλάληε ιεθάλε. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη θαη πθαικχξηλζε ζηελ παξάθηηα δψλε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθαηεο παξαθνινχζεζεο πξνθχπηεη φηη πθίζηαληαη 

ππεξβάζεηο νξίσλ ζηα ληηξηθά, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη ηνπηθέο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ παξαηεξνχληαη ζε κεκνλσκέλα δείγκαηα ππεξβάζεηο ζηα 

ρισξηνχρα θαη ζεηηθά ηφληα.  Ζ ρεκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ζεσξείηαη «θαιή». 

3.2.24.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 
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Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαιή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππφγεηνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2).  

3.2.24.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο, κε ζθνπφ ηε 

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

έρνπλ ελδερνκέλσο επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο. 

Έξγα ηακίεπζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε ιεηηνπξγνχλ δχν (2) ηακηεπηήξεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο. Ο 

έλαο ζηνλ π. Γηάξηδν (Σακηεπηήξαο Αξκίλνπ) ν νπνίνο εθηξέπεη κέξνο ησλ εηζξνψλ 

κέζσ ζήξαγγαο πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ π. Κνχξξε θαη ν άιινο ζηνλ π. Ξεξφ. Απφ ηελ 

θνίηε ηνπ π. Γηάξηδνπ κέζσ θαλαιέηησλ δηνρεηεχνληαη πνζφηεηεο λεξνχ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ Πάθνπ, ελψ απφ γεσηξήζεηο ζηελ θνίηε ηνπ Γηάξηδνπ 

πδξνδνηείηαη θαη ε πεξηνρή ηνπ Πηζζνπξίνπ (εθηφο πδαηηθνχ ζψκαηνο).  Δπί ηνπ 

παξφληνο βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ζρεδηαζκνχ, εθηξνπηθφ εκπινπηηζηηθφ 

δήκκα ζηελ πεξηνρή νπζθηνχο (βι. Βηβιηνγξαθία 9). Αλάληε ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ζψκαηνο, ζηα πνηάκηα Μαπξνθφιπκπν θαη Έδνπζα ιεηηνπξγνχλ ηα θξάγκαηα 

Μαπξνθφιπκπνπ θαη Καλλαβηνχο.    

Έξγα Δκπινπηηζκνχ 

Όπσο αλαθέξζεθε κειεηάηαη ην εθηξνπηθφ εκπινπηηζηηθφ δήκκα ζηελ πεξηνρή 

νπζθηνχο, ελψ γίλεηαη εκπινπηηζκφο κε αλαθπθισκέλν λεξφ ηεο Πάθνπ, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Έδνπζαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν εκπινπηηζκφο γίλεηαη κε ηξηηνβάζκηαο 

επεμεξγαζίαο αλαθπθισκέλν λεξφ, κέζσ 22 εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ιεθαλψλ ζηελ 

θνίηε ηνπ π. Έδνπζα, ζε απφζηαζε πεξί ηα 8 ρικ. απφ ηελ ζάιαζζα. Ζ 

ρσξεηηθφηεηα έθαζηεο ιεθάλεο είλαη 200 m3 θαη ν ζηφρνο είλαη ε ηξνθνδνζία κε 600-

7000 m3 εκεξεζίσο απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Πάθνπ. Απφ ην 

Δπαξρηαθφ Γξαθείν Πάθνπ δηαηέζεθαλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία εκπινπηηζκνχ (θνο Κ. 

Ησάλλνπ) απφ ην 2004 έσο Μάξηην 2009, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη έρεη επηηεπρζεί 

εκεξήζηνο ξπζκφο εκπινπηηζκνχ έσο θαη 15,6 x 103 m3 ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006,  

παξέρνληαο ελδείμεηο γηα ηε δπλακηθή ηεο πηνζεηεζείζαο πξνζέγγηζεο.  
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ηνλ πδξνθνξέα Ξεξνπφηακνπ, θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Αζπξφθξεκκνπ, απφ ην 

1986 άξρηζε ηερλεηφο εκπινπηηζκφο κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ 

ηεο πφιεο ηεο Πάθνπ. Νεξφ γηα εκπινπηηζκφ ειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ ηακηεπηήξα 

ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ, φπνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 3 εκπινπηηζηηθέο δεμακελέο.  

Καηάληε ησλ δεμακελψλ απηψλ ιεηηνπξγεί αξηζκφο γεσηξήζεσλ γηα χδξεπζε ηεο 

πφιεο ηεο Πάθνπ θαη ησλ ρακειψλ ρσξηψλ.   

Κπβεξλεηηθά Αξδεπηηθά 

ε κεγάιν ηκήκα ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο έρεη αλαπηπρζεί ην θπβεξλεηηθφ 

αξδεπηηθφ έξγν Πάθνπ. Σν έξγν απηφ ηξνθνδνηείηαη ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία απφ γεσηξήζεηο ζηνλ π. Γηάξηδν θαη π. Έδνπζα (24 γεσηξήζεηο ζηελ θνίηε 

πνηακψλ), απφ γεσηξήζεηο ζηελ παξαιηαθή πεδηάδα, απφ ην θξάγκα 

Αζπξφθξεκκνπ, απφ εθηξνπέο απφ ηνλ π. Γηαξίδν θαη απφ ηνλ ηακηεπηήξα 

Μαπξνθφιπκπνπ, ν νπνίνο είλαη ζηα βφξεηα ηνπ ζψκαηνο ζηνλ νκψλπκν πνηακφ. 

Απφ ην επαξρηαθφ γξαθείν Πάθνπ δηεηέζεζαλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηξνθνδνζίαο ηνπ 

αξδεπηηθνχ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2008 ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πίλ. 3-42: Δηήζηεο εηζξνέο ζην Αξδεπηηθό Έξγν Πάθνπ 

Έηνο ΔΣΖΗΑ ΔΗΡΟΖ (1000 m3) ΑΠΟ ΠΖΓΖ 

Αζπξόθξεκκνο Γηαηξήζεηο 

(Γηάξηδνο-

Έδνπζα) 

Δθηξνπή 

(Γηάξηδνο-

Έδνπζα) 

Μαπξν-

θόιπκπνο 

ύλνιν 

2000 10.233,46 187,46 1.094,97 634,24 12.150,13 

2001 8.663,57 2.969,32 3.042,68 998,08 15.673,65 

2002 9.050,08 5.780,69 4.908,19 1.405,70 21.144,66 

2003 10.101,27 5.488,22 5.431,91 1.485,88 22.507,28 

2004 14.946,04 5.477,22 2.515,10 1.523,45 24.461,81 

2005 12.491,64 6.647,10 2.351,37 1.385,87 22.875,98 

2006 14.610,24 4.218,25 0,00 1.102,72 19.931,21 

2007 12.845,41 3.536,88 100,00 886,45 17.368,74 

2008 5.822,42 3.228,15 0,00 309,90 9.360,47 

M.O. 10.973,79 4.170,37 2.160,47 1.081,37 18.385,99 

Max 14.946,04 6.647,10 5.431,91 1.523,45 24.461,81 

Min 5.822,42 187,46 0,00 309,90 9.360,47 
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Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ, αλαθέξεηαη φηη απφ ηνπο παξαπάλσ 

φγθνπο εηζξνψλ κέξνο δηαηίζεηαη γηα εκπινπηηζκφ θαη δηάζεζε ζηελ Τδαηνπξνκήζεηα 

Πάθνπ θαη κέξνο γηα απνζήθεπζε ηνπο πγξνχο κήλεο ζην θξάγκα Μαπξνθφιπκπνπ 

απφ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηελ μεξή πεξίνδν. Σέινο, απφ ην 2003 ζεκαληηθφο φγθνο 

δηνρεηεχεηαη ζην δηπιηζηήξην Πάθνπ κε ραξαθηεξηζηηθφ έηνο ην 2008, φπνπ ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία, ν φγθνο απηφο ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ φγθν γηα άξδεπζε. 

Πίλ. 3-43: Δηήζηεο εθξνέο από Αξδεπηηθό Έξγν Πάθνπ 

Έηνο ΔΣΖΗΑ ΔKΡΟΖ (1000 m3) ΠΡΟ ΓΔΚΣΖ  

Δκπινπηηζκόο Απνζήθεπζε 
ζην Φξάγκα 
Μαπξνθόιπ-

κπνπ 

Γηπιηζηήξην Άξδεπζε, 
Απώιεηεο, 

Τπεξρεηιίζεηο 

ύλνιν 

2000 2.662,55 616,02   11.246,86 14.525,43 

2001 2.641,53 1.244,20   11.570,07 15.455,80 

2002 3865.47 953,20   14.294,65* 15.247,85 

2003 3.027,70 1.267,72 1.722,33 15.767,57 21.785,32 

2004 1.393,47 789,47 5.163,72 17.403,85 24.750,51 

2005 1.964,60 830,08 5.253,76 14.720,08 22.768,52 

2006 2.267,13 731,89 5.631,02 13.387,84 22.017,88 

2007 841,00 794,92 6.589,20 9.778,71 18.003,83 

2008 183,60 262,86 5.406,40 4.208,73 10.061,59 

M.O. 1.872,70 832,26 4.961,07 12.486,48 18.290,75 

Max 3.027,70 1.267,72 6.589,20 17.403,85 24.750,51 

Min 183,60 262,86 1.722,33 4.208,73 10.061,59 

*Με θίηξηλν ζεκεηώλνληαη νη ρξνληέο κε ππεξρεηιίζεηο 

Δλίζρπζε Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ απφ Φξάγκα Καλλαβηνχο 

Σν Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ έρεη θαηαζθεπάζεη ηνλ Αγσγφ Έδνπζα (βι. 

Βηβιηνγξαθία 16), ν νπνίνο: 

• ζα ζπλδέζεη ην θξάγκα Καλλαβηνχο κε ην Γηπιηζηήξην Αζπξφθξεκκνπ, θνληά 

ζην ρσξηφ Αλαξίηα, κε ζθνπφ ηελ χδξεπζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Πάθνπ θαη 

• ζα παξνρεηεχζεη λεξφ γηα άξδεπζε ζηελ θνηιάδα Έδνπζαο θαη πξνο ηελ 

πεξηνρή ηξνπκπηνχ-Πνιεκίνπ.  
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Ο Αγσγφο Έδνπζαο νιηθνχ κήθνπο 27 ρικ. μεθηλά απφ ην Φξάγκα Αζπξνγηάο-

Καλλαβηνχο θαη θαηαιήγεη ζην δηπιηζηήξην ηνπ Αζπξφθξεκκνπ. Δλδηάκεζα θνληά ζην 

ρσξηφ Πηηηαξθνχ έρεη θαηαζθεπαζζεί δεμακελή πηεδφζξαπζεο. Ο αγσγφο νδεχεη θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνχ Έδνπζαο, εθηφο ηεο δηαδξνκήο λφηηα ηεο θνηλφηεηαο Δπηζθνπήο, 

φπνπ νδεχεη δπηηθά θαη ςειά απφ ηνλ πνηακφ γηα λα παξαθάκςεη ην κειινληηθφ 

θξάγκα Δπηζθνπήο. Καηά κήθνο ηνπ αγσγνχ, ππάξρνπλ παξνρέο γηα άξδεπζε ησλ 

παξαπνηάκησλ θνηλνηήησλ θαη πξνο ηελ πεξηνρή ηξνπκπηνχ-Πνιεκίνπ. Απφ ηνλ 

ίδην αγσγφ ζα παξέρεηαη λεξφ γηα ην κειινληηθφ δηπιηζηήξην Καλλαβηνχο, ην νπνίν ζα 

επξίζθεηαη κεηαμχ  Φξάγκαηνο Αζπξνγηάο θαη θνηλφηεηαο Καλλαβηνχο θαη ζα πδξεχεη 

ηα «Φειά Υσξηά Πάθνπ». 

Μνλάδα Αθαιάησζεο 

Έρεη μεθηλήζεη θαη ε θαηαζθεπή ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Αθαιάησζεο ζηελ Πάθν 

δπλακηθφηεηαο παξνρήο 30.000 m3/κέξα, γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο ηεο Δπαξρίαο 

Πάθνπ, ελψ κειεηάηαη θαη ε θαηαζθεπή 4εο κφληκεο Μνλάδαο ζηελ Πάθν (κεηά ηηο 

πθηζηάκελεο ζηε Γεθέιεηα, ζηε Λάξλαθα θαη ηεο ππφ εμέιημε 3εο Μνλάδαο ζηε 

Λεκεζφ). Γε δηαηίζεληαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηε κειεηψκελε κφληκε Μνλάδα ζηελ 

Πάθν. Οη κνλάδεο ζα απνξξνθήζνπλ κέξνο ησλ πηέζεσλ ζην ππφγεην ζψκα θαη 

ππφ απηή ηελ έλλνηα αλαθέξνληαη. 

3.2.24.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ παξαηίζεηαη, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα 

αληιήζεσλ θαη παξνρψλ απφ ηα θξάγκαηα ηα νπνία παξαζρέζεθαλ απφ ην ΣΑΤ θαη 

ην επαξρηαθφ γξαθείν ηνπ ΣΑΤ ζηελ Πάθν. Έγηλαλ εθηηκήζεηο αξδεπηηθψλ αλαγθψλ, 

θαζψο επίζεο θαη πδξεπηηθψλ θαη αλαγθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο κε 

ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ θαη παξαδνρέο πνπ παξαηίζεληαη 

ζην θεθάιαην 6 ηεο παξνχζαο. Γηα ηηο δηεζήζεηο ησλ πνηακψλ, ειήθζεζαλ ζηνηρεία 

παξνρψλ, φπνπ απηά δηαηίζεληαη θαη ζηνηρεία ειεγρφκελσλ εθξνψλ απφ θξάγκαηα 

θαη πηνζεηήζεθαλ νη ζρεηηθνί ζπληειεζηέο θαηείζδπζεο. Γηα ηνλ ηερλεηφ εκπινπηηζκφ 

ειήθζεζαλ ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ην επαξρηαθφ γξαθείν ηνπ ΣΑΤ ζηελ Πάθν. Γηα ηηο 

ππφινηπεο παξακέηξνπο πηνζεηήζεθαλ παξαδνρέο, νη νπνίεο βαζίζζεθαλ θαη ζε 

πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο θαη νη νπνίεο ρξήδνπλ επηβεβαίσζεο κε ηα ζρεηηθά 

δεδνκέλα κεηξήζεσλ ή πξνζνκνηψζεσλ ππφγεηαο ξνήο, κφιηο απηά θαηαζηνχλ 

δηαζέζηκα. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ πξνηεηλφκελν φγθν απφιεςεο, ηνλίδεηαη φηη 
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πξνυπνζέηεη ηνπο ζεκεξηλνχο φγθνπο ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ θαη ζα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα ζε πεξηπηψζεηο αιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

Πίλ. 3-44: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_11 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
419   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge coefficient) 
Αδηάζηαην (%) 

10,3%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

128,6   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

5,1 6,45 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

15,7 15,35 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return Irrig / 
Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

2,8 5,1 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 m

3
 / yr 

0,5 0,5 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / yr 

0,4 0,4 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial Recharge)- 10
6
 m

3
 / 

yr 
4,05 1,2 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 / yr 

0,5 0,47 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 
29,0 29,47 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

19,5 19,83 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater Outflow) -
10

6
 m

3
 / yr 

0,5 0,5 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea Outflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

9,1 9,17 

Σύλνιν εθξνώλ 
29,1 29,50 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 
ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-0,1 -0,03 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 10
6
 m

3
 / 

yr 
19 18,13 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-0,5 -1,7 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ (Recom. 
increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή αεηθφξν 
δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 

/ yr 

20   

3.2.24.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.24.4.1. Γεληθά 

Αμηνινγήζεθαλ δεδνκέλα ζηάζκεο απφ 119 ζεκεία παξαθνινχζεζεο, κε ζηνηρεία 

πεξηφδνπ 1976-2008 γηα θάπνηα απφ απηά (βι. Παξάξηεκα Β).  Απφ απηά δε θαίλεηαη 

φηη γηα ην ζψκα πθίζηαηαη θάπνην δήηεκα πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ ρξήδεη 

αληηκεηψπηζεο ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ, αλ θαη ζε θάπνηα απφ ηα ζεκεία είλαη εκθαλήο 

κηα παξνδηθή πησηηθή ηάζε ηελ πεξίνδν 1997-2001. ην θεληξηθφ θαη αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηνπ δηαθαίλνληαη σζηφζν πησηηθέο ηάζεηο. Δπηπιένλ, απφ πξνζνκνίσζε θαη 

εμέηαζε δηαθφξσλ ζελαξίσλ, πνπ έρεη πινπνηεζεί πξφζθαηα, θαίλεηαη φηη ππάξρεη 

ππέξβαζε ησλ φγθσλ εκπινπηηζκνχ. ηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο (Έδνπζα) γίλεηαη 

εκπινπηηζκφο κε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ηεο Πάθνπ κε ζθνπφ ηελ 

κεηέπεηηα αξδεπηηθή ρξήζε ηνπ ππνγείνπ λεξνχ. 

Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ 

αιάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Έδνπζαο, πνπ απνδίδεηαη ζε γπςνχρνπο ζρεκαηηζκνχο 

ζηελ αλάληε ιεθάλε. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη θαη πθαικχξηλζε ζηελ παξάθηηα δψλε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθαηεο παξαθνινχζεζεο πξνθχπηεη φηη πθίζηαληαη 

ππεξβάζεηο νξίσλ ζηα ληηξηθά, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη ηνπηθέο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ παξαηεξνχληαη ζε κεκνλσκέλα δείγκαηα ππεξβάζεηο ζηα 

ρισξηνχρα θαη ζεηηθά ηφληα. Οη ππεξβάζεηο απηέο δελ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή 

πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη «θαιή». 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη Τδξεπηηθή. 

3.2.24.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Σν ελ ιφγσ πδαηηθφ ζψκα βξίζθεηαη ζε θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε. 

Σνπηθά δεηήκαηα ειιεηκκάησλ ηζνδπγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνγελέζηεξεο κειέηεο 

δελ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ζψκαηνο. Οη εθαξκνδφκελεο δηαρεηξηζηηθέο 

πξαθηηθέο ηεο ηακίεπζεο ζε θξάγκαηα, ηνπ ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ, θαζψο θαη ε 
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άκεζα πινπνηήζηκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο γηα ηελ θάιπςε 

πδξεπηηθψλ αλαγθψλ, εληζρχνπλ ζεκαληηθά ην πνζνηηθφ ηζνδχγην. Ζ ηδηνκνξθία ηνπ 

ππφγεηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηε γεσκεηξία, ηε γεσκνξθνινγία θαη ηε γεσινγηθή 

ηνπ δνκή, δελ επλνεί ηελ νκνηφκνξθε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

(π.ρ. πςειή πςνκεηξηθή δψλε). Γξνκνινγείηαη έηζη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο 

Καλλαβηνχο ην νπνίν κε ηνλ αγσγφ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζα εληζρχζεη ηελ 

άξδεπζε ησλ παξαπνηάκησλ θνηλνηήησλ θαη πξνο ηελ πεξηνρή ηξνπκπηνχ-

Πνιεκίνπ, ελψ απφ ηνλ ίδην αγσγφ ζα παξέρεηαη λεξφ γηα ην κειινληηθφ δηπιηζηήξην 

Καλλαβηνχο ην νπνίν ζα επξίζθεηαη κεηαμχ  Φξάγκαηνο Αζπξνγηάο θαη θνηλφηεηαο 

Καλλαβηνχο θαη ζα πδξεχεη ηα «Φειά Υσξηά Πάθνπ». Δπίζεο, δξνκνινγείηαη ε 

θαηαζθεπή εκπινπηηζηηθνχ δήκκαηνο (βι. Βηβιηνγξαθία 9) κε ην νπνίν (κε ηελ 

ππφζεζε φηη νη ζεκεξηλέο ρξήζεηο ζηα θαηάληε ζα ζπλερίζνπλ παξάιιεια κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ) πξνθχπηεη φηη ην πξαγκαηηθφ φθεινο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλέξρεηαη, γηα ηα δεδνκέλα ξνήο πεξηφδνπ 1997-2005, ζε 1,8 x 106 m3 εηεζίσο. Άξα 

εθηηκάηαη φηη ηνπιάρηζηνλ 1,5 x 106 m3 εηεζίσο επηπιένλ φγθνο ζα δηαηεζεί ζηελ 

πεξίνδν αηρκήο γηα θάιπςε ησλ ρξήζεσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Όια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθεθαλ γηα λα δνζεί ε εηθφλα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

πνζνηηθήο ζπληζηψζαο ηνπ πφξνπ. Κάπνηα απφ ηα παξαπάλσ σζηφζν ζα 

βειηηψζνπλ ηνπηθά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ είηε κέζσ πδξαπιηθψλ δηεξγαζηψλ ή 

κε επλντθφ ηζνδχγην κάδαο κεηαμχ ξχπσλ/λεξνχ ζηνλ πδξνθφξν. Δπηπιένλ, ην 

απνρεηεπηηθφ ηεο Πάθνπ πνπ έρεη πξφζθαηα ιεηηνπξγήζεη, αλακέλεηαη λα κεηψζεη 

ζεκαληηθά ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ απφ ζρεηηθνχο ξχπνπο. 

Παξ’ φια απηά νη γεσξγηθέο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθηζηηθή θαη 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο πεξαηηέξσ πνηνηηθήο επηβάξπλζεο. 

Έρνπλ εληνπηζζεί  ηνπηθέο ππεξβάζεηο ζε ληηξηθά πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ, αιιά 

γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο 

επηπιένλ πνηνηηθήο επηβάξπλζεο. Ήδε ε ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζα 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Χζηφζν ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ 

θαη νη πξαθηηθέο ζηηο ππφινηπεο ξππνγφλεο ρξήζεηο γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 

πηέζεσλ ζην ζχζηεκα. 
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3.2.25. Λεηύκβνπ-Γηόινπ – CY_12 

3.2.25.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.25.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Απηφ ηα δεδνκέλα ζηάζκεο δηαθαίλεηαη ε ζπλερήο πησηηθή ηάζε κέρξη ην 2000, ελψ 

απφ εθεί θαη ζην εμήο θαίλεηαη λα επηθξαηνχλ ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο ζηελ εμέιημε 

ηεο δηαθχκαλζεο, ρσξίο φκσο λα παξαηεξείηαη επαλαθνξά ζηα επίπεδα ηνπ 1980. 

Χο εθ ηνχηνπ ην ζψκα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε «θαθή» πνζνηηθή θαηάζηαζε. 

3.2.25.1.2. Πνηνηηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξδεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-45: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_12 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 3.000 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 5.000 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ 

αιάησλ θαη πςειή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα. Ακθφηεξα απνδίδνληαη, απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ζε γεσινγηθνχο ιφγνπο. Σα δεδνκέλα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ζπλεγνξνχλ γηα κε χπαξμε ππεξβάζεσλ κε εμαίξεζε ην ακκψλην 

ην νπνίν βξέζεθε λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ζε 5 απφ ηα 9 δείγκαηα. Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαθή» ε ρεκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο κε 

ηελ επηθχιαμε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εκκνλήο ζηηο 

ππεξβάζεηο θαη ηελ πεξαηηέξσ εξκελεία ηνπο. 

Δθηηκάηαη σζηφζν, φηη ε πςειή ζπγθέληξσζε ακκσλίνπ πνπ παξαηεξήζεθε ζε 

νξηζκέλεο ζέζεηο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε κέζνδν αλάιπζεο, ε νπνία επεξεάδεηαη 

απφ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ ηφλησλ. Σν ζέκα είλαη ππφ εμέηαζε απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. 
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3.2.25.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2).  

3.2.25.2. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ   

ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ παξαηίζεηαη έγηλε εθηίκεζε ησλ απνιήςεσλ κε 

βάζε ζηνηρεία πιεζπζκψλ θαη εθηάζεσλ (ΚΟΑΠ) θαιιηεξγεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

φγθνπο δηάζεζεο απφ θπβεξλεηηθά έξγα (θξάγκα Δπξέηνπ) γηα ην ηκήκα ηνπ 

αξδεπηηθνχ Υξπζνρνχο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο. Δπηπιένλ έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε παξνρέο ησλ πνηακψλ Έδνπζαο θαη Υξπζνρνχο θαη ππνινγίζζεθαλ 

φγθνη δηήζεζεο (ξνή πνηακνχ), ελψ ειήθζεζαλ ππφςε θαη ζηνηρεία απφ ηηο πεγέο 

«Ακάηη» γηα ηνπο φγθνπο πνπ εμέξρνληαη ηνπ ζψκαηνο. Γηα ηηο ππφινηπεο 

παξακέηξνπο ηνπ ηζνδπγίνπ έγηλαλ παξαδνρέο κε βάζε πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο 

ηζνδπγίνπ. Έηζη ζα πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί ην ηζνδχγην κφιηο δηαηεζνχλ ζηνηρεία 

κεηξήζεσλ ή δεδνκέλα απφ πξνζνκνηψζεηο γηα ηα ηειεπηαία απηά κέξε ηνπ 

ηζνδπγίνπ.  

Πίλ. 3-46: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_12 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
537   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

6,0%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

70,9   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

2,29 2,5 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

0,3 0 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0 0 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0 0 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 2,6 2,50 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

0,9 0,9 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

1,6 1,8 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Σύλνιν εθξνώλ 2,5 2,70 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

0,1 -0,2 

Απνηειέζκαηα – Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

0,8 0,7 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

0,1 -0,2 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0,0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

1,0   

3.2.25.3. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.25.3.1. Γεληθά 

Δμεηάζζεθαλ δεδνκέλα ζηάζκεο απφ 17 ζεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, γηα ηελ 

πεξίνδν 1980 έσο 2008 (βι. Παξάξηεκα Β). Απηφ πνπ θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία είλαη 

ζπλερήο πησηηθή ηάζε κέρξη ην 2000, ελψ απφ εθεί θαη ζην εμήο θαίλεηαη λα 

επηθξαηνχλ ζηαζεξνπνηεηηθέο ή αλνδηθέο ηάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο δηαθχκαλζεο (κε 

εμαίξεζε ηελ πεξηνρή «ηξνπκπί»), ρσξίο φκσο λα παξαηεξείηαη επαλαθνξά ζηα 

επίπεδα ηνπ 1980. Οη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ αιάησλ θαη ε πςειή ειεθηξηθή 

αγσγηκφηεηα απνδίδνληαη, απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ζε 

γεσινγηθνχο ιφγνπο. Σα δεδνκέλα ηεο παξαθνινχζεζεο ζπλεγνξνχλ γηα κε χπαξμε 

ππεξβάζεσλ, κε εμαίξεζε ην ακκψλην, ην νπνίν βξέζεθε λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ζε 5 

απφ ηα 9 δείγκαηα. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαθή» ε πνηνηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο. Δθηηκάηαη σζηφζν φηη ε πςειή ζπγθέληξσζε ακκσλίνπ 

πνπ παξαηεξήζεθε ζε νξηζκέλεο ζέζεηο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ κέζνδν αλάιπζεο 
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ε νπνία επεξεάδεηαη απφ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ ηφλησλ. Σν ζέκα είλαη ππφ 

εμέηαζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή. 

3.2.25.3.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Σν πνζνηηθφ ζθέινο δελ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα θαη κάιηζηα θαίλεηαη 

φηη είλαη απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ παξαηεξείηαη ππεξάληιεζε. Χζηφζν, θαίλεηαη 

πηψζε ζηελ παξνρή ησλ πεγψλ «Ακάηη» ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 1990-2000. Απφ 

πνηνηηθήο άπνςεο ζα πξέπεη λα ζπλερηζζεί ε παξαθνινχζεζε κε ζθνπφ ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ παξνπζίαζαλ ηνπηθέο ππεξβάζεηο. 

Καηά ηα ινηπά ζα εθαξκνζζνχλ νη γεληθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ ζα ηζρχζνπλ 

γηα ην ζχλνιν ηεο Κχπξνπ. 
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3.2.26. Πέγεηα – CY_13 

3.2.26.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.26.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Σν ζψκα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε «θαθή» πνζνηηθή θαηάζηαζε ιφγσ ηεο πησηηθήο 

ηάζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππνγείνπ λεξνχ θαη ηνπ αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ. 

3.2.26.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίσλ (thresholds) γηα 

ην ελ ιφγσ ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-47: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_13 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Όζνλ αθνξά ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο ε γεληθή εηθφλα παξνπζηάδεηαη ηθαλνπνηεηηθή 

κε εμαίξεζε ηε δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ζηα παξάθηηα. Με βάζε ηα 

πξφζθαηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο παξαηεξήζεθε ππέξβαζε ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν θπηνθάξκαθν (Φνξκφζεην) ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ. Ζ πεξίπησζε 

ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Ζ ρεκηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαιή». 

3.2.26.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2) ιφγσ 

ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ.  
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3.2.26.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

ηνλ πδξνθνξέα έρεη αλνξπρζεί κεγάινο αξηζκφο γεσηξήζεσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα άληιεζε ππφγεηνπ λεξνχ γηα άξδεπζε 

θαη χδξεπζε. ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2000, απφ ηφηε πνπ νη πνζφηεηεο λεξνχ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ην Πξφγξακκα Άξδεπζεο Πάθνπ ειαηηψζεθαλ, ν πδξνθνξέαο 

είλαη θάησ απφ εληαηηθή ππεξ-άληιεζε. Ζ άληιεζε απμήζεθε ζε 0,8 εθ. m3 ην 1995 

θαη ζε 1,3 εθ. m3 ην 2000. Ο ξπζκφο ηεο ζαιάζζηαο δηείζδπζεο αλαθέξεηαη πνιχ 

πςειφο ζηηο παξάθηηεο δψλεο ηνπ πδξνθνξέα (βι. Βηβιηνγξαθία 1). Οη παξνρέο ησλ 

γεσηξήζεσλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 5 θαη 100 m3/h. To λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

άξδεπζε θαη γηα χδξεπζε.  

3.2.26.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ παξαηίζεηαη έγηλε εθηίκεζε ησλ απνιήςεσλ κε 

βάζε ζηνηρεία πιεζπζκψλ θαη εθηάζεσλ (ΚΟΑΠ) θαιιηεξγεηψλ. Δπηπιένλ έρνπλ γίλεη 

εθηηκήζεηο απνξξνήο κε βάζε ηα γεσκνξθνινγηθά θαη κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία θαη 

πηνζέηεζε ζπληειεζηή απνξξνήο 20%. Με βάζε απηέο ηηο απνξξνέο εθηηκήζεθαλ νη 

δηεζήζεηο (ξνή πνηακνχ). Γηα ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηνπ ηζνδπγίνπ έγηλαλ 

παξαδνρέο κε βάζε πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο ηζνδπγίνπ. Έηζη ζα πξέπεη λα 

επαλεθηηκεζεί ην ηζνδχγην κφιηο δηαηεζνχλ ζηνηρεία κεηξήζεσλ ή δεδνκέλα απφ 

πξνζνκνηψζεηο γηα ηα ηειεπηαία απηά κέξε ηνπ ηζνδπγίνπ. 

Πίλ. 3-48: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_13 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
444   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

8,0%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

12,0   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

0,4 0,4 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

0,4 0 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

0,2 0,1 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,3 0,3 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 0 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0,4 0,4 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 1,7 1,20 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

1,6 0,8 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

  0 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0,2 0,5 

Σύλνιν εθξνώλ 1,8 1,30 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-0,1 -0,1 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

0,5 0,3 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-1,1 -0,5 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

0,8   

3.2.26.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.26.4.1. Γεληθά 

Ζ άκεζε παξαηήξεζε απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε πησηηθή ηάζε ζηα 

επίπεδα ζηάζκεο ηελ πεξίνδν 1996-2000, ε νπνία ζπλερίδεηαη κε παξφκνην ξπζκφ 

κέρξη ζήκεξα. Ζ πηψζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πδξεπηηθφ λεξφ 

ιφγσ κείσζεο ηεο παξνρήο πδξεπηηθνχ λεξνχ απφ ηα θπβεξλεηηθά πδαηηθά έξγα. 

Όζνλ αθνξά ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο, ε γεληθή εηθφλα παξνπζηάδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή κε εμαίξεζε ηε δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ζηα παξάθηηα. 

Με βάζε ηα πξφζθαηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο παξαηεξήζεθε 

ππέξβαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θπηνθάξκαθν (Φνξκφζεην) ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ. 

Ζ πεξίπησζε ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 
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Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη Τδξεπηηθή. 

3.2.26.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Απφ ηα εμεηαζζέληα ζηνηρεία ην ππφγεην ζψκα έρεη πξνβιεκαηηθφ πνζνηηθφ ηζνδχγην 

ην νπνίν επηδεηλψλεη θαη ηελ πνηφηεηα ιφγσ γεηηλίαζεο κε ηελ παξάθηηα δψλε. ε 

πξνγελέζηεξε εξγαζία πξνζνκνίσζεο (βι. βηβιηνγξαθία 16) έρεη δηαθξηζεί ην 

πνηνηηθφ θαζεζηψο ηνπ ζψκαηνο ζε δχν δψλεο, ηελ αλάληε δψλε ζηα ΒΑ θαη ηελ 

θεληξηθή δψλε, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε άξδεπζε θαη γεηηληάδεη κε ηε ζάιαζζα. Σν 

πνζνηηθφ ηζνδχγην δηαηαξάρζεθε απφ ηε δηαθνπή παξνρήο λεξνχ απφ ην 

θπβεξλεηηθφ έξγν Πάθνπ θαη ηε ζπλερή αχμεζε δήηεζεο γηα χδξεπζε. Έρνπλ 

θαζνξηζζεί ζην ππφγεην ζψκα δψλεο πξνζηαζίαο γεσηξήζεσλ χδξεπζεο (κε 

θσδηθνχο αξηζκνχο 1982/49, 1994/V19, 1980/134,PB043). 

Ζ ελίζρπζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη απφ ηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ 

παξαθνινχζεζεο θπζηθψλ παξακέηξσλ θαη απνιήςεσλ. Με δεδνκέλν φηη ε 

χδξεπζε απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν ξφιν γηα ηελ πεξηνρή, είλαη πξνο δηεξεχλεζε ην 

ελδερφκελν ηξνθνδνζίαο κε πδξεπηηθφ λεξφ απφ ην ζχζηεκα χδξεπζεο Πάθνπ 

(Γηπιηζηήξην θαη Μνλάδα Αθαιάησζεο).  

Οη ππεξβάζεηο ζε θπηνθάξκαθα δεκηνπξγνχλ επίζεο πεδίν ιήςεο πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ κε δεδνκέλε ηελ απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ηνπ πδξνθνξέα. 

Σέινο, επεηδή ήδε ππάξρεη ε ππνδνκή νκνηψκαηνο ππφγεηαο ξνήο απφ πξφζθαηε 

εξγαζία (2005) θξίλεηαη πνιχ ρξήζηκε ε αμηνπνίεζε ηνπ νκνηψκαηνο κε λεφηεξα 

δεδνκέλα γηα ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ (πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ) κε βάζε ηα 

λεφηεξα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο. 
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3.2.27. Αλδξνιίθνπ – CY_14 

3.2.27.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.27.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα πξνθχπηεη ε ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππνγείνπ 

λεξνχ. Δπηπιένλ νη παξνρέο ησλ πεγψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο έρνπλ κεησζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ πνζνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο έρεη ζεσξεζεί 

«θαιή» απφ ην ΣΑΤ θαη ην ΣΓΔ, σζηφζν ην ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

3.2.27.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο θαησθιίσλ (thresholds) γηα 

ην ελ ιφγσ ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-49: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_14 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ζ γεληθή εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππνγείνπ λεξνχ ζην ζψκα, δελ παξνπζηάδεη 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο. 

Παξαηεξήζεθε σζηφζν ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ ππέξβαζε φζνλ αθνξά ην αξζεληθφ 

(1 απφ ηα 8 δείγκαηα). Ζ πεξίπησζε είλαη ππφ δηεξεχλεζε γηα ηελ επηβεβαίσζή ηεο 

θαη ηε δηαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζεο. Ζ ρεκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ζεσξείηαη 

«θαιή». 

3.2.27.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαιή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2) . 
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3.2.27.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηα ηειεπηαία 5 έσο 6 ρξφληα ν πδξνθνξέαο είλαη 

θάησ απφ εληαηηθή ππεξ-άληιεζε, εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ Υσξηνχ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1990-2000, ν πδξνθνξέαο παξνπζίαζε ηάζε εμάληιεζεο, ε 

νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ 

αληιήζεσλ. Ζ κέζε άληιεζε ηελ πεξίνδν 1993-2003 (ζχκθσλα κε ηε κειέηε FΑΟ) 

ήηαλ 0,6 x 106 m3. Ζ άληιεζε απμήζεθε απφ 0,5 x 106 m3 ην 1995 ζε 0,73 x 106 m3 

ην 2000. Ζ ππεξάληιεζε είρε σο απνηέιεζκα ηε ζαιάζζηα δηείζδπζε ζηηο παξάθηηεο 

δψλεο ηνπ πδξνθνξέα. εκεηψλεηαη φηη εάλ νη φγθνη απηνί έρνπλ πξνέιζεη απφ 

εθηηκήζεηο, δελ είλαη ζαθήο ε κεζνδνινγία, σζηφζν δείρλνπλ κεησκέλν δπλακηθφ ηνπ 

πδξνθφξνπ 

Ζ κέζε παξνρή ησλ γεσηξήζεσλ είλαη 10 έσο 15 m3/h πεξίπνπ. Σν λεξφ ηνπ 

πδξνθνξέα είλαη γεληθά ζθιεξφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα άξδεπζε. Ζ 

ηξνθνδνζία απφ θαηαθξεκλίζκαηα εθηηκήζεθε ζε πξνγελέζηεξε κειέηε ζε 1,5 x 106 

m3/έηνο πεξίπνπ.  

Κάπνην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο θαιχπηεηαη, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

(γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΑΤ), απφ ην αξδεπηηθφ Υξπζνρνχο, 

ελψ ππάξρεη αξηζκφο πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πεγή. 

Δπί ηνπ παξφληνο, κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ ζψκαηνο, ην 

ηζνδχγην ιακβάλεηαη κφλν ζην ηκήκα ησλ αζβεζηνιίζσλ Αλδξνιίθνπ. 

3.2.27.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ  

Σν ηζνδχγην ηνπ ζψκαηνο θαίλεηαη φηη βειηηψλεηαη απφ ην 2000 θαη κεηά, αιιά δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα αλαθηεζνχλ εθηελή δεδνκέλα ζηάζκεο γηα ηελ ηεθκεξίσζή ηνπ.  

Σα δεδνκέλα αληιήζεσλ εθηηκήζεθαλ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο (ΚΟΑΠ) θαη ε άληιεζε γηα 

χδξεπζε απφ ηνπο πιεζπζκνχο ησλ νηθηζκψλ θαη ηηο γεσηξήζεηο χδξεπζεο (ΓΠ 

ΣΑΤ). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθξνψλ έρνπλ αμηνπνηεζεί ηα δεδνκέλα ησλ πεγψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ζψκα. Γε δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ ηζνδπγίνπ 

θαη έηζη εθηηκήζεθαλ κε παξαδνρέο αλάινγεο πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ. Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ κε πξνζδηνξηζκέλεο αληαιιαγέο ξνήο κε ηνπο αζβεζηφιηζνπο Κξήηνπ-

Σέξξα, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ηζνδχγην κε αθξίβεηα. Οη εθξνέο 

ειήθζεζαλ αλαινγηθά κε πξνγελέζηεξε πξνζέγγηζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

δηαθνξεηηθή εθηίκεζε αληιήζεσλ.  
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Πίλ. 3-50: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_14 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
439   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

7,0%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

50,2   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

1,05 1,5 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

0,09 0,1 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,95 0,5 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0,2 0,2 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 2,3 2,30 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

0,67 0,6 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0,3 0,4 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

1,3 1,4 

Σύλνιν εθξνώλ 
2,27 2,40 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

0,03 -0,1 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

0,80 0,3 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

0,0 -0,3 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

0,80   
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Φαίλεηαη φηη ην ΒΑ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ηπγράλεη έληνλεο εθκεηάιιεπζεο ιφγσ ηεο 

χπαξμεο πνιιψλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ελψ  ην Ν-ΝΓ πνπ είλαη πην νξεηλφ δελ έρεη 

αληίζηνηρεο ρξήζεηο. Ζ πφιε ηεο Υξπζνρνχο βξίζθεηαη ζην ηκήκα απηφ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα κελ ππάξρνπλ θαη δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο ζηελ 

πξναλαθεξφκελε πεξηνρή, ελψ φιεο νη αληιήζεηο θαίλεηαη φηη επηθεληξψλνληαη ζην 

πεδηλφ ηκήκα. Έηζη ελψ ν πξνηεηλφκελνο φγθνο αληιήζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

ηζνδχγην αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ ζψκαηνο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε 

ελδερφκελε αχμεζε ηεο άληιεζεο κέρξη ηνλ πξνηεηλφκελν απηφ φγθν, αθνξά 

θαηαλεκεκέλε απφιεςε. Οη πεξηνρέο πνπ ήδε ηπγράλνπλ εθκεηάιιεπζεο δελ έρνπλ 

πεξηζψξην πεξαηηέξσ απνιήςεσλ. Ζ ππεξάληιεζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είρε σο 

απνηέιεζκα ηε ζαιάζζηα δηείζδπζε ζηηο παξάθηηεο δψλεο ηνπ πδξνθνξέα. 

3.2.27.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.27.4.1. Γεληθά 

Σν πνζνηηθφ ηζνδχγην δελ παξνπζηάδεη απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη εθηηκήζεηο 

πξφβιεκα. Ζ γεληθή εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππνγείνπ λεξνχ ζην ζψκα δελ 

παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία 

παξαθνινχζεζεο. Παξαηεξήζεθε σζηφζν ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ ππέξβαζε φζνλ 

αθνξά ην αξζεληθφ (1 απφ ηα 8 δείγκαηα). Ζ πεξίπησζε είλαη ππφ δηεξεχλεζε γηα 

ηελ επηβεβαίσζή ηεο θαη ηε δηαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζεο. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη Τδξεπηηθή.  

3.2.27.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Έρνπλ θαζνξηζζεί δψλεο πξνζηαζίαο γηα πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο θαη ην γεγνλφο ηεο 

χπαξμεο αξζεληθνχ ζε θάπνην δείγκα θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πνηνηηθνχ θαζεζηψηνο ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζεί 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεηηλίαζεο κε ην ππφγεην ζψκα Υξπζνρνχο, φπνπ 

ππάξρνπλ ππεξβάζεηο ληηξηθψλ θαη άιισλ ξχπσλ, ελψ ηκήκα ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ 

Υξπζνρνχο βξίζθεηαη ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο (ζηνηρεία ΓΠ ΣΑΤ). 
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Δπηπιένλ,  ε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο 

πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα. εκεηψλεηαη φηη ε 

δηαζέζηκε πιεξνθνξία θαιχπηεη ην ΒΑ κέξνο ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο. 

Σν ππφγεην ζψκα έρεη απφ πξνγελέζηεξεο κειέηεο ζεσξεζεί φηη έρεη αληαιιαγέο 

ξνψλ κε ηνπο αζβεζηνιίζνπο Κξήηνπ-Σέξξα θαη θξίλεηαη ζθφπηκε αθελφο ε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαζεζηψηνο αληαιιαγψλ θαη αθεηέξνπ ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πδξνθφξσλ ζαλ έλα ζψκα.  
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3.2.28. Υξπζνρνύ-Γπαιηά – CY_15 

3.2.28.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.28.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Απφ ηα ζηνηρεία  ζηάζκεο παξέρνληαη ελδείμεηο γηα ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ζηελ 

πεξίνδν απφ ην 2001 έσο 2008. Κάηη ηέηνην ζπκθσλεί θαη κε πξνγελέζηεξεο 

εξκελείεο ζε ζρεηηθέο κειέηεο. Ζ πνζνηηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαθή» . 

3.2.28.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο (thresholds) γηα ην ελ 

ιφγσ ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-51: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_15 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Οη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ ζε ηκήκα ηνπ αιινπβηαθνχ πδξνθφξνπ 

απνδίδνληαη ζε ζπλεηζθνξά ησλ γχςσλ Λεηχκβνπ-Γηφινπ, ελψ ζηα παξάθηηα έρεη 

εηζρσξήζεη ην ζαιάζζην κέησπν. Ζ αλάιπζε ησλ πξφζθαησλ δεδνκέλσλ 

παξαθνινχζεζεο θαηέδεημε ππεξβάζεηο ζε ρισξηνχρα, ληηξηθά θαη ζεηηθά (ιφγσ 

θπζηθήο επηβάξπλζεο), ελψ ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα είλαη απμεκέλε. Δπηπιένλ, 

πξνγελέζηεξεο κειέηεο αλαθέξνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο βνξίνπ (ζηε ξεμηγελή 

δψλε Αξγάθαο – Λίκλεο), νη νπνίεο απνδίδνληαη ζε γεσινγηθνχο ιφγνπο. Χο εθ 

ηνχηνπ ε θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ζεσξείηαη «θαθή». 

3.2.28.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 
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ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2). Σν 

απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη ηφζν απφ ην πνηνηηθφ φζν θαη απφ ην πνζνηηθφ 

ηζνδχγην. 

3.2.28.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε πεξηνρή ζε κεγάιν κέξνο θαιχπηεηαη απφ ην 

αξδεπηηθφ έξγν Υξπζνρνχο. Ζ ηξνθνδνζία ηνπ γίλεηαη απφ πεξηθεξεηαθνχο ζην 

πδαηηθφ ζψκα ηακηεπηήξεο θαη γεσηξήζεηο. Οη ηακηεπηήξεο Δπξέηνπ (ρσξεηηθφηεηα 

24×106 m3 θαη νη κηθξφηεξνη Αξγάθα, Πσκφο θαη Αγ. Μαξίλα έρνπλ δπλαηφηεηα 

δηάζεζεο ζηελ άξδεπζε, αιιά θαη ακθίδξνκεο ηξνθνδνζίαο ησλ κηθξφηεξσλ  κε ηνλ 

κεγάιν (Δπξέηνπ), έηζη ψζηε λα κελ ράλνληαη απνξξνέο θαη λα γίλεηαη ξχζκηζε ζηε 

δηάζεζε. Λεπηνκεξή ζηνηρεία δηάζεζεο γηα άξδεπζε παξαζρέζεθαλ απφ ην γξαθείν 

Υξπζνρνχο θαη ηα θεληξηθά ηνπ ΣΑΤ. ε πξνγελέζηεξεο κειέηεο αλαθέξεηαη φηη 

πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πδξνθνξέα, φπσο ε πεξηνρή Μαθνχληα-Λίκλε, έρνπλ 

επεξεαζζεί απφ ηε ζαιάζζηα δηείζδπζε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ιφγσ 

ηεο ππεξ-άληιεζεο ηνπ πδξνθνξέα. Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 200 γεσηξήζεηο θαη 

πεγάδηα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ζήκεξα θαη νη παξνρέο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 1 

έσο 20 m3/hr. Πεξίπνπ 120 γεσηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζηηο πδξνθνξίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηηο απνζέζεηο θνίηεο γηα άξδεπζε θαη χδξεπζε. Οη παξνρέο ησλ 

γεσηξήζεσλ θπκαίλνληαη απφ 10 έσο 50 m3/h.  

3.2.28.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

Λφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ Υξπζνρνχο θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ, 

ζπιιέρζεθαλ απφ ην ΣΑΤ ζηνηρεία παξνρψλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ άξδεπζε γηα ην 

δηάζηεκα πνπ ζπληάζζεηαη ην ηζνδχγην. 

Πίλ. 3-52: Δθηίκεζε απνιήςεσλ από ππόγεηα λεξά πεξηόδνπ 2000-2008  γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_15 

Παξάκεηξνο Μέζνο εηήζηνο όγθνο 10
6
 m

3
  

ην δηάζηεκα 2000-2008 ην θξάγκα Δπξέηνπ έδσζε γηα 
άξδεπζε 2,95 

ην δηάζηεκα 2000-2008 ην θξάγκα Αγ. Μαξίλαο έδσζε γηα 
άξδεπζε 0,22 

ην δηάζηεκα 2000-2008 ην θξάγκα Πσκνχ έδσζε γηα άξδεπζε 0,89 

ην δηάζηεκα 2000-2008 ην θξάγκα Αξγάθα έδσζε γηα άξδεπζε 1,05 

Εθηίκεζε Ζήηεζεο Άξδεπζεο από ΚΟΑΠ 5,03 

Εθηίκεζε Ζήηεζεο Ύδξεπζεο& Τνπξηζκνύ 1,4 

Τπόινηπν γηα απόιεςε ππόγεησλ 2,35 
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Ζ εθηίκεζε δήηεζεο ηεο άξδεπζεο έγηλε απφ ηα ζηνηρεία εθηάζεσλ ηνπ ΚΟΑΠ, ελψ 

γηα ηελ χδξεπζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ επαξρηαθνχ γξαθείνπ Πάθνπ 

γηα ηηο αληιήζεηο πδαηνπξνκήζεηαο. Ζ ηειηθή εθηίκεζε αληιήζεσλ απφ ην ζψκα είλαη 

θνληά ζηελ εθηίκεζε πνπ δφζεθε ζηελ νκάδα κειέηεο απφ ην γξαθείν Υξπζνρνχο. 

Ζ εθηίκεζε δηεζήζεσλ απφ ηε ξνή πνηακνχ έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απνξξνέο 

ζηελ θαηάληε δψλε ησλ πνηακψλ Αξγάθα, Πσκνχ, Γηαιηά θαη Υξπζνρνχο θαη 

ζέηνληαο ζπληειεζηή θαηείζδπζεο ζηελ θνίηε ηεο ηάμεο ηνπ 30%. 

Πίλ. 3-53: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_15 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
403   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

15,0%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

27,7   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

1,67 2,13 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

2,43 2,23 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

1,14 0,78 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,00 1,76 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0,2 0,21 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 
5,44 7,11 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

2,3 2,43 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

2 1,8 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

1,4 3,32 

Σύλνιν εθξνώλ 
5,7 7,55 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-0,25 -0,44 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

2,00 1,86 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-0,3 -0,6 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

2,50   

Απφ ηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο ε εηζξνή ζάιαζζαο θαη νη εθξνέο ειήθζεζαλ 

αλαινγηθά κε πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο θαη ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ 

ελδερνκέλσο κε καζεκαηηθή πξνζνκνίσζε ή άιιε πξφζθνξε πξνζέγγηζε. 

3.2.28.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.28.4.1. Γεληθά 

Αμηνινγήζεθαλ δεδνκέλα απφ 69 ζεκεία ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη ρξνληθά 

νκνηνγελήο θάιπςε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε πνιιά απφ ηα 

δηαζέζηκα ζεκεία (>65) παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα ππάξρεη ππθλφηεηα 

παξαηεξήζεσλ κέρξη ην 2000 ή ην 2002 θαη θαηφπηλ κεηά απφ θελφ εηψλ λα 

παξαηίζεληαη κεηξήζεηο (ειάρηζηεο) γηα ην 2006 ή 2007 (πηζαλφλ δελ θαηαρσξήζεθαλ 

ζηε βάζε). Απηφ απεηθνλίδεηαη θαη ζηα γξαθήκαηα κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν. Απφ ηα 

ζηνηρεία πάλησο απηά παξέρνληαη ελδείμεηο γηα ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ζηελ 

πεξίνδν απφ ην 2001 έσο 2008. Κάηη ηέηνην ζπκθσλεί θαη κε πξνγελέζηεξεο 

εξκελείεο ζε ζρεηηθέο κειέηεο. 

Οη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ ζε ηκήκα ηνπ αιινπβηαθνχ πδξνθφξνπ 

απνδίδνληαη ζε ζπλεηζθνξά ησλ γχςσλ Λεηχκβνπ-Γηφινπ, ελψ ζηα παξάθηηα έρεη 

εηζρσξήζεη ην ζαιάζζην κέησπν. 

Ζ αλάιπζε ησλ πξφζθαησλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο θαηέδεημε ππεξβάζεηο ζε 

ρισξηνχρα, ληηξηθά θαη ζεηηθά (ιφγσ θπζηθήο επηβάξπλζεο), ελψ ε ειεθηξηθή 

αγσγηκφηεηα είλαη απμεκέλε. Δπηπιένλ, πξνγελέζηεξεο κειέηεο αλαθέξνπλ πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο βνξίνπ (ζηε ξεμηγελή δψλε Αξγάθαο – Λίκλεο), νη νπνίεο απνδίδνληαη 

ζε γεσινγηθνχο ιφγνπο. 
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Ζ ζπλνιηθή πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ραξαθηεξίδεηαη «θαθή». Κάηη ηέηνην 

είλαη ηδηαηηέξσο θξίζηκν ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ γηα χδξεπζε. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη  Τδξεπηηθή. 

3.2.28.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Πξσηεχνληνο ε πνηφηεηα θαη δεπηεξεπφλησο ε πνζφηεηα ησλ λεξψλ ηνπ πδξνθφξνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ιφγσ εληαηηθνπνίεζεο ησλ ρξήζεσλ. Δπηπιένλ, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ζην γξαθείν Υξπζνρνχο, ιφγσ κφιπλζεο ησλ 

πεγαίσλ πδάησλ πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα χδξεπζε, εληείλεηαη ε 

ρξήζε γεσηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο. Σφζν ε εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ, 

φζν θαη ε εμέιημε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ ππεξάληιεζε 

ηνπ πφξνπ. Σν κέγεζνο φκσο ηεο ππεξάληιεζεο πνπ εθηηκήζεθε δελ απνηειεί 

αζθαιή πξνζέγγηζε, εθφζνλ βαζηθέο παξάκεηξνη ππφγεησλ εηζξνψλ θαη ππφγεησλ 

εθξνψλ απφ ην ζψκα, δελ είλαη γλσζηέο θαη έρνπλ εθηηκεζεί κε απινπζηεπκέλεο 

κεζφδνπο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ πξηλ απφ θάζε άιιε πξσηνβνπιία έξγσλ, ε θαηάξηηζε 

καζεκαηηθνχ νκνηψκαηνο ππφγεηαο ξνήο θαη ξχπσλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ππφγεηνπ 

ζψκαηνο, ψζηε λα εθηηκεζνχλ κε επαξθή αθξίβεηα ηα θξίζηκα κεγέζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

θαη λα εμεηαζζνχλ νη επηπηψζεηο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηαρείξηζεο. 

Δπηπιένλ, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα νξγαλσζνχλ ηα 

δεδνκέλα πνζνηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη λα εληζρπζεί ην δίθηπν πνηνηηθήο 

παξαθνινχζεζεο. Ζ πεξηνρή έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ απνληηξνπνίεζεο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή επίπησζε ζηελ 

κείσζε ησλ απμεκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ ληηξηθψλ πνπ εληνπίζζεθαλ.  

Ζ ελίζρπζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε επηπιένλ εθξνέο 

απφ ηα θξάγκαηα Δπξέηνπ (0,5 x 106 m3) θαη Αξγάθα (0,3 x 106 m3), κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην πνηνηηθφ θαζεζηψο ζα βειηησζεί επεηδή απφ ην ζχλνιν ηεο 

άληιεζεο απφ ην ζψκα, ην κεγαιχηεξν κέξνο θαιχπηεη πδξεπηηθνχο ζθνπνχο. Κάηη 

ηέηνην φκσο δελ θαίλεηαη λα κπνξεί λα επηηεπρζεί άκεζα, δεδνκέλσλ θαη ησλ αξγψλ 

δηεξγαζηψλ απνξξχπαλζεο, νπφηε ζα ρξεηαζζεί λα δηεξεπλεζεί ε ελίζρπζε ηνπ 

δπλακηθνχ κε ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο λεξφ απφ άιιν πφξν, πνπ κπνξεί ηερληθά λα 

αληαπνθξηζεί. Σέηνηα πεγή κπνξεί λα είλαη ην θξάγκα Καλλαβηνχο. Θα κπνξνχζε 

επίζεο λα κειεηεζεί ε ελίζρπζε ηνπ εκπινπηηζκνχ κε εκπινπηηζηηθά δήκκαηα ζηελ 

πεδηλή δψλε. 
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3.2.29. Πύξγνο – CY_16 

3.2.29.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.29.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Γελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ζηνηρεία απηά, σζηφζν νη 

καξηπξίεο ησλ ηνπηθψλ ιεηηνπξγψλ ζπλεγνξνχλ γηα ππνβάζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ.  Ζ πνζνηηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαθή». 

3.2.29.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο ηηκέο γηα ην ελ ιφγσ ππφγεην 

πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-54: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_16 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Όζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, ε γεληθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί είλαη ε δηείζδπζε 

ζαιαζζίνπ κεηψπνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο επηθπξψλνπλ ηελ 

εηθφλα κε ππεξβάζεηο ζηηο ζπγθεληξψζεηο ρισξίνπ. Λφγσ απηψλ ε ρεκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ζεσξείηαη «θαθή». Γεπηεξεπφλησο εληνπίζζεθαλ θαη 

κεκνλσκέλεο ππεξβάζεηο ζηα ληηξηθά θαη ζην ακκψλην πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο. 

3.2.29.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο πδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ)  απνδίδνπλ ην ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2).  
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3.2.29.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

Ζ αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρξήζεσλ, έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ππεξεθκεηάιιεπζεο κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Απφ ηελ επίζθεςε ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ηερληθνχο ηνπ επαξρηαθνχ γξαθείνπ πνπ έρεη πξναλαθεξζεί, πξνθχπηεη φηη ζην 

δπηηθφ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο έρεη πξνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ε δηείζδπζε 

ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ιφγσ ππεξαληιήζεσλ. Έλα κηθξφ θξάγκα (Πχξγνο) 

θαηαζθεπάζζεθε ην 1957 ζην πνηακφ Καηνχξε, 4.5 km αλάληε απφ ηελ αθηή, πνπ 

έρεη κεηψζεη ηε ηξνθνδνζία ηνπ πδξνθνξέα. Σκήκα ηεο δήηεζεο άξδεπζεο ζηελ 

πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ απηφ ην κηθξφ θξάγκα, ην νπνίν έρεη ρσξεηηθφηεηα κφλν 

0,28 εθ. m3 θαη ππεξρεηιίδεη ζρεδφλ θάζε ρξφλν.  

3.2.29.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο αξδεχζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΟΑΠ 

θαη γηα ηελ χδξεπζε ηα ζηνηρεία πιεζπζκψλ. Γηα ηηο δηεζήζεηο-ηξνθνδνζία θνίηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αθελφο κεηξήζεηο παξνρψλ (r2-7-2-75) θαη αθεηέξνπ αλαγσγή κε 

ιφγν ιεθαλψλ γηα ηελ ηειηθή εθηίκεζε απνξξνήο θαη δηεζήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ζψκαηνο. Γηα ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηηκήζεηο 

πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ πξνζαξκνζκέλεο αλάινγα ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

Πίλ. 3-55: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_16 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
482   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

15%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

1,9   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

0,14 0,1 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

1,13 1,1 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

0,06 0,1 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,00 0,1 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 0 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0,2 0,2 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 
1,53 1,60 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

0,9 1 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0,7 0,7 

Σύλνιν εθξνώλ 
1,57 1,70 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-0,05 -0,1 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

0,60 0,6 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-0,3 -0,4 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

0,80   

Σν ηζνδχγην θαη ηα δεδνκέλα ζηάζκεο ζπλεγνξνχλ γηα ηελ ππεξάληιεζε θαη ηε 

δηείζδπζε ζαιαζζίνπ κεηψπνπ, αιιά ζα απαηηεζεί αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο 

εηζξνψλ-εθξνψλ. 

3.2.29.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.29.4.1. Γεληθά 

Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ νκάδα κειέηεο δεδνκέλα 

ζηάζκεο απφ ηξία (3) ζεκεία γηα πεξηνξηζκέλε ζρεηηθά πεξίνδν (βι. Παξάξηεκα Β). 

Σφζν νη καξηπξίεο ησλ ηνπηθψλ ιεηηνπξγψλ φζν θαη ηα δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ γηα 

ππνβάζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Απφ ην ηζνδχγην 

πξνθχπηεη ππεξάληιεζε ηεο ηάμεο ησλ 0,3 x 106 m3 εηεζίσο, αιιά ζα πξέπεη λα 

επηβεβαησζεί, φηαλ δηαηεζνχλ αθξηβέζηεξα δεδνκέλα εηζξνψλ-εθξνψλ θαη 
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πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζηαζκεκεηξίαο. Όζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, ε γεληθή εηθφλα 

πνπ επηθξαηεί είλαη ε δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο επηθπξψλνπλ ηελ εηθφλα κε ππεξβάζεηο ζηηο ζπγθεληξψζεηο 

ρισξίνπ. Γεπηεξεπφλησο εληνπίζζεθαλ θαη κεκνλσκέλεο ππεξβάζεηο ζηα ληηξηθά θαη 

ζην ακκψλην πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζψκαηνο ραξαθηεξίζζεθε σο «θαθή». Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο 

ραξαθηεξίδεηαη εμαηηίαο ακθφηεξσλ ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ σο 

«θαθή». 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη Τδξεπηηθή. 

3.2.29.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Πέξαλ ησλ ζεζκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ 

γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ πφξσλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πχξγνπ, επί ηνπ 

παξφληνο ππάξρεη πνζνηηθφ έιιεηκκα ην νπνίν εηζάγεη θαη πνηνηηθφ. Σν κέγεζνο ησλ 

ειιεηκκάησλ εθηηκήζεθε, αιιά ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο ησλ εθηηκήζεσλ κε πην 

αμηφπηζηε πξνζέγγηζε. Έηζη ε θαηάξηηζε δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ ηνπ ππφγεηνπ 

ζψκαηνο, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο θαη ξχζκηζεο ελφο νκνηψκαηνο ππφγεηαο ξνήο θαη 

θίλεζεο ξχπσλ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλεηζθέξεη, ηφζν ζηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ 

ηζνδπγίνπ κε αμηφπηζην ηξφπν, φζν θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ. 

Σέηνηεο παξεκβάζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο απφ ηε κηα 

θαη έξγα αχμεζεο εκπινπηηζκνχ απφ ηελ άιιε, εθφζνλ ε ιεθάλε απνξξνήο ησλ 

ξεκάησλ πνπ εθβάιινπλ ζηελ πεδηλή δψλε (π. Καηνχξεο θαη π. Φιέβα) είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθή θαη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ απνξξνψλ δεζκεχεηαη επί ηνπ παξφληνο 

απφ ηνλ ηακηεπηήξα ζηνλ π. Καηνχξε (βι. ρήκα 3-17). 

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη δσλψλ πξνζηαζίαο 

γεσηξήζεσλ χδξεπζεο ζα κπνξνχζε λα πξνιάβεη πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζην 

πνηνηηθφ θαζεζηψο ησλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα χδξεπζε. 
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ρήκα 3-17: Λεθάλε απνξξνήο ξεκάησλ πνπ εθβάιινπλ ζηελ πεξηνρή Πύξγνπ. Με εξπζξή 
απόρξσζε ε ιεθάλε ηνπ θξάγκαηνο ζηνλ π. Καηνύξε 

 

 

Θέζε ζηαζκνχ κέηξεζεο παξνρψλ  r2-7-2-75. 
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3.2.30. Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία – CY_17 

3.2.30.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.30.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

H γεληθή εηθφλα ηεο ηάζεο είλαη πησηηθή ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, κε ηηο πην 

εληππσζηαθέο δηαθνξέο ζηηο πεξηνρέο πξσηίζησο ηεο Γεπηεξάο, αιιά θαη ηνπ Γεξίνπ 

θαη ηνπ Πεξηζηεξψλα. Χο εθ ηνχηνπ ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ζεσξείηαη «θαθή». 

3.2.30.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-56: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_17 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Σν πνηνηηθφ θαζεζηψο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπηθά πξνβιήκαηα ακκσλίνπ, ελψ νη 

ππεξβάζεηο ζε ρισξηνχρα θαη ζεηηθά απνδίδνληαη ζην γεσινγηθφ πεξηβάιινλ. 

Δληνχηνηο έρεη ζεσξεζεί «θαιή» ε ρεκηθή θαηάζηαζε.  

3.2.30.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2). Σν 

απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη θπξίσο απφ ην πνζνηηθφ ηζνδχγην. 
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3.2.30.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

Γηνηθεηηθά Μέηξα  

Με δεδνκέλε ηε ζπλερή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ζψκαηνο έρνπλ 

δηακνξθσζεί πξνζπάζεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο, ηφζν 

ζηελ άξδεπζε, φζν θαη ζηελ χδξεπζε. Γηα ηελ άξδεπζε δελ δίλνληαη άδεηεο γηα λέεο 

θπηείεο θαη αλαζεσξνχληαη νη άδεηεο απνιήςεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ 

επηηξεπφκελσλ φγθσλ απφιεςεο, ελψ δίλνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα 

ρξεζηκνπνίεζε λεξνχ γεσηξήζεσλ γηα επηθνπξηθέο ρξήζεηο ζηηο νηθίεο, αλαθχθισζε 

εκηαθάζαξηνπ λεξνχ θηι.  

Φξάγκαηα 

Δπηπιένλ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ηα θξάγκαηα Σακαζζνχ (2,8 x 106 m3) θαη Κιήξνπ 

(0,08 x 106 m3 επί ηνπ π. Αθαθίνπ).  

3.2.30.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο αξδεχζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΟΑΠ 

θαη γηα ηελ χδξεπζε ηα ζηνηρεία πιεζπζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία ηνπ ΣΑΤ 

ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Ν. Αγσγφ. εκαληηθέο ζπληζηψζεο 

δήηεζεο είλαη ε βηνκεραλία θαη ε θηελνηξνθία πνπ εθηηκήζεθαλ απφ ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ ζηελ νκάδα κειέηεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ πξνζδηφξηζε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν άληιεζεο απφ ην ππφγεην ζψκα σο εμήο: 

Παξάκεηξνο Μέζνο εηήζηνο όγθνο 10
6
 m

3
  

Δθηίκεζε Εήηεζεο Άξδεπζεο 22,87 
Δθηίκεζε Εήηεζεο Ύδξεπζεο (εθηφο πεξηνρψλ πνπ 
θαιχπηνληαη απφ Ν. Αγσγφ) 2,06 
Βηνκεραλία 0,7 
Κηελνηξνθία 3,9 
Σύλνιν 29,5 
ην δηάζηεκα 2000-2008 ν Σακαζζφο 2,80 
Τπόινηπν γηα απόιεςε ππνγείσλ (29,5-2,8=) 26,7 

Γηα ηνλ θξάγκα Σακαζζνχ πηνζεηήζεθε παξαδνρή ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ, φηη 

έδσζε φγθν γηα άξδεπζε, ίζν κε ηνλ φγθν ηακίεπζεο. Γηα ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηηκήζεηο πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ, πξνζαξκνζκέλεο αλάινγα 

ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.  
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Πίλ. 3-57: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_17 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
340   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

4-10%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

687,9   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

9,36 8 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

21 21 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

2,7 3 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

1,00 2 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0,5 0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0 0 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 
34,53 34,00 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

26,7 29 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

12 11 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Σύλνιν εθξνώλ 
38,73 40,00 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-4,20 -6 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

20 22 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-6,7 -7,0 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

25,00   



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  222211  ααππόό  552277 

εκεηψλεηαη φηη πέξαλ ηνπ ζεκαληηθνχ εχξνπο πηψζεο ζηάζκεο πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί ζε θάπνηεο πεξηνρέο θαη ππάξρνπλ θαηαγξαθέο, δε δηαηέζεθαλ ζηνηρεία 

γηα άιιεο παξακέηξνπο ηνπ ηζνδπγίνπ.  

3.2.30.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.30.4.1. Γεληθά 

Αμηνινγήζεθαλ δεδνκέλα ζηάζκεο απφ 103 ζεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο κε 

δηάθνξα εχξνη ρξνλνζεηξψλ (κέγηζην εχξνο 1978-2009). H γεληθή εηθφλα ηεο ηάζεο 

είλαη πησηηθή ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, κε ηηο πην εληππσζηαθέο δηαθνξέο ζηηο 

πεξηνρέο πξσηίζησο ηεο Γεπηεξάο, αιιά θαη ηνπ Γεξίνπ θαη ηνπ Πεξηζηεξψλα. Ζ 

δηαπίζησζε απηή ζπκθσλεί κε πξνγελέζηεξεο αλαιχζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

πεξηνρή, θαζψο θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ζπλάληεζε ηεο νκάδαο 

κειέηεο κε ηερληθνχο ηνπ ΣΑΤ (11.03.2009). Ζ αλνδηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

ζεκείν κε θσδηθφ αξηζκφ H1021-0295 ζηελ πεξηνρή Λαθαηάκεηαο, απνδίδεηαη 

ελδερνκέλσο ζε ηξνθνδνζία απφ ηνλ αζηηθφ θχθιν δηάζεζεο λεξνχ θαη ζε 

εκπινπηηζκφ απφ ην θξάγκα Σακαζζνχ. 

Σν πνηνηηθφ θαζεζηψο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπηθά πξνβιήκαηα ακκσλίνπ, ελψ νη 

ππεξβάζεηο ζε ρισξηνχρα θαη ζεηηθά απνδίδνληαη ζην γεσινγηθφ πεξηβάιινλ. 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο, εληνπίζζεθαλ 

απμεκέλεο εκθαλίζεηο αξζεληθνχ ζε γεσηξήζεηο ηνπ ζψκαηνο. Σν ζέκα δηεξεπλάηαη 

θαη έρεη δνζεί επί ηνπ παξφληνο ηνπηθή εξκελεία πξνέιεπζεο. Χζηφζν δελ είλαη 

γλσζηφ αθφκα πιήξσο ην θαζεζηψο θαη νη αηηίεο ξχπαλζεο. Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε 

κε βάζε ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαιή». Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη φκσο «θαθή» ιφγσ ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ. 

Υξήζε λεξνχ: Αξδεπηηθή θαη Τδξεπηηθή. 

3.2.30.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Όπσο αλαθέξζεθε, ην πνζνηηθφ πξφβιεκα δεζπφδεη θαη είλαη απνηέιεζκα ππέξ 30-

εηνχο εμέιημεο, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Ζ αξδεπηηθή θαη πδξεπηηθή 

ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο ρξήζεηο (βηνκεραλία θαη θηελνηξνθία), έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο δσλψλ πξνζηαζίαο γηα ηηο γεσηξήζεηο χδξεπζεο, 

ελψ ε ππεξάληιεζε ζε ιήςε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ ελίζρπζε ηεο χδξεπζεο απφ 
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ην Ν. Αγσγφ, θαίλεηαη φηη έρεη ζπλεηζθέξεη ήδε ζε θάπνην βαζκφ, ζηελ άξζε ησλ 

ζπλζεθψλ επηδείλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα παξνρήο θηλήηξσλ/επηδφηεζεο 

γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ. Χζηφζν, παξαηεξήζεθε παληειήο έιιεηςε ζηνηρείσλ 

αληιήζεσλ θαη δπζρέξεηα ηεο αμηνπνίεζεο ζηνηρείσλ αδεηψλ γεσηξήζεσλ, θαζψο θαη 

ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. 

Πέξαλ ησλ ζεζκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ 

γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ πφξσλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, επί ηνπ 

παξφληνο ππάξρεη ζεκαληηθφηαην πνζνηηθφ έιιεηκκα. Όζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηεο 

θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο, εθηηκάηαη φηη δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά, θαζψο ε πηψζε ζηάζκεο είλαη πνιχ 

κεγάιε θαη ζα ρξεηαζζνχλ ζεκαληηθνί φγθνη γηα αλάθακςε. Δπηπιένλ, ην 

ζπγθεθξηκέλν ζψκα ζην ζχλνιφ ηνπ εμαπιψλεηαη ζην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

απνηειεζκαηηθνχ θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ, θάηη πνπ θαζηζηά αθφκα πην πεξίπινθε ηελ 

επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ.  

Σν κέγεζνο ησλ ειιεηκκάησλ εθηηκήζεθε κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαθέξζεθε, αιιά 

ππάξρεη αλάγθε βειηίσζεο ησλ εθηηκήζεσλ κε πην αμηφπηζηε πξνζέγγηζε. Ζ 

θαηάξηηζε δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ ηνπ ππφγεηνπ ζψκαηνο, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο 

θαη ξχζκηζεο νκνηψκαηνο ππφγεηαο ξνήο θαη θίλεζεο ξχπσλ, εθηηκάηαη φηη ζα 

ζπλεηζθέξεη ηφζν ζηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηζνδπγίνπ κε αμηφπηζην ηξφπν, 

φζν θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ. 

Σέηνηεο παξεκβάζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δήηεζεο απφ ηε κηα 

θαη έξγα αχμεζεο εκπινπηηζκνχ απφ ηελ άιιε, εθφζνλ ε ιεθάλε απνξξνήο ησλ 

ξεκάησλ πνπ εθβάιινπλ ζηελ πεδηλή δψλε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή.  

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη δσλψλ πξνζηαζίαο 

γεσηξήζεσλ χδξεπζεο ζα κπνξνχζε λα «πξνιάβεη» πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζην 

πνηνηηθφ θαζεζηψο ησλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη θαη χδξεπζε. 

Παξφιε ηελ αλάπηπμε κεγάινπ εχξνπο ρξήζεσλ θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη δελ 

κπνξεί λα επεξεαζζεί ην λεξφ ηνπ πδξνθφξνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ πάρνπο αθφξεζηεο 

δψλεο θαη ησλ πδξαπιηθψλ ζπλζεθψλ απηήο. Χζηφζν ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ 

γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη κε δεδνκέλε ηελ κεζνδνινγία 

θαηαζθεπήο ησλ πνπ δελ εμαζθαιίδεη απνκφλσζε ησλ δσλψλ πδξνθνξίαο απφ ηα 
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ππεξθείκελα ζηξψκαηα, εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ππνγείνπ λεξνχ κέζσ δηεζήζεσλ απφ ηελ δψλε θίιηξσλ ησλ γεσηξήζεσλ. Έηζη ελψ 

ελδερνκέλσο ζε θπζηθέο ζπλζήθεο, νη επηθαλεηαθέο ζεκεηαθέο θαη κε πεγέο 

ξχπαλζεο δελ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ, ε χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ γεσηξήζεσλ απνηειεί δηφδνπο απμεκέλεο πεξαηφηεηαο θαη επηζπεχδεη ηελ 

άθημε ησλ ξχπσλ ζην ππφγεην λεξφ. Σν θαηλφκελν έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιιέο 

πεξηνρέο δηεζλψο, φπνπ παξά ηα κεγάια πάρε ππεξθείκελσλ έρεη παξαηεξεζεί 

ηαρεία δηάδνζε ξχπσλ ζε βάζε πάλσ απφ 150κ απφ ηελ επηθάλεηα. 
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3.2.31. Λεύθαξα-Πάρλα – CY_18 

3.2.31.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.31.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ, είλαη νξαηή ε 

πησηηθή ηάζε ζηηο ρξνλνζεηξέο ζηάζκεο, θαζψο θαη ε ηαρεία αλάθακςε ζε πγξέο 

πεξηφδνπο, φπσο νη πξφζθαηεο (2004-2006). Δπηπιένλ νη παξνρέο ησλ πεγψλ 

αθνινπζνχλ θζίλνπζα πνξεία ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζεο ηνπ ζψκαηνο. Χο 

εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη φηη ην ζψκα βξίζθεηαη ζε «θαθή» πνζνηηθή θαηάζηαζε. 

3.2.31.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-58: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_18 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Σα δεδνκέλα πνηνηηθήο παξαθνινχζεζεο παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηνπηθά 

πξνβιήκαηα κε ακκψλην θαη αξζεληθφ. ε έλα ζεκείν βξέζεθε πςειή ζπγθέληξσζε 

θπηνθαξκάθσλ, ελψ νη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζηα ρισξηνχρα θαη ζεηηθά 

απνδίδνληαη ζην γεσινγηθφ πεξηβάιινλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ρεκηθή θαηάζηαζε 

έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαιή». 

3.2.31.1.3. Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 
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ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2). Σν 

απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη θπξίσο απφ ην πνζνηηθφ ηζνδχγην. 

3.2.31.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

Γεληθά ην ζψκα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα χδξεπζε φζν θαη γηα άξδεπζε κέζσ 

γεσηξήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ πεγψλ. Γελ είλαη γλσζηέο άιιεο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο εθηφο απηψλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηα δηνηθεηηθά κέηξα 

πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κειέηεο κε ην 

αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Λάξλαθαο (10.03.2009), 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Παξαηεξείηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα αλάθακςε ζηάζκεο θαη παξνρψλ 

πεγψλ, κεηά απφ έκκνλε ηαπείλσζε κεγάινπ εχξνπο. Χζηφζν δε 

ζπλεγνξνχλ ζε απηφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ ηηο πεγέο ζην δπηηθφ 

ηκήκα ηνπ ζψκαηνο. 

 Γίλεηαη ρξήζε δεμακελψλ εκπινπηηζκνχ. 

 Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα απψιεηεο λεξνχ ζηα βφξεηα ηνπ ζψκαηνο ιφγσ 

θαξζηηθψλ δηφδσλ. 

3.2.31.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

Σν ηζνδχγην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππφγεηνπ ζψκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ 

πνιπάξηζκεο επηκέξνπο πδξνθφξεο δψλεο εθηηκήζεθε ελδεηθηηθά θαη ζα πξέπεη λα 

επηθαηξνπνηεζεί κε ηε δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ. Λφγσ ηεο κεγάιεο 

έθηαζεο, ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο γεηηλίαζεο 

κε ζεκαληηθφ αξηζκφ άιισλ ππφγεησλ ζσκάησλ, ε θαηάξηηζε ηνπ αθξηβνχο 

ηζνδπγίνπ ηνπ απνηειεί ζχλζεην εγρείξεκα κε πνιχ κεγάιεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ 

θαη παξαθνινχζεζεο. Με δεδνκέλε θαη ηε ζχλζεηε γεσινγηθή δνκή ηνπ ζψκαηνο θαη 

ην κεγάιν πςνκεηξηθφ εχξνο, εθηηκάηαη φηη αθφκα θαη εάλ επηηεπρζεί κε θάπνηα 

αθξίβεηα ν πξνζδηνξηζκφο θάπνησλ απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ηζνδπγίνπ, ζα είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα πξνζεγγηζζνχλ κε αθξίβεηα νη απνιήςηκνη φγθνη. Χζηφζν, έγηλε 

απφπεηξα ζηελ παξνχζα, λα εθηηκεζεί ε ηάμε κεγέζνπο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, κε 

βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ ζεσξεηηθψλ αλαγθψλ άξδεπζεο θαη χδξεπζεο ζην ζχλνιν 

ηεο έθηαζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ. Οη 

ηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο απνηεινχλ δείθηε γηα ηελ αεηθνξία ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ νη πξνηεηλφκελνη φγθνη απφιεςεο. 
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Πίλ. 3-59: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_18 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
461   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficient) Αδηάζηαην (%) 

5,0%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) -km
2
 

1426   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

32,9 30 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

1,8 0 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,0 0 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0 0 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 34,7 30,00 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

19,0 8 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

18 24 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Σύλνιν εθξνώλ 37,0 32,00 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-2,3 -2 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

14,0 6 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-5,0 -2,0 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

14,0   
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Απφ ηελ εθηηκψκελε δήηεζε ησλ 22 x 106 m3 γηα ην ζχλνιν ηνπ ζψκαηνο, εθηηκήζεθε 

αξρηθά φηη πεξί ηα 10 x 106 m3 θαιχπηνληαη απφ επηθαλεηαθνχο πφξνπο (βι. 

Βηβιηνγξαθία 38). εκεηψλεηαη βέβαηα φηη ηα ζηνηρεία είλαη αξθεηά παιαηά θαη έρεη 

αιιάμεη ην θαζεζηψο ζήκεξα, έηζη κεηά απφ ζχζθεςε κε ηελ Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο επηβεβαηψζεθε ε πνιχ κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά ησλ επηθαλεηαθψλ 

πεγψλ. Λφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα ην πξαγκαηηθφ θαζεζηψο πηνζεηήζεθε ε 

παξαδνρή φηη κφλν 30% ηεο αξρηθήο εθηίκεζεο απφ επηθαλεηαθνχο πφξνπο θαιχπηεη 

ηελ δήηεζε. Έηζη απφ 10 x 106 m3 ε ηειηθή εθηίκεζε γηα ηηο αληιήζεηο αλέξρεηαη ζε 19 

x 106 m3. 

Παξάκεηξνο Μέζνο εηήζηνο όγθνο 10
6
 m

3
  

Δθηίκεζε Εήηεζεο Άξδεπζεο 18,28 

Δθηίκεζε Εήηεζεο Ύδξεπζεο 2,03 

Δθηίκεζε Εήηεζεο Κηελνηξνθίαο 1,66 

Γηάζεζε γηα αλάληε πεξηνρέο απφ δηάθνξα πνηάκηα (πεγή ΣΑΤ) 

Αλάληε Υα-πνηάκη (1988) 1,02 

Γηάξηδνο 0,1 

Ξεξνπφηακνο 2,3 

Σξέκηζνο 0,114 

Πεληάζρνηλνο 0 

Μαξψλη (Υνηξνθνηηία) 0,8 

Βαζηιηθφο 1,04 

Κνχξξεο 0,173 

Κνχξξεο -Κξπφο 0,6 

Κνχξξεο - Κνχξξεο 1,57 

Κνχξξεο -Επγφο 2,41 

Τπόινηπν γηα απόιεςε ππνγείσλ ~19,00 

3.2.31.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.31.4.1. Γεληθά 

Δμεηάζζεθαλ δεδνκέλα ζηάζκεο γηα κηθξέο ζρεηηθά πεξηφδνπο παξαθνινχζεζεο (βι. 

Παξάξηεκα Β). Ζ δπζρέξεηα πνπ επίζεο ππάξρεη ζηελ αμηνιφγεζε θάπνησλ απφ ηα 

ζηνηρεία απηά, είλαη φηη δε δηαηίζεηαη ιηζνζηξσκαηνγξαθηθή ζηήιε γηα ηε δηαπίζησζε 

ηεο πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηάζκεο. Κάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην ιφγσ ηεο 

κεγάιεο έθηαζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο γεηηλίαζεο κε ζεκαληηθφ αξηζκφ άιισλ 

ζσκάησλ ηα νπνία πνιιέο θνξέο ηνπηθά είλαη ππνθείκελα ή ππεξθείκελα.  

Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζκψλ, είλαη νξαηή ε πησηηθή ηάζε ζηηο 

ρξνλνζεηξέο ζηάζκεο, θαζψο θαη ε ηαρεία αλάθακςε ζε πγξέο πεξηφδνπο φπσο νη 
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πξφζθαηεο (2004-2006). Δπηπιένλ, νη παξνρέο ησλ πεγψλ αθνινπζνχλ θζίλνπζα 

πνξεία ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζεο ηνπ ζψκαηνο. Δθηηκήζεθαλ εηήζηεο 

αληιήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 10 x 106 m3 απφ ην ζψκα, νη νπνίεο απφ φηη θαίλεηαη ζηα 

δεδνκέλα ζηάζκεο, ππεξβαίλνπλ ηα αλαλεψζηκα απνζέκαηα ηνπ ζψκαηνο. Να 

ζεκεησζεί εδψ φηη ιφγσ ηεο έθηαζεο ηνπ ζψκαηνο ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ην ζχλνιν 

θαη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ επηκέξνπο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη ζπλζήθεο 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη ελδερνκέλσο ππάξρεη πεξηζψξην αμηνπνίεζεο.  

Σα δεδνκέλα πνηνηηθήο παξαθνινχζεζεο παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηνπηθά 

πξνβιήκαηα κε ακκψλην θαη αξζεληθφ. ε έλα ζεκείν βξέζεθε πςειή ζπγθέληξσζε 

θπηνθαξκάθσλ, ελψ νη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζηα ρισξηνχρα θαη ζεηηθά 

απνδίδνληαη ζην γεσινγηθφ πεξηβάιινλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε πνηνηηθή 

θαηάζηαζε έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαιή». Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε φκσο ηνπ ζψκαηνο 

έρεη ραξαθηεξηζζεί «θαθή» ιφγσ ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ. 

Υξήζε λεξνχ: Τδξεπηηθή / Αξδεπηηθή. 

3.2.31.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

Απφ ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ, είλαη 

ε εθηίκεζε αληιήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο θαη ε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαθνινχζεζεο. Λφγσ ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ ζψκαηνο, 

έρεη ζεκαζία λα πξνζδηνξηζζεί θαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ αληιήζεσλ, δηφηη δελ 

απνηειεί ην ζψκα εληαίν πδξνθφξν. Δθφζνλ θαζνξηζζεί επαθξηβψο ν φγθνο 

αληιήζεσλ θαη ε ρσξηθή ηνπ θαηαλνκή, ζα είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζνχλ κε αθξίβεηα 

νη επηκέξνπο παξεκβάζεηο γηα ελίζρπζε ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ. ε απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ έξγα εκπινπηηζκνχ θαη πδξνιεςίαο ηνπηθήο 

ζεκαζίαο (θνίηεο ησλ θχξησλ πδαηνξεπκάησλ) θαη ρξήζε λεξνχ απφ άιινπο πφξνπο 

(αλαθχθισζε, επηθαλεηαθή ηακίεπζε).  

Πέξαλ ησλ γεσξγηθψλ ρξήζεσλ θαη νηθηζκψλ, ζην ζψκα βξίζθεηαη ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο (ρψξνη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, βηνκεραληθέο 

κνλάδεο θηι.). Γηα ηηο πεξηνρέο απηέο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ πξφιεςε ή απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ ζεκάησλ επηβάξπλζεο πνηφηεηαο. Κάηη 

ηέηνην θαζίζηαηαη απαξαίηεην φρη κφλν γηα ην ίδην ην ζψκα, επεηδή ιφγσ ηεο ζέζεο 

θαη ησλ πδξαπιηθψλ παξακέηξσλ ηνπ (ζρεηηθά κηθξέο δηαπεξαηφηεηεο) επλνείηαη ε 

θίλεζε ησλ ξχπσλ πξνο ηνπο θαηάληε πδξνθνξείο ή/θαη ηακηεπηήξεο. 
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Λφγσ θαη ηεο πδξεπηηθήο ρξήζεο ηνπ ζψκαηνο, έρνπλ θαζνξηζζεί δψλεο πξνζηαζίαο 

γεσηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. Οη δψλεο απηέο ζα πξέπεη λα 

επαλαμηνινγεζνχλ θαη φπνπ ρξεηαζζεί λα αλακνξθσζνχλ κε θξηηήξην ηελ αχμεζε 

ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδνληαη νη ξχπνη γηα ηελ πξνζβνιή ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο 

(ζήκεξα είλαη 50 εκέξεο).   

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 

hn

Q
FR s





50

50
 

φπνπ R50  : ε αθηίλα δψλεο πξνζηαζίαο κε θέληξν ην ζεκείν αλαθνξάο 

(γεψηξεζε) 

 Fs  :  ζπληειεζηήο αζθαιείαο κε εχξνο ηηκψλ 1,3-1,5 

 n   :  ελεξγφ πνξψδεο 

 h   : πάρνο θνξεζκέλεο δψλεο 

 Q50  : παξνρή άληιεζεο γηα ρξφλν κεηάβαζεο 50 εκεξψλ    

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εληαρζεί ην ζψκα ζηελ πνιηηηθή ειέγρνπ δήηεζεο πνπ ζα 

ηζρχζεη γηα ην ζχλνιν ησλ ζσκάησλ. Με ηελ πνιηηηθή απηή εθηηκάηαη φηη ζα θαηαζηεί 

δπλαηή ε κείσζε ησλ αληιήζεσλ κέζσ αιιαγήο ρξήζεσλ ή απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο 

ηνπ πφξνπ. 
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3.2.32. Σξόνδνο – CY_19 

3.2.32.1. Αμηνιφγεζε Καηάζηαζεο Τπνγείνπ ψκαηνο 

3.2.32.1.1. Πνζνηηθή Καηάζηαζε 

Γηα ηελ επξχηεξε ρξνληθή πεξίνδν 1978-2008, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ 

δηαθξίλνληαη πησηηθέο ηάζεηο κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ αλά πεξηνρή θαη ζέζε. 

Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ αηρκψλ θαη πνιιέο θνξέο ηεο βαζηθήο ξνήο 

ησλ πεγψλ.Σν ελ ιφγσ ζψκα θαηαιακβάλεη κεγάιε έθηαζε, κε ζεκαληηθφ κέξνο 

απηνχ ρσξίο ρξήζεηο, ελψ ζε κεκνλσκέλεο πεξηνρέο παξνπζηάδεηαη απμαλφκελε 

αλάπηπμε. Ζ αλνκνηγέλεηα απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζρεηηδφκελε αλνκνηνγέλεηα 

ζηελ θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο, δπζρεξαίλεη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζπλνιηθά γηα ην ππφγεην ζψκα.  Χζηφζν γηα δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο 

θξίζεθε ζθφπηκν απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 

κειέηεο ηεο παξνχζαο, λα ραξαθηεξηζζεί ε πνζνηηθή θαηάζηαζε «θαθή», ιφγσ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ππνβάζκηζεο ηνπ πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

θαηαζηεί δπλαηή ε  ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη άξζε ζπλζεθψλ επηδείλσζεο ζε 

πεξηνρέο πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην.  

3.2.32.1.2. Φεκηθή Καηάζηαζε 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο γηα ην ελ ιφγσ 

ππφγεην πδαηηθφ ζψκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πδξεπηηθή ρξήζε. 

Πίλ. 3-60: Τηνζεηεζείζεο νξηαθέο ηηκέο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ αλαθνξάο γηα ην 
ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_19 

Πξνηεηλφκελεο Αλψηεξεο Σηκέο 

Αξζεληθφ 10 κg/l Υισξηνχρα ηφληα 250 mg/l 

Κάδκην 5 κg/l Θεηηθά ηφληα 250 mg/l 

Μφιπβδνο 10 κg/l Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2.500 κS/cm 

Τδξάξγπξνο 1 κg/l Σξηρισξναηζπιέλην 5 κg/l 

Ακκψλην 0,5 mg/l Σεηξαρισξναηζπιέλην 2 κg/l 

Ζ γεληθή εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ πεξηιακβάλεη πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

ζεηηθψλ θαη βνξίνπ, ιφγσ νξπθηνινγηθήο ζχζηαζεο νθηνιίζσλ, ελψ ηνπηθέο αηρκέο ζε 

ζπγθεληξψζεηο ρισξηνχρσλ απνδίδνληαη ζε κεραληζκνχο απφπιπζεο 
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εγθισβηζκέλσλ αιάησλ ζηηο ιάβεο. Σα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο επηβεβαηψλνπλ 

θάπνηεο ππεξβάζεηο νξίσλ ζηα ζεηηθά, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη αξθεηέο λα 

επεξεάζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζαλ «θαιή» ηεο ρεκηθήο θαηάζηαζεο. 

3.2.32.1.3. Απνηέιεζκα Αμηνιόγεζεο 

πλνςίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε, ηα δεδνκέλα πνηφηεηαο θαη πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ απφ ηα Σκήκαηα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο (ΣΑΤ - ΣΓΔ) θαη ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ «θαθή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο (βι. Πίλ. 3-2) ιφγσ 

ηνπηθψλ θαηλνκέλσλ επηδείλσζεο ηνπ πνζνηηθνχ θπξίσο ηζνδπγίνπ.  

3.2.32.2. Τθηζηάκελεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ιεηηνπξγνχλ αξθεηέο εθαηνληάδεο γεσηξήζεηο 

ζηνλ πδξνθνξέα γηα άξδεπζε θαη γηα χδξεπζε. Ζ άληιεζε απφ απηνχο ηνπο 

πδξνθνξείο ην έηνο 2000 εθηηκήζεθε βάζεη ησλ δεδνκέλσλ δήηεζεο λεξνχ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο θθ. Λνπθά αβίδε, Κπξηάθν Αιεμάλδξνπ θαη Gerald 

Dorflinger.  Ζ δήηεζε γηα χδξεπζε εθηηκήζεθε ζε 2,5 εθ. m3/έηνο θαη γηα άξδεπζε ζε 

15,5 εθ. m3/έηνο. Σκήκα ηεο δήηεζεο γηα άξδεπζε θαιχπηεηαη απφ πεγέο (βι. ρήκα 

3-18 ), εθηξνπέο επηθαλεηαθνχ λεξνχ, θαζψο θαη απφ θξάγκαηα θαη δεμακελέο 

(Πξφγξακκα Πηηζηιηάο θαη άιια έξγα χδξεπζεο/άξδεπζεο).  
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ρήκα 3-18: Υξήζεηο πεγώλ ζην Σξόνδνο 

Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 27 ηακηεπηήξεο δηαθφξσλ κεγεζψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ζψκαηνο (εμαηξψληαο απηνχο ηεο Πηηζηιηάο). Ζ άληιεζε εθηηκήζεθε ζην παξειζφλ φηη 

είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 12-13 εθ. m3/έηνο. Γε δηαπηζηψζεθε πηψζε ζηάζκεο ηεο 

ηάμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 5, αιιά φπσο αλαθέξεηαη θαη 

παξαπάλσ ην θαηλφκελν πθίζηαηαη. Μφλν ζε κεξηθνχο κηθξνχο θαη απνηειεζκαηηθά 

ηξνθνδνηνχκελνπο πδξνθνξείο, ε άληιεζε είλαη ζε ηζνξξνπία κε ηε θπζηθή 

ηξνθνδνζία. Όπσο δείρλνπλ ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα ζηάζκεο, πνιινί 

πδξνθνξείο επαλέξρνληαη κεξηθψο θάησ απφ θαλνληθέο πδξνκεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε γηα χδξεπζε ελψ θάπνηεο θαιχπηνπλ 

αξδεπηηθέο αλάγθεο. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, είλαη ε ηξσηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ησλ πεγψλ απφ αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ήδε κηα απφ ηηο πεγέο(πθηά ή Κξχα Πεγάδηα) έρεη ηεζεί εθηφο 

ρξήζεο ιφγσ ξχπαλζεο, ελψ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Υξπζνρνχο αλαθέξζεθε 

αληίζηνηρν πξφβιεκα θαηά ηελ επίζθεςε ηεο νκάδαο κειέηεο. Δπί ηνπ παξφληνο, 

ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, έρνπλ θεξπρζεί δψλεο πξνζηαζίαο ζε δχν 
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πεγέο, ζηε Μαξαζνχληα (Πάθνο – Τδαηηθφ ψκα Λεχθαξα-Πάρλα). Θα πξέπεη ε 

πξαθηηθή λα εθαξκνζζεί ζε φιεο ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε. 

3.2.32.3. Δπηθαηξνπνηεκέλε εθηίκεζε πνζνηηθνχ ηζνδπγίνπ 

Σν ηζνδχγην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππφγεηνπ ζψκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ 

πνιπάξηζκεο επηκέξνπο πδξνθφξεο δψλεο εθηηκήζεθε ελδεηθηηθά. Λφγσ ηεο κεγάιεο 

έθηαζεο, ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο γεηηλίαζεο 

κε ζεκαληηθφ αξηζκφ άιισλ ππφγεησλ ζσκάησλ, ε θαηάξηηζε ηνπ αθξηβνχο 

ηζνδπγίνπ ηνπ απνηειεί ζχλζεην εγρείξεκα κε πνιχ κεγάιεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ 

θαη παξαθνινχζεζεο. Με δεδνκέλε θαη ηε ζχλζεηε γεσινγηθή δνκή ηνπ ζψκαηνο θαη 

ην κεγάιν πςνκεηξηθφ εχξνο, εθηηκάηαη φηη αθφκα θαη εάλ επηηεπρζεί κε θάπνηα 

αθξίβεηα ν πξνζδηνξηζκφο θάπνησλ απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ηζνδπγίνπ, ζα είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα πξνζεγγηζζνχλ κε αθξίβεηα νη απνιήςηκνη φγθνη. Χζηφζν, έγηλε 

απφπεηξα ζηελ παξνχζα λα εθηηκεζεί ε ηάμε κεγέζνπο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, κε 

βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ ζεσξεηηθψλ αλαγθψλ άξδεπζεο θαη χδξεπζεο ζην ζχλνιν 

ηεο έθηαζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ. 

Σαπηφρξνλα, αμηνπνηήζεθε θαη ε δηαζέζηκε πιεξνθνξία παξνρψλ ησλ πεγψλ γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ εθξνψλ. Οη παξνρέο ησλ πεγψλ αλαιχζεθαλ επίζεο γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ δπλακηθψλ απνζεκάησλ θαη ε αλάιπζε παξαηίζεηαη ζε άιιε ππνβνιή 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη ηάζεηο ησλ παξνρψλ θαη ηεο ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ 

απνηεινχλ δείθηε γηα ηελ αεηθνξία ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαη ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ νη πξνηεηλφκελνη φγθνη απφιεςεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρεη εθηηκεζεί ζε πξνγελέζηεξε πξνζέγγηζε ε 

δήηεζε άξδεπζεο θαη χδξεπζεο κε δεδνκέλα ηνπ 2000. ηελ παξνχζα έγηλαλ επίζεο 

εθηηκήζεηο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ πιεζπζκψλ ζηελ πεξηνρή θαη ηα 

απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

Πίλ. 3-61: πγθξηηηθή εθηίκεζε δήηεζεο γηα δηάθνξνπο ηνκείο από πξνγελέζηεξεο θαη 
ηελ παξνύζα κειέηε γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_19 

Σνκέαο Εήηεζεο 

10
6
 m

3
 εηεζίσο 

Πξνγελέζηεξε Μειέηε κε 
δεδνκέλα 2000 (κειέηε FAO) 

Παξνχζα Πξνζέγγηζε κε ζηνηρεία ΚΟΑΠ θαη 
πιεζπζκψλ ζε πξνβνιή 2011 (ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία) 

Άξδεπζε 15,5 34,0 

Ύδξεπζε 2,5 3,0 
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Κηελνηξνθία Γελ αλαθέξεηαη μερσξηζηά 1,00 

Όζνλ αθνξά ηελ χδξεπζε ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κπνξεί λα απνδνζεί ελ κέξεη 

ζηε γεληθφηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην 2000 έσο ην 2011, αιιά ε κεγάιε 

δηαθνξά επέξρεηαη ζηελ άξδεπζε. Γεληθά, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη απφ ηηο 

ιίγεο πεξηνρέο πνπ ε πξνζέγγηζε εθηίκεζεο δήηεζεο έδσζε ηέηνηα δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ. Οη βαζηθέο πεγέο ζθάικαηνο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ 

πηνζεηείηαη, είλαη νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο, νη παξαδνρέο γηα ηε ζηξεκκαηηθή 

απαίηεζε θαη ν νξηζκφο ηνπ «Σξνφδνπο». Ήδε εληνπίζζεθε δηαθνξά ζην ππφγεην 

πδαηηθφ ζψκα ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην «Γάζνο Λεκεζνχ», ελψ ζε 

παιαηφηεξεο πξνζεγγίζεηο δελ πεξηιακβαλφηαλ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη απφ ην 

ζχλνιν ησλ δεισκέλσλ σο αξδεχζηκσλ εθηάζεσλ (πεξίπνπ 72.000 ζηξέκκαηα) νη 

ειηέο θάζε θαηεγνξίαο θαιχπηνπλ >40% (31.000 ζηξέκκαηα), ελψ απφ πιεπξάο 

δήηεζεο, εάλ γίλεη δεθηφ φηη αξδεχνληαη αληηπξνζσπεχνπλ επίζεο >40% ηεο 

ζπλνιηθήο εθηηκεζείζαο δήηεζεο. Οη αξκφδηνη ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο  

επηβεβαηψλνπλ ηελ άξδεπζε ησλ ειαηφδελδξσλ θαη νη εθηάζεηο απηέο έρνπλ δεισζεί 

ζηνλ ΚΟΑΠ σο αξδεπφκελεο, νπφηε δερφκελνη ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί ε εληζρπκέλε εθηίκεζε ηεο δήηεζεο.  Δπεηδή ζεσξήζεθε πνιχ κεγάινο ν 

φγθνο πνπ πξνθχπηεη ζαλ δήηεζε άξδεπζεο, έγηλε αξρηθά δεθηφ φηη ε ζπλνιηθή 

άληιεζε γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 15 x 106 m3. Παξφια απηά, ζε 

ζχζθεςε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο πνπ έγηλε ζηηο  5.11.2009, 

ζπκθσλήζεθε λα πηνζεηεζνχλ νη απμεκέλεο εθηηκήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζζεθε ζην ζχλνιν ησλ ζσκάησλ. Οη ιφγνη πεξηιακβάλνπλ 

αθελφο ζπκθσλία κε ηηο εθηηκήζεηο θάπνησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο 

θαη αθεηέξνπ ηελ νκνηνγέλεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, 

ε νπνία εμαζθαιίδεη θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη έιεγρν δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ.  

Γηα ηηο εθξνέο απφ ην ππφγεην ζψκα ειήθζεζαλ ζηνηρεία παξνρψλ πεγψλ θαη 

επηρεηξήζεθε λα αμηνπνηεζεί πξνγελέζηεξε πξνζνκνίσζε (βι. Βηβιηνγξαθία 18). 

Έηζη απφ ηνπο φγθνπο πνπ εθηηκήζεθαλ παξαπάλσ ζαλ ζεσξεηηθή δήηεζε γηα θάζε 

ρξήζε, επηρεηξήζεθε λα εθηηκεζνχλ θαη νη αληιήζεηο απφ ηα ππφγεηα απνζέκαηα. 

Κάηη ηέηνην, επεηδή δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία αληιήζεσλ θαη δελ εληνπίζζεθαλ 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία πδξνιεςηψλ απφ επηθαλεηαθέο πεγέο κε εμαίξεζε θάπνηνπο 

ηακηεπηήξεο, έγηλε επίζεο κε έκκεζν ηξφπν θαη επηδέρεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζεο. 
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Πίλ. 3-62: Σακηεπηήξεο ζην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_19, κε εξπζξό εμαηξνύληαη από 
πιήξε ζπλεηζθνξά ιόγσ ρξήζεο ζηα θαηάληε 

Όλνκα Σακηεπηήξα Πεξηνρή/Υσξηό Σακίεπζε (10
3
 m

3
) 

Αγξφο Κππεξνχληα-Αγξίδηα 99 

Καινπαλαγηψηεο Καινπαλαγηψηεο 363 

Ξπιηάηνπ Ξπιηάηνο 1430 

Καιαβαζζφο Οξά 17100 

Αξαθαπάο Αξαθαπάο 129 

Παιαηνρψξη Παιαηνρψξη Οξεηλήο   

Γηπφηακνο Πάλσ Λεχθαξα 15500 

Λεχθαξα Πάλσ Λεχθαξα 13850 

Καινχ Υσξηνχ Γνχξξη 82  

Λχκπηα Μνζθηιφηη 18  

Πσκφο Πσκφο 860  

Πχξγνο Πεγαίλεηα 55  

Μαξαζάζα Αγ. Δπηθάλεηνο  

Αγ. Μαξίλα Αγ. Μαξίλα Υξπζνρνχο 298 

Αξγάθα-Μαθνχληα Μαθνχληα-Κηλνχζα 990 

Σξηκίθιηλε Σξηκίθιηλε 340 

Λπζξνδφληαο Λπζξνδφληαο 32  

Λεχθα-Καθειέο Κάκπνο   

Γαιήλε Γαιήλε-Κάκπνο 23 

Πέηξα Δπξχρνπ-Φιάζνπ 32  

Αθξνχληα Αθξνχληα 23 

Βπδαθηά Βπδαθηά 1690  

Πεξαπέδη Πεξαπέδη 55 

Ακπειηθνχ-Λεχθα Ακπειηθνπ-Λεχθα   

Ακπειηθνχ Ακπειηθνχ   

Αξαθαπάο Αξαθαπάο 129 

Άγηνη Βαβαηζηληάο Άγηνη Βαβαηζηληάο 53 

ΤΝΟΛΟ  2644 

ηνλ παξαπάλσ Πίλ. 3-62 δίδνληαη νη ηακηεπηήξεο θαη ν φγθνο ηακίεπζεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο Σξνφδνπο. Λφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ, 

πηνζεηήζεθε ε παξαδνρή φηη νη ηακηεπηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο ζθίαζε 

ζπλεηζθέξνπλ εηήζηα θαηά ηνλ φγθν ηακίεπζήο ηνπο (ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε), ελψ 

νη ππφινηπνη πνπ εληάζζνληαη ζε θαηάληε, θαηά παξαδνρή ζπλεηζθέξνπλ 10% ηνπ 

φγθνπ ηακίεπζεο.  

Έξγα επηθαλεηαθήο ηακίεπζεο Παξαδνρή κέζνπ εηήζηνπ όγθνπ ζπλεηζθνξάο ζηελ θάιπςε 
δήηεζεο10

6
m

3
 

Πηηζηιηά  2,5 

Άιινη ηακηεπηήξεο 2,64 

Μεγάινη Σακηεπηήξεο 5,00 

ΤΝΟΛΟ ~10,0 
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Έηζη απφ ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε δήηεζεο ησλ 38 x 106m3 ηα 10 x 106m3  

πξνέξρνληαη απφ επηθαλεηαθνχο πφξνπο θαη ηα ππφινηπα 28 x 106m3 απφ ππφγεηα 

ηακίεπζε. εκεηψλεηαη εδψ φηη πνιιά απφ ηα έξγα επηθαλεηαθήο ηακίεπζεο 

ηξνθνδνηνχληαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ βαζηθή ξνή ησλ πνηακψλ/ξεκάησλ ε 

νπνία απνηειεί ζπληζηψζα ηεο ππφγεηαο ηακίεπζεο αιιά δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ 

λα δηαρσξηζηεί ζηελ παξνχζα πξνζέγγηζε. 

Πίλ. 3-63: πγθξηηηθή εθηίκεζε πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ πεξηόδνπ 2000-2008 & 1990-2000 
γηα ην ππόγεην πδαηηθό ζώκα CY_19 

Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Μέζε Βξνρφπησζε (Average Rainfall) -mm 
555   

πληειεζηήο θαηείζδπζεο (Recharge 
coefficien)) Αδηάζηαην (%) 

7,0%   

Δπηθάλεηα ψκαηνο (Aquifer Area) –km
2
 

2352   

Δκπινπηηζκόο [1]     

Καηαθξεκλίζκαηα (Rain) 10
6
 m

3
 / yr 

91,4 130 

Ρνή πνηακνχ (River) -10
6
 m

3
 / yr 

0 0 

Δπηζηξνθέο απφ άξδεπζε-χδξεπζε (Return 
Irrig / Domestic) -10

6
 m

3
 / yr 

4 0 

Τπφγεηεο Δηζξνέο (Groundwater inflow) -10
6
 

m
3
 / yr 

0,00 0 

Απψιεηεο ηακίεπζεο (Dam Losses) 10
6
 m

3
 / 

yr 
0 0 

Σερλεηφο Δκπινπηηζκφο (Artificial 
Recharge)- 10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Θαιάζζηα Γηείζδπζε (Sea Intrusion)- 10
6
 m

3
 

/ yr 
0 0 

Σύλνιν εκπινπηηζκνύ 
95,4 130,00 

Δθξνέο [2]     

Δθξνέο – Απνιήςεηο (Extraction) -10
6
 m

3
 / yr 

28 13 

Δθξνέο – Τπφγεηεο Δθξνέο (Groundwater 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

70 120 

Δθξνέο – Δθξνέο πξνο ηε ζάιαζζα (Sea 
Outflow) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Σύλνιν εθξνώλ 
98,00 133,00 

ΤΝΟΛΟ (=[1]-[2]) - ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

-2,62 -3 

Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε (Recom. Extraction)- 
10

6
 m

3
 / yr 

25 10 
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Παξάκεηξνο  Πεξίνδνο 2000-2008 Πεξίνδνο 1990-2000 

Τπεξάληιεζε (Overpumping) -10
6
 m

3
 / yr 

-3,0 -3,0 

Πξνηεηλφκελνο Όγθνο Αχμεζεο Αληιήζεσλ 
(Recom. increase in pumping) -10

6
 m

3
 / yr 

0 0 

Πξνηεηλφκελε Απφιεςε γηα κειινληηθή 
αεηθφξν δηαρείξηζε κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 
πδξνθνξέα -10

6
 m

3
 / yr 

25,00   

3.2.32.4. Σεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ιήςεο κέηξσλ γηα επίηεπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ ηφρσλ 

3.2.32.4.1. Γεληθά 

Δμεηάζζεθαλ δεδνκέλα απφ 108 ζεκεία κεηξήζεσλ ζηάζκεο εθ ησλ νπνίσλ ηα 30 

απφ ην ΣΓΔ θαη ηα ππφινηπα απφ ην ΣΑΤ. Γε δηαηίζεληαη εθηελείο πεξίνδνη 

ρξνλνζεηξψλ κε ηαθηηθέο κεηξήζεηο (ρσξίο κεγάια θελά) κε εμαίξεζε θάπνηεο 

πεξηνρέο (Πνηακίηηζζα, Πιάηξεο, Γχκεο, Αγξφο θηι.), φπνπ ηα δεδνκέλα θαιχπηνπλ 

ηελ πεξίνδν 1977-2008. Πνιιά απφ ηα ζεκεία έρνπλ ρξνληθφ νξίδνληα κεηξήζεσλ 

απφ ην 2002 έσο 2009 (θπξίσο απφ ΣΓΔ). Δμαηηίαο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ δελ είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ηεο ζηάζκεο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ εχξνο. Απφ ηα δεδνκέλα 2002-2009 πξνθχπηεη ζηα 

πεξηζζφηεξα ζεκεία αλνδηθή ηάζε κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλά πεξηνρή. Γηα ηελ 

επξχηεξε φκσο ρξνληθή πεξίνδν 1978-2008, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ 

δηαθξίλνληαη πησηηθέο ηάζεηο κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ αλά πεξηνρή θαη ζέζε. 

Δπηπιένλ απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ πεγψλ, νη κέζεο παξνρέο πνηθίινπλ απφ 4 

έσο > 50 l/s θαη θαίλεηαη ζαθήο ε κείσζε ησλ αηρκψλ κεηά ην 1990, ελψ ζε θάπνηεο 

απφ ηηο πεγέο πέξα απφ ηηο αηρκέο, ζαθή πησηηθή ηάζε αθνινπζεί θαη ε βαζηθή ξνή. 

Ζ γεληθή εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ πεξηιακβάλεη πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

ζεηηθψλ θαη βνξίνπ, ιφγσ νξπθηνινγηθήο ζχζηαζεο νθηνιίζσλ, ελψ ηνπηθέο αηρκέο ζε 

ζπγθεληξψζεηο ρισξηνχρσλ απνδίδνληαη ζε κεραληζκνχο απφπιπζεο 

εγθισβηζκέλσλ αιάησλ ζηηο ιάβεο. 

Σα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο επηβεβαηψλνπλ θάπνηεο ππεξβάζεηο νξίσλ ζηα ζεηηθά 

νη νπνίεο φκσο δελ είλαη αξθεηέο λα επεξεάζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζαλ «θαιή» ηεο 

πνηνηηθήο θαηάζηαζεο. 

Υξήζε λεξνχ: Τδξεπηηθή / Αξδεπηηθή. 
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3.2.32.4.2. Σηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο κέηξσλ 

 Γηα ηελ πνζνηηθή επάξθεηα ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ, πξνηείλεηαη ινηπφλ 

αθελφο λα πεξηνξηζζεί ε θάιπςε ηεο αξδεπηηθήο δήηεζεο, άκεζα απφ ηα 

ππφγεηα λεξά (αληιήζεηο), κε επέθηαζε ηεο αμηνπνίεζεο επηθαλεηαθψλ 

ξνψλ, ελψ ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη θαηά ην δπλαηφλ ζε εηήζηα βάζε ε 

αγξνηηθή παξαγσγή ζχκθσλα κε δείθηεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ γηα ηνλ 

ζθνπφ ζε επφκελε ππνβνιή. Ο έιεγρνο απηφο απνζθνπεί ηφζν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ εηήζησλ θαιιηεξγεηψλ, φζν θαη ζηηο πξαθηηθέο άξδεπζεο 

ησλ κφληκσλ (ππεξεηήζησλ). 

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνηνηηθνχ θαζεζηψηνο πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ησλ 

δσλψλ πξνζηαζίαο ζε γεσηξήζεηο θαη ε θαζηέξσζή ηνπο θαη ζηηο πεγέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε εκπινπηηζκφ ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο. 

 Θα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ φια ηα δεδνκέλα παξνρψλ πεγψλ πνπ 

δηαηίζεληαη κε αληίζηνηρεο αλαιχζεηο γηα ηελ εθηίκεζε θαη νξγάλσζε ηεο 

δηάζεζεο πφζηκνπ λεξνχ απφ πεγέο. 

 Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο αληιήζεσλ θαη θπζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρξήδεη νπζηαζηηθήο αλάπηπμεο θαη βειηηζηνπνίεζεο, γηα ηελ 

δηάζεζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ ιήςε απνηειεζκαηηθψλ 

απνθάζεσλ ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο.  

ηα πιαίζηα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη ηα κέηξα λα εμαζθαιίδνπλ ηα παξαθάησ: 

1.      Καηαγξαθή γεσηξήζεσλ (πνιιέο παξάλνκεο) 

2.      Καηαγξαθή αληιήζεσλ  

3.      Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο άληιεζεο (Τπεξάληιεζε) 

4.    Σνπνζέηεζε κεηξεηψλ ζηα ζπίηηα θαη εμνρηθά θαη ρξέσζε αλάινγα κε ηελ 

θαηαλάισζε ίζσο κε αλάινγε κε ηηο πφιεηο ρξέσζε (Γίλεηαη γεληθή ζπαηάιε λεξνχ 

θαη άξδεπζε θήπσλ απφ πφζηκν λεξφ) 

5.      Δθαξκνγή κνληέξλσλ ζπζηεκάησλ (νηθνλνκηθψλ) άξδεπζεο (Πνιινί πνηίδνπλ 

κε ιεθάλεο) 

6.      Αληηθαηάζηαζε πεπαιαησκέλσλ δηθηχσλ (Μεγάιεο απψιεηεο ζε πνιιά δίθηπα) 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  223399  ααππόό  552277 

7.      Κίλεηξα γηα αληηθαηάζηαζε πδξνβφξσλ θαη κε πξνζνδνθφξσλ θαιιηεξγεηψλ  

(κεξηθά νπσξνθφξα) κε πην πξνζνδνθφξα θαη ιηγφηεξν πδξνβφξα. 

8.      Καζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ πδξνθνξέσλ (κε θάπνηα ζρεηηθή αθξίβεηα) θαη ε 

έθδνζε λέσλ αδεηψλ αλφξπμεο γεσηξήζεσλ θαη πδξνιεςίαο αλάινγα κε ην ηνπηθφ 

ηζνδχγην απνθεχγνληαο ηελ ππεξάληιεζε 

9.      Πεξηνξηζκφο ηεο ξχπαλζεο γηα ζθνπνχο πξφιεςεο. 

10. Καζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο πεγψλ θαη επέθηαζε ηέηνησλ δσλψλ γηα ηηο 

γεσηξήζεηο 

 

 

 

 

 

3.3. ύλζεζε εθηηκήζεσλ πνηνηηθνύ θαη πνζνηηθνύ ηζνδπγίνπ 
ησλ ππνγείσλ πδαηηθώλ ζσκάησλ 

Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ ηνπ ηζνδπγίνπ νδήγεζε 

ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

1. Απφ ηα δεθαελλέα (19) ππφγεηα ζψκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ, κφλν ηα ηξία (3) δε 

βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο ππεξάληιεζεο (βι. Πίλ. 3-64) γηα ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν (2000-2008).  

2. Οη κεγαιχηεξεο αλαινγίεο φγθσλ ππεξάληιεζεο κε εθηηκήζεηο απφδνζεο 

ζπζηήκαηνο, θαηαγξάθεθαλ ζηα ππφγεηα πδαηηθά ζψκαηα Κνθθηλνρψξηα, 

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

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

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

Πάθνο, φπνπ δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά ή απνζπαζκαηηθά δεδνκέλα αληιήζεσλ. 
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4. Δπί ηνπ παξφληνο ν ζπλνιηθφο κέζνο εηήζηνο φγθνο ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ, 

αλέξρεηαη ζε 10 x 106 m3, ελψ πεξί ηα 8 x 106 m3 αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε, θπξίσο ζηα ππφγεηα ζψκαηα Κνθθηλνρψξηα, Κίηη – 

Πεξβφιηα θαη Αθξσηήξη. 

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

ζε 131 x 106 m3 εηεζίσο. 

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

απνδνζεί απφ θάζε ππφγεην ζψκα, ρσξίο πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο πνζνηηθήο 

θαη πνηνηηθήο θαηάζηαζεο (βι. Πίλ. 3-64). Ο πξνηεηλφκελνο φγθνο άληιεζεο γηα 

ην ζχλνιν ησλ ζσκάησλ αλέξρεηαη ζε 104 x 106 m3 εηεζίσο. 

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

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

απφ ηα Σκήκαηα Αλάπηπμεο Τδάησλ, Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο θαη ηελ 

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

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

ππνβάζκηζεο. 

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

Λεπθάξσλ-Πάρλαο, παξαηεξήζεθε κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ πξνγελέζηεξσλ 

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

ησλ αξδεχζεσλ.  

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

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ππνβάζκηζεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. 

11. Ο ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ δεκηνπξγεί δπζκελείο 

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

πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλ επηβαξεκέλσλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ην ίδην ην ζψκα 

ζα επηβξαδχλεη ζεκαληηθά ηελ πνηνηηθή απνθαηάζηαζή ηνπ. Έηζη ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο, απηέο ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ ηξίηνπο πφξνπο 

νη νπνίνη δελ ζα έρνπλ πνηνηηθέο επηβαξχλζεηο.  

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

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

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

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

ζπγθεθξηκέλα ζψκαηα, φπνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο δηαζεζηκφηεηαο 

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

φρη κφλν ζα βειηησζεί ε εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ, αιιά ζα κπνξέζνπλ λα 
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αμηνινγεζνχλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηε 

δηαηήξεζε ή απνθαηάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ππνγείνπ ζψκαηνο.  

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

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

ππνβνιή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ππνβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κε 

ηερληθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε. 

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

ππνγείσλ ζσκάησλ εθηηκάηαη φηη γηα θάπνηα ζψκαηα δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ζηα πιαίζηα ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο 

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

δξνκνινγεζνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα άξνπλ ηα αίηηα επηδείλσζεο ησλ 

ζσκάησλ. 

15. Σν δίθηπν παξαθνινχζεζεο ρξήδεη βειηηψζεσλ ηφζν γηα ηελ πην 

αληηπξνζσπεπηηθή θάιπςε φζν θαη ζρεηηθά κε ηηο γεσηξήζεηο ζηηο νπνίεο 

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

δείθηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ (representativity index) πνπ έρεη 

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

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

Δπίζεο ην πθηζηάκελν δίθηπν ζε κεγάιν βαζκφ βαζίδεηαη ζε ηδησηηθέο 

γεσηξήζεηο, πνπ θαζηζηά ηελ παξνρή δεδνκέλσλ αλαθξηβή θαη φρη απξφζθνπηε. 

Πίλ. 3-64: εκεξηλό θαζεζηώο άληιεζεο ππνγείσλ ζσκάησλ 

Κσδηθόο Ολνκαζία 

Σάζεηο ηάζκεο 
Τπνγείνπ Νεξνύ 

2000-2008 

Πξνηεηλόκελνο Όγθνο 
Απόιεςεο      (10

6
 m

3
 / 

yr) 
Τπεξάληιεζε      

(10
6
 m

3
 / yr) 

CY-1 
Κνθθηλνρψξηα 

Αλνδηθή-Κπκαηλφκελε 6 4,5 

CY-2 

Αξαδίππνπ Γχςνη 

Πησηηθή-Κπκαηλφκελε 0,5 0,5 

CY-3 
Κίηη-Πεξβφιηα  

Κπκαηλφκελε 1,7 1,1 

CY-4 
Εχγη-νθηάδεο 

ηαζεξή-Κπκαηλφκελε 2,65 0,7 

CY-5 
Γχςνη Μαξσλίνπ 

ηαζεξή ή Πησηηθή 1,00 0,7 

CY-6 

Μαξί-Καιφ Υσξηφ θαη Φακκίηεο 
Υνηξνθνηηίαο 

Πησηηθή 1,3 0,4 

CY-7 
Γεξκαζφγεηα ηαζεξή – 

Ρπζκηδφκελε 1,4 0 

CY-8 
Λεκεζφο 

Κπκαηλφκελε 2,5 0,9 

CY-9 
Αθξσηήξη Κπκαηλφκελε - 

Αλνδηθή 2 2,4 

CY-10 
Παξακάιη-Απδήκνπ Κπκαηλφκελε - 

Πησηηθή  0,3 0,7 
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Κσδηθόο Ολνκαζία 

Σάζεηο ηάζκεο 
Τπνγείνπ Νεξνύ 

2000-2008 

Πξνηεηλόκελνο Όγθνο 
Απόιεςεο      (10

6
 m

3
 / 

yr) 

Τπεξάληιεζε      
(10

6
 m

3
 / yr) 

CY-11 

Πάθνο Κπκαηλφκελε-Πησηηθή 
ζηα αλαηνιηθά 19 0,5 

CY-12 

Λεηχκβνπ-Γηφινπ 

ηαζεξή-αλνδηθή 0,8 0.1 

CY-13 
Πέγεηα 

Πησηηθή 0,5 1,1 

CY-14 
Αλδξνιίθνπ 

ηαζεξή-Αλνδηθή 0,80 0 

CY-15 
Υξπζνρνχ-Γηαιηά 

Πησηηθή 2,00 0,3 

CY-16 
Πχξγνο Πησηηθή ζηα παξάθηηα 

ηκήκαηα 0,60 0,3 

CY-17 
Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία 

Πησηηθή 20 6,7 

CY-18 
Λεχθαξα-Πάρλα 

Πησηηθή-Κπκαηλφκελε 16,00 3 

CY-19 
Σξφνδνο 

Κπκαηλφκελε 25 3 

ΤΝΟΛΑ 104,1 26,9 

*Ο φγθνο πνπ πξνηείλεηαη γηα ην ππφγεην ζψκα CY_7, πξνθχπηεη απφ θπζηθή 

αλαπιήξσζε ρσξίο εκπινπηηζκφ 
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Πίλ. 3-65: Απνηειέζκαηα ραξαθηεξηζκνύ ππνγείσλ πδαηηθώλ ζσκάησλ 

Τπφγεην Τδαηηθφ ψκα Πνζνηηθφ Ηζνδχγην Γηείζδπζε 

Θαιαζζίνπ 

Μεηψπνπ 

Πνηνηηθή 

Καηάζηαζε 

Τςειέο ζπγθεληξψζεηο 

ή/θαη ππεξβάζεηο 

ΤΓΡΔΤΣΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 

ΝΔΡΟΤ 

Κσδηθφο Ολνκαζία Υαξ/ζκφο  Σάζεηο Γεδνκέλσλ 

ηάζκεο & Πεγψλ 

Αλάγθε βειηίσζεο 

πνζνηηθήο 

πιεξνθνξίαο 

CY_1 Κνθθηλνρψξηα ΚΑΚΖ 
Πησηηθή 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΚΑΚΖ Cl, SO4, NO3, NH4,EC ΟΥΗ 

CY_2 Αξαδίππνπ Γχςνη ΚΑΛΖ Πησηηθή-
Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΚΑΛΖ  ΟΥΗ 

CY_3 Κίηη-Πεξβφιηα  ΚΑΚΖ 
Κπκαηλφκελε 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΚΑΚΖ Cl, NO3, EC,Pesticide ΝΑΗ 

CY_4 Εχγη-νθηάδεο ΚΑΚΖ ηαζεξή-
Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΚΑΚΖ Cl, SO4, NO3,EC ΟΥΗ 

CY_5 Γχςνη Μαξσλίνπ ΚΑΛΖ ηαζεξή ή 
Πησηηθή 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΚΑΛΖ Pesticide ΟΥΗ 

CY_6 Μαξί-Καιφ Υσξηφ θαη Φακκίηεο 
Υνηξνθνηηίαο 

ΚΑΚΖ 
Πησηηθή 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΚΑΛΖ As,NH4,Pesticides ΝΑΗ 

CY_7 Γεξκαζφγεηα ΚΑΛΖ ηαζεξή – 
Ρπζκηδφκελε 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΚΑΛΖ  ΝΑΗ 

CY_8 Λεκεζφο ΚΑΚΖ 
Κπκαηλφκελε 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΚΑΚΖ Cl, NO3 ΝΑΗ 

CY_9 Αθξσηήξη ΚΑΚΖ Κπκαηλφκελε - 
Αλνδηθή 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΚΑΚΖ Cl, SO4, NO3,EC ΝΑΗ 

CY_10 Παξακάιη-Απδήκνπ ΚΑΚΖ Κπκαηλφκελε - 
Πησηηθή  

ΟΥΗ ΝΑΗ ΚΑΛΖ  ΝΑΗ 

CY_11 Πάθνο ΚΑΛΖ Κπκαηλφκελε-
Πησηηθή ζηα 
αλαηνιηθά 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΚΑΛΖ NO3 locally ΝΑΗ 

CY_12 Λεηχκβνπ-Γηφινπ ΚΑΚΖ 
ηαζεξή-αλνδηθή 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΚΑΚΖ NH4 ΟΥΗ 

CY_13 Πέγεηα ΚΑΚΖ 
Πησηηθή 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΚΑΛΖ Pesticides ΝΑΗ 

CY_14 Αλδξνιίθνπ ΚΑΛΖ 
ηαζεξή-Αλνδηθή 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΚΑΛΖ As ΝΑΗ 

CY_15 Υξπζνρνχ-Γηαιηά ΚΑΛΖ 
Πησηηθή 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΚΑΚΖ Cl, NO3, EC ΝΑΗ 

CY_16 Πχξγνο ΚΑΛΖ Πησηηθή ζηα 
παξάθηηα ηκήκαηα 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΚΑΚΖ Cl,  (NO3, NH4)? ΝΑΗ 

CY_17 Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία ΚΑΚΖ 
Πησηηθή 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΚΑΛΖ NH4 ΝΑΗ 

CY_18 Λεχθαξα-Πάρλα ΚΑΚΖ Πησηηθή-
Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΚΑΛΖ As, NH4 ΝΑΗ 

CY_19 Σξφνδνο ΚΑΛΖ 
Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΚΑΛΖ  ΝΑΗ 
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Πίλ. 3-66: ύλνςε εθηίκεζεο ηζνδπγίνπ ππνγείσλ πδαηηθώλ ζσκάησλ Κύπξνπ 

BALANCE Recom. Over- Recom.

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

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

irrigat./ water losses Recharge ARGE pumping

domest. inflow

CY_1 Kokkinochoria 334 CY_1_FAO_1 Kokkinochoria 349
Sediment

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

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

Bedrock_

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

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

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

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

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

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

CY_4_FAO_10 Ag. Theodoros Sandstones Alluvial 10% 0

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

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

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

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

CY_6

Mari-Kalo 

Chorio 27.5 CY_6_FAO_14

Skarinou-Klavdia -Chirokoitia -Mari -

Kalo Chorio Sandstones 27,500,000 402

Sediment

ary_Neog

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CY_12_FAO_33 Letymvou -Lemona - Polemi Gypsum
Bedrock_

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

CY_12_FAO_34 Stroumpi-Giolou Gypsum
Bedrock_

Gypsum 5%

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

Bedrock_

Limeston

e

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

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

CY_15_FAO_39 Chrysochou Riverbed 9,779,819 Alluvial 15%

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

CY_15_FAO_41 Mirmikofou Riverbed 814,246 Alluvial 15%

CY_15_FAO_42 Limnis Riverbed 2,714,581 Alluvial 15%

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

CY_15_FAO_44 Xeropotamos Riverbed 396,077 Alluvial 15%

CY_15_FAO_45 Gialia Riverbed 960,845 Alluvial 15%

CY_15_FAO_46 Xeros Riverbed 651,688 Alluvial 15%

CY_15_FAO_47 Pomos Riverbed 1,014,560 Alluvial 15%

CY_15_FAO_48 Pachyammos Riverbed 625,226 Alluvial 15%

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

CY_17_FAO_50 Pentageia 80,721,195 Alluvials 4%

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

CY_17_FAO_52 Karyotis Riverbed Alluvials 4%

CY_17_FAO_53 Atsas Riverbed 3,179,642 Alluvials 4%

CY_17_FAO_54 Nicosia-Athalassa Formation Neogene 4%

CY_17_FAO_55 Elea Riverbed 5,326,576 Alluvials 4%

CY_17_FAO_56 Peristerona Riverbed 22,460,256 Alluvials 4%

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

CY_17_FAO_58 Pedieos Riverbed 128,304,062 Alluvials 4%

CY_17_FAO_59 Gialias Riverbed 54,707,233 Alluvials 4%

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

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

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

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

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

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

20 OCCUPIED Pentadaktylos Limestone _ _ _ _ _ _ _

ANNUAL TOTAL 205.4 9.6 7.2 222.2 135.5 108.7 19.8 264.1 -41.8 104.1 26.6 0.0
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Πίλ. 3-67: Αμηνιόγεζε πνζνηηθήο θαηάζηαζεο (ΣΑΤ,ΣΓΔ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο) θαη 
απνηειέζκαηα ηζνδπγίσλ 

Τπφγεην Τδαηηθφ ψκα Πνζνηηθφ Ηζνδχγην Αλάγθε 

βειηίσζεο 

πνζνηηθήο 

πιεξνθνξίαο 

Γηείζδπζε 

Θαιαζζίνπ 

Μεηψπνπ 

Κσδηθφο Ολνκαζία Υαξ/ζκφο 

Δπηηξνπήο 

Τπεξάληιεζε 

ζε εηήζηα 

βάζε γηα ηελ 

πεξίνδν 

αλαθνξάο 

(10
6
 m

3
) 

Σάζεηο Γεδνκέλσλ 

ηάζκεο & Πεγψλ 

CY_1 Κνθθηλνρψξηα ΚΑΚΖ 
2,48 Πησηηθή 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

CY_2 Αξαδίππνπ Γχςνη ΚΑΛΖ 
0,5 Πησηηθή-Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

CY_3 Κίηη-Πεξβφιηα  ΚΑΚΖ 
1,09 Κπκαηλφκελε 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

CY_4 Εχγη-νθηάδεο ΚΑΚΖ 
0,67 ηαζεξή-Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

CY_5 Γχςνη Μαξσλίνπ ΚΑΛΖ 
0,72 ηαζεξή ή Πησηηθή 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

CY_6 Μαξί-Καιφ Υσξηφ θαη Φακκίηεο 
Υνηξνθνηηίαο 

ΚΑΚΖ 
0,43 Πησηηθή 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

CY_7 Γεξκαζφγεηα ΚΑΛΖ 
0 ηαζεξή – Ρπζκηδφκελε 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

CY_8 Λεκεζφο ΚΑΚΖ 
0,86 Κπκαηλφκελε 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

CY_9 Αθξσηήξη ΚΑΚΖ 
2,43 Κπκαηλφκελε - Αλνδηθή 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

CY_10 Παξακάιη-Απδήκνπ ΚΑΚΖ 
0,68 Κπκαηλφκελε - Πησηηθή  

ΟΥΗ ΝΑΗ 

CY_11 Πάθνο ΚΑΛΖ 
0,47 

Κπκαηλφκελε-Πησηηθή 
ζηα αλαηνιηθά 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

CY_12 Λεηχκβνπ-Γηφινπ ΚΑΚΖ 
0 ηαζεξή-αλνδηθή 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

CY_13 Πέγεηα ΚΑΚΖ 
1,05 Πησηηθή 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

CY_14 Αλδξνιίθνπ ΚΑΛΖ 
0 ηαζεξή-Αλνδηθή 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

CY_15 Υξπζνρνχ-Γηαιηά ΚΑΛΖ 
0,3 Πησηηθή 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

CY_16 Πχξγνο ΚΑΛΖ 
0,27 

Πησηηθή ζηα παξάθηηα 
ηκήκαηα 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

CY_17 Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία ΚΑΚΖ 
6,73 Πησηηθή 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

CY_18 Λεχθαξα-Πάρλα ΚΑΚΖ 
3 Πησηηθή-Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

CY_19 Σξφνδνο ΚΑΛΖ 
3 Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

ε ζπλέρεηα ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ ηζνδπγίνπ παξαηίζεηαη ην απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε 

ηα δεδνκέλα πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ νκάδα κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζζνχλ νη 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνηα απφ ηα ζψκαηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα απφ ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα ζηελ νκάδα κειέηεο γηα ηα ζψκαηα CY_5,CY_15,CY_16 θαη 

CY_19 ηα νπνία έρνπλ ζεσξεζεί φηη βξίζθνληαη ζε θαιή πνζνηηθή θαηάζηαζε, 

πξνθχπηνπλ ππεξαληιήζεηο (θάηη πνπ απφ ηελ Οδεγία Πιαίζην ζεσξείηαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ), ελψ νη ηάζεηο ζηελ ζηάζκε ηνπ ππνγείνπ λεξνχ 
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είλαη θπκαηλφκελεο ή πησηηθέο, ζπλεγνξψληαο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ ζψκαηνο. Αληίζεηα γηα ηo ζψκα CY_12 ηo νπνίo έρεη  ραξαθηεξηζζεί φηη 

βξίζθεηαη ζε θαθή πνζνηηθή θαηάζηαζε, πξνθχπηνπλ ζηαζεξέο ή αλνδηθέο ηάζεηο 

ζηάζκεο θαη κεδεληθφο φγθνο ππεξαληιήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

Πίλ. 3-68: Αμηνιόγεζε ρεκηθήο θαηάζηαζεο (ΣΑΤ,ΣΓΔ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο)  

Τπφγεην Τδαηηθφ ψκα  Πνζνηηθφ Ηζνδχγην Γηείζδπζε 

Θαιαζζίνπ 

Μεηψπνπ 

Κσδηθφο Ολνκαζία Υεκηθή 

Καηάζηαζε 

Τπεξάληιεζε 

(ζηξνγγ/ζε) 

ζε εηήζηα 

βάζε γηα ηελ 

πεξίνδν 

αλαθνξάο 

(10
6
 m

3
) 

Σάζεηο Γεδνκέλσλ 

ηάζκεο & Πεγψλ 

CY_1 Κνθθηλνρψξηα ΚΑΚΖ 
2,5 Πησηηθή 

ΝΑΗ 

CY_2 Αξαδίππνπ Γχςνη ΚΑΛΖ 
0,5 Πησηηθή-Κπκαηλφκελε 

ΟΥΗ 

CY_3 Κίηη-Πεξβφιηα  ΚΑΚΖ 
1,1 Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ 

CY_4 Εχγη-νθηάδεο ΚΑΚΖ 
0,7 ηαζεξή-Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ 

CY_5 Γχςνη Μαξσλίνπ ΚΑΛΖ 
0,7 ηαζεξή ή Πησηηθή 

ΟΥΗ 

CY_6 Μαξί-Καιφ Υσξηφ θαη Φακκίηεο 
Υνηξνθνηηίαο 

ΚΑΛΖ 
0,4 Πησηηθή 

ΟΥΗ 

CY_7 Γεξκαζφγεηα ΚΑΛΖ 
0 ηαζεξή – Ρπζκηδφκελε 

ΝΑΗ 

CY_8 Λεκεζφο ΚΑΚΖ 
0,9 Κπκαηλφκελε 

ΝΑΗ 

CY_9 Αθξσηήξη ΚΑΚΖ 
2,4 Κπκαηλφκελε - Αλνδηθή 

ΝΑΗ 

CY_10 Παξακάιη-Απδήκνπ ΚΑΛΖ 
0,7 Κπκαηλφκελε - Πησηηθή  

ΝΑΗ 

CY_11 Πάθνο ΚΑΛΖ 
0,45 

Κπκαηλφκελε-Πησηηθή 
ζηα αλαηνιηθά 

ΝΑΗ 

CY_12 Λεηχκβνπ-Γηφινπ ΚΑΚΖ 
0 ηαζεξή-αλνδηθή 

ΟΥΗ 

CY_13 Πέγεηα ΚΑΛΖ 
1,1 Πησηηθή 

ΝΑΗ 

CY_14 Αλδξνιίθνπ ΚΑΛΖ 
0 ηαζεξή-Αλνδηθή 

ΟΥΗ 

CY_15 Υξπζνρνχ-Γηαιηά ΚΑΚΖ 
0,3 Πησηηθή 

ΝΑΗ 

CY_16 Πχξγνο ΚΑΚΖ 
0,37 

Πησηηθή ζηα παξάθηηα 
ηκήκαηα 

ΝΑΗ 

CY_17 Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία ΚΑΛΖ 
6,7 Πησηηθή 

ΝΑΗ 

CY_18 Λεχθαξα-Πάρλα ΚΑΛΖ 
3 Πησηηθή-Κπκαηλφκελε 

ΟΥΗ 

CY_19 Σξφνδνο ΚΑΛΖ 
3 Κπκαηλφκελε 

ΟΥΗ 

Αλάινγε εξγαζία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο δελ έγηλε  γηα ηελ ρεκηθή θαηάζηαζε ζην 

βαζκφ πνπ έγηλε γηα ηελ πνζνηηθή, επεηδή δελ επεμεξγάζζεθε ε νκάδα κειέηεο ηα 
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δεδνκέλα ρεκηθήο παξαθνινχζεζεο. Χζηφζν ζεσξείηαη ζθφπηκν λα δηαηππσζνχλ  

απφςεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε λεφηεξα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο γηα ην ππφγεην 

ζψκα CY_17 θαη CY_19. ε ακθφηεξα ηα ζψκαηα ε ρεκηθή θαηάζηαζε έρεη ζεσξεζεί 

«θαιή» κε βάζε ηα ζεζπηδφκελα φξηα θαη ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο. Χζηφζν 

ιφγσ ηεο εθηελνχο πδξεπηηθήο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ησλ ππνγείσλ ζσκάησλ, ηνπ 

ζπλδπαζκνχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γεο, θαζψο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ππεξβάζεσλ 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε  «θαθή» ρεκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζψκαηνο, κέρξη λα δηαπηζησζεί φηη πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά.  Γηα 

παξάδεηγκα ζην CY_17 δηαπηζηψζεθαλ ππεξβάζεηο ζε θπηνθάξκαθα (κέγηζηε ηηκή 

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

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

εμεηαζζεί εάλ ρξεηάδνληαη ηπρφλ επηπξφζζεηεο νπζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ηεζνχλ φξηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Αξζ.3 παξ.5 θαη Μέξνο Α ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο 2006/118/ΔΚ.  

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

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

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

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

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

παξαθάησ Πίλαθα καδί κε ηελ παξαδνρή γηα ηελ ρξήζε ηνπ λεξνχ θαηά ηελ ζέζπηζε 

ησλ νξίσλ ηεο Οδεγίαο 2006/118/ΔΚ. 

Πίλ. 3-69: Τπόγεηα ώκαηα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί γηα πδξεπηηθή ρξήζε ζηα 
πιαίζηα ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά  

Κσδ. Ολνκαζία Τπόγεηνπ ώκαηνο Οδεγία 2000/60/ΔΚ Θέζπηζε νξίσλ Οδεγίαο 2006/118/ΔΚ 
CY_1 Κνθθηλνρψξηα Ύδξεπζε Άξδεπζε 

CY_2 Αξαδίππνπ Γχςνη  Άξδεπζε 

CY_3 Κίηη-Πεξβφιηα  Ύδξεπζε Άξδεπζε 

CY_4 Εχγη-νθηάδεο  Άξδεπζε 

CY_5 Γχςνη Μαξσλίνπ  Άξδεπζε 

CY_6 Μαξί-Καιφ Υσξηφ θαη Φακκίηεο 
Υνηξνθνηηίαο 

Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_7 Γεξκαζφγεηα Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_8 Λεκεζφο  Άξδεπζε 

CY_9 Αθξσηήξη Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_10 Παξακάιη-Απδήκνπ Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_11 Πάθνο Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_12 Λεηχκβνπ-Γηφινπ  Άξδεπζε 

CY_13 Πέγεηα Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_14 Αλδξνιίθνπ Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_15 Υξπζνρνχ-Γηαιηά Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_16 Πχξγνο Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_17 Κεληξηθή & Γπηηθή Μεζανξία Ύδξεπζε Ύδξεπζε 

CY_18 Λεχθαξα-Πάρλα  Ύδξεπζε 
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CY_19 Σξφνδνο Ύδξεπζε Ύδξεπζε 
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Γηα ηα ππφγεηα ζψκαηα πνπ ελψ είραλ πξνζδηνξηζζεί γηα πδξεπηηθή ρξήζε  (CY_1 & 

CY_3) ζηα πιαίζηα ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα λεξά θαη θαηά ηελ 

ζέζπηζε ησλ νξίσλ δελ ιήθζεθε ππφςε ηέηνηα ρξήζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο αλαθνξέο. 
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4. ΟΗ ΑΦΑΛΑΣΧΔΗ Χ ΤΓΑΣΗΚΟ ΠΟΡΟ 

4.1. Οη παξάγνληεο ηεο κεηαβιεηόηεηαο ζηελ πξνζθνξά 
λεξνύ θαη ηεο αύμεζεο ηεο αλειαζηηθόηεηαο ζηελ 
θαηαλάισζε 

Απφ πιεπξάο πδαηηθψλ πφξσλ απηφ πνπ ηδηαίηεξα ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή κειέηεο 

είλαη ε εμαηξεηηθά έληνλε κεηαβιεηφηεηα ηεο βξνρφπησζεο θαη ηεο απνξξνήο απφ 

έηνο ζε έηνο. Ο παξαδνζηαθφο ξπζκηζηηθφο πφξνο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο απηήο, ζε φηη αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ήηαλ νη ππφγεηνη 

πδξνθνξείο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960-70, απμήζεθε δξακαηηθά ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ππφγεησλ πδξνθνξέσλ γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηελ, θαηά ην δπλαηφ, 

απεμάξηεζή ηεο απφ ηελ πδξνκεηεσξνινγηθή κεηαβιεηφηεηα. Δπαθφινπζν ήηαλ ε 

πξννδεπηηθή εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ πδξνθνξέσλ, ιφγσ καθξνρξφληαο 

ζπληήξεζεο ηνπ αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ε ζπλαθφινπζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπο 

ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ κεηψπνπ πθαικχξηλζεο πξνο ηελ ελδνρψξα. 

Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ κεγάισλ θξαγκάησλ δηαζθάιηζε έλα ζεκαληηθφ 

ξπζκηζηηθφ φγθν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο πξνζθνξάο λεξνχ. 

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

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

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

ηνπξηζκνχ) δελ επηηξέπνπλ πιένλ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κε πςειή αμηνπηζηία. Ζ 

ζρέζε δήηεζεο θαη αμηνπηζηίαο γηα ηα κεγάια θπβεξλεηηθά έξγα αλαιχεηαη ζηα 

θεθάιαηα 7.1, 7.1.5 θαη 7.3. 

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

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

δήηεζεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλειαζηηθφηεηαο ηεο 

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

κεηαβιεηφηεηαο ηεο πξνζθνξάο λεξνχ ζηηο αξδεχζεηο είλαη ε απμνκείσζε ηεο 

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

απηνχ κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο χδξεπζεο ζηε δήηεζε. 

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

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

κηθξφηεξν βαζκφ, αληίζηνηρε αδπλακία πξνβιέπεηαη θαη γηα ην ζχζηεκα χδξεπζεο 

Πάθνπ. Ο πφξνο ν νπνίνο έρεη θιεζεί λα θαιχςεη απηή ηελ αδπλακία είλαη νη 

αθαιαηψζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-1: Δπνπηηθόο ράξηεο κε 6 κνλάδεο αθαιάησζεο 
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4.2. Τθηζηάκελεο θαη Μειινληηθέο Μνλάδεο Αθαιάησζεο  

4.2.1. Πεξηνρή Νόηηνπ Αγσγνύ  

αλ ζχζηεκα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ αλαθέξεηαη γηα ζπληνκία ην ζρεδφλ ελνπνηεκέλν, 

απφ πιεπξάο πφξσλ, θπβεξλεηηθφ ζχζηεκα χδξεπζεο ησλ επαξρηψλ Λεπθσζίαο, 

Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ. Οη κφληκεο ζε ιεηηνπξγία θαη δξνκνινγεκέλεο 

κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: 

 Ζ πξψηε κνλάδα αθαιάησζεο ζηελ Κχπξν ε νπνία ιεηηνχξγεζε ην 1997 ζηε 

Γεθέιεηα κε δπλακηθφηεηα 40.000 m3/εκέξα. Μεηά απφ δχν δηαδνρηθέο 

απμήζεηο, ε δπλακηθφηεηα ηεο είλαη ζήκεξα 60.000 m3/εκέξα. 

 Ζ κνλάδα Λάξλαθαο (πεξηνρή αεξνδξνκίνπ) ε νπνία ην 2001 μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κε δπλακηθφηεηα 52.000 m3/εκέξα. Απφ ην 2009 ε 

δπλακηθφηεηά ηεο έρεη απμεζεί ζε 62.000 m3/εκέξα. 

 Ζ κνλάδα Λεκεζνχ (Δπηζθνπή) κε δπλακηθφηεηα 40.000 m3/εκέξα θαη 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε 60.000 m3/εκέξα. Ζ κνλάδα απηή ζα είλαη ζε 

ιεηηνπξγία απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2011. 

 Ζ κνλάδα Βαζηιηθνχ, γηα ηελ νπνία έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε κε ηελ ΑΖΚ, κε 

δπλακηθφηεηα  60.000 m3/εκέξα. Ζ κνλάδα απηή ζα είλαη ζε ιεηηνπξγία απφ 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012. 

Καηά ζπλέπεηα, νη κφληκεο κνλάδεο έρνπλ ζήκεξα άκεζε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

122.00 m3/εκέξα θαη, κεηά ην 2012 ζα έρνπλ, 222.000 m3/εκέξα.  

Γηα ηε βξαρππξφζεζκε αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ην 2009 

δχν πξνζσξηλέο κνλάδεο. Μία θηλεηή ζηε Μνλή (ρψξνο ειεθηξνπαξαγσγνχ 

ζηαζκνχ ΑΖΚ) δπλακηθφηεηαο 20.000 m3/εκέξα θαη κία πνπ επεμεξγάδεηαη ηα 

πθάικπξα λεξά ηνπ πδξνθφξνπ θψλνπ ηνπ πνηακνχ Γαξχιιε, δπλακηθφηεηαο 10.000 

m3/εκέξα. Οη δχν απηέο κνλάδεο ζα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, ζηε Μνλή ηέινο 

ηνπ 2011, ζην Γαξχιιε ηέινο ηνπ 2013. Γεδνκέλνπ φηη ε ελδηάκεζε, έσο ην 2012, 

θάζε δπλακηθφηεηαο ησλ αθαιαηψζεσλ ζα δηαξθέζεη πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

γηα αλάιπζε αμηνπηζηίαο, ζην ππνθεθάιαην 4.3, εμεηάδεηαη ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ 

κνλάδσλ γηα ην βαζηθφ ζελάξην δπλακηθνχ 222.000 m3/εκέξα. Ζ πεξίπησζε ηνπ 

δπλακηθνχ ησλ 242.000 m3 /εκέξα (αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Λεκεζνχ ζε 60.000 
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m3/εκέξα) εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πνιχ δπζκελψλ εηψλ ζην 

ππνθεθάιαην 4.3.3.  

4.2.2. Πεξηνρή Πάθνπ  

ηελ πεξηνρή Πάθνπ θαηαζθεπάζζεθε θαη εηέζε εληφο ηνπ 2010 ζε ιεηηνπξγία θηλεηή 

κνλάδα αθαιάησζεο δπλακηθφηεηαο 30.000 m3/εκέξα ζηε ζέζε Κνχθιηα. Ο 

ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κειινληηθά κε κφληκε κνλάδα 

δπλακηθφηεηαο 40.000 m3/εκέξα. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε επάξθεηαο ηεο πθηζηάκελεο 

δπλακηθφηεηαο εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν κεηαηξνπήο ηεο θηλεηήο κνλάδαο ζε 

κφληκεο. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ππνθεθάιαην 4.4, ε δπλακηθφηεηα ησλ 30.000 

m3/εκέξα, πξάγκαηη επαξθεί γηα ηα πξνβιεπφκελα ζελάξηα δήηεζεο θαη ε παξνχζα 

έθζεζε εηζεγείηαη ηε δηαηήξεζε ηεο δπλακηθφηεηαο απηήο. ηηο αλαιχζεηο ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ ηνπ ππνθεθαιαίνπ 4.4 εθαξκφζζεθε δπλακηθφηεηα 30.000 

m3/εκέξα κφλν δεδνκέλνπ φηη αθφκε θαη γηα απηή πξνθχπηεη κηθξή απαίηεζε 

αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ 0% έσο 30% ηα έηε θαηά ηα νπνία δελ ππάξρεη 

επηθπιαθή μεξαζίαο. 
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4.3. Νόηηνο Αγσγόο – Γηαρείξηζε Μνλάδσλ Αθαιάησζεο   

4.3.1. Δηζαγσγή  

αλ δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο λνείηαη ζην παξφλ ππνθεθάιαην ε 

ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηνπο κε ηε δήηεζε γηα χδξεπζε, 

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

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

άιισλ πφξσλ (ππφγεηα θαη αλαθπθισκέλν) εθηφο ησλ θξαγκάησλ γηα αξδεχζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζηεξίδνληαη ζηηο πξνζνκνηψζεηο ηνπ κνληέινπ ηζνδπγίνπ 

ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ (βι. θεθ. 7.1) κε ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο σο πξνο ηε ζπλνιηθή 

εηήζηα δήηεζε γηα χδξεπζε θαη ην ζπλνιηθφ δπλακηθφ ησλ αθαιαηψζεσλ θαη κε 

βαζηθή πνιηηηθή απνιήςεσλ απφ ηα θξάγκαηα απηή πνπ πξνηείλεηαη ζην 

ππνθεθάιαην 7.1.5 (βι. Πίλ. 7-6). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε κέζε κεληαία δήηεζε χδξεπζεο (δει. ε εηήζηα δηα 12) 

θαηαλεκήζεθε ζηνπο κήλεο ηνπ έηνπο κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο νη νπνίνη 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο: 

Πίλ. 4-1: Μεληαία Καηαλνκή Εήηεζεο Ύδξεπζεο  

Μήλαο 

Κιάζκα κέζεο 

κεληαίαο 

θαηαλάισζεο 

Μήλαο 

Κιάζκα κέζεο 

κεληαίαο 

θαηαλάισζεο 

Ηαλ. 0,89 Ηνπι. 1,19 

Φεβ. 0,75 Απγ. 1,21 

Μαξ. 0,86 επ. 1,11 

Απξ. 0,95 Οθη. 1,13 

Μάη. 0,98 Ννεκ. 0,95 

Ηνπλ. 1,12 Γεθ. 0,87 
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4.3.2. πζρέηηζε κε Ξεξαζία  

Όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην Παξάξηεκα VIII, πξνηείλεηαη ε παξαθάησ ζπζρέηηζε (βι. 

Πίλ. 4-2) ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο κε ηελ Καηάζηαζε 

Δπηθπιαθήο: 

Πίλ. 4-2: πζρέηηζε Λεηηνπξγίαο Αθαιαηώζεσλ κε Ξεξαζία   

Καηάζηαζε Δπηθπιαθήο γηα 

Ξεξαζία 

Βαζκόο Αμηνπνίεζεο ησλ 

Αθαιαηώζεσλ 

Δμαηξεηηθά πςειή Πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ κε 

ηακίεπζε ησλ πνζνηήησλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηελ θαηαλάισζε. 

Τςειή ή Μέηξηα ή Ήπηα Μεγηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηεο 

χδξεπζεο απφ ηηο κνλάδεο 

αθαιάησζεο ρσξίο λα παξάγνληαη 

πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ηεο 

θαηαλάισζεο. 

Δθηφο επηθπιαθήο Δμάξηεζε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο 

απφ άιινπο παξάγνληεο. 

4.3.3. πλζήθεο «Δμαηξεηηθά Τςειήο Δπηθπιαθήο»  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο «εμαηξεηηθά πςειήο» επηθπιαθήο, θαηά ζπλέπεηα, ε 

δηαρείξηζε είλαη ζαθήο θαη απαηηεί, θαηά ηνπο κήλεο κε ππεξεπάξθεηα παξαγσγήο, 

ηελ άληιεζε θαη ηακίεπζε ηνπ πιενλάδνληνο φγθνπ λεξνχ. 

Θεσξψληαο φηη κία αζθαιήο ππφζεζε γηα εηήζηα παξαγσγή αθαιαησκέλνπ είλαη ην 

90% ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ, γηα δπλακηθφ 222.000 m3 αλά εκέξα, ε εηήζηα 

δηαζέζηκε πνζφηεηα είλαη πεξίπνπ 73 εθαη. m3. Χζηφζν, ιφγσ αληζνθαηαλνκήο ηεο 

πδξεπηηθήο δήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο 

θάιπςεο ηεο δήηεζεο απφ ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο δηαθνξνπνηνχληαη θάπσο, φπσο 

θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα ηνπ Πίλ. 4-3 πνπ αθνινπζεί κε ην κεληαίν ηζνδχγην ηεο 

πεξίπησζεο κε εγθαηεζηεκέλν δπλακηθφ 222.000 m3/εκέξα θαη εηήζηα δήηεζε 70 

εθαη. m3 .  
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Πίλ. 4-3: Νόηηνο Αγσγόο – Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Ηζνδπγίνπ Ύδξεπζεο    

Εήηεζε ύδξεπζεο 70.000.000 m3 

Γπλακηθό αθαιάησζεο 222.000 m3 

Πνζνζηό αμηνπνίεζεο 
δπλακηθνύ 

90%  

Μήλαο Πνζνζηό 
κεληαίαο 
δήηεζεο 

Εήηεζε κήλα Αξ. 
Ζκ. 

Παξαγσγή 
αθαιαησκέλνπ 

Αλάγθε 
από 

θξάγκαηα 
  (m3)  (m3) (m3) 

10 1,13 6.596.410 31 6.193.800 402.610 

11 0,95 5.559.954 30 5.994.000 0 

12 0,87 5.064.420 31 6.193.800 0 

1 0,89 5.176.455 31 6.193.800 0 

2 0,75 4.401.067 28 5.594.400 0 

3 0,86 5.024.374 31 6.193.800 0 

4 0,95 5.519.757 30 5.994.000 0 

5 0,98 5.689.433 31 6.193.800 0 

6 1,12 6.520.338 30 5.994.000 526.338 

7 1,19 6.921.344 31 6.193.800 727.544 

8 1,21 7.044.824 31 6.193.800 851.024 

9 1,11 6.481.625 30 5.994.000 487.625 

      

 ΤΝΟΛΑ: 70.000.000 365 72.927.000 2.995.141 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Πίλ. 4-3, πξνθχπηεη ε αλάγθε δηάζεζεο απφ ηα θξάγκαηα 3 

εθαη. m3 γηα χδξεπζε. 

Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη, κε βάζε ηελ πνιηηηθή απνιήςεσλ, ζε 

πεξηφδνπο εμαηξεηηθά ειιεηκκαηηθέο απφ πιεπξάο απνζεκάησλ πξνβιέπεηαη 

ζπλνιηθή απφιεςε απφ ηα θξάγκαηα (εθηφο Πνιεκηδίσλ) 15,0 εθαη. m3 (βι. θαη ηνλ 

Πίλ. 4-3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII. Δπίζεο, ζε πεξηφδνπο εμαηξεηηθά πςειήο 

επηθπιαθήο γηα ηελ μεξαζία, νη απαηηήζεηο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο εθξνέο απφ ηα 

θξάγκαηα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνηάκησλ νηθνζπζηεκάησλ 

(1 εθαη. m3/έηνο) θαη φρη απηέο γηα εκπινπηηζκφ. 

Καηά ζπλέπεηα, νη δηαζέζηκεο πνζφηεηεο απφ ηα θξάγκαηα γηα χδξεπζε θαη άξδεπζε 

ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 14 εθαη. m3. Γηα ην παξάδεηγκα ηνπ Πίλ. 4-3, νη δηαζέζηκεο 

πνζφηεηεο γηα άξδεπζε απφ ηα θξάγκαηα ζα είλαη πεξίπνπ 11 εθαη. m3. ηελ 
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πεξίπησζε δήηεζεο γηα χδξεπζε 80 m3 εηεζίσο, ε δηαζέζηκε πνζφηεηα γηα άξδεπζε 

απφ ηα θξάγκαηα πεξηνξίδεηαη ζηα 5 εθαη. m3.  

Δάλ ε εηήζηα δήηεζε χδξεπζεο θζάζεη ηα 90 εθαη., ηφηε ζε πεξίνδν εμαηξεηηθά 

ειιεηκκαηηθή ζα πξέπεη, γηα λα δηαηεξεζεί ν φξνο απφιεςεο κφλν 15 εθαη. m3 απφ 

ηα θξάγκαηα θαη δηάζεζεο 1 εθαη. m3 γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνηάκησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, λα ιεηηνπξγήζνπλ νη κνλάδεο αθαιάησζεο κε κέζε εηήζηα 

απφδνζε 95%, ελψ νη πνζφηεηεο νη δηαζέζηκεο γηα άξδεπζε ζα είλαη πξαθηηθά 

κεδεληθέο (κηθξφηεξεο ηνπ 1 εθαη. m3). ην επίπεδν δήηεζεο απηφ, δειαδή, είλαη 

δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη ε δπλακηθφηεηα ησλ 222.000 m3/εκέξα θζάλεη ζηα φξηά ηεο 

σο πξνο ηελ επάξθεηα θάιπςεο ηεο δήηεζεο. 

Με αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο Λεκεζνχ θαηά 20.000 

m3/εκέξα, ζε 60.000 m3/εκέξα (ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 242.000 m3/εκέξα) 

επηηπγράλεηαη ε θάιπςε δήηεζεο 90 εθαη. κε εηήζηα απφδνζε ησλ κνλάδσλ ζην 90% 

ηνπ δπλακηθνχ ηνπο ελψ παξέρεηαη θαη κία πνζφηεηα 2,5 εθαη. γηα άξδεπζε. Δάλ ε 

απφδνζε ησλ κνλάδσλ θζάζεη, ζε εηήζηα βάζε, ην 95% ηφηε ζα δηαηίζεληαη 5,3 εθαη. 

m3 γηα άξδεπζε. 

Όηαλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ελφο έηνπο ζε ζπλζήθεο εμαηξεηηθήο μεξαζίαο, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ 

άξδεπζεο ησλ κφληκσλ θπηεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ απηή δελ θαιχπηεηαη, ηφηε νη 

επηπηψζεηο ζηε γεσξγία είλαη πνιχ πην ζνβαξέο δεδνκέλνπ φηη είλαη δπλαηφλ είηε λα 

απνιεζζνχλ θπηείεο είηε λα απνιεζζεί ε παξαγσγή ζεηξάο εηψλ.  

Οη βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ κφληκσλ θπηεηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ έρνπλ 

εθηηκεζεί ζε πεξίπνπ 23 εθαη. m3/έηνο. Απφ απηά, 8 εθαη. m3 πεξίπνπ είλαη δπλαηφλ 

λα θαιπθζνχλ κε αληιήζεηο ρσξίο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ππφγεηνπο 

πδξνθνξείο. Δάλ έρνπλ, κάιηζηα, αλαθάκςεη φζνη πδξνθνξείο είλαη ζήκεξα ζε 

πνζνηηθή θαηάζηαζε θαηψηεξε ηεο θαιήο, νη πνζφηεηεο απηέο ζα είλαη δπλαηφλ λα 

απμεζνχλ γηα κηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

Ζ δηαζεζηκφηεηα αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηα θπβεξλεηηθά έξγα ηνπ Νφηηνπ αγσγνχ 

ζα εμαξηεζεί απφ ην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο (βι. θεθάιαην 

5 ηεο παξνχζεο). Σα ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ ζηα θπβεξλεηηθά 

έξγα ζην κέιινλ θζάλνπλ ζε πνζφηεηεο άλσ ησλ 20 εθαη. m3 αλά έηνο, σζηφζν ηα 

πην πηζαλά θπκαίλνληαη απφ 4 εθαη. m3 (ειάρηζηε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε) έσο 12 
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εθαη. m3 εηεζίσο. Αλάινγα, ζπλεπψο, κε ηηο πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ, εθηηκάηαη 

φηη γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηηο κφληκεο θπηείεο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη απφ ηα 

θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ πνζφηεηεο ηεο ηάμεο ησλ 3 έσο 12 εθαη. m3 . 

Απφ κία ζεψξεζε φπσο ε παξαπάλσ θαη κε ρξήζε ηνπ πηλαθνγξαθεκέλνπ 

ηζνδπγίνπ ηνπ Πίλ. 4-3, πξνθχπηεη φηη γηα ηηο εμαηξεηηθά ειιεηκκαηηθέο πεξηφδνπο: 

 Σν δπλακηθφ ησλ 222.000 m3/εκέξα επαξθεί γηα πδξεπηηθή θαηαλάισζε ηεο 

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

αλάινγα κε ηελ αμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ, επαξθεί θαη γηα θαηαλάισζε έσο 

80 εθαη. m3/έηνο. Οξηαθά, κε πεξηνξηζκέλν πεξηζψξην αζθαιείαο, θαιχπηεηαη 

ε θαηαλάισζε 90 εθαη. m3/έηνο. Σν δπλακηθφ ησλ 242.000 m3/εκέξα επαξθεί 

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

θαιιηεξγεηψλ ζα πξέπεη λα απμεζεί ε αμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ ζε 

ηνπιάρηζηνλ 8 εθαη. m3/έηνο. 

Σα παξαπάλσ αθνξνχλ ηα έηε εμαηξεηηθά πςειήο επηθπιαθήο γηα ηελ μεξαζία. 

πλνιηθφηεξα, κέζσ πξνζνκνίσζεο, ην ζέκα ιεηηνπξγίαο ησλ αθαιαηψζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ζε επφκελν ππνθεθάιαην. 

ηα παξαθάησ ζρήκαηα (ρήκα 4-2 θαη ρήκα 4-3) παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο κε ην κνληέιν ηζνδπγίνπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ γηα ην 

πδξνινγηθφ έηνο 1999 ην νπνίν είλαη απφ ηα πιένλ μεξά ηεο ρξνλνζεηξάο 

πξνζνκνίσζεο θαη γηα ην νπνίν ηζρχεη ην θαζεζηψο εμαηξεηηθά πςειήο επηθπιαθήο 

γηα μεξαζία. Σα δχν απηά ζρήκαηα (ρήκα 4-2 θαη ρήκα 4-3) αληηζηνηρνχλ ζε 

δπλακηθφ αθαιάησζεο 222 θαη 242 ρηιηάδσλ m3/εκέξα θαη εηήζηα πδξεπηηθή δήηεζε 

70 εθαη. m3 θαη 90 εθαη. m3 αληίζηνηρα. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ 1999 πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα πξνζνκνίσζεο ηεο ζπλνιηθήο 

ρξνλνζεηξάο ησλ κελψλ απφ ην 1970 έσο ην 2006. ηα ζρήκαηα (ρήκα 4-2 θαη 

ρήκα 4-3) θαίλεηαη ε αληηζηνηρία παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζην 100% 

ηνπ δπλακηθνχ ηνπο θαη δήηεζεο.  

Σακίεπζε ζεσξείηαη ν φγθνο θαηά ηνλ νπνίν ε κεληαία παξαγσγή ππεξβαίλεη ηε 

δήηεζε. ηα ζρήκαηα απηά δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην ελδερφκελν έθηαθηεο 

ζπληήξεζεο ή άιισλ πεξηζηαηηθψλ ζε κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ 

παξαγσγή. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη ε αζθαιήο ζρέζε δπλακηθνχ – δήηεζεο λα 
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ηθαλνπνηεί θαη ην ηζνδχγην φπσο απηφ ηνπ Πίλ. 4-3 κε ηελ ππφζεζε φηη ην 10% ηνπ 

δπλακηθνχ δελ ζα είλαη δηαζέζηκν. 

4.3.4. Άιιεο πλζήθεο Δπηθπιαθήο Ξεξαζίαο  

ε ζπλζήθεο πςειήο, κέηξηαο θαη ήπηαο επηθπιαθήο γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αληηζηνίρηζεο ηεο παξαγσγήο ησλ αθαιαηψζεσλ ζηε δήηεζε, ψζηε απφ ηε κία λα 

κελ ππάξρεη αλάγθε ηακίεπζεο αθαιαησκέλνπ λεξνχ ζηα θξάγκαηα, αιιά 

ζπγρξφλσο λα κεηψλεηαη ε ρξήζε ηνπ λεξνχ ησλ θξαγκάησλ γηα χδξεπζε, 

δεδνκέλνπ φηη ήδε εθαξκφδνληαη πεξηθνπέο ζηε δηάζεζε λεξνχ γηα ηηο αξδεχζεηο (βι. 

Κεθ. 7 ηεο παξνχζεο). 

Ζ επάξθεηα ηεο πδξνδφηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε ζε ζπλζήθεο 

εμαηξεηηθήο επηθπιαθήο πνπ είλαη πην δπζκελείο (βι. Πίλ. 4-3). Ζ θχξηα δηαρεηξηζηηθή 

δπζθνιία αθνξά ηε ρξνληθή αληηζηνίρηζε παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. 

4.3.5. Γηαρείξηζε Δθηόο πλζεθώλ Δπηθπιαθήο  

Δθηφο ζπλζεθψλ επηθπιαθήο γηα μεξαζία ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ 

αθαιάησζεο είλαη δηαρεηξηζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επεηδή ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

χδξεπζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο εμαζθαιίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, 

ε δηαρεηξηζηηθή απηή απφθαζε νπζηαζηηθά αθνξά ηηο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ ζα 

δηαηίζεληαη απφ ηα θξάγκαηα ζηελ άξδεπζε. 

Οη κνλάδεο αθαιάησζεο θαηαζθεπάζζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ κέζσ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο. Οη ζπκβάζεηο παξέρνπλ θάπνηα επειημία σο πξνο ην βαζκφ 

αμηνπνίεζεο ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ ηηκή κνλάδαο γηα 

αγνξά αθαιαησκέλνπ λεξνχ λα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο δηαθξηηά ζπζηαηηθά γηα: 

 Απφζβεζε θεθαιαίνπ (Κ), 

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο / ζπληήξεζεο (Λ), 

 Κφζηνο Δλέξγεηαο (Δ) θαη 

 Κφζηνο πληήξεζεο Μνλάδαο ζε Δθεδξεία (Δθ). 
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Απηφ επηηξέπεη ηε κεηαβνιή κε ην ρξφλν ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε βαζηθφ φθεινο απφ ηε κείσζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

δπλακηθνχ ην θφζηνο ελέξγεηαο. 

Δπεηδή ν βαζκφο εθκεηάιιεπζεο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο έρεη άκεζε επίπησζε 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ λεξνχ ησλ θξαγκάησλ κεηαμχ πδξεπηηθήο θαη αξδεπηηθήο ρξήζεο, 

ην ζέκα θάιπςεο ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ πξέπεη λα απνηειεί παξάκεηξν γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο. ην ρήκα 4-4 παξνπζηάδεηαη ε απιή 

αιγεβξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνζνηήησλ πνπ δηαηίζεληαη γηα άξδεπζε 

απφ ηα θξάγκαηα, ηελ αλαθχθισζε θαη ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο. Ζ επηζπκεηή 

άληιεζε ησλ 8 εθαη. m3 /έηνο δελ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πδξνθνξέσλ αιιά ηηο 

αληιήζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηα αξδεπηηθά έξγα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ. Σν ζχλνιν 

ησλ επηζπκεηψλ αληιήζεσλ απφ ηνπο ζρεηηθνχ πδξνθνξείο είλαη 17 εθαη. m3/έηνο 

(πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αλάθακςή ηνπο), ηα νπνία φκσο πξέπεη λα θαιχςνπλ θαη 

ηε γεσξγία εθηφο θπβεξλεηηθψλ αξδεπηηθψλ έξγσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε εθηίκεζε γηα αλάγθεο 46 εθαη. m3 γηα αξδεχζεηο ζηα έξγα ηνπ 

Νφηηνπ αγσγνχ πξνέθπςε απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πδξνδφηεζεο αξδεχζεσλ 

ην 2005 (30,6 εθαη. m3 απφ θξάγκαηα, 12 εθαη. m3 απφ γεσηξήζεηο θαη 3 εθαη. m3 

αλαθπθισκέλνπ). Οπσζδήπνηε ζα ππήξμε θαη ε ζπκβνιή απφ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο 

αιιά επεηδή ππήξμε πςειή πδξνδφηεζε απφ ηα θπβεξλεηηθά έξγα ζεσξήζεθε φηη 

απηή ζα ήηαλ ζρεηηθά κηθξή. 

Δάλ, ζαλ παξάδεηγκα, εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε παξνρήο 8 εθαη. m3 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηα αξδεπηηθά έξγα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ, απφ ην ρήκα 4-4 

πξνθχπηεη ε αλάγθε δηάζεζεο 29 εθαη. m3 απφ ηα θξάγκαηα γηα αξδεχζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θαζφινπ έιιεηκκα ή ππεξάληιεζε.  

Απφ ηελ πξνηεηλφκελε πνιηηηθή απνιήςεσλ (βι. θεθ. 7) πξνβιέπεηαη φηη φηαλ δελ 

πθίζηαηαη θαζεζηψο πεξηθνπψλ ζε ζρέζε κε ηα απνζέκαηα ησλ θξαγκάησλ, θάηη ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα κελ πθίζηαηαη θαη θαζεζηψο επηθπιαθήο 

γηα μεξαζία, ε εηήζηα απφιεςε απφ ηα θξάγκαηα πιελ Πνιεκηδίσλ ζα είλαη 55 εθαη. 

m3. Σν δεδνκέλν απηφ επηηξέπεη, κε ηε ρξήζε ελφο πίλαθα ηζνδπγίνπ φπσο ν Πίλ. 

4-3, ηελ θαηάζηξσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηα έηε απηά αλαθνξηθά κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ γηα ηελ 

άξδεπζε. Χζηφζν, γηα ιφγνπο πνπ ζα γίλνπλ ζαθείο απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

αθνινπζεί, ζεσξήζεθε πξνηηκεηέν λα κελ γίλεη κία ηέηνηα αλάιπζε «κεκνλσκέλνπ» 
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έηνπο, αιιά λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ελαιιαθηηθψλ δηαρεηξίζεσλ κέζα απφ 

κηα ζεηξά πξνζνκνηψζεσλ νιφθιεξεο ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ 36 ηζηνξηθψλ 

πδξνινγηθψλ εηψλ (1970-71 έσο 2006-07). 

ην ρήκα 4-5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ελφο ζελαξίνπ πξνζνκνίσζεο, σο 

πξνο ηελ θάιπςε εηήζηαο πδξεπηηθήο δήηεζεο 70 εθαη. m3. Σν δπλακηθφ ησλ 

αθαιαηψζεσλ είλαη 222.000 m3/εκέξα ελψ γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ζηηο πεξηφδνπο 

θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη ζε ηζρχ επηθπιαθή μεξαζίαο αμηνπνηείηαη κφλν ην 75% ηνπ 

δπλακηθνχ ησλ αθαιαηψζεσλ. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4-5, ηηο πεξηφδνπο κε 

απνζέκαηα ηακηεπηήξσλ εληφο ησλ επηπέδσλ επηθπιαθήο (π.ρ. 1998, 99) ην ζχλνιν 

ηεο χδξεπζεο θαιχπηεηαη απφ ηηο αθαιαηψζεηο. ε πεξηφδνπο εθηφο επηθπιαθήο 

(π.ρ. 1982) νη αθαιαηψζεηο παξάγνπλ πεξίπνπ 61 εθαη. m3/έηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 

75% ηεο δπλακηθφηεηαο. Σέινο, ηνπο κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ε ηακίεπζε είλαη ηφζν 

πςειή, ψζηε λα ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα ππεξρεηιίζεσλ (π.ρ. 1988), ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο κεηψλεηαη θαη θάησ ηνπ 

πξνδηαγεγξακκέλνπ 75%. Σν ζέκα δηαρείξηζεο ησλ ππεξρεηιίζεσλ παξνπζηάδεηαη 

ζην ππνθεθάιαην 4.3.6, θαζψο θαη ζην 7.1.7. 

Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κίαο ζεηξάο πξνζνκνηψζεσλ ηνπ κεληαίνπ 

ηζνδπγίνπ γηα ηα 36 ηζηνξηθά έηε, είλαη δπλαηφλ λα θαηαξηηζζνχλ γξαθήκαηα φπσο 

απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 4-6, φπνπ θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ 

αμηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο γηα ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο μεξαζίαο (κε 

δεδνκέλν δπλακηθφ θαη δήηεζε) κε ηελ πνζφηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε απφ ηα 

θξάγκαηα, κε ζπγθεθξηκέλε αμηνπηζηία, γηα άξδεπζε. Ζ πνζφηεηα απηή πξνθχπηεη 

κεηά ηελ απφιεςε γηα χδξεπζε θαη γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Αμηνπηζηία 80% ζεκαίλεη φηη, θαηά κέζν φξν, ζηα 8 απφ ηα 10 έηε νη πνζφηεηεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζα είλαη δηαζέζηκεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή, γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, πιεζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ λεξνχ δεδνκέλνπ φηη ν αγξφηεο πνπ ζα επελδχζεη 

έρεη αλάγθε λα γλσξίδεη ηελ πνζφηεηα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε κε θάπνην επαξθψο 

πςειφ επίπεδν δηαζθάιηζεο. Κξίζεθε φηη 80% είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ φξην 

αμηνπηζηίαο γηα ηελ αλάιπζε απηή. 
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εκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ δηαθαίλνληαη ζην ρήκα 4-6 ζπλνςίδνπλ ηηο 

απνιήςηκεο πνζφηεηεο κε αμηνπηζηία 80% γηα ην ζχλνιν ησλ 36 πδξνινγηθψλ εηψλ 

θαη φρη κφλν ησλ εηψλ «εθηφο επηθπιαθήο». 

Απφ ην ρήκα 4-6 πξνθχπηεη φηη  ε αλψηαηε απνιήςηκε πνζφηεηα κε αμηνπηζηία 

80% είλαη πεξίπνπ 32 εθαη. m3/έηνο. Ζ ηηκή απηή δελ εμαξηάηαη απφ ηε δηαρείξηζε 

θαηά ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο αιιά απφ ηα έηε εληφο επηθπιαθήο κε πεξηνξηζκνχο 

ζηε ζπλνιηθή απφιεςε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαλεξφ απηφ ην «άλσ φξην» 

πεξηειήθζεζαλ θαη απνηειέζκαηα πξνζνκνηψζεσλ κε πδξεπηηθή δήηεζε 50 εθαη., ε 

νπνία είλαη κε ξεαιηζηηθά ρακειή.  

Γηα ηηο πην ξεαιηζηηθέο πδξεπηηθέο θαηαλαιψζεηο θαη γηα κηθξφηεξεο απφ 32 εθαη. 

απνιήςηκεο πνζφηεηεο απφ ηα θξάγκαηα, ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο επεξεάδεη άκεζα. 

Οξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

 Οη πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ εληάζζνληαη ζην αξδεπηηθφ ηζνδχγην 

ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ επεξεάδνπλ άκεζα ηε δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ρήκα 4-4. 

 Με δεδνκέλε ηε δηαζεζηκφηεηα, ζην εγγχο κέιινλ, δπλακηθνχ 222.000 

m3/εκέξα, είλαη δπλαηή ε δηάζεζε γηα άξδεπζε 30 εθαη. m3 κε αμηνπηζηία 80%, 

κε αμηνπνίεζε ηνπ 80% ηνπ δπλακηθνχ γηα πδξεπηηθή θαηαλάισζε 70 εθαη. 

m3. Γηα πςειφηεξεο πδξεπηηθέο θαηαλαιψζεηο, νη δηαζέζηκεο γηα άξδεπζε 

πνζφηεηεο ζα είλαη κηθξφηεξεο φπσο πξνθχπηεη απφ ην ρήκα 4-6. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο κε ηξφπν ψζηε λα δηαηίζεληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο λεξνχ απφ ηα θξάγκαηα πξνο ηηο αξδεχζεηο βνεζά 

ηελ πξνζηαζία ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ απφ ππεξαληιήζεηο. 

ην ρήκα 4-7 παξνπζηάδεηαη παξάδεηγκα πξνζνκνίσζεο κε αμηνπνίεζε ηνπ 33% 

ηνπ δπλακηθνχ ησλ αθαιαηψζεσλ ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο, κε ηε δηάζεζε 4 εθαη. m3 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ εηεζίσο ζηηο αξδεχζεηο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη κε ηελ 

άληιεζε γηα ηα αξδεπηηθά ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ 8 εθαη. m3 εηεζίσο απφ ηνπο 

πδξνθνξείο. Γεληθά, ε δήηεζε ησλ 46 εθαη. m3 δελ θαιχπηεηαη. Αληίζεηα, φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 4-8, κε αμηνπνίεζε ηνπ 75% ηνπ δπλακηθνχ ησλ αθαιαηψζεσλ 

ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο θαιχπηεηαη ηα πεξηζζφηεξα έηε ε δήηεζε. 
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ρήκα 4-2: Πεξηνρή Ννηίνπ Αγσγνύ – Αμηνπνίεζε Αθαιαηώζεσλ ζύκθσλα κε Πξνζνκνίσζε 
γηα ην Τδξνινγηθό Έηνο 1999 (Έηνο Δμαηξεηηθά Τςειήο Δπηθπιαθήο γηα Ξεξαζία)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-3: Πεξηνρή Ννηίνπ Αγσγνύ – Αμηνπνίεζε Αθαιαηώζεσλ ζύκθσλα κε Πξνζνκνίσζε 
γηα ην Τδξνινγηθό Έηνο 1999 (Έηνο Δμαηξεηηθά Τςειήο Δπηθπιαθήο γηα Ξεξαζία)  
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Νότιοσ Αγωγόσ - Λειτουργία Αφαλατϊςεων
Υδρολογικό ζτοσ προςομοίωςθσ 1999

Δυναμικό αφαλατϊςεων 222 χιλ. κ. μ. / θμζρα
Υδρευτικι ηιτθςθ 70 εκατ. κ. μ. / ζτοσ

Κατανάλωςη Ταμίευςη
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Νότιοσ Αγωγόσ - Λειτουργία Αφαλατϊςεων
Υδρολογικό ζτοσ προςομοίωςθσ 1999

Δυναμικό αφαλατϊςεων 242 χιλ. κ. μ. / θμζρα
Υδρευτικι ηιτθςθ 90 εκατ. κ. μ. / ζτοσ

Κατανάλωςη Ταμίευςη
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ρήκα 4-4: πζρέηηζε ηεο Γηάζεζεο Αξδεπηηθνύ Νεξνύ από ηα Φξάγκαηα κε ηνπο Άιινπο 
Πόξνπο θαη ην Έιιεηκκα ή Πιεόλαζκα γηα ηηο Αξδεύζεηο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-5: Απνηειέζκαηα Μνληέινπ Πξνζνκνίσζεο σο πξνο ηελ Κάιπςε ηεο Ύδξεπζεο από 
Φξάγκαηα θαη Αθαιαηώζεηο    
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Ετιςια άρδευςθ από φράγματα εκτόσ Ρολεμιδίων (εκατ m3)

ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ - ΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΣΟΗΥΓΙΟ ΓΙΑ 
ΕΤΘΣΙΑ ΗΘΤΘΣΘ 46 εκατ. κ.μ.

Χωρίσ ανακυκλωμζνο
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12 εκατ. ανακυκλ.
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Νότιοσ Αγωγόσ
Κάλυψθ ετιςιασ υδρευτικισ ηιτθςθσ 70 εκατ. κ. μ.

Δυναμικό αφαλατϊςεων 222 χιλ. κ.μ. / θμζρα
Αξιοποίθςθ 75% δυναμικοφ αφαλατϊςεων 

Φράγματα
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ρήκα 4-6: Πνζνζηό Αμηνπνίεζεο ηνπ Γπλακηθνύ Αθαιάησζεο (222.000 m³/εκέξα) ζε έηνο 
Δθηόο Δπηθπιαθήο Ξεξαζίαο θαη Αληίζηνηρνο Όγθνο Νεξνύ Γηαζέζηκνπ κε Αμηνπηζηία 
80% γηα Άξδεπζε από ηα Φξάγκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-7: Απνηειέζκαηα Μνληέινπ σο πξνο ηελ Κάιπςε ηεο Αξδεπηηθήο Εήηεζεο κε 
Αμηνπνίεζε ηνπ Γπλακηθνύ ησλ Αθαιαηώζεσλ θαηά 33% ηα έηε εθηόο Δπηθπιαθήο 
Ξεξαζίαο  
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Ροςοςτό αξιοποίθςθσ αφαλατϊςεων ςε περιόδουσ 
εκτόσ επιφυλακισ ξθραςίασ
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ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
Δυναμικό αφαλάτωςησ:

222 χιλ. m3/ημζρα

Ετήςια Φδρευςη

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

Ά
ρ

δ
ευ

ς
θ

 ζ
το

υ
σ 

(ε
κα

τ.
 κ

υ
β

. 
μ

.)

Νότιοσ Αγωγόσ
Κάλυψθ ετιςιασ αρδευτικισ ηιτθςθσ 46 εκατ. κ. μ.

με χριςθ 4 εκατ. κ.μ. ανακυκλωμζνου ετθςίωσ 
Δυναμικό αφαλατϊςεων 222.000/θμ - αξιοποίθςθ 33%

Ετιςια υδρευτικι ηιτθςθ 70 εκατ. m3

Υπόγεια

Ανακυκλωμζνο

Φράγματα
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ρήκα 4-8: Απνηειέζκαηα Μνληέινπ σο πξνο ηελ Κάιπςε ηεο Αξδεπηηθήο Εήηεζεο κε 
Αμηνπνίεζε ηνπ Γπλακηθνύ ησλ Αθαιαηώζεσλ θαηά 75% ηα έηε εθηόο Δπηθπιαθήο 
Ξεξαζίαο  

4.3.6. Γηαρείξηζε ζε πλζήθεο Τπεξρείιηζεο ησλ 
Φξαγκάησλ   

Ζ δηαρείξηζε ησλ ππεξρεηιίζεσλ εμεηάδεηαη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζην θεθάιαην 

7.1.7 ηεο παξνχζεο. Όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην θεθάιαην απηφ, ε απφιεςε 

πνζνηήησλ απφ ηα θξάγκαηα πξνο χδξεπζε ζηα πιαίζηα πεξηνξηζκνχ ησλ 

ππεξρεηιίζεσλ είλαη πεξίπινθε δηαδηθαζία δεδνκέλνπ φηη νη κελ ππεξρεηιίζεηο είλαη, 

γεληθά, έθηαθην γεγνλφο, ελψ ε αιιαγή ζηελ παξαγσγή ησλ αθαιαηψζεσλ 

πξσηίζησο, αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηπιηζηεξίσλ, απαηηεί θάπνην ρξφλν 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο. Σν ζχζηεκα πνπ πξνηείλεηαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία 

πξφβιεςεο ησλ ππεξρεηιίζεσλ κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ νξίσλ ηακίεπζεο, ζε 

θάζε θξάγκα θαη γηα θάζε κήλα, ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε κεγάιε πηζαλφηεηα 

ππεξρείιηζεο. Όηαλ ηα φξηα απηά μεπεξληνχληαη απμάλεηαη ε απφιεςε γηα χδξεπζε 

απφ ην θξάγκα κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο παξαγσγήο αθαιαησκέλνπ λεξνχ. Έλα 

παξάδεηγκα εθαξκνγήο απηήο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πξαθηηθήο παξνπζηάδεηαη ζην 

ρήκα 4-9, ην νπνίν αλαπαξάγεη ζε ιεπηνκέξεηα κελφο γηα ην πδξνινγηθφ έηνο 1988 

(θαηά ην νπνίν πξνβιέπνληαη ππεξρεηιίζεηο θξαγκάησλ) ηα απνηειέζκαηα κίαο 

πξνζνκνίσζεο. 
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Νότιοσ Αγωγόσ

Κάλυψθ ετιςιασ αρδευτικισ ηιτθςθσ 46 εκατ. κ. μ.
με χριςθ 4 εκατ. κ.μ. ανακυκλωμζνου ετθςίωσ 

Δυναμικό αφαλατϊςεων 222.000/θμ - αξιοποίθςθ 75%
Ετιςια υδρευτικι ηιτθςθ 70 εκατ. m3

Υπόγεια

Ανακυκλωμζνο

Φράγματα
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ρήκα 4-9: Απνηειέζκαηα Μνληέινπ σο πξνο ην Βαζκό Αμηνπνίεζεο ηνπ Μεληαίνπ Γπλακηθνύ 
Αθαιάησζεο γηα ηελ Κάιπςε ηεο Τδξεπηηθήο Εήηεζεο ην Τγξό Έηνο 1988  

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4-9, ηνπο κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο δελ είλαη ζε ηζρχ ε 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο ππεξρεηιίζεσλ, ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

αθαιαηψζεσλ είλαη 75% φπσο πξνθαζνξίζζεθε. Σνπο πγξνχο κήλεο νη ηακηεχζεηο 

νδεγνχλ ζηελ πξφβιεςε ππεξρεηιίζεσλ θαη απμάλεηαη ε απφιεςε απφ ηα θξάγκαηα 

γηα χδξεπζε ελψ κεηψλεηαη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν βαζκφο κείσζεο ηεο κεληαίαο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο είλαη πηζαλφλ, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, λα κελ είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί κε 

ηελ ηαρχηεηα θαη ζην βαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζνκνίσζε. ην ρήκα 4-10 

παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο εθκεηάιιεπζεο ησλ αθαιαηψζεσλ ζε εηήζηα βάζε απφ ην 

παξάδεηγκα πξνζνκνίσζεο ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο (ρήκα 4-9). Δλψ ν βαζκφο 

αμηνπνίεζεο ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο είλαη θαη’ αξρήλ 75%, γηα ηελ απνθπγή 

ππεξρεηιίζεσλ ηνπο κήλεο κε πςειή ηακίεπζε ν βαζκφο εθκεηάιιεπζεο κεηψλεηαη ζε 

ιηγφηεξν απφ 60% γηα θάπνηα έηε. 
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Νότιοσ Αγωγόσ - Λειτουργία Αφαλατϊςεων
Υδρολογικό ζτοσ προςομοίωςθσ 1988

Δυναμικό αφαλατϊςεων 222 χιλ. κ. μ. / θμζρα
Υδρευτικι ηιτθςθ 70 εκατ. κ. μ. / ζτοσ

Αξιοποίθςθ 75% δυναμικοφ αφαλατϊςεων
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ρήκα 4-10: Απνηειέζκαηα Μνληέινπ σο πξνο ην Βαζκό Αμηνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ Γπλακηθνύ 
Αθαιάησζεο   
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Νότιοσ Αγωγόσ
Λειτουργία Αφαλατϊςεων
Δυναμικό 222 χιλ. κ.μ./θμζρα

Υδρευτικι ηιτθςθ 70 εκατ. κ.μ. / ζτοσ
Αξιοποίθςθ 75% δυναμικοφ αφαλατϊςεων

Αφαλατϊςεισ
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4.4. Έξγν Πάθνπ – Γηαρείξηζε Μνλάδσλ Αθαιάησζεο   

4.4.1. Δηζαγσγή  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε έρεη ήδε πεξηγξαθεί ζην θεθ.4.3 γηα ην Νφηην 

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

ελνπνηεκέλα ε χδξεπζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Πάθνπ (δήκνη Πάθνπ, Γεξνζθήπνπ, 

Αρέιεηα, Έκπα, Κηζζφλεξγα, Κνιψλε, Λέκπα, Σίκε, Σάια, Υιψξαθα), ηεο Πέγεηαο 

ησλ εκηνξεηλψλ Κνηλνηήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Κπβεξλεηηθφ Τδξεπηηθφ Έξγν 

Αλαδηνχο θαη αθφκα ε πεξηνρή Πηζζνπξίνπ. 

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

πιεζπζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ ηεο επξχηεξεο απηήο πεξηνρήο είλαη αξθεηά επηζθαιείο 

(βι. ζρεηηθφ θεθάιαην 6), σζηφζν νη εθηηκήζεηο ππνδεηθλχνπλ φηη ε εηήζηα πδξεπηηθή 

θαηαλάισζε είλαη ζήκεξα ηεο ηάμεο ησλ 7,5 εθαη. m3 αλά έηνο, ελψ ε κειινληηθή 

(νξίδνληαο 20εηίαο) είλαη δπλαηφλ λα θζάζεη ηα 11 εθαη. m3 αλά έηνο. εκαληηθφ 

πνζνζηφ απηψλ ησλ αλαγθψλ θαιχπηεηαη ζήκεξα θαη απφ ππφγεηα λεξά. 

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

ηακηεπηήξεο Πάθνπ εμέηαζαλ ηξία ζελάξηα πδξεπηηθήο θαηαλάισζεο γηα 8, 11 θαη 15 

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

ελδερφκελεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απμήζεηο ζην ξπζκφ ηνπξηζηηθήο 

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

πεξηνρήο θάιπςεο. 

Ζ εμάξηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο απφ ηηο ζπλζήθεο μεξαζίαο είλαη ζχκθσλα 

κε ηνλ Πίλ. 4-2. 

4.4.2. Αλαγθαηόηεηα Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Αθαιάησζεο  

Με βάζε ηελ πνιηηηθή απνιήςεσλ (βι. θαη ηνλ Πίλ. 6-2 ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII ηζε 

εμαηξεηηθά ειιεηκκαηηθέο ζπλζήθεο απνζεκάησλ ε εηήζηα απφιεςε απφ ηα θξάγκαηα 

ζα είλαη ζα είλαη 4 εθαη. m3. ε απηέο ηηο εμαηξεηηθά ειιεηκκαηηθέο ζπλζήθεο 

(Παξαηεηακέλε Ξεξαζία) δελ απαηηείηαη λα παξνρεηεπζνχλ ζηα θαηάληε ησλ 

θξαγκάησλ, ζην ζχλνιφ ηνπο ηα 2.500.000 m3 πνπ πξνβιέπνληαη γηα πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, φκσο ζεσξείηαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδνληαη 800.000 m3 πεξίπνπ, 

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

ζπκβνιή ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο χδξεπζεο ηεο 

εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο. 

Έλα δπλακηθφ παξαγσγήο 30.000 m3/εκέξα κε αμηνπνίεζε θαηά 90% παξέρεη 9,9 

εθαη. m3 εηεζίσο. Γηα δήηεζε 11 εθαη. m3, έλαο ππνινγηζκφο ηζνδπγίνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ  Πίλαθα 4-4. 

Πίλ. 4-4: Έξγν Πάθνπ – Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Ηζνδπγίνπ Ύδξεπζεο    

Εήηεζε ύδξεπζεο 11.000.000 m3/έηνο 

Γπλακηθό αθαιάησζεο 30.000 m3/εκέξα 

Πνζνζηό αμηνπνίεζεο 
δπλακηθνύ 

90%  

Μήλαο Πνζνζηό 
κεληαίαο 
δήηεζεο 

Εήηεζε κήλα Αξ. 
Ζκ. 

Παξαγσγή 
αθαιαησκέλνπ 

Αλάγθε 
από 

θξάγκαηα 
  (m3)  (m3) (m3) 

10 1,13 1.036.579 31 837.000 199.579 

11 0,95 873.707 30 810.000 63.707 

12 0,87 795.837 31 837.000 0 

1 0,89 813.443 31 837.000 0 

2 0,75 691.596 28 756.000 0 

3 0,86 789.544 31 837.000 0 

4 0,95 867.390 30 810.000 57.390 

5 0,98 894.054 31 837.000 57.054 

6 1,12 1.024.625 30 810.000 214.625 

7 1,19 1.087.640 31 837.000 250.640 

8 1,21 1.107.044 31 837.000 270.044 

9 1,11 1.018.541 30 810.000 208.541 

      

 ΤΝΟΛΑ: 11.000.000 365 9.855.000 1.321.579 

Ζ απαίηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο 1,3 εθαη. m3 απφ ηα θξάγκαηα ή αληιήζεηο 

ηθαλνπνηείηαη εχθνια, θαηά ζπλέπεηα ην δπλακηθφ ησλ 30.000 m3/εκέξα επαξθεί θαη 

γηα κειινληηθή θαηαλάισζε 11 εθαη. m3/έηνο. Γηα θαηαλάισζε 15 εθαη. m3, ε 

απαίηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο είλαη 5,1 εθαη. m3, ε νπνία επίζεο είλαη εθηθηή 

κε ζπλδπαζκφ απνιήςεσλ απφ ηα θξάγκαηα θαη αληιήζεσλ. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε χπαξμε κνλάδαο αθαιάησζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πιήξε εμαζθάιηζε ηεο χδξεπζεο αλεμάξηεηα απφ ζπλζήθεο ελψ ην δπλακηθφ 

ησλ 30.000 m3/εκέξα θξίλεηαη επαξθέο θαη γηα ηηο πξνβιέςηκεο απμήζεηο δήηεζεο. 

4.4.3. Αμηνπνίεζε ηνπ Γπλακηθνύ ηεο Μνλάδαο  

Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο ζεηξάο πξνζνκνηψζεσλ ηνπ κεληαίνπ 

ηζνδπγίνπ γηα ηα 36 ηζηνξηθά έηε, θαηαξηίζζεθε ην παξαθάησ γξάθεκα (βι. ρήκα 

4-11). ην ρήκα 4-11 θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο γηα ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο μεξαζίαο κε ηελ πνζφηεηα πνπ είλαη 

δηαζέζηκε γηα άξδεπζε απφ ηα θξάγκαηα, κε αμηνπηζηία 80%. Ζ πνζφηεηα απηή 

πξνθχπηεη κεηά ηελ απφιεςε γηα χδξεπζε θαη γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-11: Πνζνζηό Αμηνπνίεζεο ηνπ Γπλακηθνύ Αθαιάησζεο (30.000 m³/εκέξα) ζε έηνο 
εθηόο επηθπιαθήο μεξαζίαο θαη αληίζηνηρνο όγθνο λεξνύ δηαζέζηκνπ κε αμηνπηζηία 
80% γηα άξδεπζε από ηα θξάγκαηα    

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη γηα ηα θξάγκαηα, νη αλάγθεο άξδεπζεο (πεξίπνπ 14 

εθαη. m3 ζπλνιηθά), φηαλ αθαηξεζνχλ νη δηαζέζηκεο πνζφηεηεο αληιήζεσλ 

(πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαθπθισκέλνπ κε ην νπνίν εκπινπηίδεηαη ν 
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Ροςοςτό αξιοποίθςθσ αφαλατϊςεων ςε περιόδουσ 
εκτόσ επιφυλακισ ξθραςίασ

8 εκατ. m3

11 εκατ. m3

15 εκατ. m3

ΕΓΟ ΡΑΦΟΥ
Δυναμικό αφαλάτωςησ:

30 χιλ. m3/ημζρα

Ετήςια Φδρευςη
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πδξνθνξέαο Έδνπζαο) είλαη πεξίπνπ 7 εθαη. m3. Απφ ην ρήκα 4-11 πξνθχπηεη φηη 

απηέο θαιχπηνληαη κε αμηνπηζηία 80%, ρσξίο ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο, 

ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο γηα πδξεπηηθή θαηαλάισζε 8 εθαη. m3 θαη κε ιεηηνπξγία ζην 

20% ηνπ δπλακηθνχ (ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο) γηα θαηαλάισζε 11 εθαη. m3. 

4.4.4. Γηαρείξηζε ζε πλζήθεο Τπεξρείιηζεο ησλ 
Φξαγκάησλ  

Όηαλ ν ηακηεπκέλνο φγθνο μεπεξλά έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην απμάλεηαη, φπσο 

πεξηγξάθεηαη θαη ζην ππνθεθάιαην 4.3.6 ε παξνρή λεξνχ χδξεπζεο απφ ηα 

θξάγκαηα θαη κεηψλεηαη ε παξαγσγή ησλ αθαιαηψζεσλ. Αλαιπηηθά ε πξνζέγγηζε 

πεξηγξάθεηαη ζην ππνθεθάιαην 7.1.7. 

Σα θξάγκαηα απφ ηα νπνία απμάλεηαη ε απφιεςε γηα χδξεπζε είλαη απηά ηνπ 

Αζπξφθξεκκνπ θαη Μαπξνθφιπκπνπ, ελψ ην θξάγκα Καλλαβηνχο είλαη έκκεζα 

δηαζπλδεδεκέλν κέζσ ηνπ Αζπξφθξεκκνπ. 

ην ρήκα 4-12 αλαπαξάγνληαη ζε ιεπηνκέξεηα κελφο γηα ην πδξνινγηθφ έηνο 1988 

(θαηά ην νπνίν πξνβιέπνληαη ππεξρεηιίζεηο θξαγκάησλ) ηα απνηειέζκαηα κίαο 

πξνζνκνίσζεο κε εηήζηα πδξεπηηθή δήηεζε 11 εθαη. m3 θαη βαζκφ αμηνπνίεζεο ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο 75%. Ο βαζκφο αμηνπνίεζεο 75% 

επηιέγεηαη εδψ απιψο γηα λα είλαη πην εκθαλήο ε κείσζε ηεο παξαγσγήο φηαλ 

ππάξρεη ελδερφκελν ππεξρεηιίζεσλ. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4-12, ηνπο κήλεο κε 

ηακίεπζε κεγαιχηεξε απφ ην φξην έλαξμεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξρεηιίζεσλ ν βαζκφο 

αμηνπνίεζεο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο κεηψλεηαη. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν βαζκφο κείσζεο ηεο κεληαίαο παξαγσγήο ησλ 

κνλάδσλ αθαιάησζεο είλαη πηζαλφλ, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, λα κελ είλαη δπλαηφλ λα 

κεησζεί κε ηελ ηαρχηεηα θαη ζην βαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζνκνίσζε. ην 

ρήκα 4-13 παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο εθκεηάιιεπζεο ησλ αθαιαηψζεσλ ζε εηήζηα 

βάζε απφ ην παξάδεηγκα πξνζνκνίσζεο ηνπ ζρεηηθνχ ζρήκαηνο (ρήκα 4-12). Δλψ, 

ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο είλαη θαη’ αξρήλ 75%, γηα ηελ 

απνθπγή ππεξρεηιίζεσλ ηνπο κήλεο κε πςειή ηακίεπζε, ν βαζκφο εθκεηάιιεπζεο 

κεηψλεηαη έσο θαη ην 58% γηα θάπνηα έηε. εκεηψλεηαη θαη πάιη φηη απεηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα ην ζελάξην κε βαζκφ αμηνπνίεζεο, εθηφο επηθπιαθήο 75% γηα λα είλαη 

εκθαλέζηεξε ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ 
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ππεξρεηιίζεσλ θαη φρη σο πξνηεηλφκελνο βαζκφο αμηνπνίεζεο. Ζ πξνηεηλφκελνο 

βαζκφο αμηνπνίεζεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-12: Απνηειέζκαηα Μνληέινπ σο πξνο ην Βαζκό Αμηνπνίεζεο ηνπ Μεληαίνπ 
Γπλακηθνύ Αθαιάησζεο γηα ηελ Κάιπςε ηεο Τδξεπηηθήο Εήηεζεο ην Τγξό Έηνο 1988  

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4-13: Απνηειέζκαηα Μνληέινπ σο πξνο ην Βαζκό Αμηνπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ Γπλακηθνύ 
Αθαιάησζεο     
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Λειτουργία Αφαλατϊςεων

Δυναμικό 30 χιλ. κ.μ./θμζρα
Υδρευτικι ηιτθςθ 11 εκατ. κ.μ. / ζτοσ

Αξιοποίθςθ 75% δυναμικοφ αφαλατϊςεων
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4.5. Καηαλάισζε Δλέξγεηαο θαη Αεηθνξία  

4.5.1. Δλεξγεηαθή Καηαλάισζε Μνλάδσλ 

Οη πςειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αθαιάησζεο είλαη ην βαζηθφ 

ηνπο κεηνλέθηεκα. Με δεδνκέλε, κάιηζηα, ηε δπζθνιία ζπκκφξθσζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο κε ηα φξηα εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνβιέπνληαη, 

νηαδήπνηε ελεξγνβφξα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά σο πξνο ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηεο. 

Οη κφληκεο κνλάδεο αθαιάησζεο εθηηκάηαη φηη ζα απαηηνχλ ην 4,5% πεξίπνπ ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν θπζηθφ αέξην ζα κεηψζεη ηη εθπνκπέο 

ξχπσλ θαηά 30%. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πνζνζηφ απηφ δελ είλαη πςειφ εάλ 

ιεθζεί ππφςε φηη κε απηφ εμαζθαιίδεηαη ε αμηφπηζηε χδξεπζε ηεο κεγάιεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δάλ κάιηζηα 

εθαξκνζζεί ε πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ θαηά ηα 

έηε εθηφο επηθπιαθήο μεξαζίαο, φπσο πξνηείλεηαη ζηα ππνθεθάιαηα 4.3 θαη 4.4, 

θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηφο ν ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο κέζεο πξαγκαηηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 30%). 

Καηά ζπλέπεηα, ν πιένλ απνδνηηθφο ηξφπνο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

απφ ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο είλαη ηα κέηξα κείσζεο ηεο πδξεπηηθήο θαη αξδεπηηθήο 

δήηεζεο θαη ε αχμεζε ησλ πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ δηαηίζεηαη ζηα 

θπβεξλεηηθά αξδεπηηθά έξγα. 

4.5.2. Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

ηνπο Όξνπο Δληνιήο ηίζεηαη ην εξψηεκα ηεο αλάπηπμεο κνλάδσλ αθαιάησζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ απ’ επζείαο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (πβξηδηθέο κνλάδεο). 

Σέηνηεο κνλάδεο ππάξρνπλ πεηξακαηηθέο θαη είλαη πνιχ κηθξήο δπλακηθφηεηαο. Γηα ηηο 

πνιχ κεγάιεο κνλάδεο ηεο Κχπξνπ δελ θαίλεηαη ινγηθφ λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα 

λα ζπλδεζνχλ άκεζα κε αλαλεψζηκεο πεγέο, αιιά λα εθαξκνζζεί γεληθφηεξα 

πξφγξακκα θάιπςεο κέξνπο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζην εζληθφ 

δίθηπν απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Δδψ, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί φηη γηα λα 

απνδψζεη, θαηά κέζν φξν, κία κνλάδα ηελ απαηηνχκελε δπλακηθφηεηά ηεο κε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ε εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα ηεο 

κνλάδαο ζα πξέπεη λα απμεζεί αλάινγα κε ην ζπληειεζηή δηαζεζηκφηεηαο ηεο 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  227766  ααππόό  552277 

ελέξγεηαο, ν νπνίνο ζε θάπνην βαζκφ είλαη ζηνραζηηθφο (ψξεο ειηνθάλεηαο, 

ηαρχηεηα-δηάξθεηα αλέκνπ θιπ.). Σν απνηέιεζκα είλαη ε πνιχ κεγάιε αχμεζε 

(ππεξδηπιαζηαζκφο) ηεο απαηηνχκελεο εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο. Χζηφζν, ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα γηα κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηεο επηηπγράλεηαη πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζην εζληθφ δίθηπν δηαλνκήο ξεχκαηνο. 

Απαίηεζε γηα ηα κέιε ηεο ΔΔ έσο ην 2020 είλαη λα παξάγνπλ 20% ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, γηα ηελ Κχπξν ε απαίηεζε είλαη 13% (επίζεο ζα 

πξέπεη λα κεηψζνπλ θαηά 20% ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θαηά 20% ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ). ηα πιαίζηα ζπκκφξθσζεο, θαηά ζπλέπεηα, ε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα εθαξκφζεη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο (γηα ηελ θαηαλάισζε, ζπλήζσο νη απνδνηηθφηεξεο παξεκβάζεηο γίλνληαη 

ζηα θηίξηα θαη ηηο θαηνηθίεο). 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη πθίζηαηαη κία επηπρήο ζχκπησζε ηεο αηρκήο 

ηεο πδξεπηηθήο δήηεζεο κε ηελ αηρκή ηεο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο. 

4.5.3. Έξγα Άληιεζεο – Σακίεπζεο  

Απηφ πνπ αθνξά ηδηαίηεξα ηα έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ είλαη φηη, αληίζηνηρα 

θαη κε ηηο επηθαλεηαθέο απνξξνέο, θαη ε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκνπο ελεξγεηαθνχο 

πφξνπο απαηηεί ξπζκηζηηθή ηακίεπζε ψζηε ε πξνζθνξά λα αληηζηνηρεί ζηε δήηεζε.  

ηε θιίκαθα ηνπ 20% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο, ε απαηηνχκελε ηακίεπζε ζα είλαη 

κεγάιε θαη πξαθηηθά δηεζλψο επηηπγράλεηαη κφλν κέζσ ηεο άληιεζεο θαη ηακίεπζεο 

λεξνχ ζε θξάγκαηα θαηά ηηο εκέξεο (πξνθεηκέλνπ γηα αηνιηθή ελέξγεηα) ή ψξεο 

(πξνθεηκέλνπ γηα ειηαθή ελέξγεηα) ππεξεπάξθεηαο ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ηεο ρξήζεο πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζε θαηάληε ηακηεπηήξεο θαηά ην 

ρξφλν φπνπ ππεξηεξεί ε δήηεζε ηεο παξαγσγήο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, ελ φςεη ηεο αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, λα δηεξεπλεζεί ε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ άληιεζεο-ηακίεπζεο-παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αμηνπνηψληαο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, θαη πθηζηάκελνπο ηακηεπηήξεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα έξγα απηά απνηεινχλ θιεηζηά ζπζηήκαηα (κε εμαίξεζε ηελ 

εμάηκηζε), φζνλ αθνξά ην λεξφ. 
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5. Ζ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΛΤΜΑΣΧΝ Χ ΤΓΑΣΗΚΟ 
ΠΟΡΟ 

5.1. εκαζία ηνπ Πόξνπ  

Σν αλαθπθισκέλν λεξφ είλαη έλαο πφξνο ζηνλ νπνίν έρεη δνζεί απμεκέλε πξνζνρή 

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

νπζηαζηηθά πνζφηεηεο λεξνχ νη νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα ράλνληαλ απφ ην πδαηηθφ 

ηζνδχγην είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε γηα ρψξεο κε μεξφ θιίκα θαη κάιηζηα, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, γηα ρψξεο ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε έρεη νδεγήζεη ην 

ηζνδχγην πξνζθνξάο-δήηεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ πφξσλ ζε αξλεηηθέο ηηκέο. 

Παξάιιεια κε ηελ εθκεηάιιεπζε φγθσλ λεξνχ νη νπνίνη ππφ άιιεο ζπλζήθεο 

ράλνληαη, ε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ πεξηνξίδεη ηελ απφξξηςε επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ ζηα παξάθηηα χδαηα. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε φηη αθνξά ηα ζξεπηηθά 

θνξηία ηα νπνία ελψ είλαη, σο έλα βαζκφ, επηζπκεηά θαη αμηνπνηήζηκα ζηα πιαίζηα 

δηάζεζεο ρσξηθά δηάζπαξηα ζε θαιιηέξγεηεο, δελ είλαη επηζπκεηά ζηα παξάθηηα 

χδαηα, φπνπ κάιηζηα δηαηίζεληαη ρσξηθά ζπγθεληξσκέλα ζηηο πεξηνρέο ησλ αγσγψλ 

δηάζεζεο. 

H παξνρή αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα άξδεπζε κέζσ ησλ Κπβεξλεηηθψλ Τδαηηθψλ 

έξγσλ μεθίλεζε ην 1998, κε ηελ παξνρή κηαο κηθξήο πνζφηεηαο ηεο ηάμεο ησλ 1,3 

εθαη. m³. ήκεξα θζάλεη πεξίπνπ ηα 8,5 κε 10 εθαη. m³ γηα απεπζείαο άξδεπζε θαη 

πεξί ηα 2,0 κε 2,5 εθαη. m³ γηα εκπινπηηζκφ (Έδνπζα), ηα νπνία, φκσο, θαη πάιη 

αληινχληαη γηα αξδεχζεηο. Δπίζεο παξάγνληαη πεξί ην 1,5 κε 2,0 εθαη. m3 απφ κηθξέο 

κνλάδεο (ζηξαηφπεδα, θνηλφηεηεο θιπ). Θα πξέπεη φκσο λα αλακέλεηαη αικαηψδεο 

αχμεζε ζηηο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο ζην κέιινλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη λα 

πεξηιεθζνχλ ζηηο πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηα επεμεξγαζκέλα αζηηθά 

ιχκαηα ηεο Λεπθσζίαο, θαζψο θαη νη εθξνέο ησλ θέληξσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

κηθξφηεξσλ νηθηζκψλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ή θαηαζθεπάδνληαη. πγρξφλσο ζα 

ππάξμνπλ ζην κέιινλ επεθηάζεηο θαη λέεο ππνδνκέο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηηο 

πφιεηο πνπ ήδε ζήκεξα απνηεινχλ ηηο πεγέο ηνπ πφξνπ απηνχ (Λάξλαθα, Λεκεζφο, 

Πάθνο, Παξαιίκλη – Αγία Νάπα) ηφζν ιφγσ επέθηαζεο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο 

φζν θαη ιφγσ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 
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πλνιηθά, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΣΑΤ γηα ην δπλακηθφ ησλ λέσλ θέληξσλ 

επεμεξγαζίαο, είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη ζην κέιινλ ην ζεσξεηηθφ δπλακηθφ ηνπ 

πφξνπ απηνχ ζα θζάζεη έσο ηα 65 εθαη. m³ αλά έηνο κεζνπξφζεζκα (2015) θαη ηα 

85 εθαη. m³ καθξνπξφζεζκα (2025). Δπεηδή είλαη πηζαλφλ λα κελ εμαληιείηαη ην 

ζεσξεηηθφ δπλακηθφ ησλ κνλάδσλ, νη δηαζέζηκεο πνζφηεηεο πηζαλφλ λα είλαη 

κηθξφηεξεο. Χζηφζν θαη ζαλ πνζνζηφ ηεο κειινληηθήο αζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 

θαηαλάισζεο εάλ γίλεη εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ πφξνπ νη ηηκέο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο. Ζ εθηίκεζε γηα ηε ζπλνιηθή εηήζηα δήηεζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο ην 2030 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 85 εθαη. m³. Ζ αλαθχθισζε ελφο πνζνζηνχ 75% αληηζηνηρεί ζε 

64 εθαη. m³. Βξαρππξφζεζκα, είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη νη δηαζέζηκεο 

πνζφηεηεο πξνζεγγίδνληαη απφ ηηο πνζφηεηεο παξαγσγήο ιπκάησλ ησλ πφιεσλ θαη 

θνηλνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο Οδεγίαο 91/271 

γηα ηα αζηηθά ιχκαηα. Ο εηήζηνο απηφο φγθνο, κε ηελ ππφζεζε φηη πξνζεγγίδεηαη σο 

75% ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ, εθηηκήζεθε ίζνο κε 40 εθαηνκκχξηα (βι. Πίλ. 5-1 

παξαθάησ). 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζεκαζία ηνπ πφξνπ είλαη πνιχ κεγάιε. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζζεί θαη ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

παξαγφκελσλ πνζνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη ζηεξίδνληαη ζηελ αζηηθή θαηαλάισζε. Γηα 

ζχγθξηζε ζεκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηεξεχλεζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο Έξγνπ, ν αληίζηνηρα πςειήο δηαζεζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο (95% 

αμηνπηζηία) εηήζηνο φγθνο λεξνχ πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαηεζεί απφ ηα θξάγκαηα ηνπ 

Νφηηνπ Αγσγνχ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 40 εθαη. m³ κφλν. 
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5.2. Κύξηα Θέκαηα ηξαηεγηθήο ρεηηθά κε ηε Φύζε ηνπ 
Πόξνπ  

Σν γεγνλφο φηη ην δηαηηζέκελν λεξφ πξνέξρεηαη απφ επεμεξγαζία ιπκάησλ 

αλαδεηθλχεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πφξνπ απηνχ. 

5.2.1. Δθαξκνγέο Αμηνπνίεζεο  

Σν αλαθπθισκέλν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ρψξσλ πξαζίλνπ, 

γεπέδσλ θαη θαιιηεξγεηψλ, εθηφο απφ βξψζηκα σκά ιαραληθά, θαζψο θαη γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ. Με βάζε ηηο κεγάιεο απαηηήζεηο γηα άξδεπζε 

θαη ηηο αλάγθεο αλαπιήξσζεο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, ηα πεδία αμηνπνίεζεο 

επαξθνχλ. 

Ζ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία αλαθπθισκέλνπ λεξνχ κε αληίζηξνθε φζκσζε, φπσο 

αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ, ζα επέηξεπε, βέβαηα, ηε ρξήζε ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο 

θαιιηέξγεηεο δηεπθνιχλνληαο ηελ έληαμή ηνπ πφξνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

αξδεπηηθψλ έξγσλ. 

Γηάζεζε πξνο εκπινπηηζκφ πδξνθφξνπ πξαγκαηνπνηείηαη έσο ζήκεξα κφλνλ κε ην 

αλαθπθισκέλν λεξφ ηεο Πάθνπ ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν Έδνπζαο θαη, ζε κηθξφηεξε 

θιίκαθα, κε ην αλαθπθισκέλν Αγίαο Νάπαο - Παξαιηκλίνπ. Μειεηάηαη απφ ην ΣΑΤ ε 

επέθηαζε ηνπ κέηξνπ θαη ζηνλ πδξνθφξν Κηηίνπ θαζψο θαη ζε απηφλ ησλ 

Κνθθηλνρσξίσλ. Χζηφζν, θαη ε δηάζεζε απηή ζπλαξηάηαη κε ηελ πνηφηεηα θαη 

επεμεξγαζία ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

5.2.2. Απνδνρή ηνπ Πόξνπ 

Ζ απνδνρή ηεο ρξήζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ απφ ηνπο γεσξγνχο ήηαλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηεηέζεζαλ απφ ην ΣΑΤ, αξρηθά αξγή. Πιένλ, 

φκσο, ε απνδνρή είλαη πςειή κε αηηήκαηα απφ Κνηλφηεηεο γηα δηάζεζε 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. ηελ αχμεζε ηεο απνδνρήο βνήζεζαλ ε εμνηθείσζε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηα παξαδείγκαηα ησλ πξψησλ ρξεζηψλ, ε πξφζθαηε 

πεξίνδνο αλνκβξίαο κε ηε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ 

πφξσλ θαη ηηο πεξηθνπέο ζηε δηάζεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζεί ην ΣΑΤ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ ρακειφηεξσλ απφ απηέο ηνπ κε 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 
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5.2.3. Απαηηήζεηο Πνηόηεηαο θαη Δπεμεξγαζίαο  

Οη ζεζκνζεηεκέλεο ζε ηζρχ απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζε επφκελν ππνθεθάιαην. Γεληθά ε 

επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηξηηνβάζκην θαζαξηζκφ ησλ ιπκάησλ ν νπνίνο 

αθνινπζείηαη απφ θίιηξαλζε. ηηο παιαηφηεξεο κνλάδεο (π.ρ. Λάξλαθα, Λεκεζφο) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπκβαηηθφ ακκφθηιηξν, ελψ ζηηο λέεο (λέεο Αλζνχπνιεο θαη Βαζηάο 

Γσληάο) ρξεζηκνπνηνχληαη κεκβξάλεο ρακειήο πίεζεο. 

χκθσλα κε λεψηεξεο κειέηεο πνπ έρεη εθπνλήζεη ην ΣΑΤ, πξνγξακκαηίδεηαη ε 

επηπιένλ επεμεξγαζία θάπνησλ πνζνηήησλ ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ (κεηά ηελ 

ηξηηνβάζκηα θαη ηε θίιηξαλζε) κε κνλάδεο αληίζηξνθεο φζκσζεο. Ζ αηηία πίζσ απφ 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη ε αλάγθε κείσζεο ηεο αιαηφηεηαο ηνπ αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ άξδεπζε επαίζζεησλ εδαθψλ θαη 

θαιιηεξγεηψλ. πγρξφλσο, ε επεμεξγαζία κε αληίζηξνθε φζκσζε παξάγεη λεξφ 

ρσξίο, νπζηαζηηθά, πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε δίλνληαο ηελ επρέξεηα εληαίαο 

δηαρείξηζεο φισο ησλ πεγψλ αξδεπηηθνχ λεξνχ. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο είλαη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη, ηδηαίηεξα, ην ζέκα δηάζεζεο ηνπ κίγκαηνο άικεο θαη 

άιισλ νπζηψλ ην νπνίν ζα παξάγεηαη φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξάδεηγκα πνπ 

αθνινπζεί. 

Σν πιένλ ψξηκν, απφ πιεπξάο κειεηψλ, ζρεηηθφ έξγν είλαη απηφ ηεο επεμεξγαζίαο κε 

αληίζηξνθε φζκσζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ Λεπθσζίαο απφ ηηο λέεο κνλάδεο 

Βαζηάο Γσληάο θαη Αλζνχπνιεο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηε ξνή ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ πξνο ην θξάγκα ηεο Άρλαο θαη ην αξδεπηηθφ έξγν ησλ Κνθθηλνρσξηψλ. Ζ 

κνλάδα έρεη ζρεδηαζζεί λα θαηαζθεπαζζεί ζηελ πεξηνρή Αξαδίππνπ (ζα 

επεμεξγάδεηαη θαη αλαθπθισκέλν λεξφ ηεο ηνπηθήο Κνηλφηεηαο). Χζηφζν, ε εμέιημε 

ηνπ έξγνπ έρεη ηεζεί ζε ακθηβνιία ιφγσ ηεο αδπλακίαο εμεχξεζεο ιχζεο γηα ηε 

δηάζεζε ηεο άικεο ε νπνία λα είλαη ζπγρξφλσο ηερληθν-νηθνλνκηθά ινγηθή αιιά θαη 

απνδεθηή ζηελ θνηλή γλψκε ηεο πεξηνρήο. Ζ ιχζε ε νπνία θαίλεηαη απνδεθηή ζηελ 

θνηλή γλψκε, ε μήξαλζε ηεο άικεο κε ζεξκηθή επεμεξγαζία, είλαη εμαηξεηηθά αθξηβή, 

ελψ ε ζπκβαηηθή ιχζε κέζσ αγσγνχ δηάζεζεο δελ είλαη, έσο ζήκεξα, απνδεθηή. 

Παξφκνηα αληίδξαζε ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ηεο άικεο ππάξρεη, πξνο ην παξφλ 

ηνπιάρηζηνλ, θαη γηα ην ππφ κειέηε, ζε ζηάδην ζθνπηκφηεηαο, έξγν επεμεξγαζίαο ηνπ 
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αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Λάξλαθαο κε κεκβξάλεο 

αληίζηξνθεο φζκσζεο. 

Δπηπιένλ, εθπνλείηαη, απφ ην ΣΑΤ, κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο Λεκεζνχ απφ ηελ νπνία πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ 

πξνηάζεηο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο αλάινγα κε ηε δηάζεζε. 

5.2.4. Μεηαθνξά  

Έσο ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη θνηλή κεηαθνξά ζε αγσγνχο λεξνχ γεληθήο ρξήζεο 

(π.ρ. Νφηην Αγσγφ) αλαθπθισκέλνπ λεξνχ απφ θνηλνχ κε λεξφ απφ άιιεο πεγέο. 

Τπάξρνπλ κειέηεο (π.ρ. κεηαθνξά απφ Λεπθσζία πξνο Κνθθηλνρψξηα) γηα άξζε 

απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ κε ηελ πξνυπφζεζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ (αληίζηξνθε φζκσζε), φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Δλαιιαθηηθά, ζα απαηηεζνχλ αλεμάξηεηνη αγσγνί κεηαθνξάο. Ζ 

βέιηηζηε ιχζε γηα θάζε πεξίπησζε ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ρσξηζηά. Οπσζδήπνηε, φκσο, φηαλ ππάξρεη δπλαηφηεηα θάιπςεο 

ηνπηθψλ αλαγθψλ ε ιχζε απηή ζα είλαη γεληθά νηθνλνκηθφηεξε ελψ θαη ε ηνπηθή 

θνηλσλία ζα απνδέρεηαη επθνιφηεξα ιχζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηπρφλ 

ππνπξντφλησλ. 

ηνλ Πίλ. 5-1 πνπ αθνινπζεί εθηηκάηαη ε βξαρππξφζεζκα αλακελφκελε παξαγσγή 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ κε βάζε ην πξφγξακκα ηνπ 2004 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο 91/271 γηα ηα αζηηθά ιχκαηα. Σα ζηνηρεία πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ θαη 

θνηλνηήησλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο. Ζ αζηηθή θαηαλάισζε 

αλά κνλάδα πιεζπζκνχ εθηηκήζεθε (βι. θεθ. §6) ζε 0,215 ιίηξα αλά εκέξα θαη ην 

75% (πεξίπνπ 160 ιίηξα/εκέξα) απηνχ εθηηκήζεθε  φηη αληηζηνηρεί ζηελ πνζφηεηα 

παξαγσγήο ιπκάησλ αλά κνλάδα πιεζπζκνχ θαη εκέξα. 
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Πίλ. 5-1: Δθηίκεζε Δηήζηαο Παξαγσγήο Αλαθπθισκέλνπ Νεξνύ κε βάζε ηελ 
Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 91/271  

ΔΠΑΡΥΗΑ 
ΔΣΖΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ (m³) 
ΕΖΣΖΖ 

ΑΡΓΔΤΖ (m³) 

Πεξηνρή  Πόιεο Λεπθσζίαο 11.182.688  
Κνηλόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ 
91/271 1.571.462  

ύλνιν Δπαξρίαο Λεπθσζίαο 12.754.149 35.600.000 

Πεξηνρή  Πόιεο Λεκεζνύ 8.534.156  
Κνηλόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ 
91/271 1.524.377  

ύλνιν Δπαξρίαο Λεκεζνύ 10.058.533 28.900.000 

Πεξηνρή Πόιεο Λάξλαθαο 4.119.938  
Κνηλόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ 
91/271 2.666.188  

ύλνιν Δπαξρίαο Λάξλαθαο 6.786.126 27.100.000 

Αγία Νάπα - Παξαιίκλη 4.296.506  
Κνηλόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ 
91/271 1.300.723  
ύλνιν Δπαξρίαο 
Ακκνρώζηνπ 5.597.229 15.800.000 

 
Πεξηνρή Πόιεο Πάθνπ 3.943.369  

Πέγεηα 294.281  

Πόιε Υξπζνρνύο 294.281  

ύλνιν Δπαξρίαο Πάθνπ 4.531.931 24.600.000 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 39.727.969  

ηνλ πίλαθα, επίζεο, παξαηίζεηαη θαη ε δήηεζε γηα ηελ άξδεπζε ζε θάζε επαξρία 

ζπλνιηθά, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ θπβεξλεηηθψλ έξγσλ (βι. θεθ. §6). Ζ 

ζχγθξηζε πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ θαη δήηεζεο είλαη κφλν κεξηθά νξζή, 

δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ζα ήηαλ εθηθηφ λα 

δηαηεζεί αλαθπθισκέλν λεξφ. Χζηφζν, ζε φιεο ηηο επαξρίεο ε δήηεζε είλαη ηφζν 

κεγαιχηεξε ψζηε λα είλαη εχινγν λα ζεσξείηαη φηη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα εμεηάδεηαη 

ε θάιπςε αλαγθψλ φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα πξνο ηελ παξαγσγή ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

5.2.5. Σακίεπζε  

Ζ ρξνληθή θαηαλνκή παξαγσγήο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ εληφο ηνπ έηνπο αθνινπζεί 

βαζηθά ηελ αζηηθή θαηαλάισζε. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ζα δηαηίζεληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο 

νη πξνβιεπφκελεο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, ζα απαηηεζεί θαη 
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αμηφινγε ηακίεπζε λεξνχ πνπ παξάγεηαη εθηφο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ. Έσο ζήκεξα, 

ηακίεπζε γίλεηαη κφλν ζε ππφγεηνπο πδξνθνξείο (απφ ηελ Πάθν) θαη ζηνλ Γαξχιιε 

(απφ ηε Λεκεζφ). Δπίζεο, έρεη πξνγξακκαηηζζεί ε θαηαζθεπή ηακηεπηήξα ζηελ 

Σεξζεθάλνπ, φπνπ ζα ηακηεχεηε αλαθπθισκέλν λεξφ ηεο Λάξλαθαο. χκθσλα κε ηηο 

πθηζηάκελεο κειέηεο, ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κε αληίζηξνθε φζκσζε ζα επέηξεπε 

ηελ ηακίεπζε ζε πθηζηάκελνπο ηακηεπηήξεο κε πφζηκνπ λεξνχ φπσο ηεο Άρλαο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κία εθηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ ηακίεπζεο γηα ην 

ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ηελ ππφζεζε φηη ν εηήζηνο πξνο δηάζεζε φγθνο 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ είλαη 40 εθαη. m³, ηηκή ε νπνία ζεσξείηαη φηη ζα επηηεπρζεί ηα 

επφκελα έηε κε βάζε ηα πξνγξακκαηηζκέλα έξγα, θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε γηα 

άξδεπζε είλαη 175 εθαη. m³. Σα πνζνζηά θαηαλνκήο ηεο παξαγσγήο 

αλαθπθισκέλνπ αλά κήλα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο αζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο θαη αληίζηνηρα ηα πνζνζηά θαηαλνκήο ηεο αξδεπηηθήο δήηεζεο. Πξνθχπηεη 

φηη απαηηείηαη ηακίεπζε ηεο ηάμεο ησλ 15 εθαη. m³, πνζφηεηα ζεκαληηθή ε νπνία ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ αμηνπνίεζεο ηεο 

αλαθχθισζεο. 

Πίλ. 5-2: Δθηίκεζε πλνιηθά Απαηηνύκελεο Σακίεπζεο 

 
ΜΖΝΗΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΑΝΑΚΤΚΛΧΜΔΝΟΤ 

ΜΖΝΗΑΗΑ ΕΖΣΖΖ ΓΗΑ 
ΑΡΓΔΤΖ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 
ΣΑΜΗΔΤΖ 

Μήλαο 
% 

Δηήζηαο Όγθνο Αζξνηζηηθόο 
% 

Δηήζηαο Όγθνο Αζξνηζηηθόο  

  
Δθαη. 

m³ Δθαη. m³  
Δθαη. 

m³ Δθαη. m³ Δθαη. m³ 

10
νο

 7,85% 3,14 3,14 0,00% 0,00 0,00 3,14 

11
νο

 7,67% 3,07 6,21 0,00% 0,00 0,00 6,21 

12
νο

 7,76% 3,10 9,31 0,00% 0,00 0,00 9,31 

1
νο

 7,58% 3,03 12,34 0,00% 0,00 0,00 12,34 

2
νο

 7,67% 3,07 15,41 0,00% 0,00 0,00 15,41 

3
νο

 7,67% 3,07 18,47 5,00% 8,75 8,75 9,72 

4
νο

 7,76% 3,10 21,58 7,00% 12,25 21,00 0,58 

5
νο

 8,58% 3,43 25,01 13,00% 22,75 43,75 0,00 

6
νο

 9,12% 3,65 28,65 25,00% 43,75 87,50 0,00 

7
νο

 9,39% 3,76 32,41 25,00% 43,75 131,25 0,00 

8
νο

 10,30% 4,12 36,53 15,00% 26,25 157,50 0,00 

9
νο

 8,39% 3,36 39,89 10,00% 17,50 175,00 0,00 
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Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ν παξαπάλσ ππνινγηζκφο απιψο αλαδεηθλχεη φηη 

πθίζηαηαη πξφβιεκα πξνο αληηκεηψπηζε. ηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ 

αμηνπνίεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ζρεδηαζκφο ηεο ηακίεπζεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα έξγα Σεξζεθάλνπ ζηε 

Λάξλαθα. Με ηελ αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ φγθσλ ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο ησλ 40 εθαη. 

m³ αλά έηνο, ζα απμάλνληαη θαη νη απαηηήζεηο ηακίεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηνλ 

ίδην ππνινγηζκφ γηα 65 εθαη. m³ εηήζηνπ δηαζέζηκνπ φγθνπ αλαθπθισκέλνπ 

πξνθχπηεη ηακίεπζε 25 εθαη. m³. 
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5.3. Πξνηάζεηο ηξαηεγηθήο Αληηκεηώπηζεο  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζέκαηα δηακνξθψλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο θαη δηαπηζηψζεηο 

ζε φηη αθνξά ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

5.3.1. Γελίθεπζε ηεο Υξήζεο Αλαθπθισκέλνπ Νεξνύ  

Ζ γεληθεπκέλε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα απνηειεί εμαηξεηηθά σθέιηκε 

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

αλαθχθισζε ησλ εθξνψλ απφ ηα λέα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ 

πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 91/271. 

5.3.2. Δπηινγή Μεζόδνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ θαη Φίιηξαλζεο  

Δπεηδή ε ηερλνινγία ηεο επεμεξγαζίαο λεξνχ ζπλερψο βειηηψλεηαη, απαηηείηαη κία 

εληαία κειεηεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο «επεμεξγαζία ιπκάησλ – πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία γηα αλαθχθισζε». Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε 

ηεο πηνζέηεζεο κνλάδσλ κεκβξαλψλ (MBR) γηα ηε βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ 

ιπκάησλ κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη, απφ ηερληθήο πιεπξάο, ιφγνο λα πξνζηίζεληαη 

θαη επηπιένλ κεκβξάλεο ρακειήο πίεζεο γηα ηελ αλαθχθισζε, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπκβαηηθψλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ. Γελ είλαη απαξαίηεην, θπζηθά, 

ε ηερλνινγία MBR λα είλαη ε βέιηηζηε ιχζε. 

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

δηαρσξηζκνχ ηεο θνζηνιφγεζεο ηεο επεμεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΣΑΤ θαη ησλ 

πκβνπιίσλ Απνρέηεπζεο ή άιισλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ιπκάησλ. 

5.3.3. Τςειή Αιαηόηεηα  

Σν δήηεκα ηεο πςειήο αιαηφηεηαο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, δεδνκέλνπ φηη 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε επηινγή πξφζζεηεο επεμεξγαζίαο κε αληίζηξνθε φζκσζε, 

ρξήδεη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθήο αληηκεηψπηζεο. Καηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζα πξέπεη: 

 Να εμεηάδεηαη ελδειερψο πηα ζα είλαη πξάγκαηη ε αιαηφηεηα ηνπ 

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

δηαηεξνχληαη απφ ην χκβνπιν νξηζκέλεο επηθπιάμεηο θαηά πφζνλ, φηαλ 

ιεηηνπξγήζνπλ κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο, ηα λέα θέληξα επεμεξγαζίαο 
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ιπκάησλ ζηελ Αλζνχπνιε θαη ζηε Βαζηά Γσληά, ε αιαηφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα είλαη φζν πςειή είρε ππνηεζεί θαηά 

ηε κειέηε ηνπ έξγνπ αληίζηξνθεο φζκσζεο ζηελ Αξαδίππνπ. Θα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη ζηαζκνί νη νπνίνη δέρνληαη βνζξνιχκαηα είλαη ινγηθφ 

λα παξάγνπλ εθξνέο κε πςειφηεξε αιαηφηεηα. 

 Δθφζνλ είλαη δηαπηζησκέλν ην πξφβιεκα πςειήο αιαηφηεηαο, ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ είλαη εθηθηφ λα αληηκεησπηζζεί, κεξηθψο ηνπιάρηζηνλ, 

ζε επίπεδν δηαρείξηζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζην δίθηπν θνξηίσλ. Σα ζπλήζε 

αζηηθά ιχκαηα δελ έρνπλ, γεληθά, ζαλ απνηέιεζκα ηελ πςειή αιαηφηεηα ησλ 

εθξνψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο (π.ρ. ζηε Λεκεζφ δελ παξαηεξείηαη πςειή 

αιαηφηεηα). πλήζσο ην πξφβιεκα απαληάηαη ζε πφιεηο κε ζεκαληηθή εηζξνή 

απφ ηνλ πςειφ πθάικπξν ππφγεην νξίδνληα ζην δίθηπν (π.ρ. Λάξλαθα). Δάλ 

δελ είλαη απηφ ε αηηία, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά πφζνλ ππάξρνπλ 

ζπγθεληξσκέλεο εηζξνέο (π.ρ. βηνηερλίεο, αληιήζεηο απφ βαζχηεξν 

πδξνθφξν). 

 Δθφζνλ επηβεβαησζεί φηη ην αλαθπθισκέλν λεξφ ζα δηαζέηεη πςειή αιαηφηεηα 

ζα πξέπεη λα γίλεη εδαθνινγηθή, γεσπνληθή θαη πδξνγεσινγηθή δηεξεχλεζε 

ζηηο ππφ εμέηαζε πεξηνρέο άξδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε αζθαιήο 

δίαηηα λαηξίνπ γηα ηηο βέιηηζηεο πεξηνρέο θαη θαιιηέξγεηεο πνπ ζα επηιεγνχλ. 

 Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ δηεξεχλεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπγθξηηηθή ηερληθή/νηθνλνκηθή κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ κίμε αλαθπθισκέλνπ κε λεξφ απφ άιιεο πεγέο ή 

κνλάδα αθαιάησζεο. 

5.3.4. Νόηηνο Αγσγόο  

Άπνςε ηνπ πκβνχινπ είλαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζζνχλ πνζφηεηεο 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ πνπ απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν αιιά θαη ην πιένλ πξνβιεκαηηθφ, απφ πιεπξάο θάιπςεο ηεο 

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

πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα §7.1 θαη εμεγνχληαη ζην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί 

φπνπ πεξηγξάθεηαη ην ζρέδην αμηνπνίεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο Λεπθσζίαο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη απαξαίηεην νχηε 

νη πνζφηεηεο λα πξνέξρνληαη εηδηθά απφ ηε Λεπθσζία νχηε λα θαηεπζχλνληαη 

απνθιεηζηηθά πξνο ηα Κνθθηλνρψξηα δεδνκέλνπ φηη ην ζπλνιηθφ ηζνδχγην ησλ πφξσλ 

θαη ησλ ζεκείσλ θαηαλάισζεο είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζνχλ εληαία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο Λάξλαθαο ή ηεο Λεκεζνχ ζε 
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αξδεπηηθά δίθηπα ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ θξάγκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ, επίζεο απνηειεί ζπκβνιή ηνπ αλαθπθισκέλνπ ζην ζπλνιηθφ ηζνδχγην 

θαζψο απειεπζεξψλεη πνζφηεηεο λεξνχ ησλ θξαγκάησλ γηα ελίζρπζε άιισλ 

δηθηχσλ ηα νπνία δελ ζα δέρνληαη αλαθπθισκέλν λεξφ. 
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5.4. ρέδηα Αλάπηπμεο ηεο Αλαθύθισζεο ζηα Αζηηθά Κέληξα  

5.4.1. Λεπθσζία  

Ζ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο ηεο Λεπθσζίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή Μία Μειηά, φπνπ ε Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο δελ 

αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. Σν Κέληξν απηφ εθζπγρξνλίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή 

λένπ, ζπγρξφλνπ ζηαζκνχ ε εθξνή απφ ηνλ νπνίν ζα είλαη θαηάιιειε γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε.8 

ηε Λεπθσζία, έσο ζήκεξα, αμηνπνηνχληαη κηθξέο πνζφηεηεο ηεο ηάμεο ησλ 700 

ρηιηάδσλ θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο απφ ηα πθηζηάκελα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

ζηελ Αλζνχπνιε θαη ηε Βαζηά Γσληά. 

ηνλ επξχηεξν αζηηθφ ηζηφ ηεο Λεπθσζίαο επεθηείλνληαη ηα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ απηψλ θαηαζθεπάδνληαη δχν λέα έξγα ζηελ 

Αλζνχπνιε θαη ζηε Βαζηά Γσληά. Έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, αιιά κε κεησκέλεο πξνο 

ην παξφλ εηζξνέο, ην λέν Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηελ Αλζνχπνιε. Σν 

θέληξν έρεη πξννπηηθή επεμεξγαζίαο, ην 2030, 4,7 εθαη. m³ εηεζίσο. Δπίζεο, 

νινθιεξψλεηαη ην λέν Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηε Βαζηά Γσληά κε 

αληίζηνηρε πξννπηηθή επεμεξγαζίαο ην 2030, 12,8 εθαη. m³ εηεζίσο. Σα δχν απηά 

θέληξα αμηνπνηνχλ ηερλνινγία βηναληηδξαζηήξσλ ηχπνπ κεκβξαλψλ (MBR). 

Σν ζρέδην αλάπηπμεο ηεο αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ ηεο Λεπθσζίαο φπσο αξρηθά 

ζπληάρζεθε9 πξνέβιεπε ηα παξαθάησ: 

                                            

 

8
 Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Μίαο Μειηάο. 

9
 ρεηηθή Μειέηε: «Παξνρή πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηε κειέηε ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο Λεπθσζίαο – Σερληθή Μειέηε θνπηκφηεηα», θνξέαο ΣΑΤ, αλάδνρνο Κ/Ξ 

πκβνχισλ ΛΓΚ θαη EPSILON. 
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 Άξδεπζε ρψξσλ πξαζίλνπ ζηε Λεπθσζία κε ην 1% πεξίπνπ ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο. 

 Μεηαθνξά ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ κε αγσγφ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνηλφηεηαο 

Αξαδίππνπ θαη άξδεπζε θαζ’ νδφλ πεξηνρψλ κε ην 28% πεξίπνπ ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο. 

 Καηαζθεπή έξγνπ αθαιάησζεο κε αληίζηξνθε φζκσζε ζηελ Αξαδίππνπ γηα 

ην 67% πεξίπνπ ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο θαη παξνρέηεπζή ηεο ζην Νφηην 

Αγσγφ πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ζην θξάγκα Άρλαο θαη ην αξδεπηηθφ έξγν 

Κνθθηλνρσξίσλ. 

 Καηαζθεπή αγσγνχ γηα ηε δηάζεζε ηεο άικεο ζηνλ θφιπν ηεο Λάξλαθαο. 

Σν έξγν επξίζθεηαη ππφ επαλεμέηαζε ιφγσ αληηδξάζεσλ σο πξνο ηε δηάζεζε ηεο 

άικεο ζηνλ θφιπν ηεο Λάξλαθαο. Ζ επαλεμέηαζε έρεη ήδε νδεγήζεη ζηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ γηα δηάζεζε ησλ βξαρππξφζεζκα έσο κεζνπξφζεζκα 

παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ζε πεξηνρέο πιεζηέζηεξα πξνο ηε Λεπθσζία ζε αξδεχζεηο 

γηα ηηο νπνίεο δελ ήηαλ πξναπαηηνχκελν ε αθαιάησζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

Χζηφζν, γηα ηε κεζν-καθξνπξφζεζκε δηάζεζε παξακέλεη ε πξννπηηθή ελίζρπζεο 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ κε πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ αθαιάησζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε εμεχξεζεο απνδεθηήο ιχζεο γηα ηε δηάζεζε ηεο άικεο. 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα §7.1, ζηα πιαίζηα αμηνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ ηνπ 

Νφηηνπ Αγσγνχ ειέγρζεθαλ θαη ζελάξηα έληαμεο πνζφηεηαο 12 εθαη. m³ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο απφιεςεο (βι. ρήκα 7-16). αλ παξάδεηγκα, ε εηήζηα απφιεςε 70 

εθαη. m³ επηηπγράλεηαη κε αμηνπηζηία 80% έλαληη 68% πεξίπνπ κφλνλ απφ ηα 

θξάγκαηα (δελ πεξηιακβάλνληαη πνζφηεηεο απφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο). 

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηε ζπκβνιή απηή ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ είλαη ε πνιχ 

κεγάιε βεβαηφηεηα γηα ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζε αληίζεζε κε ηηο εηζξνέο ζηα 

θξάγκαηα, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ πςειή κεηαβιεηφηεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθή απηνχ είλαη ε ηηκή απφιεςεο κφιηο 42 εθαη. m³ (βι. ρήκα 7-23) ε 

νπνία επηηπγράλεηαη κε αμηνπηζηία 80% απφ ηα θξάγκαηα φηαλ ε επηζπκεηή είλαη 70 

εθαη. θπβηθά. πγθξηλφκελε κε ηε ηηκή ησλ 70 εθαη. φηαλ πξνζηεζνχλ ηα 12 εθαη. ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γίλεηαη αηζζεηή ε ζεκαζία απηνχ ηνπ πφξνπ. Όπσο, φκσο, 

αλαθέξεηαη θαη ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ην αλαθπθισκέλν λεξφ δελ είλαη 

απαξαίηεην λα πξνέξρεηαη απφ ηε Λεπθσζία νχηε λα παξνρεηεχεηαη εηδηθά ζηα 

Κνθθηλνρψξηα. Ζ εμαζθάιηζε 12 εθαη. m³ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ εηεζίσο απφ έλα 
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κίγκα πεγψλ ην νπνίν ζα θαιχπηεη αλάγθεο ζε δηάθνξα αξδεπηηθά πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ην Νφηην Αγσγφ ζα ήηαλ ηζνδχλακν κε ην πθηζηάκελν ζρέδην 

γηα ηε Λεπθσζία. 

5.4.2. Λεκεζόο  

Σν αζηηθφ ζπγθξφηεκα Λεκεζνχ εμππεξεηείηαη, πξνο ην παξφλ, απφ έλα Κέληξν 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηα Αλαηνιηθά ηεο πφιεο. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθξνήο απφ ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο 

Λεκεζνχ αμηνπνηείηαη γηα ηελ άξδεπζε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. Σα ηειεπηαία έηε ν 

ζπλνιηθφο εηήζηνο φγθνο εθξνήο θζάλεη ηα 6,5 εθαη. m³ κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

λα μεπεξλά ηα 4,5 εθαη. m³ θαη ην 2007 λα θζάλεη ηα 5,5 εθαη. m³. Σν ππφινηπν 

δηαηίζεηαη ζηε ζάιαζζα. 

Οη αξδεχζεηο πνπ εληζρχνληαη κε αλαθπθισκέλν λεξφ αθνξνχλ ηηο πεξηνρέο Μνλήο, 

Αιακάλνπ θαη Πνιεκηδίσλ. Αμηνπνηείηαη, κάιηζηα, γηα ηακίεπζε ην θξάγκα 

Πνιεκηδίσλ. Σν 2007, ηακηεχηεθαλ 1,396 εθαη. m³ ζην θξάγκα Πνιεκηδίσλ, ηα νπνία 

δηαηέζεθαλ ζην νκψλπκν αξδεπηηθφ έξγν. ην αξδεπηηθφ Μνλήο δηαηέζεθαλ 3,24 

εθαη. m³ θαη ζηελ Αιακάλνπ 840 ρηιηάδεο m³. ηε ζάιαζζα θαηέιεμαλ 967 ρηιηάδεο 

m³. Σν αλαθπθισκέλν λεξφ Λεκεζνχ θαιχπηεη, θαηά ζπλέπεηα, αλάγθεο ζρεηηθέο κε 

ην έξγν ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ (ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ έξγνπ Γεξκαζφγεηαο – 

Πνιεκηδίσλ).  

Σν αζηηθφ ζπγθξφηεκα Λεκεζνχ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Οδεγία 91/271, σο πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε απνρεηεπηηθφ δίθηπν, θαηά 79% (βι. ππνθεθάιαην 

Γ4.1.7 ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο, αξ. 2 - βι. βηβιηνγξαθία 2). ηα πιαίζηα ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ Οδεγία, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη κία αχμεζε ησλ εηήζηα 

παξαγφκελσλ πνζνηήησλ θαηά 27% πεξίπνπ ζε 8,25 εθαη. m³. Μέξνο απηψλ ησλ 

πνζνηήησλ ζα παξάγεηαη ζην λέν Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη 

λα θαηαζθεπαζζεί απφ ην .Α.Λ. ζηα Γπηηθά ηεο πφιεο. 

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ είρε θαηαξηηζζεί ζρέδην κεηαθνξάο θαη 

δηάζεζεο ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ Κνχξξε πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίδεηαη ν ππφγεηνο 
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πδξνθφξνο ηνπ Αθξσηεξίνπ.10 Έρνπλ, κάιηζηα, θαηαζθεπαζζεί θαη νη δεμακελέο 

εκπινπηηζκνχ ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ Κνχξξε, λφηηα ηνπ ρσξηνχ Δπηζθνπή. Σν 

έξγν είλαη αληίζηνηρν   κε ηνλ εκπινπηηζκφ ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα Έδνπζαο ζηελ 

Πάθν. Χζηφζν, ην ππφςε έξγν δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ αληηξξήζεσλ ηεο 

Κνηλφηεηαο Δπηζθνπήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν εκπινπηηζκφο ηνπ πδξνθφξνπ 

Αθξσηεξίνπ εληάζζεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο, θαηά ζπλέπεηα ζηε δήηεζε, ηνπ έξγνπ ηνπ 

Νφηηνπ Αγσγνχ. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ Λεκεζνχ πάζρεη ήδε απφ έιιεηςε ηακίεπζεο 

εθηφο ηνπ θξάγκαηνο Πνιεκηδίσλ. Σν πξφβιεκα ζα εληαζεί κε ηελ αχμεζε ησλ πξνο 

δηάζεζε πνζνηήησλ. Ζ απμεκέλε παξνρέηεπζε λεξνχ γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

αξδεπηηθνχ Γεξκαζφγεηαο – Πνιεκηδίσλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πδαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηνπ θξάγκαηνο Γεξκαζφγεηαο. ήκεξα, ην θξάγκα Γεξκαζφγεηαο, επεηδή 

δελ είλαη νπζηαζηηθά ζπλδεδεκέλν κε ηνλ Νφηην Αγσγφ, πξέπεη λα ηξνθνδνηεί (κέζσ 

δηαδνρηθνχ εκπινπηηζκνχ ηνπ θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο πδξνθφξνπ θαη άληιεζεο) ην 

ππφςε αξδεπηηθφ έξγν, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζεκεηψλνληαη εθηεηακέλεο 

ππεξρεηιίζεηο. Ζ πιήξεο ζχλδεζε ηνπ θξάγκαηνο κε ην Νφηην Αγσγφ ζα επηηξέςεη 

ηελ παξνρέηεπζε λεξνχ πξνο ζεκεία δήηεζεο αλαηνιηθφηεξα θαη ζπγρξφλσο ζα είλαη 

δπλαηή ε αχμεζε ησλ πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ ζα δηαηίζεηαη πξνο ην 

αξδεπηηθφ Γεξκαζφγεηαο-Πνιεκηδίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην λεξφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ην 

θξάγκα πξνο ην αξδεπηηθφ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 6 εθαη. m³ αλά έηνο, ππάξρεη 

πεξηζψξην θάιπςεο ησλ επηπιένλ αλαγθψλ δηάζεζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

Σν ΣΑΤ αλέζεζε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο Λεκεζνχ. Ζ κειέηε απηή 

εμέηαζε φια ηα ζελάξηα δηάζεζεο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ 

πδξνθνξέα Αθξσηεξίνπ, ηελ ηακίεπζε ζην θξάγκα Πνιεκηδίσλ θιπ. πγρξφλσο, ζηα 

πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο θαηαξηίζζεθε θαη ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ ππφγεηνπ 

πδξνθνξέα ηνπ Αθξσηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί απφ ηε κειέηε 

                                            

 

10
 «Μειέηε επηκέηξεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθνξέα 

αθξσηεξίνπ κε αλαθπθισκέλν λεξφ ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο Λεκεζνχ-Ακαζνχληαο – Σειηθή 

Έθζεζε», ΣΑΤ 1999, Μειεηεηήο: Νηθνιατδεο θαη πλεξγάηεο. 
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ζθνπηκφηεηαο. χκθσλα κε ηε κειέηε απηή, ην κνληέιν έδεημε φηη δελ ζα ππάξμνπλ 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζηνλ πδξνθνξέα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ κε αλαθπθισκέλν, 

αληίζεηα ζα αληηκεησπηζζεί ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία πξννδεπηηθήο πθαικχξηλζεο ηνπ 

πδξνθνξέα. Οη πξνηάζεηο ηεο κειέηεο απηήο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζε αξδεχζεηο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθνξέα 

Αθξσηεξίνπ είλαη ζήκεξα ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο. 

5.4.3. Λάξλαθα  

Ζ εθξνή απφ ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Λάξλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο γηα ηελ άξδεπζε ρψξσλ πξαζίλνπ θαη γεπέδσλ θαζψο θαη γεσξγηθψλ γαηψλ 

κε ηξηθχιιη θαη ζηηαξνπνχιια. Γελ θαιχπηνληαη αλάγθεο ηνπ έξγνπ ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ. 

Παξέρνληαη πξνο άξδεπζε εηήζηεο πνζφηεηεο ηεο ηάμεο ησλ 2,5 εθαη. m³, ελψ νη 

πνζφηεηεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα είλαη κηθξέο (πεξίπνπ 150 ρηιηάδεο m³ θαηά 

κέζν φξν). 

Σν πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Λάξλαθαο κε ηελ 

Οδεγία 91/271, σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε απνρεηεπηηθφ δίθηπν, 

είλαη 61% (βι. ππνθεθάιαην Γ4.1.7 ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο, αξ. 2 - βι. 

βηβιηνγξαθία 2). ηα πιαίζηα ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ Οδεγία, ζα πξέπεη λα 

αλακέλεηαη ζχληνκα κία αχμεζε ησλ εηήζηα παξαγφκελσλ πνζνηήησλ θαηά 64% 

πεξίπνπ ζε 4 εθαη. m³ πεξίπνπ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΣΑΤ, ην ζρέδην αλάπηπμεο ηεο αλαθχθισζεο πξνβιέπεη 

ηε ζπλδπαζκέλε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ηεο Λάξλαθαο θαη επηά θνληηλψλ Κνηλνηήησλ. 

Κνηλφηεηεο φπσο ην Κίηη, ε Γξνκνιαμηά θαη ηα Πεξβφιηα εκπίπηνπλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο Οδεγίαο 91/271 γηα ηε δεκηνπξγία απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ιπκάησλ. 

Πξνβιέπεηαη δηάζεζε ζην αξδεπηηθφ έξγν Κηηίνπ θαη γηα εκπινπηηζκφ ηνπ νκψλπκνπ 

πδξνθνξέα. Δπεηδή ην επεμεξγαζκέλν λεξφ ηεο Λάξλαθαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζρεηηθά πςειή αιαηφηεηα (ιφγσ εηζξνψλ ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν) πξνβιέπεηαη 

κνλάδα αληίζηξνθεο φζκσζεο γηα αθαιάησζε πθάικπξνπ λεξνχ. Δπίζεο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφ θαηαζθεπή θξάγκα ζηε Σεξζεθάλνπ γηα ηακίεπζε ηνπ 

επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ. 
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Με βάζε ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ 2004 θαη 2005, φηαλ δελ ππήξραλ πεξηνξηζκνί, φπσο 

απηέο θαηεγξάθεζαλ απφ ην ΣΑΤ, ε ζεκεξηλή εηήζηα δήηεζε απφ ην θπβεξλεηηθφ 

έξγν ζην Κίηη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1,8 εθαη. m³. ε απηήλ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 

θαη αληιήζεηο ηδησηηθψλ γεσηξήζεσλ απφ ηνλ ππφγεην πδξνθφξν. Απφ ηελ 

πδξνγεσινγηθή αλάιπζε ηνπ πκβνχινπ (βι. ελφηεηα § 3.2.16.3) εθηηκάηαη φηη γηα 

ηελ ηαπηφρξνλε θάιπςε ησλ αληιήζεσλ θαη ηελ πνζνηηθή επαλάθακςε ηνπ ππφγεηνπ 

πδάηηλνπ ζψκαηνο ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ε πθαικχξηλζε απαηηείηαη εκπινπηηζκφο 

ηεο ηάμεο ηνπ 1,2 εθαη. m³ αλά έηνο. πλνιηθά, ινηπφλ, είλαη εχινγν λα δηαηεζνχλ 

πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο ηάμεο ησλ 3 εθαη. m³ αλά έηνο. 

Σν ζρέδην δηάζεζεο ησλ επηπιένλ ησλ ζεκεξηλψλ πνζνηήησλ ηνπ αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ ηεο Λάξλαθαο θαη ησλ πέξημ Κνηλνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κίηη έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο θάιπςεο δήηεζεο ηνπ Νφηηνπ αγσγνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ππνβάζκηζεο ηνπ ππφγεηνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο. ηα πιαίζηα απηά θαη κε 

δεδνκέλε ηε ζρεηηθά πςειή αιαηφηεηα ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ ηεο Λάξλαθαο, ε 

πξφβιεςε γηα αθαιάησζε ρακειήο πίεζεο (αθαιάησζε πθάικπξνπ λεξνχ) είλαη 

εχινγε. Τπάξρεη φκσο αλάγθε πεξαηηέξσ ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ ψζηε λα 

θαηαζηεί σξηκφηεξν. 

Έρεη εθπνλεζεί γηα ην παξαπάλσ έξγν αθαιάησζεο, ηακίεπζεο θαη δηάζεζεο ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ Σερληθννηθνλνκηθή Μειέηε θαζψο θαη ε ζρεηηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Απφ ηε κειέηε πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε ηεο 

παξαγφκελεο άικεο ζηνλ θφιπν ηεο Λάξλαθαο ζε βάζνο 12m κε ππνζαιάζζην 

αγσγφ. Χζηφζν, έσο ζήκεξα, ε ηνπηθή θνηλσλία αληηδξά αξλεηηθά ζηελ πξννπηηθή 

δηάζεζεο ηεο άικεο ζηνλ θφιπν ηεο Λάξλαθαο. Σν ζρέδην απηφ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο Λάξλαθαο είλαη, θαηά ζπλέπεηα, ππφ ηελ αίξεζε ηεο 

ζεηηθήο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο. 

5.4.4. Παξαιίκλη – Αγία Νάπα  

Σα Κέληξα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηελ Αγία Νάπα θαη ην Παξαιίκλη παξάγνπλ θαηά 

κέζν φξν εηεζίσο 914 ρηιηάδεο θαη 1,28 εθαηνκκχξηα m³ αληίζηνηρα. Γειαδή, 

ζπλνιηθά, 2,2 εθαη. m³ πεξίπνπ. Σν ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ απηψλ δηαηίζεηαη ζηελ 

άξδεπζε. Οη αξδεχζεηο αθνξνχλ θπξίσο εζπεξηδνεηδή, ειαηφδελδξα, παηάηεο, 

ρψξνπο πξαζίλνπ θαη γήπεδα πνδνζθαίξνπ. 
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Μειινληηθή αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ζα πξνέιζεη κφλν απφ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ή ηνπ ηνπξηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη, ζήκεξα, θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 91/271 γηα ηα αζηηθά ιχκαηα. 

5.4.5. Πάθνο  

Απφ ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Πάθνπ παξάγνληαη θαηά κέζν φξν 2,4 

εθαη. m³ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ εηεζίσο. Σν ζχλνιν ηνπ λεξνχ απηνχ δηαηίζεηαη 

πξνο εκπινπηηζκφ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ Έδνπζαο, απφ φπνπ, ζηε ζπλέρεηα 

αληιείηαη θαη παξνρεηεχεηαη ζην αξδεπηηθφ έξγν Πάθνπ. 

Σν πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Λάξλαθαο κε ηελ 

Οδεγία 91/271, σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε απνρεηεπηηθφ δίθηπν, 

είλαη 63% (βι. ππνθεθάιαην Γ4.1.7 ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο, αξ. 2 - βι. 

βηβιηνγξαθία 2). ηα πιαίζηα ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ Οδεγία, ζα πξέπεη λα 

αλακέλεηαη ζχληνκα κία αχμεζε ησλ εηήζηα παξαγφκελσλ πνζνηήησλ θαηά 59% 

πεξίπνπ ζε 3,8 εθαη. m³ πεξίπνπ. πγρξφλσο, ε Πάθνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

πνζνζηά αχμεζεο πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηελ αγνξά παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ. 

χκθσλα κε πξφζθαηε πδξνγεσινγηθή κειέηε11, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θξάγκαηνο Καλλαβηνχο, ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα ηεο Έδνπζαο 

είλαη πιένλ έληνλα αξλεηηθφ. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πκβνχινπ (βι. θεθ. 3) θαηαιήγεη ζε 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπκθσλνχλ ζε γεληθέο γξακκέο κε ηελ παξαπάλσ κειέηε. Ζ 

ζπζηάζεηο είλαη γηα αχμεζε ηεο ηξνθνδνζίαο (π.ρ. αχμεζε ησλ εθξνψλ απφ ην 

θξάγκα Καλλαβηνχο πξνο ηνλ πνηακφ) θαηά 500 ρηιηάδεο m³ εηεζίσο θαη κείσζε 

θαηά 400 ρηιηάδεο m³ εηεζίσο ησλ απνιήςεσλ. ηα πιαίζηα απηά, ε αχμεζε ησλ 

πνζνηήησλ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθνξέα είλαη ζεηηθή. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ν πδξνθφξνο πηζαλφλ λα κε δηαζέηεη 

δπλαηφηεηα ηακίεπζεο ζεκαληηθά κεγαιχηεξσλ φγθσλ θαηά ηελ πγξή πεξίνδν γηα 

άληιεζε θαηά ηε μεξή. Απφ ηηο έσο ζήκεξα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαίλεηαη φηη 

                                            

 

11
 «Simulation of groundwater flow conditions in the Ezousa riverbed aquifer», ΣΑΤ, Ννέκβξηνο 2007, 

Μειεηεηήο: Dr. E. Milnes, CHYN, Universite de Neuchatel 
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απαηηείηαη κία κειέηε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ δηάζεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απμεκέλσλ πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 
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5.5. Γηαδηθαζίεο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αλαθπθισκέλνπ 
Νεξνύ  

5.5.1. Αξκόδηεο Αξρέο 

Ζ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο είλαη ε Αξκφδηα Αξρή γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ.  

Γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ 

Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο. Ζ αίηεζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε απφ ην 

αληίζηνηρν πκβνχιην Απνρεηεχζεσο ή απφ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ εθ 

κέξνπο ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσο. Ζ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο δεκνζηεχεη ηελ 

αίηεζε απηή ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα γηα ηπρφλ ελζηάζεηο.  

Όια ηα παξαπάλσ αθνινπζνχλ ηε ζχκθσλε κε ηνλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ 

Νεξψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2007 δηαδηθαζία. Ζ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο 

εηνηκάδεη Πξνζρέδην Όξσλ, ην νπνίν ζπδεηείηαη ελψπηνλ ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο. Απνθαζίδνληαη νη ηειηθνί φξνη, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα 

αθνχ ππνγξαθνχλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 

απνηεινχλ ηνπο φξνπο ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ.  

Μεηαμχ άιισλ ζηελ Άδεηα Απφξξηςεο θαζνξίδνληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν 

ηξφπνο δηάζεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

ηηο άδεηεο απφξξηςεο ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ αλαιχζεσλ θαζνξίδνληαη γηα ηα 

πκβνχιηα Απνρεηεχζεσλ θαη γηα ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα.  

Σαπηφρξνλα ε Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο παξαθνινπζεί θαηά πφζν ν θάζε ζηαζκφο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Άδεηαο απφξξηςεο παίξλνληαο δηθά ηεο δείγκαηα 

γηα αλαιχζεηο. Οη αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ γίλνληαη απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο.  

Δπίζεο, ην Σκήκα Αλάπηπμεο Τδάησλ θαη ηα πκβνχιηα Απνρεηεχζεσλ 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ βάζεη ηεο Άδεηαο 

Απφξξηςεο.   
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5.5.2. Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Έιεγρνο Αλαθπθισκέλνπ Νεξνύ  

Ο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ 

απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηνπο ζηαζκνχο ζπλήζσο αξρίδεη κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ δηελεξγνχληαη αλαιχζεηο ηφζν ζηελ είζνδν φζν θαη ζηελ 

έμνδν ηνπ ζηαζκνχ κεηά ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία, θαζψο θαη ζηα ελδηάκεζα 

ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο.  

Γίλεηαη έιεγρνο ζηηο εμήο παξακέηξνπο:   

 Βηνρεκηθφ απαηηνχκελν νμπγφλν (BOD), 

 Αησξνχκελα ζηεξεά (SS), 

 Οιηθφ άδσην θαη νιηθφο θψζθνξνο, 

θαζψο θαη κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε γηα  

 Κνινβαθηεξίδηα.  

Πεξηνδηθά (1 – 2 θνξέο ην ρξφλν) γίλεηαη ηνληηθή αλάιπζε (λάηξην, θάιιην θαη 

καγλήζην), θαζψο επίζεο θαη αλάιπζε βαξέσλ κεηάιισλ.  

Ο Νφκνο ηνπ 2005 Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ εδξαίσζε ηα φξηα γηα ην 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ. Ο Νφκνο νινθιεξψζεθε κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.  

Κάπνηεο απφ ηηο απαηηήζεηο γηα απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ 

ηίζεληαη ζηα πιαίζηα απηά θαη πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

Πίλ. 5-3: Απαηηήζεηο γηα Απνξξίςεηο από ηαζκνύο Αζηηθώλ Λπκάησλ βάζεη ηεο 
Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ζε mg/l ΔΛΑΥΗΣΖ ΜΔΗΧΖ % 

BOD5 25 70-90  
40 (βάζεη Καλ. 3, παξ. 2)  

COD 125 75 

Οιηθά Αησξνύκελα ηεξεά  35 (*) 
35 (άλσ ησλ 10.000 ΗΠ) 
60 (κεηαμύ 2-10.000 ΗΠ) 

(* πξναηξεηηθό) 

90 (*)  
90 (άλσ ησλ 10.000 ΗΠ) 
70 (κεηαμύ 2-10.000 ΗΠ) 

(* πξναηξεηηθό) 
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Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

Άδεηεο Απφξξηςεο γηα ηνπο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο θάησ ησλ 2000 ΗΠ, θαζψο θαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ αλαιχζεσλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Γηα ηνπο 

νηθηζκνχο άλσ ησλ 2.000 ΗΠ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη ηίζεληαη 

θαηά πεξίπησζε. 

Πίλ. 5-4: Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο Αλαθπθισκέλνπ Νεξνύ από ηαζκνύο 
Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ ζε Οηθηζκνύο θάησ ησλ 2.000 ΗΠ  

Επηηξέπεηαη λα 
αξδεύνληαη  

ΒΟD5 (mg/l) 
Αησξνύκελα 
ηεξεά (mg/l) 

Δληεξηθά 
Κνινβαθηεξίδηα 

/ 100 ml 

Απγά 
Δληεξηθώλ 

Παξαζίησλ *** 

1) Όιεο νη 
θαιιηέξγεηεο θαη 
ρψξνη πξαζίλνπ 
κε ειεχζεξε 
ρξήζε (α) 

10* 10* 

5* 

15* 

Σίπνηε 

2) Λαραληθά 
καγεηξεκέλα (β) 

10** 

15** 

10** 

15** 

50* 

100** 

Σίπνηε 

3) Πξντφληα γηα 
αλζξψπηλε 
βξψζε, ρψξνη 
πξαζίλνπ κε 
πεξηνξηζκέλε 
ρξήζε απφ ην 
θνηλφ  

20* 

30** 

30* 

45** 

200* 

1000** 

Σίπνηε 

4) Κηελνηξνθηθά 
θπηά  

20* 

30* 

30* 

45** 

1000* 

5000* 

Σίπνηε 

5) Βηνκεραληθά 
θπηά 

50* 

70** 

- 

3000* 

10000* 

- 

*   80% απφ ηα δείγκαηα, 24 δείγκαηα / ρξφλν  

**  Μέγηζηε απνδεθηή ηηκή  

*** πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο κηα θνξά ην ρξφλν / θαινθαηξηλνχο κήλεο  

(α) Φπιιψδε ιαραληθά, βνιβνί θαη θφλδπινη πνπ ηξψγνληαη σκνί 

(β) Παηάηεο, Κνθάζη, Κνθθηλνγνχιηα  
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5.6. ηνηρεία Κόζηνπο ηνπ Πόξνπ 

χκθσλα κε ηελ ΟΠΤ ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πδαηνπξνκήζεηαο απνηειείηαη απφ ηα εμήο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζε φξνπο θφζηνπο θεθαιαίνπ, 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζψο επίζεο θαη δηνηθεηηθνχ θφζηνπο. 

 Πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. 

 Κφζηνο θπζηθψλ πφξσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ην αλαθπθισκέλν λεξφ, ηα θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη: 

1. Κφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηε κνλάδα ηξηηνγελνχο επεμεξγαζίαο. 

2. Κφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

3. Κφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ παξαπάλσ. 

4. Γηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ην ΣΑΤ.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην νη ππεξεζίεο 

ιπκάησλ θαη δεπηεξνγελνχο επεμεξγαζίαο ηνπο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο 

ησλ πκβνπιίσλ Απνρέηεπζεο. Χζηφζν ζηα έξγα απνρέηεπζεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί πεξηιακβάλεηαη εθηφο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο, κηα θεληξηθή 

εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηξηηνγελνχο θαζαξηζκνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ, ην θφζηνο ηεο ηξηηνγελνχο επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ πγξψλ 

απνβιήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο), ε νπνία θαζηζηά ην λεξφ θαηάιιειν γηα άξδεπζε 

ζρεδφλ φισλ ησλ εηδψλ θαιιηέξγεηαο, εθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα πξάζηλσλ 

θπιισδψλ ιαραληθψλ, αλαιακβάλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα 

λα θαηεπζχλεη ην λεξφ ζηα ζπζηήκαηά ηνπ γηα ηελ άξδεπζε θπηεηψλ δέλδξσλ ή 

θήπσλ μελνδνρείσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε πνπ δέρεηαη κε πφζηκν λεξφ.  

Σα ηέιε πψιεζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ απφ κνλάδεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κξάηνπο βάζεη απφθαζεο Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 5-5. 
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Πίλ. 5-5 Σέιε Πώιεζεο Αλαθπθισκέλνπ Νεξνύ  

α/α ΥΡΖΖ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ 
ΣΔΛΟ 

Δπξώ cent / m³ 

Πξνηεηλόκελν ηέινο 
γηα θαζαξό λεξό 

αθηιηξάξηζην από 
Κπβεξλεηηθά 

Υδξεπηηθά Έξγα 

Δπξώ cent / m³ 

1 

α) Γηα αξδεπηηθά ηκήκαηα γηα γεσξγηθή 
παξαγσγή 

5,12 16,23 

β) ε άηνκα γηα γεσξγηθή παξαγσγή 6,83 18,79 

2 γ) Γηα αζινπαηδηέο  15,37 34,17 

3 δ) Γηα άξδεπζε ρψξσλ πξαζίλνπ θαη 
θήπσλ μελνδνρείσλ 

15,37 34,17 

4 ε) Γηα άξδεπζε γεπέδσλ γθνιθ 20,50 34,17 

5 δ) Γηα άληιεζε απφ ππφγεηνπο 
πδξνθνξείο νη νπνίνη έρνπλ 
εκπινπηηζηεί απφ αλαθπθισκέλν λεξφ 

7,69  

6 ε) Γηα ππεξθαηαλάισζε γηα ηα είδε (α) 
κέρξη (δ) 

Αύμεζε ηηκήο αλά 
50% 

 

7 ζ) Γηα θνηλνηηθά πάξθα θαη ρψξνπο 
πξαζίλνπ γηα αγξνηηθέο θνηλφηεηεο 
φπνπ ν ζηαζκφο είλαη εληφο ησλ νξίσλ 
ηνπο θαη ε πνζφηεηα δελ ππεξβαίλεη 
10% ηεο εγθεθξηκέλεο  

Γσξεάλ   
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6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 

6.1. Δηζαγσγή  

Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα αλαζεψξεζεο ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. 

Όπσο ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο Όξνπο Δληνιήο ηεο χκβαζεο 97/2007 ζθνπφο ηεο 

είλαη ε επαλεθηίκεζε ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ, ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Οθηψβξηνο, 2001) 

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

and FAO] (βι. Βηβιηνγξαθία 25).    

Γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν χκβνπινο ήξζε ζε επαθή κε πνιιέο 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ησλ νπνίσλ ε ζπλεηζθνξά ήηαλ πνιχηηκε. ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη:  

Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ 

 Τπεξεζία χδξεπζεο (θα Εσή Υαηδεβαζηιείνπ θαη θα Αγάζε Υαηδεπαληειή)  

 Δπαξρηαθφ γξαθείν Λάξλαθαο (θνο Γεκήηξεο Αλδξνλίθνπ)  

 Δπαξρηαθφ γξαθείν Λεκεζνχ (θνο Μηράιεο Σειεβάληνο)  

 Δπαξρηαθφ γξαθείν Πάθνπ (θνο Κπξηάθνο παλφο θαη θνο Υάξεο Καζνπιήο) 

 Σκήκα Γεσξγίαο (θνο Υξήζηνο Υαηδεαληψλεο θαη θνο Γηψξγνο Νηθνιάνπ)  

Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (θνο Κσλζηαληίλνο Σζάππαο)  

πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο  

 Τ Λεπθσζίαο (θνο Παχινο Δπαγγέινπ)  

 Τ Λάξλαθαο (θνο Μαληνβάλεο)  

 Τ Λεκεζνχ (θνο Πάκπνο Υαξαιάκπνπο)  

Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (θνο Κπξηάθνο Υαηδεζσηεξίνπ θαη θα 

Έιελα Παπαγεσξγίνπ ) 

Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ (θνο Παλαγηψηεο Νηάιηαο θαη θνο Μεηφρεο-έρεη 

αθππεξεηήζεη)  
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Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ ρξήζεο λεξνχ ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη παξαδνρέο ηεο 

παξνχζεο κειεηεηηθήο πξνζέγγηζεο. Απηέο επηβεβαηψζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ επίζεο 

κε ηα δεδνκέλα ηηκνινγεκέλνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζχληαμε ηεο 

Δηδηθήο Έθζεζεο 2.1 – Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Υξήζεο Ύδαηνο, Τπνινγηζκφο ηνπ 

πλνιηθνχ Κφζηνπο ησλ Τπεξεζηψλ Ύδαηνο, Πξνζδηνξηζκφο Τθηζηάκελσλ 

Δπηπέδσλ Αλάθηεζεο Κφζηνπο, Αξ. χκβαζεο ΣΑΤ 86/2007.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ν χκβνπινο 

ζεψξεζε ζεκαληηθή ηε ρξήζε ηεο πθηζηάκελεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Κππξηαθνχ 

Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ), θαζψο θαη θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία 

θαηαλαιψζεσλ θαη αξδεπζεηζψλ εθηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα Μεγάια 

Αξδεπηηθά Έξγα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  
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6.2. Πεξίιεςε Απνηειεζκάησλ 

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

θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο αλέξρεηαη ζε 252 

εθαηνκκχξηα m³. Οη ππνινγηζκέλεο αλάγθεο  θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 

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

ΣΤΠΟ ΥΡΖΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ  

(έηνο βάζε 2011) 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΠΗ 

ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

ΑΡΓΔΤΖ   152 εθαη. m³  60% 

ΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ   73,5 εθαη. m³   

Μφληκνη Κάηνηθνη 

63,8 

εθαη. m³ 

86,8% ηεο αζηηθήο ρξήζεο 26%  

Σνπξίζηεο 

9,7 

εθαη. m³ 

13,2% ηεο αζηηθήο ρξήζεο 4%  

ΤΝΟΛΟ 73,5 100%    30% 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ   8,5 εθαη. m³  3% 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 
  8 εθαη. m³  3% 

ΑΡΓΔΤΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

  10 εθαη. m³  4% 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 252 εθαη. m³ 100% 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  330044  ααππόό  552277 

ΑΡΓΔΤΖ

61%

ΤΓΡΔΤΖ

29%

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ

3%

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

3% ΑΡΓΔΤΖ ΥΩΡΩΝ 

ΠΡΑΗΝΟΤ

4%

ΑΡΓΔΤΖ ΤΓΡΔΤΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΡΓΔΤΖ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ

 

 

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

 

Σεκείσζε: Η ζπλνιηθή εθηίκεζε, όπσο παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ αθνξά ηε δήηεζε 

ζηελ πεγή ηεο παξνρήο θαη πεξηιακβάλεη απώιεηεο ησλ δηθηύσλ 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο κόλν.  

 

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

ρξφληα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλ. 6-2: ελάξηα Μεηαβνιήο Αλαγθώλ αλά Σύπν Υξήζεο γηα ην έηνο ζηόρν (2031) 

ΣΤΠΟ ΥΡΖΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ  

(έηνο ζηόρνο 2031) 

ΑΡΓΔΤΖ*1 Μεηαμύ  130 – 175 εθαη. m³ 

ΤΓΡΔΤΖ*2 Μεηαμύ  80 – 103 εθαη. m³ 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ*1  8,5 εθαη. m³ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ*1  8 εθαη. m³ 

ΑΡΓΔΤΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΠΡΑΗΝΟΤ*1 

 10 εθαη. m³ 

*1 Δελ πθίζηαληαη αμηόπηζηεο ηάζεηο γηα πξνέθηαζε ζην κέιινλ, νη ηηκέο 

νπζηαζηηθά απνηεινύλ ζελάξηα γηα έιεγρν επαηζζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο. 

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

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

6.3.1. Αξδεπηηθή Εήηεζε  

 χλζεζε Μεηξψνπ Καιιηεξγεηψλ απφ ΚΟΑΠ (2008).   

 Καηεγνξηνπνίεζε Καιιηεξγεηψλ ζε Μφληκεο/Δπνρηθέο θαη 

Ξεξηθέο/Αξδεχζηκεο ζε ζπλεξγαζία κε Σκήκα Γεσξγίαο. 

 Αξδεπηηθέο Αλάγθεο Καιιηεξγεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε Σκήκα Γεσξγίαο, 

κε ρξήζε θαη ηεο κειέηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ 

(Markoy, M., Mavrogenis, A. P., Norm Input-Output Data for the Main 

Crop and Livestock Enterprises of Cyprus, Agricultural Research 

Institute, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, 

Nicosia, November 2002). Δθαξκνγή θαηάιιειεο «δηφξζσζεο» ησλ 

κέζσλ φξσλ ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ κε βάζεη ην κέζν πςφκεηξν θαη 

ηε κέζε βξνρφπησζε. 

 Πξνζδηνξηζκφο Υξνληθήο Γηάξθεηαο Άξδεπζεο βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. 

 Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

αλαγθψλ είλαη:  

Απαηηήζεηο γηα ηελ άξδεπζε = Γεθάξηα ελόο ηύπνπ θαιιηέξγεηαο × Δηήζηεο 

Αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαιιηέξγεηαο 

6.3.2. Κηελνηξνθηθή Εήηεζε  

 ηνηρεία πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ  ην Σκήκα 

Γεσξγίαο (2008).  

 Ζκεξήζηα πνζφηεηα λεξνχ αλά είδνο δψνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο απφ κειέηε ηνπ FAO, δει.  

Πίλ. 6-3: Ζκεξήζηεο Αλάγθεο Καηά Κεθαιή ζε Νεξό ζηελ Κηελνηξνθία 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ 
ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓE 
ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΒΟΟΔΗΓΧΝ 

Ζκεξήζηεο 
αλάγθεο αλά δψν 

(l/εκέξα) 
0,25 8 15 150 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  330077  ααππόό  552277 

 Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ είλαη:  

Απαηηήζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία = Εσηθό θεθάιαην × Ζκεξήζηεο Αλάγθεο 

6.3.3. Τδξεπηηθή Εήηεζε  

 Δθηίκεζε Πιεζπζκνχ θαη Γηαρξνληθήο Αχμεζεο κε ρξήζε ζηνηρείσλ 

απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (Απνγξαθή 

2001 θαη Έθζεζε πξνβιέςεσλ εμέιημεο πιεζπζκνχ 2002-2052) θαη 

εθηηκήζεηο ηνπ πκβνχινπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

εθηίκεζεο ησλ απαηηήζεσλ χδξεπζεο κε ηηο ηηκνινγεκέλεο 

θαηαλαιψζεηο.  

Ο ηχπνο ηνπ αλαηνθηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

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

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

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

βεβαησκέλεο θαηαλάισζεο πνπ εθηηκάηαη ζηα ~20%), ίδηα γηα φιεο ηηο 

πεξηνρέο (αζηηθέο ή κε)  – ακεηάβιεηε δηαρξνληθά.  

 Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ έρεη 

σο εμήο:  

Απαηηήζεηο ύδξεπζεο = Πιεζπζκόο × Ζκεξήζηεο Αλάγθεο 

6.3.4.  Σνπξηζηηθή Εήηεζε  

 Υξήζε ζηνηρείσλ αθίμεσλ / δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπ Κππξηαθνχ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) γηα ην έηνο 2008 (ζε κεληαία βάζε) αλά 

πεξηνρή θαη αλά ηχπν αδεηνδνηεκέλνπ θαηαιχκαηνο.  

 Δπηινγή ζελαξίνπ δηαρξνληθνχ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 1,5% 

θαη΄ έηνο.  

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

ακεηάβιεηε δηαρξνληθά (πεξηιακβαλνκέλεο κε βεβαησκέλεο 

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

  Λεπθσζία Λεκεζόο Λάξλαθα Πάθνο 
Αγία 
Νάπα  Παξαιίκλη 

Θέξεηξα 
ζην 

βνπλό 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 727 544 502 433 383 383 530 

ΠΑΡΟΜΟΗΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 727 544 502 433 383 383 530 

ΘΔΡΗΝΔ 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ 350 350 350 350 350 350 350 

ΑΛΛΟ ΣΟΠΟ 
ΓΗΑΜΟΝΖ 350 350 350 350 350 350 350 

 Παξαδνρή ηξίκελεο παξακνλήο παξαζεξηζηψλ (~20% ησλ κνλίκσλ 

θαηνίθσλ θάζε επαξρίαο) ζηηο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο – 

θαηαλνκή απηψλ ηελ πεξίνδν ηεο ζεξηλήο πςειήο δήηεζεο.  

 Τδξεπηηθή δήηεζε παξαζεξηζηψλ ίδηα κε ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, ήηνη 

215 l/c/d.  

6.3.5. Δλαιιαθηηθά ελάξηα Εήηεζεο ζηελ Ύδξεπζε 

 Σα ΔΝΑΡΗΑ 1 έσο θαη 4 παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ δήηεζε 

ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, πνπ νθείιεηαη ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ 

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

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

ζε λεξφ σο απνηέιεζκα ησλ ελδερφκελσλ αιιαγψλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.   

 Σν ΔΝΑΡΗΟ 7 πξνζεγγίδεη ηε δήηεζε κε βάζε ηελ εηδηθή θαη’ άηνκν 

θαηαλάισζε ηεο κειέηεο ηνπ FAO.  

 Σν ΔΝΑΡΗΟ 8 παξνπζηάδεη ηε δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά 

ηελ εμαηξεηηθά απμεκέλε δήηεζε ζε πδξεπηηθφ λεξφ, ηφζν ιφγσ 

αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ιφγσ απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο.  
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Πην αλαιπηηθά:   

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

Δλαιιαθηηθά 
ελάξηα 

ΔΝΑΡΗΟ 
1 

ΔΝΑΡΗΟ 
2 

ΔΝΑΡΗΟ 
3 

ΔΝΑΡΗΟ 
4 

ΔΝΑΡΗΟ 
5 

ΔΝΑΡΗΟ 
6 

ΔΝΑΡΗΟ 
7 

ΔΝΑΡΗΟ 
8 

Μεηαβαιιφκελεο 
Παξαδνρέο 

Πιεζπζκηαθή 
Αύμεζε 

Όπσο ζηνλ 
Πίλ. 6-26 

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

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

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
3 

Αύμεζε 
Τνπξηζηηθήο 

Κίλεζεο 

Όπσο ζηελ 
ελφηεηα 
6.8.5 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Γηπιάζηα 
ηνπξηζηηθή 
αχμεζε 
απφ ην 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
5 

Καη’ άηνκν 
θαηαλάισζε 

Όπσο ζηελ 
ελφηεηα 
6.8.5 θαη 
ζηνλ Πίλ. 
6-34 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Αλεγκέλεο 
Πξαγκαηηθέ
ο 
Καηαλαιψ
ζεηο γηα 
ηνπο 
Μφληκνπο 
Καηνίθνπο 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Μεδεληθή 
Σνπξηζηηθή 
Αχμεζε 

215 l/c/d 
γηα πφιεηο  

180 l/c/d 
γηα ρσξηά 

(ζχκθσλα 
κε κειέηε 
ηνπ FAO) 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

6.3.6. Βηνκεραληθή Εήηεζε 

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκνινγεκέλα ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ θαη 

εθηηκήζεηο αληιήζεσλ. Σα ζηνηρεία δηαζηαπξψζεθαλ κε ηελ Δηδηθή 

Έθζεζε 2.1 ηεο χκβαζεο ΣΑΤ 86/2007.  

6.3.7. Εήηεζε γηα ηελ Άξδεπζε Υώξσλ Πξαζίλνπ 

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκνινγεκέλα ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ θαη 

εθηηκήζεηο αληιήζεσλ απφ ηε κειέηε ηνπ FAO. Σα ζηνηρεία 

δηαζηαπξψζεθαλ κε ηελ Δηδηθή Έθζεζε 2.1 ηεο χκβαζεο ΣΑΤ 

86/2007. 
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6.4. Πξνϋπάξρνπζεο Μειέηεο  

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε πθηζηάκελε κειέηε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ – γηα ην έηνο–βάζε  ηεο κειέηεο 

(βι. βηβιηνγξαθία 25) θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

Πίλ. 6-6: Δηήζηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ αλά Σύπν Υξήζεο γηα ην έηνο 2000 

ΣΤΠΟ ΥΡΖΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ (2000) 

βάζεη κειέηεο FAO 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΠΗ 

ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

ΑΡΓΔΤΖ*   182,4 εθαη. m³  69% 

ΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ   67,5 εθαη. m³   

Μφληκνη Κάηνηθνη 53,4 εθαη. m³ 79% ηεο αζηηθήο ρξήζεο 20% 25% 

Σνπξίζηεο 14,1 εθαη. m³ 21% ηεο αζηηθήο ρξήζεο 5%  

ΤΝΟΛΟ 67,5 εθαη. m³ 100%   25%  

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 
  3,5 εθαη. m³  1% 

ΑΡΓΔΤΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

  12,5 εθαη. m³  5% 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 265,9 εθαη. m³ 
100% 

*ζηε κειέηε ηνπ FAO ζηε ρξήζε ηεο άξδεπζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε γηα 
άξδεπζε ησλ πεξηνρώλ πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ηα κεγάια θαη κε θπβεξλεηηθά 
αξδεπηηθά έξγα, θαζώο θαη ε ρξήζε ζηελ θηελνηξνθία.   

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαγθψλ ηεο παξνχζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο απηήο) ζε ζρέζε κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο κειέηεο αλαιχνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη 

δηεμνδηθά ζηηο αθφινπζεο ππνπαξαγξάθνπο ηεο ελφηεηαο απηήο.   
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6.5. Αξδεπηηθέο Αλάγθεο  

6.5.1. Γεληθά  

Ζ άξδεπζε απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε απφ πιεπξάο πνζφηεηαο ρξήζε λεξνχ ζε φηη 

αθνξά ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππφ απνηειεζκαηηθφ Κπβεξλεηηθφ Έιεγρν.  

Κπξηφηεξεο πεγέο δεδνκέλσλ απνηεινχλ:  

(α)  ηα ζηνηρεία ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ γηα ηηο 

δεισκέλεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο (ΚΟΑΠ),  

(β) ηα ζηνηρεία αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ην Σκήκα 

Γεσξγίαο θαη ην Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ θαη  

(β)  ηα ζηνηρεία απφ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο 

Τδάησλ (ΣΑΤ).   

εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα ελφηεηα δελ εθαξκφζζεθε ε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο 

ηνπ FAO (βι. βηβιηνγξαθία 25).  

Μία πξψηε αηηία γηα απηή ηε δηαθνξνπνίεζε είλαη ην γεγνλφο φηη ηελ πεξίνδν πνπ 

ζπληάρζεθε ε ελ ιφγσ κειέηε δελ είρε ηδξπζεί ν ΚΟΑΠ. Δπνκέλσο, ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ελ δπλάκεη αξδεχζηκσλ θαιιηεξγεηψλ είρε γίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

Δπίζεο, ε εθηίκεζε ηεο κειέηεο ηνπ FAO επί ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε m³ λεξνχ 

αλά θαιιηέξγεηα θξίζεθαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο εθαξκνδφκελεο ζηελ πθηζηάκελε 

κειέηε βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. Χο εθ ηνχηνπ δηαθνξεηηθέο είλαη 

νη θαηεγνξίεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο επνρηθέο, ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ.   

Σέινο, ζηε κειέηε ηνπ FAO είρε αθνινπζεζεί δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο πνπ εμππεξεηνχληαλ απφ ηα κεγάια θπβεξλεηηθά αξδεπηηθά έξγα, 

δεδνκέλνπ φηη γηα θάζε έξγν είραλ νξηζζεί ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο αλά είδνο κε 

δηαθνξεηηθέο αξδεπηηθέο αλάγθεο αλά είδνο, βάζεη μερσξηζηψλ αξρείσλ πνπ 

θξαηνχληαλ ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο γηα ηηο  θαιιηέξγεηεο 

απηέο.  
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Έηζη, ν χκβνπινο εθαξκφδεη δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

αξδεπηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή, φπσο αλαιπηηθά 

παξνπζηάδεηαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο.   

6.5.2. Μεζνδνινγία  

ηελ εθηίκεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ αλαιπηηθά 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Ζ εθηίκεζε έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηεζζάξσλ (4) 

κειεηεηηθψλ θάζεσλ:  

1. Τηνζέηεζε Μεηξψνπ Καιιηεξγεηψλ 

2. Καηεγνξηνπνίεζε Καιιηεξγεηψλ 

3. Τηνζέηεζε Αξδεπηηθψλ Απαηηήζεσλ 

4. Πξνζδηνξηζκφο Υξνληθήο Γηάξθεηαο Άξδεπζεο 

Έηζη νη αξδεπηηθέο αλάγθεο εθηηκήζεθαλ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θάζε έθηαζεο 

πνπ ζεσξείηαη φηη αξδεχεηαη κε ηελ αληίζηνηρε δήηεζε (απαίηεζε) ζε λεξφ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ζηελ έθηαζε απηή.  

εκεηψλεηαη φηη ηφζν νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο φζν θαη νη δεηήζεηο αλά ηχπν 

θαιιηέξγεηαο νξίζηεθαλ βάζεη ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη έπεηηα 

νκαδνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ πδξνινγηθή πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθνπλ.  

Πην αλαιπηηθά: 

6.5.2.1. Τηνζέηεζε Μεηξψνπ Καιιηεξγεηψλ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ πεξηνρή κειέηεο έρεη ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγεί ν 

Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ).  θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ 

είλαη:  

α) ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Σακείνπ Πιεξσκψλ, 

β) ε πξφιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν (α), 

γ) ε αλάθηεζε πνζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (α) νη νπνίεο, απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο. 
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ην πιαίζην απηφ ν Οξγαληζκφο δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε απηνκαηνπνίεζε θαη 

κεραλνξγάλσζε, ψζηε, εθηφο ησλ άιισλ, λα δηαηεξεί ελεκεξσκέλε βάζε 

αηηνχκελσλ εθηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε. Αηηνχκελνη θαιιηεξγεηέο πνπ ηα ηεκάρηά 

ηνπο δηαηεξνχληαη ζε «θαιέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο», φπσο 

νξίδνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Έληππν ησλ Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ ΚΟΑΠ, 

δειψλνπλ ηηο επηιέμηκεο θαιιηέξγεηέο ηνπο θαη άξα ηηο αηηνχκελεο εθηάζεηο ζηνλ 

Οξγαληζκφ, ζην ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ θαηαρσξνχληαη βάζεη ησλ θηεκαηνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ηεκαρίσλ. 

Ζ βάζε απηή γηα ην έηνο 2008 δηαηέζεθε ζην χκβνπιν πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζεη 

έλα έγθπξν κεηξψν θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

εκεηψλεηαη φηη νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο πνπ δειψλνληαη ζηνλ ΚΟΑΠ αθνξνχλ 

έλαλ κνλαδηθφ ηχπν θαιιηέξγεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηδηαίηεξα γηα ηηο επνρηθέο 

θαιιηέξγεηεο πνπ θπηεχνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ην ρξφλν  ζα πξέπεη λα 

γίλεη κηα πην ελδειερήο κειέηε φζνλ αθνξά ηελ άξδεπζή ηνπο (βι. θαη ελάξην Β, 

παξ. 6.5.6 ηεο παξνχζεο).  

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΟΑΠ (Ηνχιηνο 2009) γηα ην έηνο αλαθνξάο 2008 πεξηέρεη 98 

ηχπνπο θαιιηεξγηψλ/ρξήζεσλ γεο γηα ηηο νπνίεο δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

αθφινπζα: επαξρία, θσδηθφο ρσξηνχ, ηνπνζεζία, θχιιν, ζρέδην, αξ. ηεκαρίνπ, ΣΑΤΣ 

ηεκαρίνπ, επηιέμηκε έθηαζε, αηηεζείζα θαιιηέξγεηα, ζπληεηαγκέλεο θεληξνεηδνχο 

επηιέμηκεο έθηαζεο. εκεηψλεηαη φηη νη εθηάζεηο δειψλνληαη ζε δεθάξηα.  

Δμαίξεζε απνηειεί ε μερσξηζηή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΟΑΠ γηα ηηο ειηέο (έηνο 

αλαθνξάο 2006) ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηνηρεία γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ δέλδξσλ (είηε πξφθεηηαη γηα «ζπζηεκαηηθή» είηε γηα 

«δηάζπαξηε» θαιιηέξγεηα), γηα ηνλ εάλ αξδεχνληαη ή φρη, θαζψο θαη ε πιεξνθνξία 

γηα ηνλ ζθνπφ θαιιηέξγεηαο (ειαηνπαξαγσγηθέο ή επηηξαπέδηεο ειηέο).    

εκεηψλεηαη φηη ζην κεηξψν ηνπ ΚΟΑΠ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηε κέζνδν άξδεπζεο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ, αιιά νχηε θαη ζηελ πεγή ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ (πεγή, γεψηξεζε, 

θεληξηθφ αξδεπηηθφ ζχζηεκα, θηι.). Σέινο, δε δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ επνρή 

θχηεπζεο/ζπνξάο, ηελ πξσηκφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ηεο θάζε θαιιηέξγεηαο.  

Οη ηχπνη ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΟΑΠ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ1 ηεο παξνχζεο.  
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6.5.2.2. Καηεγνξηνπνίεζε Καιιηεξγεηψλ  

Κξίζεθε ζθφπηκε ε αληηζηνίρηζε ησλ ηχπσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΟΑΠ κε κία γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε 

ηεο ηελ επνρηθφηεηα ή φρη ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηα θνηλά αξδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θαιιηεξγεηψλ, π.ρ. δήηεζε λεξνχ αλά δεθάξην, πεξίνδνο άξδεπζεο, κέζνδνο 

άξδεπζεο θηι.  

Έπεηηα απφ έξεπλα ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν ηνπ ΚΟΑΠ πξνέθπςε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 98 

ηχπσλ θαιιηέξγεηαο/ρξήζεσλ γεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ1.  

Πνιχηηκε ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ζηε θάζε απηή ηεο κειέηεο θαηά 

ηελ νπνία νη δηάθνξνη ηχπνη δηαρσξίζηεθαλ αλαιφγσο ησλ αξδεπηηθψλ ηνπο 

απαηηήζεσλ ήηνη ζε αξδεχζηκα θαη μεξηθά είδε, δειαδή ζε ηχπνπο θαιιηεξγεηψλ πνπ 

δελ ρξεηάδνληαη άξδεπζε. Έπεηηα αθνινχζεζε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ζε απηά 

πνπ είλαη κφληκα θαη επνρηθά είδε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ πίλαθα (Πίλαθαο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ1) ειήθζεζαλ ππφςε ηα 

ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ (βι. βηβιηνγξαθία 29), 

αιιά θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  

Οη κφληκεο θαιιηέξγεηεο απαξηίδνληαη απφ ηηο εμήο (ζηελ παξέλζεζε ζεκεηψλνληαη 

θαη άιινη ηχπνη θαιιηεξγεηψλ πνπ έρνπλ παξφκνηεο πδαηηθέο αλάγθεο θαη νη εθηάζεηο 

ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο): 

 Δζπεξηδνεηδή (θαη ζηεξηκφγηεο θαη θνηληθηέο) 

 Αβνθάλην  

 Διηέο Δπηηξαπέδηεο 

 Διηέο Διαηνπνηήζηκεο, πνπ δειψλεηαη ζηε βάζε ηνπ ΚΟΑΠ φηη αξδεχνληαη 

 Μπαλάλεο  

 Φπιινβφια (δει. αθηηλίδηα, άιιεο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, αριαδηέο, 

δακαζθεληέο, δηάθνξα θξνχηα, θεξαζηέο, θνπάθα, θπδσληέο, ισηνί, κεζπηιηέο, 

κειηέο, λεθηαξηληέο)  

 Πηζηαθηέο (θαη θνπληνπθηέο) 

 Καξπδηέο  

 Ρνδηέο θαη πθηέο 
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 ηαθχιηα (ακπέιηα γηα παξαγσγή ζηαθίδαο θαη επηηξαπέδηα)  

 Παηάηεο 

Οη επνρηθέο θαιιηέξγεηεο απνηεινχληαη απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο (θαη ινηπέο 

θαηαηαζζφκελεο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ παξφκνηεο πδαηηθέο αλάγθεο):   

 Παηάηεο 

 Κνινθάζζη 

 Καξφηα 

 Σνκάηεο 

 Αγγνπξάθηα 

 Φαζνιάθηα 

 Μειηηδάλεο 

 Πηπέξηα 

 Καξπνχδηα 

 Κνινθχζηα 

 Κξάκπηα 

 Κνπλνππίδηα 

 Αγθηλάξεο 

 Μπάκηεο 

 Μπηδέιηα 

 Κνπθηά 

 Κξεκκχδηα 

 Μαξνχιηα (θαη ηα «Άιια ιαραληθά» θαη ηα«Φπιιψδε ιαραληθά»)  

 έιηλν (θαη ξίγαλε) 

 παλάθη (θαη «Αξσκαηηθά θπηά» θαη «Λαραληθά») 

 Ραπαλάθηα 

 Φξάνπιεο 

 Φαζφιηα (θαη ινπβηά) 

 Φηζηίθηα (θαη αξαβφζηην, ζφξγν, θαθή)  

 Καπλφο 

 Θεξκνθεπηαθέο Καιιηέξγεηεο 

 Καιισπηζηηθά Φπηά (δει. άλζε θαη ηξηαληαθπιιηέο)  

 Πνηηζηηθά Κηελνηξνθηθά Φπηά (δει. ηξηθχιιη, κεδηθή θαη άιια θηελνηξνθηθά 

θπηά) 

 Άιια Κηελνηξνθηθά Φπηά (ιηφιην) 
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ηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ6 παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη θαιιηεξγήζηκεο 

θαη ελ δπλάκεη αξδεχζηκεο εθηάζεηο αλά πεξηνρή.  

6.5.2.3. Τηνζέηεζε Αξδεπηηθψλ Απαηηήζεσλ   

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε λεξφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπλδπαζκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ 

(βι. βηβιηνγξαθία 29), αιιά θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  

πγθεθξηκέλα, ν θαζνξηζκφο ησλ εηήζησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ ησλ δηαθφξσλ 

θαιιηεξγεηψλ ζε λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε ππνινγηζκνχ αθνξά ηηο 

θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην πιήξνπο αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο κε 

θαλνληθέο απνζηάζεηο θχηεπζεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θπηείαο γηα θαλνληθή 

παξαγσγή (πνζφηεηα / πνηφηεηα) θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

αλαγθψλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Γεδνκέλνπ φηη ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ε 

πεξίνδνο άξδεπζεο αλά θαιιηέξγεηα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηε βξνρφπησζε, 

ηελ επνρή θχηεπζεο/ζπνξάο, ην πςφκεηξν, ηελ πξσηκφηεηα θαη ηελ πνηθηιία, ε 

εθηίκεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ αλά θαιιηέξγεηα έγηλε κε ηελ εθαξκνγή 

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

κέζν πςφκεηξν θαη ηε κέζε βξνρφπησζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ2 παξνπζηάδεηαη θαηάινγνο 

ησλ 38 ηχπσλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα 6.5.2.2, ζηηο νπνίεο έρεη αληηζηνηρεζεί ν κέζνο φξνο ηεο 

δήηεζεο ηεο θάζε κηαο. ε επφκελεο ζηήιεο ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη γηα 

ιφγνπο ζχγθξηζεο νη θαηαλαιψζεηο θαη΄ έηνο ησλ ππνινίπσλ αλαθνξψλ πνπ 

ειήθζεζαλ ππφςε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γειαδή, 

παξνπζηάδνληαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, φπνπ ππήξραλ δεδνκέλα, ν κέζνο φξνο ηεο 

δήηεζεο γηα θάζε ηχπν θαιιηέξγεηαο, φπσο εθαξκφζζεθε ζηε κειέηε ηνπ FAO, φπσο 

δφζεθε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο θαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ πξναλαθεξφκελε 

κειέηε (βι. βηβιηνγξαθία 29) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. ηνλ Πίλαθα 2 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ2 παξνπζηάδνληαη επίζεο ε κέζνδνο άξδεπζεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε κεζφδνπ αλά ηχπν θαιιηέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ν 

εθηηκψκελνο αξηζκφο αξδεχζεσλ θαη’ έηνο κε ηε κεληαία θαηαλνκή ηεο δήηεζεο ζε 

λεξφ.  
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Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ πδαηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ, ζηνλ  Πίλαθα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ3 παξνπζηάδνληαη 

πεξηιεπηηθά νη εηήζηεο θαη κεληαίεο αλάγθεο θαη ηα ινηπά αξδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θαιιηεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε (βι. βηβιηνγξαθία 29) 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ4 

παξνπζηάδνληαη νη εηήζηεο αλάγθεο άξδεπζεο αλά θπηεία ζχκθσλα κε ηα πιένλ 

πξφζθαηα δεδνκέλα απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο.    

Όπσο πξναλαθέξζεθε, εθαξκφζζεθε θαηάιιειε «δηφξζσζε» ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

αξδεπηηθψλ αλαγθψλ κε βάζεη ην κέζν πςφκεηξν θαη ηε κέζε βξνρφπησζε. 

Γηα ηελ πςνκεηξηθή δηφξζσζε εθαξκφζζεθε ε ζρέζε ζπζρέηηζεο ηεο κέζεο εηήζηαο 

εμαηκνδηαπλνήο κε ην κέζν πςφκεηξν, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

ελφηεηαο 2.3.4 ηεο παξνχζεο.  

Μεηά απφ ζπδήηεζε κε ζηειέρε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ απφ ηελ νπνία 

πξνέθπςε φηη νη αλαθεξφκελεο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ αληηζηνηρνχλ ζε 

πςνκεηξηθέο δψλεο φπνπ επξίζθεηαη ε πιεηνςεθία ηνπο, έγηλε απφ ην χκβνπιν ε 

παξαδνρή φηη νη κέζνη φξνη ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ αληηζηνηρνχλ 

ζε έλα κέζν πςφκεηξν πεξί ηα 200 m, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο θαη’ εμνρήλ νξεηλέο 

θαιιηέξγεηεο (π.ρ. Καξπδηέο) γηα ηηο νπνίεο ζεσξήζεθε φηη ε δήηεζε αληηζηνηρεί ζε 

πςφκεηξν 800. Οξίζζεθαλ ηέζζεξηο (4) πςνκεηξηθέο δψλεο αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη έπεηηα εθαξκφζζεθε ε πςνκεηξηθή δηφξζσζε γηα φινπο 

ηνπο Γήκνπο / Κνηλφηεηεο αλαιφγσο ηνπ κέζνπ πςνκέηξνπ ηνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή, πνπ ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλ. 6-7):  

Πίλ. 6-7: Δθηίκεζε πληειεζηή Τςνκεηξηθήο Γηόξζσζεο Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ 

α/α Υαξαθηεξηζκόο 
Εώλεο 

Τςνκεηξηθέο 
Εώλεο 

Μέζν 
Τςόκεηξν 

Τπνινγηδόκελε 
Δμαηκνδηαπλνή 

πληειεζηήο 
Τςνκεηξηθήο 
Γηόξζσζεο 
αλά Εώλε 

πζρέηηζε κέζεο εηήζηαο εμαηκνδηαπλνήο κε κέζν πςόκεηξν: y=-0.2253x-1374.9 

Βάζε Αλαθνξάο 200 200 1329,84 1 

1 Υακειή 0-199 100 1352,37 1,02 

2 Μεζαία 200-400 300 1307,31 0,98 

3 Τςειή 401-800 600 1239,72 0,93 

4 Πνιύ Τςειή >800 900 1172,13 0,88 
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ηηο εθηηκήζεηο αλαγθψλ πνπ δίλνληαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο πεξηιακβάλεηαη θαη 

έλα εληαίν κέζν χςνο βξνρφπησζεο γηα ην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πεξηνρψλ 

ηεο Κχπξνπ ην νπνίν εθηηκάηαη ζε 450mm πεξίπνπ. Θεσξήζεθε απαξαίηεην λα 

ππάξμεη πξνζαξκνγή/δηφξζσζε αλάινγα κε ηε βξνρφπησζε θάζε πδξνινγηθήο 

πεξηνρήο. Γηα ηε δηφξζσζε απηή θαη γλσξίδνληαο ηε κέζε δηνξζσκέλε βξνρφπησζε 

θάζε πδξνινγηθήο πεξηνρήο ζηελ πεξηνρή κειέηεο πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο 

δηφξζσζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλ. 6-8), γηα θάζε Γήκν / 

Κνηλφηεηα αλάινγα κε ηε ιεθάλε απνξξνήο ζηελ νπνία αλήθεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ/ηεο. 

 Πίλ. 6-8: Δθηίκεζε πληειεζηή Γηόξζσζεο ησλ Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ βάζεη Μέζεο 
Βξνρόπησζεο 

Τδξνινγηθή Πεξηνρή 
Μέζε Γηνξζσκέλε 

Βξνρόπησζε Πεξηνρήο 
(mm) 

πληειεζηήο Γηόξζσζεο 
αλά Πεξηνρή 

1 551 0,82 

2 542 0,83 

3 384 1,17 

6 358 1,26 

7 324 1,39 

8 416 1,08 

9 535 0,84 

Βάζε Αλαθνξάο 450 1,00 

Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ν Πίλαθαο 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ5 ζηνλ νπνίν 

εκθαλίδνληαη αλά Γήκν / Κνηλφηεηα νη εηήζηεο δεηήζεηο ζε αξδεπηηθφ λεξφ αλά ηχπν 

θαιιηέξγεηαο (φπσο απηέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ ελφηεηα 6.5.2.2 ηεο 

παξνχζεο) ζε m³/δεθάξην/έηνο. Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ελ ιφγσ πίλαθα είλαη ην κέζν πςφκεηξν θάζε Γήκνπ / Κνηλφηεηαο, ε πδξνινγηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη, ε ιεθάλε θαη ππνιεθάλε απηήο, θαζψο θαη ην αξδεπηηθφ 

έξγν απφ ην νπνίν εμππεξεηείηαη, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη.  

6.5.2.4. Υξνληθή Γηάξθεηα ηεο Άξδεπζεο 

Ζ παξάκεηξνο απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζέγγηζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζελαξίσλ άξδεπζεο. Τπνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ κήλα, 

θαηά ηελ νπνία αξδεχεηαη ε θάζε θαιιηέξγεηα. Γειαδή, γηα ηνπο κήλεο θαηά ηνπο 

νπνίνπο εθαξκφδεηαη άξδεπζε γηα νξηζκέλεο κφλνλ εκέξεο, νη αξδεπηηθέο αλάγθεο 

ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν γίλεηαη ε άξδεπζε.  
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηνλ Πίλαθα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ3 παξνπζηάδεηαη ν 

πξνηεηλφκελνο αξηζκφο αξδεχζεσλ θαη νη αλάγθεο ζε λεξφ θάζε θαιιηέξγεηαο απφ ην 

Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ2 

παξνπζηάδνληαη νη κεληαίεο δεηήζεηο αλά θαιιηέξγεηα γηα ηηο θαηεγνξίεο θαιιηεξγεηψλ 

πνπ νξίζζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ νη ππνινγηδφκελεο αξδεπηηθέο αλάγθεο αλά πεξηνρή 

ζε κεληαία βάζε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ8 ηεο παξνχζεο.   

6.5.3. Τπνινγηζκόο Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ  

Οη αλάγθεο ζε λεξφ πξνο άξδεπζε εθηηκψληαη αλά Γήκν / Κνηλφηεηα, αλά πδξνινγηθή 

ιεθάλε ζε εηήζηα θαη κεληαία βάζε.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ παξαηίζεληαη 

ζηνλ Παξάξηεκα Γ6.4 ηεο παξνχζεο. Πην αλαιπηηθά:  

6.5.3.1. Αξδεπηηθέο Αλάγθεο Καιιηεξγήζηκσλ Δθηάζεσλ αλά Πεξηνρή 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πκβνχινπ νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο θαη νη αξδεπηηθέο 

αλάγθεο αλά Δπαξρία κε ηα δεδνκέλα 2008 ηνπ ΚΟΑΠ έρνπλ σο εμήο: 

Πίλ. 6-9: Αξδεπόκελεο Δθηάζεηο θαη Αξδεπηηθέο Αλάγθεο αλά Δπαξρία   

 

 

 

 

 

 

* Σεκείσζε:  ζηηο άλσ πνζόηεηεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη απώιεηεο ησλ δηθηύσλ 

 

  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΡΓΔΤΟΜΔΝΧΝ 

ΔΚΣΑΔΧΝ 
(δεθάξηα) 

ΤΝΟΛΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ 
ΑΝΑΓΚΧΝ  
(m³/έηνο) 

ΛΔΤΚΧΗΑ 78.260 35.605.788 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 31.150 15.729.582 

ΛΑΡΝΑΚΑ 56.541 27.093.593 

ΛΔΜΔΟ 67.177 28.920.156 

ΠΑΦΟ 51.070 24.563.203 

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 284.198 131.912.322 
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ρήκα 6-2: ρεκαηηθή Καηαλνκή Αλαγθώλ Άξδεπζεο αλά Πεξηνρή 

Απηέο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εθηηκψκελσλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ, φπσο 

δηακνξθψζεθαλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ηνπ έηνπο 2008 

απφ ηνλ ΚΟΑΠ (ζεκεηψλεηαη φηη νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ειαηνδέλδξσλ 

ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Διηάο γηα ην 2006 απφ ηνλ ΚΟΑΠ). 

Αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ είηε απηέο θαιχπηνληαη απφ ηα κεγάια 

αξδεπηηθά έξγα είηε απφ άιιεο πεγέο άξδεπζεο.  

Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ αλά Γήκν/Κνηλφηεηα θαη 

αλά ηχπν θαιιηέξγεηαο παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ Πίλαθα 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ7 

ηεο παξνχζεο.  

6.5.3.2. Αλάγθεο αλά Σχπν Καιιηέξγεηαο θαη αλά Πεξηνρή      

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΟΑΠ  (2008) 

πξνθχπηεη φηη νη κφληκεο θαιιηέξγεηεο απαηηνχλ ην 67% ηεο αξδεπηηθήο δήηεζεο, ελψ 

νη επνρηθέο ην 33%.  

Ζ θαηαλνκή ησλ αλαγθψλ ζε αξδεπηηθφ λεξφ έρεη σο εμήο:  
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Πίλ. 6-10: Καηαλνκή Αλαγθώλ Άξδεπζεο αλά Κύξην Σύπν Καιιηέξγεηαο 
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ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ 26,96% 

ΦΤΛΛΟΒΟΛΑ 13,53% 

ΔΛΗΔ 
ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ 

4,87% 

ΔΛΗΔ 
ΔΛΑΗΟΠΟΗΖΗΜΔ 

15,31% 

ΑΜΠΔΛΗΑ 1,30% 

ΜΠΑΝΑΝΔ 1,85% 

ΛΟΗΠΑ 3,01% 

ΤΝΟΛΟ 67% 

Δ
Π

Ο
Υ

ΗΚ
Δ


 

Κ
Α

Λ
Λ

ΗΔ
Ρ

Γ
Δ

ΗΔ


 

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ 1,27% 

ΠΑΣΑΣΔ 10,75% 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ 
ΦΤΣΑ 

7,93% 

ΛΟΗΠΑ  12,97% 

ΤΝΟΛΟ 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-3: ρεκαηηθή Καηαλνκή Αλαγθώλ Άξδεπζεο αλά Κύξην Σύπν Καιιηέξγεηαο 

66,84%

33,16%

ΜΟΝΗΜΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΔΠΟΥΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 
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Πην ιεπηνκεξεηαθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ Πίλαθα 7 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ7 πξνθχπηεη ε αθφινπζε θαηαλνκή αλά ηχπν θαιιηέξγεηαο θαη αλά 

πεξηνρή φζνλ αθνξά ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη ηελ αξδεπηηθή δήηεζε απηψλ:  

Πίλ. 6-11: Καηαλνκή Καιιηεξγήζηκσλ Δθηάζεσλ θαη Αλαγθώλ Άξδεπζεο αλά Κύξην 
Σύπν Καιιηέξγεηαο θαη αλά Δπαξρία  

 

 

  

ΤΝΟΛΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΗΜΧΝ 
ΔΚΣΑΔΧΝ  
(δεθάξηα) 

ΤΝΟΛΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ 
ΑΝΑΓΚΧΝ  
(m³/έηνο) 

ΛΔΤΚΧΗΑ  

(ΔΚΣΑΖ: 27,54% & 

ΑΝΑΓΚΔ: 26,99% 

επί ηνπ ζπλφινπ) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(67,32%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(32,68%)  

ΜΟΝΗΜΔ 

(68,30%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(31,70%) 

52.687 25.573 24.317.816 11.287.972 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 

(ΔΚΣΑΖ: 10,96% & 

ΑΝΑΓΚΔ: 11,92% 

επί ηνπ ζπλφινπ) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(22,86%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(77,14%) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(29,16%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(70,84%) 

7.122 24.028 4.586.378 11.143.214 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

(ΔΚΣΑΖ: 19,89% & 

ΑΝΑΓΚΔ: 20,54% 

επί ηνπ ζπλφινπ) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(52,69%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(47,31%) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(45,29%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(54,71%) 

29.794 26.747 12.270.501 14.823.092 

ΛΔΜΔΟ  

(ΔΚΣΑΖ: 23,64% & 

ΑΝΑΓΚΔ: 21,92% 

επί ηνπ ζπλφινπ) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(90,72%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(9,28%) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(91,29%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(8,71%) 

60.942 6.235 26.402.246 2.517.910 

ΠΑΦΟ 

(ΔΚΣΑΖ: 17,97% & 

ΑΝΑΓΚΔ: 18,62% 

επί ηνπ ζπλφινπ) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(82,25%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(17,15%) 

ΜΟΝΗΜΔ 

(83,85%) 

ΔΠΟΥΗΚΔ 

(16,15%) 

40.040 8.289 20.596.742 3.966.461 

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
 

191.000 91.000 88.175.000 43.750.000 
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6.5.3.3. Αλάγθεο Καιιηεξγήζηκσλ Δθηάζεσλ πνπ Αξδεχνληαη απφ ηα Μεγάια 

Κπβεξλεηηθά Έξγα    

Σα Μεγάια Αξδεπηηθά Έξγα θαηαλέκνληαη ζε δηαρεηξηζηηθέο ελφηεηεο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλ. 6-12: Μεγάια Αξδεπηηθά Έξγα   

Δλόηεηα Αξδεπηηθά 

Έξγν Νόηηνπ Αγσγνύ Α.Δ. Αθξσηεξίνπ 

Α.Δ. Γεξκαζφγεηα / Πνιεκίδηα  

Α.Δ. Κίηη  

Α.Δ. Κνθθηλνρψξηα  

Α.Δ. Αζεέλνπ  

Α.Δ. Βαζηιηθφο / Πεληάζρνηλνο  

Έξγν Πάθνπ Α.Δ. Πάθνπ 

Έξγν Υξπζνρνύο Α.Δ. Υξπζνρνχο 

Έξγν Ξπιηάηνπ ΚΤΔ Ξπιηάηνπ 

Λνηπά Αξδεπηηθά  ΚΤΔ Βπδαθηά, Απδήκνπ Παξακάιη, Αθάθη Μαινχληα, 

Καινπαλαγηψηε, Λχκπηα, Σακαζζνχ  

ηα κεγάια αξδεπηηθά έξγα πθίζηαηαη ζαλ πιεξνθνξία ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ 

δηαηέζεθε απφ ηα έξγα θεθαιήο. Χζηφζν, ε πνζφηεηα απηή αληηζηνηρεί ζε 

θαηαλάισζε ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνιείπεηαη ηεο δήηεζεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά, νη πνζφηεηεο πνπ δηαηέζεθαλ (ηηκνινγήζεθαλ) γηα άξδεπζε ζηελ 

πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ν Νφηηνο Αγσγφο θαηά ηα έηε 2005, 2006 θαη 2007 ήζαλ 34,5 

εθαη. m³, 23,5 εθαη. m³ θαη 15 εθαη. m³.  

Δίλαη θαλεξφ φηη ε δήηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαβάιιεηαη ηφζν έληνλα, φπσο θαη 

φηη θαηά ηηο πεξηφδνπο ιεηςπδξίαο πνζνζηφ ηεο δήηεζεο δελ ηθαλνπνηείηαη ή, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηθαλνπνηείηαη κεξηθά απφ γεσηξήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ 

δεκηνπξγεί θάπνηα κεζνδνινγηθή δπζθνιία σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο.  

Καη’ αξρήλ πθίζηαηαη έλα ζέκα νξηζκνχ ηεο δήηεζεο, δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο 

ειαζηηθφηεηαο θαη κεηαβιεηφηεηαο σο πξνο ηηο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη πνπ 

αξδεχνληαη θάζε έηνο αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα  λεξνχ. Παξάιιεια κε ηε 
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κεηαβνιή απηή απφ έηνο ζε έηνο, πθίζηαηαη, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

Σκήκαηνο Γεσξγίαο, θαη κία γεληθφηεξε ηάζε κείσζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηάζεσλ ιφγσ αιιαγήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

ηελ παξνχζα κειέηε, γίλεηαη ε ππφζεζε εξγαζίαο φηη νη πνζφηεηεο πνπ δηαηέζεθαλ 

ην έηνο 2005 πξνζεγγίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηε δήηεζε ησλ κεγάισλ αξδεπηηθψλ έξγσλ 

δεδνκέλνπ φηη  ππήξρε δηαζεζηκφηεηα πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζπγρξφλσο ην έηνο απηφ 

είλαη αξθεηά πξφζθαην ψζηε νη κεηαβνιέο ιφγσ γεληθφηεξσλ ηάζεσλ λα κελ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο.  

Δπηπιένλ έγηλε θαη κία κεγάιε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ κε 

εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε Γεσγξαθηθή Βάζε ηνπ ΚΟΑΠ κε κία κεζνδνινγία 

παξφκνηα κε απηήλ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ζην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο. Σν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή κηαο έθηαζεο σο αλήθνπζα ζε έλα αξδεπηηθφ 

έξγν, ήηαλ λα επξίζθνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ γεσκεηξηθνχ θέληξνπ ηεο έθηαζεο 

εληφο ηνπ πνιπγψλνπ πνπ νξίδεη ην αξδεπηηθφ έξγν. 

Πην αλαιπηηθά απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ γεσκεηξηθνχ θέληξνπ ηεο έθηαζεο ελφο 

πνιπγψλνπ νξίζζεθαλ νη δήκνη / θνηλφηεηεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα 

κεγάια αξδεπηηθά έξγα.  Έηζη, έγηλε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο έθηαζεο πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ ηα έξγα απηά θαη επνκέλσο ππνινγηζκνχ ησλ αλαγθψλ ζε 

αξδεπηηθφ λεξφ ησλ εθηάζεσλ απηψλ. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Πίλαθα 9-Α ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ9 

ηεο παξνχζεο.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη δελ απνδίδνπλ ηελ αλακελφκελε θαηάζηαζε 

γεγνλφο πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ πκβνχινπ νθείιεηαη ζε αζπκθσλία ησλ ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ ΚΟΑΠ κε ηελ απεηθφληζε ησλ αξδεπηηθψλ ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ. Γειαδή, κε ηε ρξήζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ππνινγίδεηαη φηη ηα 

κεγάια αξδεπηηθά έξγα εμππεξεηνχλ πεξί ηα 73.000 δεθάξηα θαιιηεξγήζηκεο γεο 

αξηζκφο ν νπνίνο θξίλεηαη ρακειφο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κειέηε FAO (βι. 

βηβιηνγξαθία 25) είρε εθηηκήζεη φηη απφ ηα κεγάια αξδεπηηθά έξγα αξδεχνληαη 

ζπλνιηθά 151.000 δεθάξηα θαιιηεξγεηψλ. 

Γηα λα πξνζεγγίζεη ηε δήηεζε ησλ κεγάισλ αξδεπηηθψλ έξγσλ, ν χκβνπινο 

αμηνιφγεζε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο ηνπ 2005 απφ ηα θξάγκαηα θαη απφ 
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γεσηξήζεηο, θαζψο θαη ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο. Ζ εξγαζία απηή ζπλνςίδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 9-Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ9, φπνπ φπσο πξναλαθέξζεθε, πεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηνηρεία ηηκνινγεκέλεο θαηαλάισζεο απφ ηε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο 

ΟΠΤ (βι. βηβιηνγξαθία 1 θαη ζπλνπηηθνχο Πίλαθεο 10-1 έσο θαη 10-4 Παξαξηήκαηνο 

Γ10).  

πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε, φπσο πξναλαθέξζεθε, φηη νη 

πνζφηεηεο πνπ δηαηέζεθαλ ην έηνο 2005 πξνζεγγίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηε δήηεζε ησλ 

κεγάισλ αξδεπηηθψλ έξγσλ πξνθχπηνπλ νη αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ 

πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα κεγάια αξδεπηηθά έξγα (βι. Πίλ. 6-13). 

Πίλ. 6-13: Δθηίκεζε Εήηεζεο ζε Νεξό από Μεγάια Αξδεπηηθά Έξγα   

Δλόηεηα Αξδεπηηθά Δθηηκώκελε Εήηεζε 

(m³/έηνο) 

Έξγν Νόηηνπ 

Αγσγνύ 

ύλνιν Ννηίνπ Αγσγνύ  44.600.000 

Α.Δ. Αθξσηεξίνπ 7.000.000 

Α.Δ. Γεξκαζφγεηα / Πνιεκίδηα  1.700.000 

Α.Δ. Κίηη  1.200.000 

Α.Δ. Κνθθηλνρψξηα  22.000.000 

Α.Δ. Αζεέλνπ  2.700.000 

Α.Δ. Βαζηιηθφο / Πεληάζρνηλνο  10.000.000 

Έξγν Πάθνπ Α.Δ. Πάθνπ 14.000.000 

Έξγν 

Υξπζνρνύο 

Α.Δ. Υξπζνρνύο 
5.000.000 

Έξγν 

Ξπιηάηνπ 

ΚΤΔ Ξπιηάηνπ 
400.000 

Λνηπά 

Αξδεπηηθά  

ύλνιν Λνηπώλ Αξδεπηηθώλ 5.600.000 

Α.Δ. Πηηζηιηάο 2.500.000 

ΚΤΔ Βπδαθηά, Απδήκνπ Παξακάιη, 

Αθάθη Μαινχληα, Καινπαλαγηψηε, 

Λχκπηα, Σακαζζνχ  

3.100.000 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 69.200.000 
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6.5.3.4. Βαζκφο Απφδνζεο Άξδεπζεο – Απψιεηεο  

ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θάζε θαιιηέξγεηαο εκπεξηέρεηαη θαη κία κέζε ηηκή 

απσιεηψλ θαηά ηελ άξδεπζε.  Βέβαηα, νη απψιεηεο θαη ν βαζκφο απφδνζεο δηαθέξεη 

πνιχ αλάινγα κε ηε κέζνδν (βι. Πίλαθεο 2 θαη 3 ησλ Παξαξηεκάησλ Γ2 θαη Γ3 

αληίζηνηρα), φκσο δελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία πνπ λα αληηζηνηρνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο θαη ηδηνθηεζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ απηέο αξδεχνληαη ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ νη αλάγθεο 

ζπλνιηθά πξνζεγγίδνληαη ζσζηά κε ηηο κέζεο απψιεηεο, ε ρσξηθή ηνπο θαηαλνκή 

ελδέρεηαη λα εκπεξηέρεη ζθάικαηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο πιεξνθνξίαο γηα ηε κέζνδν 

άξδεπζεο. 

Δπηπιένλ ησλ απσιεηψλ ηεο κεζφδνπ άξδεπζεο, ζεσξήζεθε φηη ππάξρνπλ απψιεηεο 

απφ ηα έξγα θεθαιήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ νη νπνίεο θαη 

εθηηκψληαη ζε 15% ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ, ήηνη:~ 20.000.000 m³/έηνο. 

6.5.4. ύγθξηζε κε Μειέηε Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ θαη 
Γεσξγίαο θαη πκπεξάζκαηα  

Καηά ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζεο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

πθηζηάκελε κειέηε ηνπ FAO παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

θαηαλνκή ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ αλά θχξην ηχπν θαιιηέξγεηαο, γεγνλφο πνπ 

φπσο ζεκεηψλεηαη θαη παξαθάησ νθείιεηαη ζηε ζηαδηαθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αγξνηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ελζαξξχλεη ηελ ελαζρφιεζε κε θαιιηέξγεηεο ιηγφηεξν 

απαηηεηηθέο ζε λεξφ.  

Άιιε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο παξνχζεο πξνζέγγηζεο κε ηε κειέηε ηνπ FAO  

παξαηεξήζεθε ζην φηη ε κέζνδνο θαηαγξαθήο ησλ αξδεπζεηζψλ θαη ελ δπλάκεη 

αξδεχζηκσλ εθηάζεσλ, αιιά θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο άιιαμαλ.  

Ζ κειέηε ηνπ FAO ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεσξγίαο (crops grower data bank) γηα φιεο ηηο πεξηνρέο, ελψ γηα ηα κεγάια 

αξδεπηηθά έξγα (κε εμαίξεζε ηα Κνθθηλνρψξηα θαη ην Βαζηιηθφ-Πεληάζρνηλν) 

ρξεζηκνπνίεζε ηα αξρεία ηνπ ΣΑΤ.  

Ζ παξνχζα κειέηε βαζίζηεθε ζηα αξρεία ηνπ ΚΟΑΠ, ππεξεζία πνπ δελ είρε ηδξπζεί 

ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηνπ FAO. Δπαλαιακβάλεηαη φηη ν ΚΟΑΠ 
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θαηαγξάθεη ηηο εθηάζεηο αλά ηχπν θαιιηέξγεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

είηε απηέο εμππεξεηνχληαη απφ ηα κεγάια αξδεπηηθά έξγα είηε απφ άιιεο πεγέο.  

ηελ κειέηε ηνπ FAO εθηηκήζεθε φηη ε θαηαλάισζε λεξνχ γηα άξδεπζε απνηεινχζε 

ην 69% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε ζηηο 

εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ζπλππνινγίδεηαη θαη ε αλάγθε λεξνχ γηα θηελνηξνθηθή 

ρξήζε. Έηζη ζηε κειέηε ηνπ FAO απφ ην 69% ζπλνιηθά ησλ αλαγθψλ πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζε 182,4 εθαη. m³ θαη’ έηνο ε θαηαλνκή ήηαλ: 

 ύλνιν Εήηεζεο Καιιηεξγεηώλ    =   174,4 εθαη. m³ 

 Πεξηνρέο πνπ αξδεχνληαη απφ Μεγάια Αξδεπηηθά Κπβεξλεηηθά Έξγα 

      =   100,1 εθαη. m³ 

 Άιιεο πεξηνρέο     =   74,3 εθαη. m³ 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ FAO κε ηηο ππνινγηδφκελεο 

αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ηεο παξνχζεο πξνθχπηεη ν 

πίλαθαο πνπ αθνινπζεί: 

Πίλ. 6-14: ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηνπ FAO ηεο Καηαλνκήο ησλ 
Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ θαη Αξδεπόκελσλ Δθηάζεσλ (ρσξίο απώιεηεο) 

 
ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ, 

FAO 
ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ 

ΤΝΟΛΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ 
ΑΝΑΓΚΧΝ  

(× εθαη. m³/έηνο) 
161,3 132 

ΤΝΟΛΟ ΑΡΓΔΤΟΜΔΝΧΝ 
ΔΚΣΑΔΧΝ  
(δεθάξηα) 

270.000 285.000 

Πίλ. 6-15: ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηνπ FAO ηεο Καηαλνκήο ησλ 
Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ (ρσξίο απώιεηεο) 

ΤΝΟΛΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ 
ΑΝΑΓΚΧΝ  

(× εθαη. m³/έηνο) 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ, 
FAO 

ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ 

ΜΔΓΑΛΑ ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ 
ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ 

87 69,2 

ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 74,3 62,8 

Δπίζεο, ε θαηαλνκή ησλ αλαγθψλ ζε αξδεπηηθφ λεξφ ηεο κειέηεο ηνπ FAΟ θαηέιεγε 

ζηα εμήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξνχζα κειέηε: 
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Πίλ. 6-16: ύγθξηζε Καηαλνκήο Αλαγθώλ Άξδεπζεο αλά Κύξην Σύπν Καιιηέξγεηαο   

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ 
ΜΔΛΔΣΖ, FAO 

ΠΑΡΟΤΑ 
ΜΔΛΔΣΖ 

Μ
Ο

Ν
ΗΜ

Δ


 

Κ
Α

Λ
Λ

ΗΔ
Ρ

Γ
Δ

ΗΔ


 ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ 32% 27% 

ΟΠΧΡΟΦΟΡΑ 11% 14% 

ΔΛΗΔ 5% 20% 

ΑΜΠΔΛΗΑ 3% 1% 

ΜΠΑΝΑΝΔ 2% 2% 

ΛΟΗΠΑ 6% 3% 

ΤΝΟΛΟ 59% 67% 

Δ
Π

Ο
Υ

ΗΚ
Δ


 

Κ
Α

Λ
Λ

ΗΔ
Ρ

Γ
Δ

ΗΔ


 ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ 2% 2% 

ΠΑΣΑΣΔ 9.5% 11% 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ 
ΦΤΣΑ 

7% 8% 

ΛΟΗΠΑ  22.5% 13% 

ΤΝΟΛΟ 41% 33% 

* βι. θαη ζρεηηθή παξαηήξεζε §6.5.2.2 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη δηαρξνληθά ζεκεηψζεθε κείσζε ζηηο 

επνρηθέο θαιιηέξγεηεο θαη αχμεζε ζηηο κφληκεο. Παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο επηινγέο ησλ ηχπσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ. Φαίλεηαη φηη νη πην 

ζχγρξνλεο επηινγέο πεξηνξίδνληαη ζε πην αλζεθηηθέο θαιιηέξγεηεο κε κηθξφηεξεο 

απαηηήζεηο ζε αξδεπηηθφ λεξφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο κείσζεο 

παξαηεξείηαη ζηηο θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδψλ, ηα νπνία θαηαλαιψλνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε αξδεχζηκν λεξφ. ε απηφ θαίλεηαη λα έρεη ζπκβάιιεη θαη ε 

θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ ζηελ εκπνξία αγξνηηθψλ πξντφλησλ δεδνκέλνπ φηη ε 

αγξνηηθή πνιηηηθή ζηνρεχεη ζε πην πξαθηηθέο επηινγέο θπηεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αξδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, δεδνκέλνπ φηη άιιεο πην επαίζζεηεο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ 

λα εηζάγνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο κε κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα.  

6.5.5. Μειινληηθέο Αξδεπηηθέο Αλάγθεο 

Βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ FAO, εθηηκάηαη φηη νη αλάγθεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο γηα 

αξδεπηηθφ λεξφ δελ ζα κεηαβιεζνχλ δηαρξνληθά ζε αμηφινγν βαζκφ.  

χκθσλα κε ην Σκήκα Γεσξγίαο, ε πην ζχγρξνλε ηάζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

κειέηεο φζνλ αθνξά ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ πνπ απαηηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ. Ήδε αληηθαζίζηαληαη 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε ηηο ειηέο πνπ έρνπλ γεληθά ρακειέο αξδεπηηθέο απαηηήζεηο. 
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Δπίζεο, πξνηηκψληαη νη πξψηκεο θαιιηέξγεηεο ζεσξνχκελεο σο πην αληαγσληζηηθέο 

ζχκθσλα θαη κε ηηο ηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, νη νπνίεο επίζεο έρνπλ 

ρακειφηεξεο αξδεπηηθέο απαηηήζεηο. 

Γελ πθίζηαηαη, πάλησο, κειέηε πξφβιεςεο ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ζην 

κέιινλ, αληίζηνηρε κε ηηο πξνβιέςεηο, π.ρ., πιεζπζκηαθψλ ηάζεσλ. 

6.5.6. ελάξηα Μεηαβνιήο Αξδεπηηθήο Εήηεζεο  

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ αξδεπηηθήο δήηεζεο ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο ειήθζεζαλ ππφςε ηξία (3) ζελάξηα, σο εμήο:  

ΔΝΑΡΗΟ Α – θακία κεηαβνιή ζηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο 

ΔΝΑΡΗΟ Β – 15% αύμεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ, αιιά κε ίδηεο θαιιηέξγεηεο θαη 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, δηφηη:  

1. Απφ ηηο εθηηκψκελεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο βάζεη ΚΟΑΠ, ππάξρνπλ 

πνιιέο πνπ δειψλνληαη γηα έλα είδνο θαιιηέξγεηαο (επνρηθφ), αιιά κπνξεί λα 

θαιιηεξγνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ην έηνο παξάγνληαο ην ίδην ή 

άιιν είδνο.   

2. ηηο εθηάζεηο πνπ δειψζεθαλ ζηνλ ΚΟΑΠ δελ πεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ 

θαιχπηνπλ έθηαζε κηθξφηεξε ησλ 0,5 δεθαξίσλ.   

ΔΝΑΡΗΟ Γ – 15% κείσζε ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κέζσ αλαδηάξζξσζεο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 6.5.5 ηεο παξνχζεο.  

Με ην ΔΝΑΡΗΟ Β πξνζεγγίδεηαη ε αχμεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ, εθφζνλ ζηηο 

ίδηεο πεξηνρέο νη εμππεξεηνχκελεο θαιιηέξγεηεο αλήθνπλ ζε απηέο πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξεο αξδεπηηθέο απαηηήζεηο ή εθφζνλ νη ίδηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο θαη’ έηνο.  

Σν ΔΝΑΡΗΟ Γ πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηεο κείσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ην νπνίν 

νδεγεί άκεζα θαη ζηελ κείσζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
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Πίλ. 6-17: Δλαιιαθηηθά ελάξηα Αξδεπηηθώλ Αλαγθώλ (ρσξίο απώιεηο)    

Πεξηνρέο πνπ 

εμππεξεηνύληαη από : 

ΔΝΑΡΗΟ Α ΔΝΑΡΗΟ Β ΔΝΑΡΗΟ Γ 

Αξδεπηηθή Εήηεζε  

( εθαη. m³/έηνο) 

Μεγάια Αξδεπηηθά  69,2 79,6 58,8 

Λνηπέο Πεξηνρέο 62,8 72,2 53,4 

ύλνιν 132 151,8 112,2 
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6.6. Αλάγθεο Νεξνύ ζηελ Κηελνηξνθία 

6.6.1. Βάζε Γεδνκέλσλ – Καηαγξαθή Μνλάδσλ θαη Υσξηθή 
Καηαγξαθή  

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία  απφ  ην Σκήκα Γεσξγίαο γηα θάζε επαξρία ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο.  

Σα δηαηηζέκελα ζηνηρεία αθνξνχλ ρσξεηηθφηεηεο κνλάδσλ θηελνηξνθίαο θαηά 

ζπκπιέγκαηα ρσξηψλ σο εμήο: 

 Μνλάδεο πηελνηξνθίαο (παξαγσγή θνηφπνπισλ θξενπαξαγσγήο θαη 

φξληζεο) γηα ην έηνο 2008, 

 Μνλάδεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο (πξφβαηα θαη αίγεο) γηα ην έηνο 2007, 

 Μνλάδεο ρνηξνηξνθίαο (ρνηξνκεηέξεο θαη ρνίξνη) γηα ην έηνο 2008,  

 Μνλάδεο βννεηδψλ (αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ινηπά βννεηδή) γηα ην 

έηνο 2008.  

Σν δσηθφ θεθάιαην ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 16,7 εθ. θεθαιέο εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα 

(ην 94% ηνπ ζπλφινπ, ήηνη 15,7 εθαη.) είλαη ηα πνπιεξηθά. Αθνινπζνχλ πνιχ 

ιηγφηεξα ζε αξηζκφ ηα είδε ρνηξνηξνθίαο, ηα πξνβαηνεηδή θαη ηέινο ηα βννεηδή κε 

πνζνζηφ 28,8% επί ηνπ ζπλφινπ, ελψ ηα ππφινηπα είδε είλαη πνιχ ιηγφηεξα.  

Αλαιπηηθά ην δσηθφ θεθάιαην ηεο πεξηνρήο κειέηεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα (Πίλ. 

6-18: Καηαλνκή Δηδψλ Κηελνηξνθίαο αλά Πεξηνρή) θαη ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ 

(ρήκα 6-4 θαη ρήκα 6-5).  

Πίλ. 6-18: Καηαλνκή Δηδώλ Κηελνηξνθίαο αλά Πεξηνρή 

Αξηζκόο δώσλ 
ΜΟΝΑΓΔ 

ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 
ΜΟΝΑΓE 

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ 
ΜΟΝΑΓΔ 

ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ 
ΜΟΝΑΓΔ 
ΒΟΟΔΗΓΧΝ 

ΓΔΝΗΚΑ 
ΤΝΟΛΑ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 9.754.842 96.136 311.341 18.397 10.180.716 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 652.676 28.933 5.734 5.441 692.784 

ΛΑΡΝΑΚΑ 3.096.953 117.577 148.935 27.793 3.391.258 

ΛΔΜΔΟ 1.426.702 92.265 30.372 3.252 1.552.591 

ΠΑΦΟ 801.663 90.792 12.832 585 905.872 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 15.732.836 425.703 509.214 55.468 16.723.221 
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ρήκα 6-4: ρεκαηηθή Καηαλνκή Δηδώλ Κηελνηξνθίαο γηα ην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-5: ρεκαηηθή Καηαλνκή Δηδώλ Κηελνηξνθίαο αλά Πεξηνρή 

χημαηική Καηανομή Κηηνοηροθικών Ειδών ζηην Περιοχή Μελέηης

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ; 

2,55%

ΜΟΝΑΓΔ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ; 

3,04%

ΜΟΝΑΓΔ ΒΟΟΔΗΓΩΝ; 0,33%

ΜΟΝΑΓΔ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ; 

94,08%
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6.6.2. Μεζνδνινγία & Τπνινγηζκνί Αλαγθώλ  

Οη απαηηήζεηο ελφο δψνπ ζε λεξφ εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη θπξίσο 

απφ ην είδνο ηνπ δψνπ θαη ην βάξνο ηνπ, ηε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε δηαηξνθή θαη ην χςνο ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο ηνπ.  

Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην βάξνο ελφο δψνπ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη θαη νη απαηηήζεηο 

ζε λεξφ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζεξκνθξαζία. Όζν απμάλεηαη, ηφζν απμάλεηαη θαη 

ε θαηαλάισζε λεξνχ απφ ηα δψα. Ηδίσο ην θαινθαίξη, ηα δψα πξέπεη λα έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο άθζνλν θαη δξνζεξφ λεξφ. Σν είδνο ησλ δσνηξνθψλ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ηα δψα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ απφ απηά. 

Όζν πεξηζζφηεξε μεξά νπζία πεξηέρνπλ νη δσνηξνθέο ηφζν πεξηζζφηεξν λεξφ έρεη 

αλάγθε ην δψν. Δπίζεο, ζηηεξέζηα πινχζηα ζε άιαηα θαη πξσηεΐλεο θαζψο θαη ζε 

ηλψδεηο νπζίεο απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο λεξνχ αλά είδνο δψνπ, πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηεο 

κειέηεο ηνπ FAO, πνπ ζπλάδνπλ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Αλαιπηηθά νη εκεξήζηεο αλάγθεο ζε λεξφ αλά είδνο δψνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.  

Πίλ. 6-19: Ζκεξήζηεο Αλάγθεο Καηά Κεθαιή ζε Νεξό ζηελ Κηελνηξνθία 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ 
ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓE 
ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΒΟΟΔΗΓΧΝ 

Ζκεξήζηεο 
αλάγθεο αλά δψν 

(l/εκέξα) 
0,25 8 15 150 

Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ είλαη:  

Απαηηήζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία = Εσηθό θεθάιαην × Ζκεξήζηεο Αλάγθεο 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ πξνέθπςε φηη ε εκεξήζηα δήηεζε λεξνχ γηα ηελ 

θηελνηξνθία αλέξρεηαη ζηα ~35.000 m³/εκέξα.  

Ζ βαζηθή παξαδνρή γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ είλαη φηη ε δήηεζε είλαη ίδηα θαζ΄ φιε 

ηεο δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απηή ε παξαδνρή δελ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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Γεληθά νη αλάγθεο ζε λεξφ γηα ηελ θηελνηξνθία είλαη κηθξέο, επνκέλσο νη παξαδνρέο 

δελ έρνπλ βαξχλνληα ξφιν ζηε ζπλνιηθή δήηεζε.  

ηα παξαθάησ ζρήκαηα (ρήκα 6-6 θαη ρήκα 6-7)  απεηθνλίδεηαη ε δήηεζε ζε λεξφ 

αλά Πεξηνρή θαη αλά είδνο θαη επίζεο ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα (Πίλ. 6-20), φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 11 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ11 ηεο παξνχζεο. 

Πίλ. 6-20: Καηαλνκή Αλαγθώλ ζε Νεξό ζηελ Κηελνηξνθία αλά Πεξηνρή 

Αλάγθεο ζε 
Νεξφ (m³/έηνο) 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓE 
ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 
ΒΟΟΔΗΓΧΝ 

ΓΔΝΗΚΑ 
ΤΝΟΛΑ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 890.129,33 280.717,12 1.704.591,98 1.007.235,75 3.882.674,18 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 59.556,69 84.484,36 31.393,65 297.894,75 473.329,45 

ΛΑΡΝΑΚΑ 282.596,96 343.324,84 815.419,13 1.521.666,75 2.963.007,68 

ΛΔΜΔΟ 130.186,56 269.413,80 166.286,70 178.047,00 743.934,06 

ΠΑΦΟ 73.151,75 265.112,64 70.255,20 32.028,75 440.548,34 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 1.435.621,29 1.243.052,76 2.787.946,65 3.036.873,00 8.503.493,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-6: ρεκαηηθή Καηαλνκή Αλαγθώλ ζε Νεξό ζηελ Κηελνηξνθία ζηελ Κύπξν 

 

χημαηική Καηανομή Αναγκών ζε Νερό ζηην Κηηνοηροθία ζηην περιοχή μελέηης

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ; 

14,62%

ΜΟΝΑΓΔ 

ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ; 32,79%

ΜΟΝΑΓΔ ΒΟΟΔΗΓΩΝ; 

35,71%

ΜΟΝΑΓΔ 

ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ; 16,88%
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ρήκα 6-7: ρεκαηηθή Καηαλνκή Αλαγθώλ ζε Νεξό ζηελ Κηελνηξνθία αλά Πεξηνρή 

 

6.6.3. ύγθξηζε κε Μειέηε Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ θαη 
Γεσξγίαο  

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πξνζέγγηζεο (βι. παξαθάησ πίλαθεο 

Πίλ. 6-21 έσο Πίλ. 6-23) κε απηά ηεο κειέηεο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ 

θαη Γεσξγίαο παξαηεξείηαη φηη νη εθηηκήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε 

λεξφ είλαη ζε απφιπηε αληηζηνηρία κε απηήλ.  
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Πίλ. 6-21 ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηνπ FAO ηεο Καηαλνκήο ησλ Δηδώλ 
Κηελνηξνθίαο αλά Πεξηνρή 

Αξηζκόο δώσλ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ, FAO ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 10.504.035 10.180.716 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 719.051 692.784 

ΛΑΡΝΑΚΑ 3.563.283 3.391.258 

ΛΔΜΔΟ 1.764.024 1.552.591 

ΠΑΦΟ 365.484 905.872 

ΓΔΝΗΚΑ 
ΤΝΟΛΑ 16.915.877 16.723.221 

Πίλ. 6-22: ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηνπ FAO ηεο Καηαλνκήο ησλ Δηδώλ 
Κηελνηξνθίαο αλά Πεξηνρή 

Αξηζκόο δώσλ ζηελ 
πηελνηξνθία 

ΜΟΝΑΓΔ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

 ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ FAO 

ΛΔΤΚΧΗΑ 9.754.842 10.160.443 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 652.676 677.269 

ΛΑΡΝΑΚΑ 3.096.953 3.307.615 

ΛΔΜΔΟ 1.426.702 1.622.534 

ΠΑΦΟ 801.663 232.139 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 15.732.836 16.000.000 

 

 

Αξηζκόο δώσλ ζηελ 
αηγνπξνβαηνηξνθεία 

ΜΟΝΑΓE ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ 

 ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ FAO 

ΛΔΤΚΧΗΑ 96.136 85.044 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 28.933 28.605 

ΛΑΡΝΑΚΑ 117.577 114.768 

ΛΔΜΔΟ 92.265 105.540 

ΠΑΦΟ 90.792 116.514 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 425.703 450.471 
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Αξηζκόο δώσλ 
ζηελ ρνηξνηξνθία 

ΜΟΝΑΓΔ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ 

 ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ FAO 

ΛΔΤΚΧΗΑ 311.341 239.507 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 5.734 8.817 

ΛΑΡΝΑΚΑ 148.935 114.485 

ΛΔΜΔΟ 30.372 32.695 

ΠΑΦΟ 12.832 15.923 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 509.214 411.427 

 

Αξηζκόο βννεηδώλ ΜΟΝΑΓΔ ΒΟΟΔΗΓΧΝ 

 ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ FAO 

ΛΔΤΚΧΗΑ 18.397 19.041 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 5.441 4.360 

ΛΑΡΝΑΚΑ 27.793 26.415 

ΛΔΜΔΟ 3.252 3.255 

ΠΑΦΟ 585 908 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 55.468 53.979 

Πίλ. 6-23: ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηνπ FAO ηεο Καηαλνκήο ησλ Αλαγθώλ 
ζε Νεξό ζηελ Κηελνηξνθία αλά Πεξηνρή 

Αλάγθεο ζε 
Νεξό (m³/έηνο) 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ, FAO ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 3.530.000,00 3.882.674,18 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 430.000,00 473.329,45 

ΛΑΡΝΑΚΑ 2.720.000,00 2.963.007,68 

ΛΔΜΔΟ 820.000,00 743.934,06 

ΠΑΦΟ 500.000,00 440.548,34 

ΓΔΝΗΚΑ 
ΤΝΟΛΑ 8.000.000,00 8.503.493,70 
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6.7. Τδξεπηηθέο Αλάγθεο  

6.7.1. Γεληθά 

Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηελ χδξεπζε θπξίσο επεηδή απνηειεί ηελ αλάγθε κε ην 

κέγηζην βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο.  

Αλαθέξεηαη φηη νη ππφινηπεο ρξήζεηο έρνπλ αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα κε ηελ έλλνηα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ίδησλ πφξσλ γηα ηνπο νπνίνπο επίζεο γίλνληαη εθηηκήζεηο γηα 

φινπο ηνπ ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο νπνίνπο θαηέζηε δπλαηφλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηνηρεία. 

6.7.2. Μεζνδνινγία   

6.7.2.1. Πεγέο Γεδνκέλσλ  

Ζ εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο δηαρξνληθήο αχμεζεο απηνχ βαζίζηεθε θαη’ 

αξρήλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη από ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη ε Απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001 (Census of Population, 2001 – 

Preliminary Data – ISBN: 9963-34-406-6 θαη Census of Population, 2001 – Vol. II: 

Data by District, Municipality/Community – ISBN: 9963-34-413-4), ε έθζεζε 

“Population and Household Projections, 2002-2052 (ISBN: 9963-34-415-1) θαη νη 

δεκνγξαθηθέο αλαθνξέο 2002-2007 (Demographic Reports – ISBN: 0590-4846).  

Αμίδεη λα δνζεί έκθαζε ζην γεγνλφο φηη πξνυπάξρνπζα κειέηε ηνπ FAO βαζίζηεθε 

γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αχμεζε απηνχ ζηελ απνγξαθή ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ δηεμήρζε ην 1992 θαη ζηηο δεκνγξαθηθέο αλαθνξέο ησλ 

εηψλ 1993-1999.  

Όπσο αλαιχεηαη θαη ζε επφκελε ελφηεηα 6.7.2.3, ν ύκβνπινο πξνζάξκνζε ηα 

ζηνηρεία από ηηο αλσηέξσ πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηηο εθηηκήζεηο πιεζπζκηαθήο 

αύμεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αξηζκόο πιεζπζκνύ ηέηνηνο ώζηε ε 

εθηηκώκελε πδξεπηηθή ηνπ δήηεζε γηα ην έηνο-βάζε ηεο κειέηεο (2011) λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο κεηξνύκελεο θαηαλαιώζεηο.   
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6.7.2.2. Γηαρσξηζκφο Πφιεσλ θαη Υσξηψλ  

Με βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηα απνγξαθηθά δειηία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ 

βαζίδνληαη ζηα Σνπηθά ρέδηα Πφιεσλ έγηλε δηαρσξηζκφο ησλ Γήκσλ/Κνηλνηήησλ 

αλάινγα κε ην αλ αλήθνπλ ζε αζηηθή (πφιεηο) ή επαξρηαθή (ρσξηά) πεξηνρή.  

Οη αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ, φπσο ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ παξνχζα κειέηε, 

είλαη νη εμήο: (ζεκεηώλεηαη όηη απηέο δηαθέξνπλ από ηηο ζεσξνύκελεο σο αζηηθέο ζηελ πξνεγνύκελε 

κειέηε ηνπ FAO) 

Πίλ. 6-24: Αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 

 Κσδηθόο Γήκνο / Κνηλόηεηα 

Γήκνη: 1000 Γήκνο Λεπθσζίαο 

1010 Άγηνο Γνκέηηνο 

1011 Γήκνο Έγθσκεο 

1012 Γήκνο ηξνβφινπ 

1013 Γήκνο Αγιαληδηάο 

1022 Γήκνο Λαθαηάκεηαο 

1023 Γήκνο Λαηζίσλ  

Κνηλφηεηεο:  1024 Γέξη 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

 Κσδηθόο Γήκνο / Κνηλόηεηα 

Γήκνη: 4000 Γήκνο Λάξλαθαο 

4010 Γήκνο Αξαδίππνπ 

Κνηλφηεηεο: 4011 Ληβάδηα 

4012 Γξνκνιαμηά 

4013 Μελενχ 

παξαιηαθή δψλε: 4102 Βνξφθιελε (Οξφθιελε) 

4104 Πχια 

ηκήκα ηνπ: 4210 Καιφ Υσξηφ  

ΛΔΜΔΟ 

 Κσδηθόο Γήκνο / Κνηλόηεηα 

Γήκνη: 5000 Γήκνο Λεκεζνχ  

5011 Γήκνο Μέζα Γεηηνληάο 

5012 Γήκνο Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

5013 Γήκνο Γεξκαζφγεηαο 

5022 Γήκνο Κάησ Πνιεκηδίσλ  

Κνηλφηεηεο: 5020 Γήκνο Πάλσ Πνιεκίδηα 

5021 Ύςσλαο 

παξαιηαθή δψλε: 5120 Μνπηηαγηάθα 

5124 Άγηνο Σπρψλ 

5125 Πεξεθθιεζηά 

5127 Μνλαγξνχιιη 

5128 Μνλή 

5129 Πχξγνο 

ηκήκα ηνπ: 5202 Σζεξθεδνί 
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ΠΑΦΟ 

 Κσδηθόο Γήκνο / Κνηλόηεηα 

Γήκνη: 6000 Γήκνο Πάθνπ 

6010 Γήκνο Γεξνζθήππνπ 

Κνηλφηεηεο: 6011 Κνληά  

6012 Αγία Μαξηλνχδα 

6013 Κνιψλε 

6014 Αρέιεηα 

6020 Υιψξαθαο 

6021 Λέκπα 

6022 Έκπα 

6023 Σξεκηζνχζα 

6024 Μέζα Υσξηφ 

6025 Μεζφγε 

6026 Σάια 

6027 Κηζζφλεξγα 

ηκήκα ηνπ: 6104 Σίκε 

6106 Αγία Βαξβάξα 

6110 Μαξαζνχληα 

6121 Κνίιε 

6133 Γήκνο Πέγεηαο 

εκεηψλεηαη φηη δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ζηελ παξνχζα ην ηεχρνο ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ εθδφζεθε ην έηνο 2009 κε ηίηιν 

«ηαηηζηηθνί Κσδηθνί Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Δλνξίσλ ηεο Κχπξνπ».  

6.7.2.3. Δθηίκεζε Πιεζπζκηαθήο Δμέιημεο 

χκθσλα κε ηηο δεκνγξαθηθέο αλαθνξέο ηνπ 1999, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηε 

κειέηε ηνπ FAO, θαίλεηαη φηη ζην παξειζφλ νη δεκνγξαθηθνί δείθηεο παξνπζίαδαλ 

εηήζηα κείσζε ζην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, σο εμήο: 

Πίλ. 6-25: Πιεζπζκηαθή Αύμεζε αλά έηνο (βάζεη ηεο Γεκνγξαθηθή Αλαθνξάο ηνπ 1999 
ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο) 

Έηνο Πιεζπζκόο Δηήζηα Αύμεζε % 

1992 619.183 2,7 

1993 629.800 1,7 

1994 638.300 1,3 

1995 645.300 1,1 

1996 651.800 1,0 

1997 657.900 0,9 

1998 663.300 0,8 

1999 666.800 0,5 
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 έγηλε λέα απνγξαθή πιεζπζκνχ απφ ηελ ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία θαη ην Γεθέκβξε ηνπ 2003 ζπληάρζεθε ε Έθζεζε “Population and 

Household Projections, 2002-2052“, πνπ πξναλαθέξζεθε, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη πξνβνιέο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2002 – 1/1/2052. 

Σν απνηέιεζκα ησλ πξνβνιψλ ζηελ ελ ιφγσ κειέηε είλαη φκνηα κε ηνπ 

παξειζφληνο, θαηαιήγνπλ δειαδή ζηε δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο πηψζεο ηεο γελλεηηθφηεηαο.  

Γειαδή, ν ξπζκφο αχμεζεο κεηψλεηαη ζηαδηαθά  

 απφ 1,2% ηελ πεξίνδν 2002-2006  

 ζε 0,7% ηελ πεξίνδν 2012-2016,  

 ζε 0,3% ηελ πεξίνδν 2022-2026,  

 0,0% ηελ πεξίνδν 2032-2036, ελψ αθνινχζσο γίλεηαη αξλεηηθφο θζάλνληαο 

ζην πνζνζηφ  

 -0,3% ηελ πεξίνδν 2047-2051.  

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία εθηηκάηαη φηη ν πιεζπζκφο ζηελ 

ειεγρφκελε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρή ηεο Κχπξνπ ζα ζπλερίζεη λα 

απμάλεηαη κέρξη ην 2032 θζάλνληαο ηηο 851.800 άηνκα. Καηά ηελ πεξίνδν 2032-2036 

ζα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα, ελψ απφ ην 2037 θαη κεηά αλακέλεηαη λα αξρίζεη λα 

κεηψλεηαη θζάλνληαο ηηο 822.100 ην 2052.  

ηελ πην πξφζθαηε δηαζέζηκε Γεκνγξαθηθή Έθζεζε ηνπ έηνπο 2008 (έθδνζε 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο) αλαθέξεηαη φηη ν πιεζπζκφο ζηηο πεξηνρέο ππφ 

απνηειεζκαηηθφ Κπβεξλεηηθφ Έιεγρν ζην ηέινο ηνπ 2008 ήηαλ πεξί ηνπο 796.900.  

Με απηφ δεδνκέλν ν χκβνπινο εθήξκνζε ξπζκνχο πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο ζηελ 

επίζεκε απνγξαθή ηνπ 2001 πξνθεηκέλνπ λα «πιεζηάζεη» κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ ηηο εθηηκήζεηο ησλ κνληέισλ πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο.  

Βαζηθφο νδεγφο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πκβνχινπ ήηαλ λα επηηεπρζεί ελ ηέιεη ε 

αληηζηνίρηζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαηαλάισζεο πφζηκνπ λεξνχ ζηε 

Γεκνθξαηία ζε ζρέζε κε ηελ πξνθχπηνπζα εθηίκεζε δήηεζεο βάζεη ηνπ εθηηκψκελνπ 

πιεζπζκνχ.  
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Ο χκβνπινο εθάξκνζε ζηε κειέηε ηνπ πιεζπζκηαθή κεηαβνιή σο εμήο: 

Πίλ. 6-26: Δθαξκνγή Πιεζπζκηαθήο Μεηαβνιήο (βάζεη ηεο έθζεζεο «Population and 
Household Projections, 2002-2052» - ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη Δθηηκήζεσλ 
πκβνύινπ) 

Έηνο 2003 2004 2005 2006 2011 2016 2021 2026 2031 

Δθηηκώκελε 
Μεηαβνιή 1,60% 2,30% 2,80% 1,70% 16,20% 3,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ξπζκψλ κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ εθηηκάηαη φηη 

ην 2011 (έηνο-βάζε) ηεο παξνχζεο κειέηεο ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηνπο 813.560, 

ελψ ην 2031 (έηνο-ζηφρν) αλέξρεηαη ζηνπο 880.498. Δπνκέλσο, γίλεηαη 

ππεξεθηίκεζε ζηελ παξνχζα φηη ν πιεζπζκφο ην 2011 ζα είλαη θαηά 15.000-20.000 

πεξηζζφηεξνο θαη γηα ην 2031 φηη ζα είλαη θαηά 30.000 πεξηζζφηεξνο απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (εκεηψλεηαη φηη ζηε κειέηε «Population and 

Household Projections, 2002-2052» πξνβιέπεηαη λα είλαη 798.900 ην 2011 θαη 

851.800 ην 2031).  

Γεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο πεξί ηεο θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ 

κεηαθηλήζεψλ ηνπ γηα παξαζεξηζηηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο εληφο ηεο ρψξαο, αιιά 

θαη ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο απφ θαη πξνο ηε Γεκνθξαηία, νη ζρεηηθά απμεκέλεο 

πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ησλ 

κνληέισλ πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο δελ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθέο.  

Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ επφκελε ελφηεηα 6.7.3, βάζεη απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ, 

ν χκβνπινο πέηπρε λα πξνζεγγίζεη ηελ πξαγκαηηθή θαηαγεγξακκέλε θαηαλάισζε 

πδξεπηηθνχ λεξνχ ζηε Γεκνθξαηία ππνινγίδνληαο ηηο ζεκεξηλέο πδξεπηηθέο αλάγθεο.  

Γελ αθνινπζείηαη ε ίδηα ηαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηε κειέηε ηνπ FAO, ζηελ νπνία ν 

ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ δηέθεξε αλάκεζα ζηηο αζηηθέο θαη 

επαξρηαθέο πεξηνρέο. Απηφ γίλεηαη θαη γηα ην ιφγν φηη δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε 

αθξίβεηα ε θαηαλνκή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ (ζε πφιεηο – ρσξηά) δεδνκέλνπ φηη:  

 πνιινί κφληκνη θάηνηθνη κεηαθηλνχληαη απφ ηελ επαξρία ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο,  

 κεξηθά ρσξηά (π.ρ. πεξηνρή Πηηζηιηάο) πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηνπο 

δπζαλάινγν κε ην ξπζκφ πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο  



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  334433  ααππόό  552277 

 θαη ηέινο ζηα πξνάζηηα ησλ κεγάισλ πφιεσλ ζεκεηψλεηαη δηαρξνληθά κεγάιε 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ην θέληξν ησλ πφιεσλ απηψλ θαη 

επνκέλσο νη δήκνη ησλ πφιεσλ απηψλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δήηεζε ζε 

λεξφ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ απνγξαθψλ 1992 θαη 2001 ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ αληηζηνίρσο 

νη κειέηεο FAO θαη ε παξνχζα.  

Πίλ. 6-27: Καηαγεγξακκέλνο Πιεζπζκόο βάζεη Απνγξαθώλ ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 
ησλ εηώλ 1992 θαη 2001    

Έηνο Απνγξαθή 1992 
(όπσο ζεκεηώλεηαη ζηε κειέηε 

FAO) 

Απνγξαθή 2001  
(όπσο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

παξνύζα κειέηε) 

Πιεζπζκόο 602.025 689.565 

6.7.2.4. Τδξεπηηθή Εήηεζε θαη΄ άηνκν  

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ απφ ηα πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο 

θαη απφ ην Κεληξηθφ χζηεκα Τδαηνπξνκήζεηαο ηνπ ΣΑΤ, ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

ιεηηνπξγνχο, αιιά θαη ηελ πθηζηάκελε έξεπλα ηεο κειέηεο ηνπ FAO πηνζεηήζεθε ηηκή 

εκεξήζηαο θαηαλάισζεο αλά θάηνηθν γηα ηηο πφιεηο ηα 215 l/c/d (ιίηξα αλά θάηνηθν 

αλά εκέξα). Γηα ηα ρσξηά πηνζεηήζεθε ε ίδηα θαηαλάισζε (215 l/c/d) δεδνκέλνπ φηη νη 

ζπγθξίζεηο πνπ έγηλαλ κε ηηο ηηκνινγεκέλεο θαηαλαιψζεηο δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ππφζεζε κεησκέλεο δήηεζεο πνπ είρε αθνινπζεζεί απφ ηε κειέηε ηνπ FAO.  

Δθηελήο αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα §6.9 ηεο παξνχζεο, φπνπ ν χκβνπινο 

πξνζεγγίδεη ελαιιαθηηθά ζελάξηα ηεο δήηεζεο γηα ηηο πεξηνρέο ππφ απνηειεζκαηηθφ 

Κπβεξλεηηθφ Έιεγρν. Παξαηεξείηαη φηη είλαη πηζαλφλ ζε φηη αθνξά ηα ρσξηά ε 

κεησκέλε εηδηθή θαηαλάισζε λα αληηζηαζκίδεηαη απφ απμεκέλεο απψιεηεο (κε 

βεβαησκέλε θαηαλάισζε).   

Δλ αληηζέζεη κε ηελ κειέηε ηνπ FAO ε άπνςε ηνπ πκβνχινπ είλαη φηη δηαρξνληθά ε 

εκεξήζηα δήηεζε θαη’ άηνκν δελ ζα απμεζεί. Απηφ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

αλαπηχζζεηαη κία ζπλερψο απμαλφκελε θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ζηα δεηήκαηα 

θαηαλάισζεο λεξνχ, φπσο επίζεο θαη ζην γεγνλφο φηη δελ αλακέλεηαη δξακαηηθή 

αιιαγή ζηηο αηνκηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ήδε 

πινπνηείηαη ζρέδην αληηθαηάζηαζεο ησλ πεπαιαησκέλσλ πδξεπηηθψλ δηθηχσλ ζε 

αξθεηά ρσξηά.  
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6.7.2.5. Με βεβαησκέλε Καηαλάισζε  

Θεσξείηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο ηεο παξαπάλσ 

ελφηεηαο §6.7.2.5 πεξηιακβάλνπλ απψιεηεο δηθηχνπ, κε ηηκνινγνχκελν λεξφ, θηι. 

δειαδή αθήλνπλ πεξηζψξην ζηηο εθηηκήζεηο ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ γηα παξαδνρή 

κε βεβαησκέλεο θαηαλάισζεο (UFW – Unaccounted for Water) ηεο ηάμεο ησλ ~20% 

πνπ παξαηεξείηαη ζηα δίθηπα χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

Γηα παξάδεηγκα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο 

ησλ πκβνπιίσλ Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο γηα ην έηνο 

2005, πνπ ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, φζνλ αθνξά θαη 

ηελ πδξεπηηθή δήηεζε, ε κε βεβαησκέλε θαηαλάισζε ήηαλ 21%, 19% θαη 28% 

αληίζηνηρα, ελψ κε ηα πην ζχγρξνλα δεδνκέλα δείρλεη λα έρεη κεησζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν (π.ρ. γηα ην 2007 θαηαρσξήζεθε σο 19,44%, 16,67% θαη 23,2% 

αληίζηνηρα γηα θάζε πεξηνρή).  

Γεληθά αλαθέξεηαη φηη ε κε βεβαησκέλε θαηαλάισζε νθείιεηαη ζηα εμήο:  

 θάικα πδξνκεηξεηψλ (ππν-κέηξεζε) 

 Με θαηαγεγξακκέλνη ρξήζηεο (κε ηηκνινγνχκελν λεξφ) 

 Θξαχζε αγσγψλ 

 Παξάλνκεο ζπλδέζεηο  

Δθηηκάηαη φηη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, 

κία απφ ηηο πηζαλέο αηηίεο γηα ηε κε βεβαησκέλε θαηαλάισζε κπνξεί λα είλαη ε 

θαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ λεξνχ, νη νπνίνη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζθάικαηα ιφγσ 

ειιηπνχο βαζκνλφκεζεο ή θεξηψλ (π.ρ. άκκνο) ζην εζσηεξηθφ ηνπ κεηξεηηθνχ 

κεραληζκνχ.  

6.7.3. εκεξηλέο Τδξεπηηθέο Αλάγθεο  

Ζ εθηίκεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ γηα ην έηνο-βάζε (2011) ηεο παξνχζαο κειέηεο 

θαη ν ππνινγηζκφο ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

παξαδνρψλ ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλά επαξρία.  
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Πίλ. 6-28: Δθηίκεζε Πιεζπζκηαθήο Μεηαβνιήο θαη Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ γηα ην έηνο-
βάζε (2011) αλά Δπαξρία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

 

 

 

 

Δπνκέλσο, ε εθηίκεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηαιήγεη ζην φηη ν 

πιεζπζκφο ζην άκεζν κέιινλ ζα θζάλεη ηηο 814.000 θαηνίθνπο ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο κε πδξεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζα θζάλνπλ ηα 64.000.000 m³/έηνο. (Σεκείσζε: 

Η εθηίκεζε απηή δελ πεξηιακβάλεη ηε δήηεζε πδξεπηηθνύ λεξνύ γηα ρξήζε ζηνλ 

ηνπξηζκό θαη ζηε βηνκεραλία).    

Κάλνληαο έλα πην ζαθή δηαρσξηζκφ ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο αλά 

πεξηνρή (πφιεηο – ρσξηά) ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

Πίλ. 6-29: Δθηίκεζε Πιεζπζκηαθήο Μεηαβνιήο θαη Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ γηα ην έηνο-
βάζε (2011) αλά Πεξηνρή 

Μόληκνο Πιεζπζκόο θαη 
Τδξεπηηθέο Αλάγθεο (ζε m³/έηνο) 

αλά Πεξηνρή 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2011 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΤΓΡΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2011 

ΛΔΤΚΧΗΑ 246.040 19.307.997 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 16.910 1.327.029 

ΛΔΜΔΟ 176.829 13.876.646 

ΛΑΡΝΑΚΑ 92.279 7.241.569 

ΠΑΦΟ 57.930 4.546.084 

ΥΧΡΗΑ 223.572 17.544.826 

ΤΝΟΛΟ 813.560 63.844.150 

 

Μόληκνο Πιεζπζκόο θαη 
Τδξεπηηθέο Αλάγθεο (ζε m³/έηνο) 

αλά Δπαξρία 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2011 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΤΓΡΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2011 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΤΚΧΗΑ 321.445 25.225.365 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 46.297 3.633.155 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΜΔΟΤ 230.362 18.077.631 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 138.342 10.856.402 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΠΑΦΟΤ 77.115 6.051.597 

ΤΝΟΛΟ 813.560 63.844.150 
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε εθηηκψκελε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο (πφιεηο – ρσξηά), ε νπνία απεηθνλίδεηαη παξαθάησ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-8: ρεκαηηθή Καηαλνκή Μόληκνπ Πιεζπζκνύ αλά Πεξηνρή 

Αληίζηνηρα, ε θαηαλνκή ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά 

πεξηνρή παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-9: ρεκαηηθή Καηαλνκή ησλ Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ αλά Πεξηνρή 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 

ΔΣΟ 2011

ΥΩΡΗΑ

27%

ΠΑΦΟ

7%

ΛΑΡΝΑΚΑ

11%
ΛΔΜΔΟ

22%

ΑΜΜΟΥΩΣΟ

2%

ΛΔΤΚΩΗΑ

31%

ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΓΡΔΤΣΗΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΗΑ 

ΣΟ ΔΣΟ 2011

ΛΔΤΚΧΗΑ

31%

ΑΜΜΟΥΧΣΟ

2%

ΛΔΜΔΟ

22%

ΛΑΡΝΑΚΑ

11%

ΠΑΦΟ

7%

ΥΧΡΗΑ

27%
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Απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη γηα ην έηνο-βάζε (2011) ηεο κειέηεο ην 

72,52% ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ δηακέλεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ηνπο 

νπνίνπο εθηηκάηαη φηη αληίζηνηρεο ηνπ ζπλφινπ είλαη νη πδξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. Ο 

κφληκνο πιεζπζκφο πνπ δηακέλεη ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ (ρσξηά) απνηειεί ην 

27,48% ηνπ ζπλφινπ κε αληίζηνηρεο επί ηνπ ζπλφινπ πδξεπηηθέο αλάγθεο 

(ππελζπκίδεηαη φηη έρεη ιεθζεί ε παξαδνρή ίδηαο εηδηθήο θαηαλάισζεο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ).  

6.7.4. Μειινληηθέο Τδξεπηηθέο Αλάγθεο  

Ζ εθηίκεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ γηα ην έηνο-ζηφρν (2031) ηεο παξνχζαο κειέηεο 

θαη ν ππνινγηζκφο ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

παξαδνρψλ ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλά επαξρία.  

Πίλ. 6-30: Δθηίκεζε Πιεζπζκηαθήο Μεηαβνιήο θαη Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ γηα ην έηνο-
ζηόρν (2031) αλά Δπαξρία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Μόληκνο Πιεζπζκόο θαη 
Τδξεπηηθέο Αλάγθεο (ζε m³/έηνο) 

αλά Δπαξρία 

ΔΚΣΗΜΖΖ  
ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2031 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΤΓΡΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2031 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΤΚΧΗΑ 347.892 27.300.835 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 50.106 3.932.081 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΜΔΟΤ 249.315 19.565.006 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 149.725 11.749.636 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΠΑΦΟΤ 83.460 6.549.505 

ΤΝΟΛΟ 880.498 69.097.063 

(Σεκείσζε: Η εθηίκεζε απηή δελ πεξηιακβάλεη ηε δήηεζε πδξεπηηθνύ λεξνύ γηα ρξήζε 

ζηνλ ηνπξηζκό θαη ζηε βηνκεραλία).    

 

Κάλνληαο έλα πην ζαθή δηαρσξηζκφ ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο αλά 

πεξηνρή (πφιεηο – ρσξηά) ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλ. 6-31: Δθηίκεζε Πιεζπζκηαθήο Μεηαβνιήο θαη Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ γηα ην έηνο-
ζηόρν (2031) αλά Πεξηνρή 

Μόληκνο Πιεζπζκόο θαη 
Τδξεπηηθέο Αλάγθεο (ζε m³/έηνο) 

αλά Πεξηνρή 

ΔΚΣΗΜΖΖ  
ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2031 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΤΓΡΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2031 

ΛΔΤΚΧΗΑ 266.284 20.896.603 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 18.302 1.436.213 

ΛΔΜΔΟ 191.378 15.018.376 

ΛΑΡΝΑΚΑ 99.871 7.837.384 

ΠΑΦΟ 62.697 4.920.123 

ΥΧΡΗΑ 241.967 18.988.364 

ΤΝΟΛΟ 880.498 69.097.063 

Γεδνκέλσλ ησλ παξαδνρψλ κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο 

ηεο παξνχζαο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή πδξεπηηθή δήηεζε αλά πεξηνρή, φηη 

δειαδή ζα παξακείλεη ζηαζεξή δηαρξνληθά αλά άηνκν αλά εκέξα, ε  πνζνζηηαία 

θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο (πφιεηο – ρσξηά) θαη ηεο εθηίκεζεο 

ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη αληίζηνηρε κε ηελ παξνπζηαδφκελε ζηα πξνεγνχκελα 

ζρήκαηα (ρήκα 6-8 θαη ρήκα 6-9).  

 

6.7.5. ύγθξηζε κε Μειέηε Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ θαη 
Γεσξγίαο  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ (πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά αλά Γήκν/θνηλφηεηα 

ζηνλ Πίλαθα 12 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ12 ηεο παξνχζεο) θαη ζπγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ FAΟ κε ηελ παξνχζα, πξνθχπηεη φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαγθψλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη θαηά 

έλα κεγάιν βαζκφ ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ παξαδνρψλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε. 

εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο παξνχζεο θαη ηεο κειέηεο ηνπ FAO 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο απνγξαθέο πιεζπζκνχ.   

πγθξίλνληαο θαη’ αξρήλ ηελ εθηίκεζε δηαρξνληθήο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

κειέηεο ηνπ FAO κε ηελ παξνχζα πξνθχπηνπλ νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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 Πίλ. 6-32: πγθξηηηθή Παξνπζίαζε ησλ Γεδνκέλσλ Πιεζπζκνύ πνπ Αμηνπνηήζεθαλ 
θαη ησλ Πξνβιέςεσλ πνπ πξνέθπςαλ κεηαμύ ηεο Τθηζηάκελεο Μειέηεο ηνπ 
FAO θαη ηεο Παξνύζαο   

Μόληκνο Πιεζπζκόο  
ΜΔΛΔΣΖ 

FAO 
ΠΑΡΟΤΑ 
ΜΔΛΔΣΖ 

ΣΟΗΥΔΗΟ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΖ 1992 
ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΔ 

619.183 - 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΑ 1999 666.800 - 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ 2002 - 689.565 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΑ: 
2010 (FAO) 

2011 (ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ) 
717.484 813.560 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΑ: 
2020 (FAO) 

2021 (ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ) 
752.794 880.498 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη πξνθαλέο φηη ε βάζε ζρεδηαζκνχ ησλ δχν κειεηψλ 

δηαθέξεη. Ζ κελ κειέηε ηνπ FAO βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1992, 

ε δε παξνχζα κειέηε ζηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2002, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπγθξηηηθά θαηά 11,4% απμεκέλα κέζα ζε κία 10-εηία. Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο παξαδνρέο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε 

θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθέο κειινληηθέο πξνβιέςεηο γηα ηα έηε 2010-11 θαη 2020-21, 

πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δχν κειεηψλ θαηά ~12% θαη ~15% αληίζηνηρα.   

Οη δηαθνξέο ζηηο εθηηκψκελεο πδξεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί, ρσξίο λα αθνξνχλ ην ίδην έηνο αλαθνξάο. Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

παξαθάησ πνζνζηψλ θαίλεηαη φηη ηφζν ν πιεζπζκφο φζν θαη νη πδξεπηηθέο αλάγθεο 

θαηαλέκνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε αληίζηνηρα κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε ηνπ FAO. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ, πνπ νθείιεηαη 

θαηά ηελ άπνςε ηνπ πκβνχινπ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο απνγξαθήο ηνπ 1992 κε 

απηή ηνπ 2002 ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε κειέηε.  
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Πίλ. 6-33: ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηνπ FAO ηεο Καηαλνκήο ησλ 
Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ ζηηο πεξηνρέο κειέηεο γηα ην έηνο-βάζε θάζε κειέηεο 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΗ ΤΓΡΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ – 
ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

ΒΑΖ 
2000 

 
Πξνεγνύκελε 
Μειέηε, FAO 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
ΤΓΡΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

ΒΑΖ 
2000 

 
Πξνεγνύκελε 
Μειέηε, FAO 

ΔΚΣΗΜΖΖ  
ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

ΒΑΖ 
2011 

 
Παξνύζα 
Μειέηε 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
ΤΓΡΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

ΒΑΖ 
2011 

 
Παξνύζα 
Μειέηε 

ΛΔΤΚΧΗΑ 31% 34% 30,24% 30,24% 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 2% 2% 2,08% 2,08% 

ΛΔΜΔΟ 24% 25% 21,74% 21,74% 

ΛΑΡΝΑΚΑ 11% 11% 11,34% 11,34% 

ΠΑΦΟ 6% 6% 7,12% 7,12% 

ΥΧΡΗΑ 26% 22% 27,48% 27,48% 

ΤΝΟΛΟ ζε αξηζκνύο  
672.647 
άηνκα 

~53.400.000 
m³/ έηνο 

813.560 
άηνκα 

~64.000.000 
m³/ έηνο 
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6.8. Αλάγθεο Ύδξεπζεο ζηνλ Σνπξηζκό 

6.8.1. Γεληθά 

Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα θχξηα δξαζηεξηφηεηα κεγάιεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζεκαζίαο, κε πνιχ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Οη πιένλ επαίζζεηεο 

ζηελ ηνπξηζηηθή πίεζε πεξηνρέο είλαη θπζηθά νη παξάθηηεο, ζηηο νπνίεο 

ζπγθεληξψλεηαη θαη ν θχξηνο φγθνο ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ αιφγηζηε θαηαλάισζε λεξνχ 

θαηά ηελ άλνκβξε πεξίνδν, πξνθαιεί πηέζεηο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο. Ζ πςειή 

δήηεζε λεξνχ θαη ηδηαίηεξα ε ππεξάληιεζε έρεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο, φπσο ε κε-αληηζηξεπηή πθαικχξσζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.  

6.8.2. Μεζνδνινγία  

6.8.2.1. Αξηζκφο Σνπξηζηψλ αλά Πεξηνρή   

Ζ πξνζέγγηζε πνπ γίλεηαη ζηελ παξνχζα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ 

ζηνλ ηνπξηζκφ δηαθέξεη απφ απηή ηεο κειέηεο ηνπ FAO. πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ θαη αθίμεσλ / αλαρσξήζεσλ 

ζηα δηάθνξα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ν χκβνπινο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εηνηκάζεη 

βάζε δεδνκέλσλ κε ηα θαηαιχκαηα αλά πεξηνρή, ηελ δπλακηθφηεηα απηψλ θαη ινηπά 

ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε κία ηέηνηαο βάζεο δεδνκέλσλ.   

Δπνκέλσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο δήηεζεο (αξηζκφο ηνπξηζηψλ) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία αθίμεσλ / δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπ Κππξηαθνχ 

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

αλά ηχπν αδεηνδνηεκέλνπ θαηαιχκαηνο.  

Έπεηηα επηιέρζεθε ην ζελάξην δηαρξνληθνχ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 1,5% θαη’ 

έηνο βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ FAO θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 2000.   

εκεηψλεηαη φηη απφ ην 2000 έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο / εθπφλεζεο 

λένπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ. ην κεηαμχ ζην πξφζθαην παξειζφλ είρε γίλεη 

πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ φκσο δελ έρεη εθδνζεί επίζεκα απφ ηνλ 

ΚΟΣ.  
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Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ν ξπζκφο αχμεζεο πνπ επηιέγεηαη θξίλεηαη σο κηα ινγηθή 

παξαδνρή γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ χδξεπζεο ζηνλ ηνπξηζκφ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε επνκέλε ελφηεηα ηεο παξνχζεο (βι. §6.9) παξνπζηάδνληαη 

θαη άιια ζελάξηα κεηαβνιήο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη επνκέλσο ησλ αλαγθψλ ζε 

λεξφ.  

6.8.2.2. Τδξεπηηθή Εήηεζε θαη΄ άηνκν  

Δπίζεο, θξίζεθε ζθφπηκε ε πηνζέηεζε ησλ επηπέδσλ δήηεζεο αλά άηνκν αλά εκέξα 

φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ έπεηηα απφ ηελ εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ηεο κειέηεο ηνπ 

FAO (βι. παξαθάησ πίλαθα). εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ δεηήζεηο αλά πεξηνρή θαη 

αλά ηχπν θαηαιχκαηνο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο απψιεηεο – κε ηηκνινγνχκελν λεξφ θαη 

αθνξνχλ φιε ηελ θαηαλάισζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ηνπξηζηηθνχ 

θαηαιχκαηνο (αηνκηθή ρξήζε, ιεηηνπξγία θνπδίλαο, θαζαξηφηεηα, θηι.). Γελ 

πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ε άξδεπζε ρψξσλ πξαζίλνπ. 

Πίλ. 6-34: Ζκεξήζηα «Σνπξηζηηθή» Εήηεζε θαη’ άηνκν θαη αλά Σύπν Καηαιύκαηνο αλά 
Πεξηνρή 

  Λεπθσζία Λεκεζόο Λάξλαθα Πάθνο 
Αγία 
Νάπα  Παξαιίκλη 

Θέξεηξα 
ζην 

βνπλό 

Σνπξηζηηθή Εήηεζε ζε λεξό βάζε πξνηεηλόκελσλ παξαδνρώλ παξνύζαο κειέηεο: 
δεδνκέλνπ ηνπ ειιείκκαηνο ζε λεξό εθηηκάηαη όηη ε θαηαλάισζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πην 
νξζνινγηθό ηξόπν κειινληηθά θαη επνκέλσο δελ ζα απμεζεί δηαρξνληθά ε δήηεζε ζε l/c/d 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 727 544 502 433 383 383 530 

ΠΑΡΟΜΟΗΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 727 544 502 433 383 383 530 

ΘΔΡΗΝΔ 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ 350 350 350 350 350 350 350 

ΑΛΛΟ ΣΟΠΟ 
ΓΗΑΜΟΝΖ 350 350 350 350 350 350 350 

Δλ αληηζέζεη κε ηελ κειέηε ηνπ FAO ε άπνςε ηνπ πκβνχινπ είλαη φηη δηαρξνληθά ε 

δήηεζε θαη’ άηνκν δελ ζα απμεζεί. Απηφ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη αλαπηχζζεηαη κία 

ζπλερψο απμαλφκελε θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ζηα δεηήκαηα θαηαλάισζεο 

λεξνχ. Δπίζεο, νη πξαθηηθέο ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, αθφκε θαη ησλ πην 

πνιπηειψλ αθνινπζνχλ κία πεξηβαιινληηθά-θηιηθή πνιηηηθή, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο λεξνχ. Σέινο, δελ αλακέλεηαη δξακαηηθή αιιαγή ζηηο αηνκηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ ηνπξηζηψλ, φπσο φκνηα επηζεκάλζεθε θαη γηα ηελ πδξεπηηθή δήηεζε 

απφ ηνλ κφληκν πιεζπζκφ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζεο.   
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6.8.2.3. Παξαζεξηζηέο   

ηελ παξνχζα γίλεηαη ε παξαδνρή φηη γηα ηξεηο (3) κήλεο κέζα ζην ρξφλν ην 20% 

ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηεο Γεκνθξαηίαο επηζθέπηεηαη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο. 

Απηή είλαη θαηά ηε γλψκε ηνπ πκβνχινπ κία αληηπξνζσπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

«εζσηεξηθνχ» ηνπξηζκνχ. Δπίζεο, ζε απηφ ην πνζνζηφ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο 

φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κε αδεηνδνηεκέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Κχπξν θαη γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ πξνθαλψο δηαζέζηκα ζηνηρεία 

αθίμεσλ / δηαλπθηεξεχζεσλ.   

Οη ηξεηο (3) κήλεο ελδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη κφλν γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Ηνχληνο- 

Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο, πςειή πεξίνδνο δήηεζεο), αιιά κπνξεί λα αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ηεο δηακνλήο θαη’ άηνκν ζε παξαζεξηζηηθέο νηθίεο κέζα ζηνλ ρξφλν (ινηπέο γηνξηέο / 

αξγίεο, αββαηνθχξηαθα, θηι.).  

Ζ δήηεζε ζε λεξφ θαη΄ άηνκν γηα απηφ ην κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ εθηηκάηαη ε ίδηα κε 

ηελ πδξεπηηθή δήηεζε ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, δεδνκέλνπ φηη δελ αθαηξείηαη 

αληηζηαζκηζηηθά ε δήηεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο πεξηνρέο πνπ κεηαθηλείηαη απφ θαη 

πξνο απηέο.  

 

6.8.3. Δθηίκεζε Σνπξηζηώλ  - Παξαζεξηζηώλ   

Απφ ηα ζηνηρεία δηαλπθηεξεχζεσλ γηα ην έηνο 2008 εθηηκάηαη ε θαηαλνκή ησλ 

ηνπξηζηψλ αλά πεξηνρή θαη αλάγεηαη ζην έηνο-βάζε ηεο παξνχζεο κειέηεο, ην 2011. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεζπζκηαθή απνγξαθή ηνπ 2002, απφ ηηο 

παξαδνρέο αχμεζεο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ πξνθχπηεη ε πξνζέγγηζε γηα ηνπο 

παξαζεξηζηέο αλά πεξηνρή.  
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Πίλ. 6-35: Σνπξηζηηθώλ Γηαλπθηεξεύζεσλ θαη Παξαζεξηζηώλ αλά Πεξηνρή – Έηνο 
Βάζεο ρεδηαζκνύ (2011)  

 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΝΑ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 

2011 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
ΠΑΡΑΘΔΡΗΣΧΝ ΑΝΑ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 
2011 

ΛΔΤΚΧΗΑ 388.704 69.578 

ΛΔΜΔΟ 2.823.593 49.863 

ΛΑΡΝΑΚΑ 1.458.227 29.945 

ΠΑΦΟ 6.392.652 16.692 

ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ 5.143.305 5.011 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗ 3.540.360 5.011 

ΘΔΡΔΣΡΑ ΣΟ ΒΟΤΝΟ 216.255 0 

ΤΝΟΛΟ 19.963.095 176.100 

Λεπηνκεξέζηεξα, ε θαηαλνκή ησλ ηνπξηζηψλ (δηαλπθηεξεχζεσλ) αλά πεξηνρή 

παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-10: ρεκαηηθή Καηαλνκή Σνπξηζηώλ αλά Πεξηνρή 
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6.8.4. Δθηίκεζε εκεξηλώλ Αλαγθώλ ζε Νεξό   

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ εθηηκάηαη φηη νη ζπλνιηθέο ζεκεξηλέο αλάγθεο χδξεπζεο 

ζηνλ ηνπξηζκφ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 9,7 εθαη. m³. 

Οη ζεκεξηλέο αλάγθεο αλά πεξηνρή παξνπζηάδνληαη ζηνn Πίλαθα 13 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ13 θαη ζπγθεληξσηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6-11: ρεκαηηθή Καηαλνκή Αλαγθώλ ζε Νεξό ζηνλ Σνπξηζκό αλά Πεξηνρή 

 

6.8.5. Πξόβιεςε Μειινληηθώλ Τδξεπηηθώλ Απαηηήζεσλ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηηο πεξηνρέο 

πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ιακβάλεηαη ππφςε 

ζηα 1,5%, βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ FAO, ηνπ δηαζέζηκνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (2000), θαζψο επίζεο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ 

δηεμήγαγε ν χκβνπινο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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Πίλ. 6-36: ύλνιν Γηαζέζηκσλ Κιηλώλ αλά Έηνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο  

ΔΣΟ ΚΛΗΝΔ 
Γηαθνξά κε 

πξνεγνύκελν 
έηνο 

% 
κεηαβνιή 
αλά έηνο 

Μ.Ο. 
Μεηαβνιώλ 
1995-2008 

1994 76117     1,17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1995 78427 2310 2,95% 

1996 84549 6122 7,24% 

1997 84368 -181 -0,21% 

1998 86151 1783 2,07% 

1999 84173 -1978 -2,35% 

2000 85303 1130 1,32% 

2001 92176 6873 7,46% 

2002 94466 2290 2,42% 

2003 95185 719 0,76% 

2004 96535 1350 1,40% 

2005 95648 -887 -0,93% 

2006 93957 -1691 -1,80% 

2007 92569 -1388 -1,50% 

2008 90398 -2171 -2,40% 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ηελ παξαδνρή φηη νη θαη’ άηνκν πδξεπηηθέο αλάγθεο δελ 

ζα δηαθέξνπλ δηαρξνληθά, εθηηκήζεθαλ νη αλάγθεο ζε λεξφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο γηα ην 2031, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζηα 12,3 εθαη. m³ 

(αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ13 ηεο παξνχζεο). 

 

6.8.6. ύγθξηζε κε Μειέηε Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ θαη 
Γεσξγίαο  

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο πξνζέγγηζεο κε απηά απφ ηελ κειέηε 

ηνπ FAO παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο θαηαλαιψζεηο, πνπ φκσο εμεγείηαη 

απφ ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, θαζψο θαη απφ ηε κεησκέλε ηνπξηζηηθή 

θίλεζε.  

Οη δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ρσξίο λα αθνξνχλ ην ίδην 

έηνο αλαθνξάο.  
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Πίλ. 6-37: ύγθξηζε κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηνπ FAO ηεο Καηαλνκήο ησλ Αλαγθώλ 
ζε Νεξό ζηνλ Σνπξηζκό αλά Πεξηνρή 

Αλάγθεο ζε Νεξό 
(m³/έηνο) 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ, 
FAO  

γηα ην έηνο 2000 

ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ 
γηα ην έηνο 2011 

ΛΔΤΚΧΗΑ 710.000 1.500.000 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 3.530.000 2.600.000 

ΛΑΡΝΑΚΑ 1.950.000 1.100.000 

ΛΔΜΔΟ 3.590.000 2.000.000 

ΠΑΦΟ 3.560.000 2.400.000 

ΘΔΡΔΣΡΑ ΣΟ ΒΟΤΝΟ 770.000 100.000 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 14.110.000 9.700.000 

 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηε κειέηε ηνπ FAΟ ππήξρε ε εθηίκεζε φηη γηα ην 

2008 νη ηνπξίζηεο ζα αλέξρνληαλ ζε 3.510.000 κε κέζν φξν δηαλπθηεξεχζεσλ ηηο 

11,3 ήηνη πεξί ηα 40.000.000 δηαλπθηεξεχζεηο. Όκσο απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία 

(2008) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε πξνέθπςε φηη νη 

δηαλπθηεξεχζεηο δελ μεπέξαζαλ ην 2008 ηα 14.000.000, δειαδή ήηαλ κφλν ην 1/3 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηε κειέηε ηνπ FAO γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.  
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6.9. Δλαιιαθηηθά ελάξηα Εήηεζεο ζηελ Ύδξεπζε  

Υξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαη 

ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαδνρψλ εθηίκεζεο ησλ 

κειινληηθψλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζηηο ελφηεηεο 

6.7.2 θαη 6.8.2 παξαπάλσ, εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα πηζαλά ζελάξηα κεηαβνιήο 

ησλ αλαγθψλ γηα ηα πξνζερή 20 έηε (έηνο ζηφρνο κειέηεο 2031) ψζηε λα 

πξνθχςνπλ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δήηεζεο. 

Σα ελαιιαθηηθά ζελάξηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αθνξνχλ ζπλνιηθά 

ηελ εθηίκεζε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ, ηφζν ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, φζν θαη ησλ 

παξαζεξηζηψλ / ηνπξηζηψλ. 

Σα ΔΝΑΡΗΑ 1 έσο θαη 4 παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ δήηεζε ησλ κνλίκσλ 

θαηνίθσλ, πνπ νθείιεηαη ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο, ελψ ηα ΔΝΑΡΗΑ 5 έσο θαη 6 γίλνληαη γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη 

αλάγθεο ζε λεξφ σο απνηέιεζκα ησλ ελδερφκελσλ αιιαγψλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη θάπνηνη Γήκνη / Κνηλφηεηεο ελδερνκέλσο λα 

παξνπζηάζνπλ απμεηηθέο ηάζεηο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σν ΔΝΑΡΗΟ 7 πξνζεγγίδεη ηε δήηεζε κε βάζε ηελ εηδηθή θαη’ άηνκν θαηαλάισζε 

ηεο κειέηεο ηνπ FAO θαη ηέινο ην ΔΝΑΡΗΟ 8 πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηελ αθξαία 

πεξίπησζε αχμεζεο ηεο πδξεπηηθήο δήηεζεο, ηφζν απφ ηελ πιεζπζκηαθή φζν θαη 

απφ ηελ ηνπξηζηηθή αχμεζε.  

Πην αλαιπηηθά:   
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Πίλ. 6-38: Δλαιιαθηηθά ελάξηα Παξαδνρώλ γηα ηελ Δθηίκεζε ηεο Εήηεζεο  

Δλαιιαθηηθά 
ελάξηα 

ΔΝΑΡΗΟ 
1 

ΔΝΑΡΗΟ 
2 

ΔΝΑΡΗΟ 
3 

ΔΝΑΡΗΟ 
4 

ΔΝΑΡΗΟ 
5 

ΔΝΑΡΗΟ 
6 

ΔΝΑΡΗΟ 
7 

ΔΝΑΡΗΟ 
8 

Μεηαβαιιφκελεο 
Παξαδνρέο 

Πιεζπζκηαθή 
Αύμεζε 

Όπσο ζηνλ 
Πίλ. 6-26 

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

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

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
3 

Αύμεζε 
Τνπξηζηηθήο 

Κίλεζεο 

Όπσο ζηελ 
ελφηεηα 
6.8.5 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Γηπιάζηα 
ηνπξηζηηθή 
αχμεζε 
απφ ην 
ΔΝΑΡΗΟ 
1 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
5 

Καη’ άηνκν 
θαηαλάισζε 

Όπσο ζηελ 
ελφηεηα 
6.8.5 θαη 
ζηνλ Πίλ. 
6-34 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Αλεγκέλεο 
Πξαγκαηηθέ
ο 
Καηαλαιψ
ζεηο γηα 
ηνπο 
Μφληκνπο 
Καηνίθνπο 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Μεδεληθή 
Σνπξηζηηθή 
Αχμεζε 

215 l/c/d 
γηα πφιεηο  

180 l/c/d 
γηα ρσξηά 

(ζχκθσλα 
κε κειέηε 
ηνπ FAO) 

Όπσο 
ΔΝΑΡΗΟ 
1  

Σν ΔΝΑΡΗΟ 1 είλαη ην ζελάξην βάζεο ηεο παξνχζεο κειέηεο. ε απηφ ιακβάλεηαη 

ππφςε ν πξνηεηλφκελνο απφ ηνλ χκβνπιν ξπζκφο πιεζπζκηαθήο γηα ηνλ κφληκν 

πιεζπζκφ, νη θαη΄ άηνκν θαηαλαιψζεηο γηα ηηο πφιεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απσιεηψλ) ηεο κειέηεο ηνπ FAO (ρσξίο δηαρξνληθή αχμεζε, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί), ε εθηηκψκελε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ βάζεη ησλ δηαηηζέκελσλ ζηνηρείσλ 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο απφ ηνλ ΚΟΣ θαη νη θαη’ άηνκν θαηαλαιψζεηο αλά πεξηνρή θαη 

ηχπν θαηαιχκαηνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ FAO. 

To ΔΝΑΡΗΟ 2 δηαθέξεη απφ ην ΔΝΑΡΗΟ 1 κφλν ζην φηη ε εθηίκεζε ηεο 

πιεζπζκηαθήο αχμεζεο δηπιαζηάδεηαη. 

Όκνηα γηα ην ΔΝΑΡΗΟ 3 ζην νπνίν ε εθηίκεζε ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο 

ηξηπιαζηάδεηαη ζε ζρέζε κε απηή ηνπ ΔΝΑΡΗΟΤ 1.  

Με ηα ΔΝΑΡΗΑ 2 θαη 3 ν χκβνπινο πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ην ελδερφκελν 

κηαο αθφκε κεγαιχηεξεο δηαρξνληθήο αχμεζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο 
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κεγάιεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο θαη πνπ φκσο δελ έρεη απνηππσζεί αθφκε ζε θάπνηα απνγξαθή.  

Σα ΔΝΑΡΗΑ 2 θαη 3 ζεσξείηαη φηη ππεξθαιχπηνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο πεξί αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Θεσξείηαη φηη κε απηά ιακβάλεηαη ππφςε 

ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. ηνλ Πίλ. 6-39 πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεηαη ε εθηηκψκελε κεηαβνιή κέρξη ην έηνο ζρεδηαζκνχ (2031).  

Πίλ. 6-39: Γεκνγξαθηθνί Γείθηεο Καζαξήο Μεηαλάζηεπζεο (βάζεη ηεο έθζεζεο 
«Population and Household Projections, 2002-2052» - ηαηηζηηθήο 
Τπεξεζίαο)  

Έηνο 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 

Δθηηκώκελε 
Μεηαβνιή 8,3% 6,5% 5% 3,6% 3,6% 3,5% 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν, εθηηκάηαη φηη ζηελ πεξηνρή δνπλ πεξίπνπ 

200.000 κεηαλάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ πεξί ηνπο 25.000 δελ έρνπλ ηα λφκηκα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Γειαδή ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ κπνξεί λα θζάλεη κέρξη 

θαη ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ πνπ ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

Σν ΔΝΑΡΗΟ 4 ρξεζηκνπνηεί κία ζπληεξεηηθή κέζε ηηκή αλεγκέλεο θαηαγεγξακκέλεο 

θαηαλάισζεο θαη’ άηνκν (γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο).  Γειαδή, εθηηκάηαη φηη ε θαη’ 

άηνκν θαηαλάισζε ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 170 l/c/d θαη 140 l/c/d γηα ηηο πφιεηο θαη ηα 

ρσξηά αληίζηνηρα. 

Σν ΔΝΑΡΗΟ 5 δηαθέξεη ηνπ ΔΝΑΡΗΟΤ 1 ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Έηζη ζε απηφ γίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ηνπξηζηηθή θίλεζε δηπιαζηαζηεί.  

Σν ΔΝΑΡΗΟ 6 πξνζεγγίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ εθηηκψληαο φηη 

δηαρξνληθά ε θίλεζε ζα είλαη φκνηα κε απηή πνπ θαηαγξάθεθε ζηα ζχγρξνλα 

δεδνκέλα (δει. κεδεληθή αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ).  

Σν ΔΝΑΡΗΟ 7 εθαξκφδεη ηελ παξαδνρή ηεο κειέηεο ηνπ FAO φζνλ αθνξά ηελ 

εηδηθή θαηαλάισζε γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά, ήηνη 215 

l/c/d θαη 180 l/c/d, αληηζηνίρσο.  
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Σέινο, ην ΔΝΑΡΗΟ 8 εθαξκφδεη ηξηπιάζην ξπζκφ πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ησλ 

κνλίκσλ θαηνίθσλ θαη δηπιάζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Με απηφ ην 

«δπζκελέο» ζελάξην, απφ ηελ άπνςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε πδξεπηηθφ λεξφ, 

επηρεηξείηαη λα απνηππσζεί ε αθξαία πεξίπησζε κεγάιεο αχμεζεο ηεο πδξεπηηθήο 

δήηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί ζην ρέδην Τδαηηθήο Πνιηηηθήο πνπ 

θαηαξηίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο.  

Με ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κεηαβαιιφκελσλ παξαδνρψλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

(βι. Πίλ. 6-40):  
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Πίλ. 6-40: ελάξηα Δθηίκεζεο Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ αλά Πεξηνρή (ζε εθαη. m³ αλά έηνο) 

 

* Σεκείσζε: Δελ πεξηιακβάλεηαη ε δήηεζε από ηε ρξήζε ζηε βηνκεραλία  

  

 

  

ΔΝΑΡΗΟ 1 ΔΝΑΡΗΟ 2 ΔΝΑΡΗΟ 3 ΔΝΑΡΗΟ 4 ΔΝΑΡΗΟ 5 ΔΝΑΡΗΟ 6 ΔΝΑΡΗΟ 7 ΔΝΑΡΗΟ 8 

Μφληκνη 
Κάηνηθνη 

Σνπξηζκφο 
Μφληκνη 
Κάηνηθνη 

Σνπξηζκφο 
Μφληκνη 
Κάηνηθνη 

Σνπξηζκφο 
Μφληκνη 
Κάηνηθνη 

Σνπξηζκφο 
Μφληκνη 
Κάηνηθνη 

Σνπξηζκφο 
Μφληκνη 
Κάηνηθνη 

Σνπξηζκφο 
Μφληκνη 
Κάηνηθνη 

Σνπξηζκφο 
Μφληκνη 
Κάηνηθνη 

Σνπξηζκφο 

ΛΔΤΚΧΗΑ 21 2 23 2 25 2 17 2 21 2 21 2 21 2 25 2 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 2 3 2 4 2 5 

ΛΔΜΔΟ 16 3 17 3 18 3 12 3 16 4 16 3 16 3 18 4 

ΛΑΡΝΑΚΑ 8 2 9 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 10 2 

ΠΑΦΟ 5 4 6 4 6 4 4 4 5 5 5 3 5 4 6 5 

ΥΧΡΗΑ 19 1 19 1 23 1 16 1 16 1 19 1 16 1 23 1 

Μεξηθά ύλνια  71 16 76 16 84 16 58 16 68 19 71 14 68 16 84 19 

ΤΝΟΛΟ 87 92 100 74 87 85 84 103 
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Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα δχν θχξηα πδξεπηηθά έξγα, 

απηφ ηνπ έξγνπ Πάθνπ θαη ηνπ Ννηίνπ Αγσγνχ θαη νη νπνίεο εθηείλνληαη ζε κεγάιν 

ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαίλεηαη φηη ηα ζελάξηα ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ έρνπλ 

σο εμήο:  

Πίλ. 6-41: ελάξηα Δθηίκεζεο Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 
εμππεξεηνύληαη από ην Νόηην Αγσγό  

Τδξεπηηθέο 
Αλάγθεο ζε 

εθαη. m³/έηνο 
ΔΝΑΡΗΟ 

1 
ΔΝΑΡΗΟ 

2 
ΔΝΑΡΗΟ 

3 
ΔΝΑΡΗΟ 

4 
ΔΝΑΡΗΟ 

5 
ΔΝΑΡΗΟ 

6 
ΔΝΑΡΗΟ 

7 
ΔΝΑΡΗΟ 

8 

Μφληκνη 
Κάηνηθνη 59 64 69 47 59 59 57 69 

Σνπξηζκφο 10 10 10 9 12 8 9 13 

ΤΝΟΛΟ 69 74 79 56 71 67 66 82 

Πίλ. 6-42: ελάξηα Δθηίκεζεο Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 
εμππεξεηνύληαη από ην Έξγν Πάθνπ   

Τδξεπηηθέο 
Αλάγθεο ζε 

εθαη. m³/έηνο 
ΔΝΑΡΗΟ 

1 
ΔΝΑΡΗΟ 

2 
ΔΝΑΡΗΟ  

3 
ΔΝΑΡΗΟ 

4 
ΔΝΑΡΗΟ 

5 
ΔΝΑΡΗΟ 

6 
ΔΝΑΡΗΟ 

7 
ΔΝΑΡΗΟ 

8 

Μφληκνη 
Κάηνηθνη 5 5 5 4 5 5 5 5 

Σνπξηζκφο 4 4 4 4 5 3 4 5 

ΤΝΟΛΟ 9 9 9 8 10 8 9 10 

πκπεξαζκαηηθά απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα ΔΝΑΡΗΑ 2 θαη 3 

θαηαιήγνπλ ζε εθηηκψκελεο δεηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά ~5% θαη ~13% 

αληίζηνηρα ηε δήηεζε ηνπ βαζηθνχ ΔΝΑΡΗΟΤ 1. Σα ζελάξηα απηά φπσο 

πξναλαθέξζεθε πξνζεγγίδνπλ ην πξφζθαην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη πνπ δελ έρεη αθφκε θαηαγξαθεί κέζσ 

θάπνηαο απνγξαθήο.  

Σν ΔΝΑΡΗΟ 4 ππνινγίδεη κεησκέλεο δεηήζεηο ζε πδξεπηηθφ λεξφ θαηά ~15% ηνπ 

βαζηθνχ ζελαξίνπ παξνπζηάδεη επνκέλσο ηελ θαηάζηαζε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ 

ζε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ηεο θαη’ άηνκν θαηαλάισζεο/πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ 

απσιεηψλ.   

Tα ΔΝΑΡΗΑ 5 θαη 6 πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

πξνβιέπνπλ κεδεληθή δηαθνξνπνίεζε θαη κείσζε ~2% αληίζηνηρα ηεο δήηεζεο ζε 

πεξίπησζε δηπιάζηαο ή κεδεληθήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο αληηζηνίρσο.  
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Σν ΔΝΑΡΗΟ 7 ην νπνίν ππνινγίδεη ηε δήηεζε ζηελ χδξεπζε κεησκέλε θαηά ~3% ζε 

ζχγθξηζε κε ην ΔΝΑΡΗΟ 1 βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηεο θαη’ άηνκν θαηαλάισζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ FAO.   

Σέινο, ην ΔΝΑΡΗΟ 8 ην νπνίν ππνινγίδεη ηε δήηεζε ζηελ χδξεπζε απμεκέλε θαηά 

~16% ζε ζχγθξηζε κε ην ΔΝΑΡΗΟ 1 θαη βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηεο κεγάιεο 

πιεζπζκηαθήο αχμεζεο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.   

 

Πίλ. 6-43: Πνζνζηηαία Μεηαβνιή ελαξίσλ Δθηίκεζεο Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ κε βάζε 
ην ΔΝΑΡΗΟ 1  

% ΑΤΞΖΖ 

/ ΜΔΗΧΖ  

ΤΓΡΔΤΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ζε 

ζχγθξηζε κε 

ην ζελάξην-

βάζε 

ΔΝΑΡΗΟ 
1 

ΔΝΑΡΗΟ 
2 

ΔΝΑΡΗΟ  
3 

ΔΝΑΡΗΟ 
4 

ΔΝΑΡΗΟ 
5 

ΔΝΑΡΗΟ 
6 

ΔΝΑΡΗΟ 
7 

ΔΝΑΡΗΟ 
8 

- 
+5% 

ΔΝΑΡΗΟΤ 
1 

+13% 
ΔΝΑΡΗΟΤ 

1 

-15% 
ΔΝΑΡΗΟΤ 

1 

=  
ΔΝΑΡΗΟ 1 

-2% 
ΔΝΑΡΗΟΤ 

1 

-3% 
ΔΝΑΡΗΟΤ 

1 

16% 
ΔΝΑΡΗΟΤ 

1 

 

Αλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ε δήηεζε γηα βηνκεραληθή ρξήζε, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ 

ελφηεηα 6.3.6 ηεο παξνχζεο, ηφηε ε Δθηίκεζε ηεο εκεξηλήο (2011) θαη Μειινληηθήο 

(2031) Καηάζηαζεο γηα ηα δχν κεγάια πδαηηθά έξγα ηεο Γεκνθξαηίαο θαηαλέκεηαη σο 

εμήο:  

Πίλ. 6-44: Δθηίκεζε Μειέηεο πλνιηθώλ Τδξεπηηθώλ Αλαγθώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 
εμππεξεηνύληαη από ην Έξγν Ννηίνπ Αγσγνύ θαη ην Έξγν Πάθνπ   

Τδξεπηηθέο Αλάγθεο 
ζε εθαη. m³/έηνο 

ΔΣΟ ΒΑΖ  
(2011) 

ΔΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ (2031) 
ΔΝΑΡΗΟ 1 έσο θαη 8 

ΔΡΓΟ ΝΟΣΗΟΤ ΑΓΧΓΟΤ 

Μφληκνη Κάηνηθνη 55 47-69 

Σνπξηζκφο 8 8-13 

Βηνκεραλία  6 6 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ 
ΔΡΓΟ ΝΟΣΗΟΤ 
ΑΓΧΓΟΤ 69 61-88 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  336655  ααππόό  552277 

Τδξεπηηθέο Αλάγθεο 
ζε εθαη. m³/έηνο 

ΔΣΟ ΒΑΖ  
(2011) 

ΔΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ (2031) 
ΔΝΑΡΗΟ 1 έσο θαη 8 

ΔΡΓΟ ΠΑΦΟΤ 

Μφληκνη Κάηνηθνη 5 4-5 

Σνπξηζκφο 3 3-5 

Βηνκεραλία  0,5 1 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ 
ΔΡΓΟ ΠΑΦΟΤ 8,5 8-11 

* Εθηηκάηαη όηη από ηα πεξίπνπ 8 εθαη. m³ πνπ θαηαλαιώλνληαη ζηε Δεκνθξαηία γηα βηνκεραληθή 

ρξήζε, ηα 5,5 εθαη. m³ δηαλέκνληαη από ην έξγν Ννηίνπ Αγσγνύ θαη ηα > από 300.000 m³ από ην έξγν 

Πάθνπ (νη αξηζκνί παξαπάλσ είλαη ζηξνγγπιεκέλνη).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νινθιεξψλνληαη ηα έξγα χδξεπζεο ησλ εκηνξεηλψλ 

θνηλνηήησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Πάθνπ θαη ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Πέγεηαο απφ ην 

θξάγκα Καλλαβηνχο. Με απηφ ην δεδνκέλν αλακέλεηαη φηη ην «Έξγν Πάθνπ» ζα 

θζάζεη πνιχ ζχληνκα λα θαιχπηεη πδξεπηηθέο αλάγθεο ηεο ηάμεο ησλ 9,5 εθαη. m³ 

εηεζίσο.  
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6.10. ύγθξηζε Δθηηκήζεσλ Τδξεπηηθήο Εήηεζεο κε Σηκνινγεκέλεο 
Καηαλαιώζεηο  

ηε ζελαξηαθή πξνζέγγηζε ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο §6.9 εθηηκήζεθαλ νη 

πδξεπηηθέο αλάγθεο θαη ε δηαθχκαλζε απηψλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

πιεζπζκηαθήο θαη ηνπξηζηηθήο εμέιημεο. 

ηα ζελάξηα απηά ππνινγίζζεθαλ νη πδξεπηηθέο αλάγθεο γηα ην έηνο 2031 ηεο 

παξνχζεο κειέηεο, αιιά επίζεο θαη γηα ην έηνο 2011, πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζνχλ νη παξαδνρέο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο ηηκνινγεκέλεο θαηαλαιψζεηο.  

Αμηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ δηαηέζεθαλ γηα ην έηνο 2007 απφ ην ζχζηεκα 

ηηκνιφγεζεο λεξνχ (ΣΑΤ) ηνπ Καηαιφγνπ Καηαλάισζεο Ύδξεπζεο αλά 

πλαιιαζζφκελν γηα ηα Κπβεξλεηηθά πζηήκαηα Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο, 

Λάξλαθαο – Ακκνρψζηνπ, Πάθνπ θαη Τδξ. ηξσκ. Πνη. Γεξκαζφγεηαο. Όπνπ ζε 

απηνχο ηνπο θαηαιφγνπο ππήξρε ηηκνινγεκέλε πνζφηεηα κε πφζηκνπ λεξνχ 

αθαηξέζεθε.  

Με βάζε ηηο ηηκνινγεκέλεο πνζφηεηεο λεξνχ έγηλε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο κε ηηο 

εθηηκψκελεο αλάγθεο ηεο παξνχζεο κειέηεο. Παξαηεξήζεθε φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα Κεληξηθά πζηήκαηα Τδαηνπξνκήζεηαο νη 

εθηηκήζεηο ηεο παξνχζεο κειέηεο γηα ην έηνο βάζε (2011) ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

θαηακεηξεκέλεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλ. 6-45: Πξνζεγγηζηηθή χγθξηζε Σηκνινγεκέλεο Καηαλάισζεο Κεληξηθνχ 

πζηήκαηνο Τδαηνπξνκήζεηαο (έηνο 2007) κε Δθηίκεζε Εήηεζεο Πεξηνρψλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ ηα ΚΤ βάζεη Δθηηκήζεσλ Παξνχζεο Μειέηεο γηα ην έηνο 2011 

Τδαηνπξνκήζεηα 
από ΚΤ 

Σηκνινγεκέλε 
Καηαλάισζε πνπ 
πεξηιακβάλεη θαη 

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

έηνο 2007 

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

Εήηεζε 
Τδαηηθφ 

Έξγν 
χλνιν 

Λεπθσζίαο 

25 

23 
(Μφληκνη)  

+  
1,6 

(Σνπξηζκφο)  
+  

~2 
 (Βηνκεραλία) 

55 
(Μφληκνη)  

+  
8 

 (Σνπξηζκφο)  
+  
6 

  (Βηνκεραλία) 

Έξγν 

Ννηίνπ 

Αγσγνχ 

Δθηηκψκελε 

δήηεζε ~69 

εθαη. m³ 

27 

Λάξλαθαο / 
Ακκνρψζηνπ 

19 

11+3,6 
(Μφληκνη) 

+ 
1,1+2,5 

(Σνπξηζκφο) 
+ 
~2 

(Βηνκεραλία) 

21 

Λεκεζνχ 

18 

16,7 
(Μφληκνη) 

+ 
2 

(Σνπξηζκφο) 

+ 
2 

(Βηνκεραλία) 

21 

Πάθνπ 

8,5 

5 
(Μφληκνη) 

+ 
3 

(Σνπξηζκφο) 

+ 
0,5 

(Βηνκεραλία) 

Έξγν 
Πάθνπ  

Δθηηκψκελε 
δήηεζε 8,5 

εθαη. m³ 

8,5 

ΤΝΟΛΟ 70,5 - 78 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηελ παξαπάλσ ζχγθξηζε φηη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζζεθε 

πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πδαηνπξνκήζεηαο ζηε Γεκνθξαηία. Οη 

απμεκέλεο εθηηκήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ εηδηθά γηα ην έξγν ηνπ Ννηίνπ Αγσγνχ 

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

ζπγθξίζεηο γίλνληαη κε ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ ΚΤ γηα ην έηνο 2007.  
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6.11. Εήηεζε Νεξνύ ζηε Βηνκεραλία  

6.11.1. Βάζε Γεδνκέλσλ  

Ζ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ δήηεζε ηνπ λεξνχ ζηε βηνκεραλία βαζίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηαλαιψζεσλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην χκβνπιν απφ ηα 

Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΣΑΤ, απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ ησλ πκβνπιίσλ 

Τδαηνπξνκήζεηαο θαη ηα δεδνκέλα ηηκνινγεκέλνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

ζχληαμε ηεο Δηδηθήο Έθζεζεο 2.1 – Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Υξήζεο Ύδαηνο, 

Τπνινγηζκφο ηνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο ησλ Τπεξεζηψλ Ύδαηνο, Πξνζδηνξηζκφο 

Τθηζηάκελσλ Δπηπέδσλ Αλάθηεζεο Κφζηνπο, Αξ. χκβαζεο ΣΑΤ 86/2007 (βι. 

βηβιηνγξαθία 1). 

6.11.2. Μεζνδνινγία  

Ζ θαηαλάισζε λεξνχ αλά βηνκεραληθή κνλάδα, εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο κνλάδαο θαη ηε δπλακηθφηεηά ηεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

δίλνληαη νη, θαηά ηεθκήξην, πδξνβφξεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ν θσδηθφο 

ηνπο ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο.  

Πίλ. 6-46: Τδξνβόξνη Κιάδνη Κσδηθνί NACE 

NACE Πεξηγξαθή 

1511 Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε θξέαηνο 

1512 Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

1513 Παξαγσγή πξντφλησλ απφ θξέαο δψσλ θαη πνπιεξηθψλ 

1531 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ 

1532 Παξαγσγή ρπκψλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 

1533 Μ Παξαζθεπή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 

1533 Μ Δπεμεξγαζία ηνκάηαο 

1533 Μ Παξαζθεπή δηαηεξνχκελσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κ.α.θ. 

1541 Μ Διαηνηξηβεία 

1541 Μ Παξαγσγή άιισλ κε επεμεξγαζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ 

1542 Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ 

1543 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ 
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NACE Πεξηγξαθή 

1551 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία 

1552 Παξαζθεπή παγσηψλ 

1561 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ 

1562 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ 

1582 Παξαγσγή θξπγαληψλ θαη κπηζθφησλ– παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο 

1583 Παξαγσγή δάραξεο 

1584 Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

1585 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

1587 Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

1589 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. 

1591 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

1592 Παξαγσγή αηζπιηθήο αιθνφιεο απφ πιηθά πνπ πθίζηαληαη δχκσζε 

1593 Παξαγσγή θξαζηνχ 

1594 Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα 

1595 Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε 

1596 Επζνπνηία 

1597 Παξαγσγή βχλεο 

1598 Παξαγσγή κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αλαςπθηηθψλ 

1711 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε βακβαθεξψλ ηλψλ 

1712 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε ηλψλ εξίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή εξηνλήκαηνο θαξληέ 

1713 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε ηλψλ εξίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή εξηνλήκαηνο πεληέ 

1714 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε ηλψλ ιηλαξηνχ 

1715 πζηξνθή θαη πξνπαξαζθεπή κεηαμηνχ, έζησ θαη απφ λφηιο– ζπζηξνθή θαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία λεκάησλ απφ ζπλζεηηθέο ή ηερλεηέο ζπλερείο ίλεο 

(παξαγσγή λήκαηνο ηεμηνπξέ) 

1717 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε άιισλ πθαληηθψλ ηλψλ 

1730 Φηλίξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

1830 Καηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ– θαηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 

1910 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο 

2010 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο ηνπ μχινπ 
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NACE Πεξηγξαθή 

2111 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ 

2112 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

2320 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

2412 Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ 

2413 Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

2414 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

2415 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ 

2416 Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο 

2417 Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο 

2420 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ 

2430 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαλψλ 

ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ 

2451 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο 

2452 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 

2463 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 

2611 Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ 

2640 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε 

2651 Παξαγσγή ηζηκέληνπ 

2652 Παξαγσγή αζβέζηε 

2653 Παξαγσγή γχςνπ 

2661 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα 

2663 Παξαγσγή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο 

2664 Παξαγσγή θνληακάησλ 

2665 Παξαγσγή ηλνηζηκέληνπ 

2710 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα, θαη ζηδεξνθξακάησλ 

2721 Καηαζθεπή ρπηνζηδεξψλ ζσιήλσλ 

2722 Καηαζθεπή ραιπβδνζσιήλσλ 

2731 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή 

2732 Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ 

2741 Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ 

2742 Παξαγσγή αινπκηλίνπ 
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NACE Πεξηγξαθή 

2743 Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη θαζζηηέξνπ 

2744 Παξαγσγή ραιθνχ 

2745 Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 

3511 Ναππήγεζε θαη επηζθεπή πινίσλ θαη ζθαθψλ, εθηφο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ησλ 

αζιεηηθψλ ζθαθψλ 

3512 Ναππήγεζε θαη επηζθεπή ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ ζθαθψλ 

Πέξαλ ηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κνλάδαο, ε θαηαλάισζε λεξνχ ζρεηίδεηαη 

αθελφο κελ κε ην κέγεζνο ηεο κνλάδαο (εθπεθξαζκέλν ζε φξνπο παξαγφκελνπ 

πξντφληνο, ηζρχνο, αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, ηδίξνπ θιπ.) θαη αθεηέξνπ κε ηελ αθξηβή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο κνλάδαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαλάισζε λεξνχ (θαη ηα απφβιεηα) απφ ην γεληθφηεξν θιάδν 

ησλ θισζηνυθαληνπξγείσλ–βαθείσλ–θηληξηζηήξησλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο 

θαη ηελ κνξθή ηεο πξψηεο χιεο, ηνλ ηχπν βαθήο θαη ηηο κεζφδνπο βαθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνβιήησλ παξάγεηαη απφ ηελ 

απφξξηςε ησλ λεξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαζαξηζκνχ-

απνιίπαλζεο, κεξζεξηζκνχ, ιεχθαλζεο, βαθήο, ηππνβαθήο, πιπζίκαηνο, θαη 

θηληξίζκαηνο. Αλ θάπνηεο κνλάδεο αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε μεξφ θηλίξηζκα  ή 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε δηεξγαζία ηεο χθαλζεο ηφηε ε θαηαλάισζε λεξνχ ζηηο 

κνλάδεο απηέο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

Ζ αθξηβήο, ζπλεπψο, εθηίκεζε ηεο δήηεζεο λεξνχ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, 

απαηηεί ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηελ αθξηβή 

δξαζηεξηφηεηα θάζε κηαο (ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο κεγάιεο) βηνκεραληθήο κνλάδαο.  

Απηή ε κεζνδνινγία δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα απηφ ην ζθνπφ αμηνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

6.11.3. Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Δθηηκήζεηο  

Ζ  άπνςε ηνπ πκβνχινπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα θαηαξηηζζεί έλα κεηξψν 

θαηαγξαθήο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ηεο Κχπξνπ ζην νπνίν ζα πεξηέρνληαη θαη’ 

ειάρηζηνλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο. 
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 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 Επσλπκία επηρείξεζεο, Υπεύζπλνο Εηαηξείαο, Δηεύζπλζε, Τειέθσλν, 

Δξαζηεξηόηεηα επηρείξεζεο 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Αλζξώπηλν δπλακηθό, Πεξηνδηθή ιεηηνπξγία θαη πεξίνδνο πςειήο/ ρακειήο 

παξαγσγήο, Δπλακηθόηεηα ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο (πξώηεο - βνεζεηηθέο 

ύιεο, πξντόληα) 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Σηάδηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, Καηαλάισζε πξώησλ - βνεζεηηθώλ πιώλ 

θαη λεξνύ αλά ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, Πξνέιεπζε θαη ρξήζεηο  

λεξνύ  

 ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

Υδξαπιηθό θαη ξππαληηθό θνξηίν πξηλ θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία 

 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Σύζηεκα επεμεξγαζίαο, Δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο, Δπλακηθόηεηα ζπζηεκάησλ 

θαη απόδνζε γηα θάζε ξππαληηθή παξάκεηξν, Πνζόηεηα παξαγόκελεο ιάζπεο, 

Επεμεξγαζία ιάζπεο 

 ΓΗΑΘΔΖ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ - ΛΑΠΖ 

Είδνο θαη νλνκαζία απνδέθηε θαη άδεηα δηάζεζεο  απνβιήησλ 

Με βάζε ζηνηρεία πξνγελέζηεξεο κειέηεο12, ζηελ Κχπξν ππάξρνπλ 1113 

βηνκεραληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή 

                                            

 

12
 Παξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ Τπεξεζηψλ γηα ην ρεδηαζκφ Πξσηνθφιινπ Πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Υξήζεο Ύδαηνο θαη ηελ Δθαξκνγή Πνιηηηθψλ Σηκνιφγεζεο Ύδαηνο ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία Πιαίζην Πεξί Τδάησλ 2000/60/EK ζηελ Κχπξν" - χκβαζε Αξ. 8/2006, ΣΑΤ, 2006 
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ηνπο κε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 13 θαη εμ’ 

απηψλ 472 ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξνβφξσλ βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ.  

Με ηελ θαηάξηηζε ελφο ηέηνηνπ κεηξψνπ ζα κπνξεί λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεξνο 

έιεγρνο θαη ππνινγηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πδξνβφξσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, 

θαζψο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ.  

6.11.4. Δθηίκεζε Αλαγθώλ ζηε Βηνκεραλία  

Υξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ε δήηεζε λεξνχ γηα βηνκεραληθή ρξήζε 

φπσο θπκάλζεθε πξφζθαηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλ. 6-47: Καηαλνκή ησλ Αλαγθώλ ζε Νεξό ζηελ Βηνκεραλία αλά Πεξηνρή 

 

* 1
 ΣΥ Λεπθσζίαο 640.000 m³/έηνο + 70.000 m³/έηνο από ΚΥΕ Ννηίνπ Αγσγνύ  

* 2 
ΣΥ Λάξλαθαο  

* 3 
ΣΥ Λεκεζνύ  

* 4 
ΚΥΕ Πάθνπ θαη Φξπζνρνύο  

* 5 
Εθηίκεζε Αληιήζεσλ πνζίκνπ θαη αξδεύζηκνπ γηα βηνκεραληθή ρξήζε 4.440.000 m³/έηνο + 415.000 

m³/έηνο από Αλαηνιηθό ΣΑΛΑ 

                                            

 

13. Μειέηε γηα ηε Γεκηνπξγία θαη Λεηηνπξγία Μφληκεο Τπνδνκήο γηα ηνλ Έιεγρν ηεο Σήξεζεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ ζηελ Κχπξν (INSPECTORATE). Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (2004) 

 

Αλάγθεο ζε 
Νεξό (m³/έηνο) 

ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 
ΝΔΡΟΤ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΛΔΤΚΧΗΑ
*1

 710.000 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
*2

 400.000 

ΛΔΜΔΟ 
*3

 1.400.000 

ΠΑΦΟ 
*4

 226.000 

ΛΟΗΠΔ 
ΠΔΡΗΟΥΔ 

*5
 4.855.000 

ΓΔΝΗΚΑ 
ΤΝΟΛΑ ~ 8 εθαη. m³/έηνο 
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Τπελζπκίδεηαη φηη ζηα αλσηέξσ δελ πεξηιακβάλεηαη ε δήηεζε λεξνχ απφ 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ε νπνία έρεη εθηηκεζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζεο.  

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο κειινληηθέο ηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο σο πξνο ηελ 

θαηαλάισζε. Χο ππφζεζε βάζεο ζεσξείηαη φηη ε βηνκεραληθή δήηεζε δε ζα απμεζεί 

ζεκαληηθά ζηα επφκελα 20 έηε, επνκέλσο  νη κειινληηθέο αλάγθεο ζε λεξφ ζηε 

βηνκεραλία ιακβάλνληαη σο 8 εθαη. m³/έηνο (έηνο – ζηφρνο). Άιισζηε, νπνηαδήπνηε 

φρη πνιχ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, ζα πξέπεη λα αληηζηαζκηζζεί κε ηε κείσζε 

ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο ιφγσ εηζαγσγήο λεψηεξσλ ηερλνινγηψλ. 
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6.12. Άξδεπζε Υώξσλ Πξαζίλνπ   

6.12.1. Γεληθά  

Ζ άξδεπζε ρψξσλ πξαζίλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή κειέηεο κε ηε 

ρξήζε πδξεπηηθνχ λεξνχ, αιιά θαη γεσηξήζεσλ, φπσο επίζεο θαη κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, κε ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ.  

Οη πεξηνρέο πνπ αξδεχνληαη θαη νξίδνληαη σο «ρψξνη πξαζίλνπ» αλήθνπλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Κήπνη 

 Γεκνηηθνί ρψξνη πξαζίλνπ 

 Ξελνδνρεία 

 Παηδηθέο ραξέο 

6.12.2. Σηκνινγεκέλε Καηαλάισζε γηα Υώξνπο Πξαζίλνπ 

Τθίζηαληαη ζηνηρεία ηηκνινγεκέλνπ λεξνχ θαζψο θαη ηηκνινγεκέλνπ αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ γηα ρψξνπο πξαζίλνπ απφ ηε κειέηε ηνπ Άξζξνπ 9 ηεο ΟΠΤ (βι. βηβιηνγξαθία 

1). Απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλ. 6-48: Σηκνινγεκέλν Νεξό γηα Άξδεπζε Υώξσλ Πξαζίλνπ (Μ.Ο. 2005-2007) – Πεγή 
Νεξνύ ΚΤΔ 

ΣΗΜΟΛΟΓΖΜΔΝΟ ΝΔΡΟ ΓΗΑ ΑΡΓΔΤΖ ΥΧΡΧΝ 
ΠΡΑΗΝΟΤ θηι. 

Υώξνη Πξαζίλνπ θαη Κήπνη Ξελνδνρείσλ 

Α.Δ. Αθξσηήξη 24.250,33 

Α.Δ. Κίηη 2.250,00 

Α.Δ. Κνθθηλνρψξηα 36.343,33 

Α.Δ. Αζεέλνπ 508,67 

Α.Δ. Βαζηιηθφο/Πεληάζρνηλνο 12.067,33 

Α.Δ. Πάθνπ 422.401,00 

Α.Δ. Υξπζνρνχο 59.651,33 

Τπφινηπα ΚΤΔ 54.263,00 

ΤΝΟΛΟ 611.735,00 

Υώξνη Αζιεηηζκνύ  

Α.Δ. Αθξσηήξη 19.569,33 

Α.Δ. Κίηη 5.113,33 

Α.Δ. Κνθθηλνρψξηα 3.530,00 

Α.Δ. Πάθνπ 661.046,00 

ΤΝΟΛΟ 689.258,67 
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Πίλ. 6-49: Σηκνινγεκέλν Νεξό γηα Άξδεπζε Υώξσλ Πξαζίλνπ (Μ.Ο. 2005-2007) από 
Αλαθπθισκέλν Νεξό  

Υώξνη Πξαζίλνπ θαη Κήπνη 
Ξελνδνρείσλ 

Α.Δ. Αθξσηήξη 24.250,33 

Α.Δ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ ΑΛΑ 282.601,00 

Α.Δ. Αλαθπθισκέλν 
Λάξλαθαο 143.560,00 

ΤΝΟΛΟ 306.851,33 

  

Υώξνη Αζιεηηζκνύ  

Α.Δ. Αθξσηήξη 19.569,33 

Α.Δ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ ΑΛΑ 9.355,00 

Α.Δ. Αλαθπθισκέλν 
Λάξλαθαο 203.633,33 

ΤΝΟΛΟ 232.557,67 

6.12.3. πλνιηθέο Αλάγθεο Άξδεπζεο Υώξσλ Πξαζίλνπ 

ην παξειζφλ ρξεζηκνπνηείην σο θχξηα πεγή άξδεπζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ην 

πφζηκν λεξφ. Ζ πξαθηηθή απηή έρεη αιιάμεη θαηά πνιχ κε θχξηα αηηία ηελ έιιεηςε ηνπ 

λεξνχ γηα πδξεπηηθέο ρξήζεηο θαη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. 

Μία ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ε ρξήζε κηθξψλ ηδησηηθψλ 

γεσηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αξδεχνληαη νη ρψξνη αλαςπρήο, ν πεξηβάιισλ ρψξνο 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη νη δεκνηηθνί ρψξνη πξαζίλνπ. 

Ζ λέα ηάζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε αθνξά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.    

Μία εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ άξδεπζεο ρψξσλ πξαζίλνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλ. 6-50: Καηαλνκή Άξδεπζεο Υώξσλ Πξαζίλνπ αλά Πεξηνρή 

Άξδεπζε 

Υώξσλ 

Πξαζίλνπ 

(m³/έηνο) 

Βάζεη Γηαζέζηκσλ ηνηρείσλ 
Δθηηκήζεηο 

FAO (θπξίσο 
ηδησηηθέο) 

Άζξνηζκα 

ΓΗΚΣΤΟ 
ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΜ
ΔΝΟ ΝΔΡΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΧΣΡΖΔΗ 

*2
  

ΛΔΤΚΧΗΑ - - 2.700.000
*1

 3.000.000 5.700.000 

ΛΑΡΝΑΚΑ 10.000 350.000 360.000 2.000.000 2.360.000 

ΛΔΜΔΟ 30.000 250.000 280.000 500.000 780.000 

ΠΑΦΟ - - 1.100.000 1.250.000 2.350.000 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗ / 
ΑΓΗΑ ΝΑΠΑ 

- - - 750.000 750.000 

Απφ Νφηην 
Αγσγφ 
(Δπαξρίεο 
Λάξλαθαο θαη 
Ακκνρψζηνπ) 

- - 50.000 - 50.000 

ΓΔΝΗΚΑ 
ΤΝΟΛΑ 

40.000 600.000 4.490.000 7.500.000 11.990.000 

*1
 βι. βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά  

*2
 Δελ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά δεδνκέλα  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε απφ ηδησηηθέο 

γεσηξήζεηο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, πηνζεηείηαη κία ζπλνιηθή ηηκή 10 εθαη. m³ εηεζίσο 

ζπλνιηθά γηα ηελ άξδεπζε ρψξσλ πξαζίλνπ. 
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6.13. Δθηίκεζε Ρνώλ γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Οηθνζπζηεκάησλ 

6.13.1. Γεληθά 

Ζ ξχζκηζε ησλ ξνψλ14 ησλ πδαηνξεπκάησλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ αλάπηπμε έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο πνηακψλ παγθνζκίσο.  Δίλαη πιέσλ γλσζηφ 

φηη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ εξγαιείσλ εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ ξνψλ θαη  

ξχζκηζεο ξνψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηνπο πνηακνχο ηεο 

Μεζνγείνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ιφγν ησλ εηδηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ 

νηθνπζπζηεκάησλ απηψλ15. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ηδηαίηεξεο 

πξνζαξκνγέο ησλ κεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ ξεφλησλ πδάησλ ζε ζρέζε κε 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πνηακνχο ηεο εχθξαηεο θιηκαηηθήο δψλεο16.  

Τπάξρεη ζνβαξή έιιεηςε γλψζεο θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Μεζνγεηαθψλ ξεφλησλ πδάησλ, πξνπαληφο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

επίδξαζε ησλ πιεκκχξσλ, μεξαζηψλ θαη ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ξνήο ζηε δηάξζξσζε 

ησλ βηνθνηλσληψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ κεζνγεηαθψλ πνηακψλ πνπ 

ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ε έξεπλα ηεο ξχζκηζεο ξνψλ είλαη ηα εμήο: 

 Ζ έληνλα θπκαηλφκελε παξνρή θαη εηεξνγελήο πδξνκνξθνινγία ησλ 

Μεζνγεηαθψλ πνηακψλ δελ επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθά 

απαηηνχκελεο παξνρήο κε βάζε κφλν νξηζκέλεο δηαηνκέο. 

                                            

 

14 
Ρχζκηζε ξνψλ ή δηαρείξηζε ξνψλ ζπρλά αλαθέξεηαη σο flow management. H ελδνπνηάκηα ξνή (Instream flow) 

(Gordon N.D., Mcmahon T.A., Finlayson B.L, Gipple C.J. & Nathan R.J. (2004). Stream hydrology: An 
introduction for ecologists, 2nd Edition. John Wiley & Sons (Pp. 286-287).

 

15
 Bernardo, J.M. & M.H. Alves (1999). New perspectives for ecological flow determination in semi-arid regions: a 

preliminary approach. Regulated Rivers: Research and Management, 15:221-229.   

16 ALVAREZ-COBELAS M., ROJO C. & ANGELLER D.G., (2005). Mediterranean limnology: current status, gaps and 

the future. Journal of Limnology 64 (1): 13-29. 
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 Οη πιεκκχξεο θαη ε κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ θεξηψλ πιηθψλ 

(ρεηκαξξηθά θαηλφκελα) δηαηεξνχλ ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηελ δπλακηθή 

ησλ πδάηηλσλ θαη πδξνραξνχο νηθνζπζηεκάησλ ησλ Μεζνγεηαθψλ πνηακψλ. 

 Σα ζεξηλά θαηαθχγηα γηα ηηο πδξφβηεο θαη παξπδάηηεο βηνθνηλφηεηεο ηνπ 

πνηακνχ απνηεινχλ ζηάζηκα χδαηα ζε κνξθή ιηκλίσλ (pools) θαηά ηελ 

πεξίνδν θπζηθψλ ρακειψλ παξνρψλ λεξνχ ή θαηά πεξηφδνπο μεξαζίαο17.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεζφδνπο θαζνξηζκνχ απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο ξνήο 

έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πνηακνχο δηαξθνχο ξνήο (perennial rivers) ζε εχθξαηεο 

θιηκαηηθέο δψλεο. Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε γλψζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ξχζκηζεο ηεο 

παξνρήο ζηα πνηάκηα νηθνζπζηήκαηα ησλ Μεζνγεηαθψλ πνηακψλ, θαη ιείπνπλ 

πιεξνθνξίεο θπξίσο γηα ηελ επίδξαζε αιιαγψλ πάλσ ζηηο θπζηθέο βηνθνηλφηεηεο 

απηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

Ζ γλψζε αιιειεμάξηεζεο ηνπ πδξνινγηθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ βηνθνηλνηήησλ ηνπ 

πνηάκηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε βάζε γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ λεξψλ κε 

ζεβαζκφ ζηηο πξαγκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο ζε ξνέο, παξνρέο ή/θαη ζηάζκεο 

πδάησλ. Δίλαη γλσζηφ φηη έληνλεο αιιαγέο ζηελ ξνή ( π.ρ. ππεξβνιηθά κεγάιεο ή 

κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ), είλαη δπλαηφλ λα εμαθαλίδνπλ είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο 

θαζψο θαη λα ππνβαζκίζνπλ θπζηθνχο νηθφηνπνπο. Οη ππάξρνπζεο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ηεο απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο ξνήο είλαη γεληθεπκέλεο θαη νη 

πνζνηηθνπνηήζεηο είλαη δχζθνιεο επεηδή απνπζηάδνπλ θπξίσο ηα δεδνκέλσλ ησλ 

βηνθνηλνηήησλ θαζψο θαη νη βηνινγηθέο ζπλζήθεο αλαθνξάο γηα θάζε ηχπν πνηακνχ. 

Ζ δπζθνιία εληείλεηαη δηφηη ην θπζηθφ πδξνινγηθφ θαζεζηψο ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεγάιεο πνζνηηθέο αιιαγέο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη κεηαμχ ησλ εηψλ. 

Παξαπέξα πνιιά απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ πνιηηηζκηθψλ κεζνγεηαθψλ ηνπίσλ έρνπλ 

                                            

 

17 Gasith A. & Resh V.H. (1999). Streams in Mediterranean climate regions- abiotic influences and biotic 

responses to predictable seasonal events. Annual Review of Ecology and Systematics 30: 51-81.  
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ήδε ηξνπνπνηεζεί εδψ θαη αηψλεο απφ απνιήςεηο γηα ηελ γεσξγία θαη χδξεπζε 

νηθηζκψλ.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζεκαληηθψλ παξαδνρψλ πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη ηηκέο ησλ 

ειάρηζησλ παξακελνπζψλ παξνρψλ πνπ πξνηείλεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη 

βαζηζκέλεο ζε πεξηνξηζκέλεο βηνινγηθέο πιεξνθνξίεο θαη επνκέλσο ππφθεηληαη ζε 

αιιαγέο ζην κέιινλ, φηαλ ππάξμεη πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

πδξνινγηθνχ θαζεζηψηνο πάλσ ζηηο βηνθνηλφηεηεο ησλ πνηακψλ ηεο Κχπξνπ.  

6.13.2. Δθηίκεζε Διαρίζησλ Παξακελνπζώλ Παξνρώλ ζε Φπζηθά 
Τδαηνξεύκαηα 

Ζ εθηίκεζε ησλ ειάρηζησλ παξακελνπζψλ παξνρψλ ζε θπζηθά πδαηνξεχκαηα, ηα 

νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί αιινηψζεηο (π.ρ. θαηαζθεπή θξαγκάησλ κε ηακηεπηήξα 

ζεκαληηθήο απνζήθεπζεο), είλαη έλα πνιχ θξίζηκν ζέκα γηα ηα πδαηνξεχκαηα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ πεγάδνπλ απφ ην Βφξεην θαη ΒΓ. 

Σξφνδνο θαη εθβάιινπλ ζηηο δπηηθέο αθηέο ηνπ λεζηνχ. ηα πδαηνξεχκαηα απηά δελ 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζεκαληηθά έξγα ηακίεπζεο θαη νη φπνηεο απνιήςεηο γίλνληαη κε 

ηελ θαηαζθεπή κηθξψλ εθηξνπηθψλ έξγσλ πνπ παξνρεηεχνπλ ηκήκα ησλ πδάησλ 

ηνπο ζε παξαθείκελεο εμσπνηάκηεο ιηκλνδεμακελέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ην πξνγξακκαηηζκέλν πξνο πινπνίεζε θξάγκα νιέαο, ην νπνίν ζα απνηειεί 

κηα εμσπνηάκηα ιηκλνδεμακελή πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ εθηξνπή ηνπ 

π. Καξγψηε. Ζ εθηίκεζε ηεο ειάρηζηεο παξακέλνπζαο παξνρήο ζηα πδαηνξεχκαηα 

απηά, ηαπηφρξνλα επηβάιιεη θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ απφιεςεο. Ζ 

εξγαζία πνπ ζα πεξηγξαθεί εδψ ζηελ νπζία θαηαιήγεη ζηηο δχν βαζηθέο εθηηκήζεηο: 

1. ηελ εθηίκεζε ηεο Διάρηζηεο Παξακέλνπζαο Παξνρήο (ΔΠΠ) (ηζνδχλακνο 

αγγιηθφο φξνο: Minimum Flow Threshold, (MFT)) ζηα πδαηνξεχκαηα ζηηο 

ζέζεηο κέηξεζεο ησλ παξνρψλ, δειαδή ην ειάρηζην φξην ηεο παξνρήο θάησ 

απφ ην νπνίν ζηακαηνχλ νη απνιήςεηο λεξνχ. 

2. ηελ εθηίκεζε ηεο Μέγηζηεο Απνιήςηκεο Παξνρήο (ΜΑΠ) ζε εκεξήζηα 

ρξνληθή θιίκαθα (ηζνδχλακνο αγγιηθφο φξνο: Maximum Extraction Rate, 

(MER)), ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ κπνξεί λα εθηξαπεί 

ζε εκεξήζηα βάζε. 

Καη νη δχν πνζφηεηεο είλαη δπλαηφ λα εληαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

Αεηθφξνπ Οξίνπ Δθηξνπήο (ΑΟΔ) (αγγιηθφο φξνο: Sustainable Diversion Limits 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  338811  ααππόό  552277 

(SDL)). Γηα ηελ ζρεκαηνπνίεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πην πάλσ κεγεζψλ, έγηλε 

κηα εθηελήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ δηάθνξεο ρψξεο κε 

ζρεηηθά παξαπιήζηα πδξνινγηθά θαη πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπλήζεο 

πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα είλαη φηη ε ΔΠΠ 

ππνινγίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε ηηκή απφ ην 30% ηεο κέζεο κεληαίαο παξνρήο γηα 

ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην θαη απφ ην 50% ηεο κέζεο κεληαίαο παξνρήο 

ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ πεξίπησζε ηνπ 50% ηεο κέζεο κεληαίαο παξνρήο ηνπ 

επηεκβξίνπ εηζάγεηαη γηα ηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνπ δνκνχληαη θπξίσο απφ 

θαξζηηθέο δνκέο θαη νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθή απνξξνή ζε φιε ηε ζεξηλή 

πεξίνδν (π.ρ. γηα ηελ Διιάδα, π. Γνξγνπφηακνο, π. Λνχξνο). Ζ εηζαγσγή ησλ 

ζεξηλψλ παξνρψλ ζηελ Διιάδα ινγίδεηαη σο απνηέιεζκα (α) ηεο απνπζίαο έξγσλ 

ηακίεπζεο ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (θπξίσο ησλ εμσπνηάκησλ 

ιηκλνδεμακελψλ) θαη επνκέλσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ γίλεηαη κε 

ηελ εθηξνπή πδάησλ ην θαινθαίξη, θαη (β) ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ ειιεληθψλ 

πδαηνξεπκάησλ παξνπζηάδεη κφληκε ξνή αθφκα θαη ην θαινθαίξη.  

Χο απνηέιεζκα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο πηνζεηήζεθε γηα ηνπο ειέγρνπο θαη 

ηηο εθηηκήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ην ζρέδην πνπ εθαξκφδεη γηα ηα κε – ξπζκηζκέλα 

(θπζηθά) πδαηνξεχκαηα ε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Ννηην-Γπηηθήο Πεξηθέξεηαο ηεο 

Γπηηθήο Απζηξαιίαο κε ηίηιν «Approach for Determining Sustainable Diversion Limits 

for South West Western Australia” πνπ εθπνλήζεθε ην 2008. Ζ πεξηνρή απηή 

παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία: (α) νη βξνρνπηψζεηο 

είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη βαίλνπλ κεηνχκελεο, (β) ε δήηεζε λεξνχ απμάλεηαη ζεακαηηθά, 

(γ) ην δίθηπν κέηξεζεο ηεο απνξξνήο ζηα πδαηνξεχκαηα είλαη εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθφ 

φπσο κε εθείλν ηεο Κχπξνπ, (δ) νη ζεξηλέο απνξξνέο είλαη κεδεληθέο θαη επνκέλσο 

ηα θχξηα πδαηνξεχκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη δηαθνπηφκελεο ξνήο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα πνπ εηζάγεη ην ζρέδην απηφ είλαη φηη (α) νη απνιήςεηο λεξνχ 

γίλνληαη κφλν θαηά ηελ πγξή πεξίνδν πνπ ζε αληηζηνηρία κε ηελ Κχπξν πεξηιακβάλεη 

ηνπο κήλεο απφ Ηαλνπάξην σο θαη Απξίιην, θαη (β) θαηά ηελ ππφινηπε πεξίνδν (πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηε ζεξηλή) νη απνιήςεηο είλαη κεδεληθέο. Οη κεδεληθέο απνιήςεηο 

θαηά ηε ππφινηπε πεξίνδν πξνθαλψο αληηζηνηρίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ 

εμσπνηάκησλ ιηκλνδεμακελψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

δήηεζεο λεξνχ γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν. ηελ Κχπξν ζεσξείηαη φηη ε εθκεηάιιεπζε 

ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη εληαηηθή θαη φηη ε αλάπηπμε ησλ έξγσλ 

δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή αξθεηψλ εμσπνηάκησλ 
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ιηκλνδεμακελψλ. Σα πδαηνξεχκαηα απηά ζηα νπνία αθνξά ε εξγαζία πνπ ζα 

αλαπηπρζεί εδψ είλαη ηα εμήο (απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά): (α) π. Πχξγνο (2-7), 

(β) π. Ληκλίηεο (2-8), (γ) π. Κάκπνο (2-9), (δ) π. Ξεξφο (3-1), (ε) π. Μαξαζάζα (3-2), 

(ζη) π. Καξγψηεο (3-3), (δ) π. Αηζάο (3-4), (ε) π. Διηά (3-5), (ζ) π. Οβγφο (3-7), (η) 

π. Γηαιηάο (6-5), (ηα) π. Αξαδίππνπ, (ηβ) π. Σξέκηζνο, (ηγ) π. Μαξψλη, (ηδ) Απδήκνπ, 

(ηε) Υα-Πνηάκη θαη (ηζη) π. Μαθνχληα. 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο απνιήςηκεο 

πνζφηεηαο (κφλν θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν) ηέηνηαο ψζηε ε παξακέλνπζα παξνρή 

λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε θπζηθή δηαζπνξά πνπ παξαηεξείηαη ζην δείγκα ησλ 

εκεξήζησλ ρεηκεξηλψλ παξνρψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ κέηξεζεο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θαηαξράο δχν επαξθψο θαζνξηζκέλα πδξνινγηθά κεγέζε, ηα 

νπνία είλαη: 

1. Πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ηεο δηάκεζεο ηηκήο ησλ εκεξήζησλ ρεηκεξηλψλ 

παξνρψλ. 

2. Πνζνζηφ ηεο κέζεο εηήζηαο απνξξνήο. 

Σν πνζνζηφ ηεο κέζεο εηήζηαο απνξξνήο ηέζεθε γηαηί ζε πεξηπηψζεηο έληνλεο 

δηαθχκαλζεο ηεο παξνρήο απφ έηνο ζε έηνο ε πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ηεο κέζεο 

εκεξήζηαο ρεηκεξηλήο παξνρήο δελ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. Μεηά απφ εθηελείο 

δνθηκέο απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ΔΠΠ ε κέγηζηε απφ ηηο εμήο δχν ηηκέο: 

 Σν 5%-πνζνζηεκφξην ηεο δηάκεζεο εκεξήζηαο παξνρήο ησλ ρεηκεξηλψλ 

κελψλ (Ηαλνπάξηνο – Απξίιηνο), δειαδή ε δηάκεζε εκεξήζηα ρεηκεξηλή 

παξνρή κε εκπεηξηθή πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ίζεο κε 0,95.  

 Σν 30% ηεο κέζεο εηήζηαο παξνρήο. 

ηνλ Πίλ. 6-51 παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηεο ΔΠΠ 

γηα ηνλ πδξνκεηξηθφ ζηαζκφ 3-3-3-95 ζηνλ π. Καξγψηε. Παξαηεξείηαη θαηαξράο φηη ε 

δηάκεζε ηηκή ησλ εκεξήζησλ ρεηκεξηλψλ παξνρψλ είλαη ζρεδφλ πάληνηε κηθξφηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε κέζε ηηκή, ε νπνία παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο. Ζ δηάκεζε ηηκή ιακβάλεηαη (αληί γηα ηε κέζε ηηκή) γηα 

ην ιφγν ψζηε λα κελ ζπλππνινγίδνληαη κεκνλσκέλεο πςειέο (πιεκκχξηζεο) ηηκέο 

ησλ παξνρψλ.  
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Πίλ. 6-51: Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο θαζνξηζκνύ ηεο ΔΠΟ γηα ην 
ζηαζκό 3-3-3-95 ζηνλ π. Καξγώηε (ζε m3/s) 

Τδξνινγηθό Έηνο ΗΑΝ  ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΓΗΑΜΔΖ ΣΗΜΖ ΜΔΖ ΣΗΜΖ  

1969-1970 0.46 0.49 0.70 0.23 0.47 0.47 

1970-1971 0.45 0.58 0.73 1.35 0.64 0.78 

1971-1972 0.44 0.37 0.52 0.32 0.38 0.41 

1974-1975 0.78 1.65 1.12 0.51 0.92 1.01 

1975-1976 0.96 0.82 1.10 0.80 0.84 0.92 

1976-1977 0.66 0.52 0.60 0.51 0.54 0.57 

1977-1978 1.20 1.55 1.14 0.80 1.15 1.17 

1978-1979 0.72 0.77 0.29 0.09 0.45 0.47 

1979-1980 0.89 0.96 0.97 0.82 0.88 0.91 

1980-1981 1.13 1.77 1.62 0.86 1.45 1.35 

1981-1982 0.47 0.58 0.87 0.41 0.57 0.58 

1982-1983 0.45 0.63 1.15 0.89 0.715 0.78 

1983-1984 0.38 0.77 0.51 0.38 0.48 0.51 

1984-1985 0.56 0.94 0.69 0.49 0.66 0.67 

1985-1986 0.30 0.30 0.13 0.15 0.19 0.22 

1986-1987 0.94 0.46 1.83 1.13 1.034 1.09 

1987-1988 0.61 0.90 2.54 1.03 1.05 1.27 

1988-1989 2.07 0.77 0.74 0.37 0.73 0.98 

1989-1990 0.08 0.47 0.41 0.16 0.19 0.28 

1990-1991 0.11 0.18 0.17 0.08 0.11 0.14 

1991-1992 0.90 1.33 0.89 0.91 0.91 1.01 

1992-1993 0.65 1.10 1.16 0.72 0.875 0.91 

1993-1994 0.43 1.00 0.67 0.35 0.59 0.61 

1994-1995 0.75 0.60 0.38 0.17 0.48 0.48 

1995-1996 0.36 0.32 0.37 0.26 0.33 0.33 

1996-1997 0.16 0.17 0.29 0.41 0.26 0.26 

1997-1998 0.19 0.14 0.25 0.22 0.17 0.20 

1998-1999 0.40 0.78 0.45 0.32 0.425 0.49 

1999-2000 0.20 0.36 0.45 0.44 0.35 0.36 

2000-2001 0.50 0.55 0.57 0.23 0.455 0.47 

2001-2002 1.09 1.09 0.81 0.79 0.87 0.94 

2002-2003 0.36 1.15 1.52 1.25 1.05 1.07 

2003-2004 1.78 1.21 1.00 0.62 1.1 1.15 

2004-2005 0.38 0.60 0.52 0.34 0.485 0.46 

2005-2006 0.31 0.48 0.43 0.30 0.37 0.38 

2006-2007 0.22 0.62 0.63 0.43 0.56 0.47 

Γηάκεζε ηηκή κε 95% πηζαλόηεηα ππέξβαζεο 0.185 0.67 
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Ζ κέζε εηήζηα παξνρή ζηνλ πδξνκεηξηθφ απηφ ζηαζκφ είλαη ίζε κε 0,31 m3/s θαη 

επνκέλσο ην 30% ηεο ηηκήο απηήο είλαη ίζν κε 0,09 m3/s. Δπνκέλσο ε ΔΠΠ ζηνλ 

πδξνκεηξηθφ απηφ ζηαζκφ ηνπ π. Καξγφηε είλαη ίζε κε 0,185 m3/s, πνπ είλαη θαη ε 

κεγαιχηεξε απφ ηηο δχν ηηκέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε παξνρή ζηε ζέζε απηή θαηά 

ηελ πγξή πεξίνδν γίλεη ρακειφηεξε απφ 0,185 m3/s νη απνιήςεηο λεξνχ απηφκαηα 

ζηακαηνχλ. Απηφ κε άιια ιφγηα κεηαθξάδεηαη σο «φηαλ ζην 95% ησλ εηψλ νη 

απνιήςεηο ζα επηηξέπνληαη ηνπιάρηζην ζηηο κηζέο απφ ηηο εκέξεο ηεο ρεηκεξηλήο 

πεξηφδνπ ελψ ζην ππφινηπν 5% ησλ εηψλ νη απνιήςεηο ζα επηηξέπνληαη ζε 

ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο εκέξεο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ». ηελ ππφινηπε πεξίνδν νη 

απνιήςεηο δελ επηηξέπνληαη. 

ην ρήκα 6-12 παξνπζηάδεηαη ε ρξνλνζεηξά ησλ κέζσλ εκεξήζησλ παξνρψλ θαη ε 

ηηκή ηεο ΔΠΠ γηα ηνλ πδξνκεηξηθφ ζηαζκφ 3-3-3-95 ζηνλ π. Καξγψηε ελψ ζην ρήκα 

6-13 παξνπζηάδεηαη κεγέζπλζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 

ρακειψλ παξνρψλ. 
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ρήκα 6-12: ύγθξηζε ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ κέζσλ εκεξήζησλ παξνρώλ ζηε ζέζε ηνπ 
πδξνκεηξηθνύ ζηαζκνύ 3-3-3-95 ζηνλ π. Καξγώηε κε ηελ ΔΠΠ 
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ρήκα 6-13: Μεγέζπλζε από ην ρήκα 6-12 ζηελ πεξηνρή ησλ ρακειώλ παξνρώλ 

 

Ο θαζνξηζκφο ηεο ΔΠΠ δελ είλαη αξθεηφο λα πεξηγξάςεη ηελ έλλνηα Αεηθφξνπ Οξίνπ 

Δθηξνπήο θαζψο αλ επηηξαπνχλ νη απνιήςεηο ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ πάλσ απφ 

ηελ ΔΠΠ ηφηε ζα αλαηξαπεί πιήξσο ε δηαθχκαλζε ησλ θπζηθψλ πδξνγξαθεκάησλ 

αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα «θνπνχλ» νη αηρκέο ησλ πδξνγξαθεκάησλ. Ζ 

κεηάβαζε ζε έλα πδξνγξάθεκα ρσξίο αηρκέο, πνπ δελ απνηππψλεη ζε θαζεζηψο 

ξνήο θπζηθνχ πδαηνξεχκαηνο, ζα πξέπεη λα εκπνδηζηεί γηα απηφ θαη ηίζεηαη ε αξρή 

ηεο Μέγηζηεο Απνιήςηκεο Παξνρήο (ΜΑΠ).  
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Πίλ. 6-52: Καζνξηζκόο ηεο ΔΠΠ ζε δηάθνξεο ζέζεηο κέηξεζεο ησλ παξνρώλ ζηηο 
ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Βόξεηνπ Σξνόδνπο 

Τδξνκεηξηθόο 
ηαζκόο 

Λεθάλε 
Απνξξνήο 

30% Μέζεο 
Δηήζηαο 

Παξνρήο (m3/s) 

Γηάκεζε ηηκή 
κε 95% 

πηζαλόηεηα 
ππέξβαζεο 

(m3/s) 

Σειηθή Σηκή 
ΔΠΠ (m3/s) 

3-3-1-70 / 
Καθνπεηξηά 

Καξγψηεο 0.081 0.209 0.21 

3-3-2-60 / 
Πιαηαληά 

Καξγψηεο 0.019 0.025 0.025 

3-3-3-95 / 
Δπξχρνπ 

Καξγψηεο 0.09 0.185 0.18 

3-4-2-90 / 
Δπξχρνπ 

Αηζάο 0.011 0.00 0.01 

3-5-4-40 / 
Βπδαθηά 

Διηά 0.042 0.008 0.04 

3-7-1-50 / Γ. 
Παλαγηάο 

Οβγφο 0.117 0.155 0.155 

3-7-3-90 / 
Μαινχληα 

Οβγφο 0.092 0.0075 0.09 

2-7-2-75 / 
Φιέβαο 

Πχξγνο 0.047 0.079 0.09 

6-5-3-15 / 
Νήζνπ 

Γηαιηάο 0.039 0.00 0.039 

8-2-2-90 / 
Παλαγηά 
Γεκαηνχζα 

Αξαδίππνπ  0.0019 0.00 0.0019 

8-4-3-40 / Αγία 
Άλλα 

Σξέκηζνο 0.029 0.00 0.029 

8-8-2-50 / 
Βαβιά 

Μαξφλη 0.026 0.038 0.038 

9-8-6-05 / 
Απδήκνπ 

Απδήκνπ 0.005 0.00085 0.005 

1-1-3-95 / 
Κηζζνχζα 

Υα-πνηάκη 0.0352 0.0348 0.0352 

2-3-8-60 / 
Πάλσ Γηαιηά 

Μαθνχληα 0.012 0.0245 0.0245 
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6.13.3. Δθηίκεζε ηεο Μέγηζηεο Απνιήςηκεο Παξνρήο (ΜΑΠ) 

Ζ ΜΑΠ νξίδεηαη ζην αξρηθφ θείκελν πνπ αθνξά ζηελ ππφςε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 

Απζηξαιίαο σο ην ε δηαθνξά ησλ 20% θαη 50% πνζνζηεκνξίσλ ηεο εηήζηαο 

δηάκεζεο ηηκήο ησλ εκεξήζησλ παξνρψλ. Οη δηαθνξέο απηέο εηδηθά ζε πδαηνξεχκαηα 

πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηηο ηηκέο ησλ εκεξήζησλ παξνρψλ, 

νδεγνχλ ζε κηθξέο ηηκέο ηεο ΜΑΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ 3-3-3-95 ε ηηκή απηή είλαη ίζε κε 0,195 m3/s, ε νπνία είλαη 

αξθεηά ρακειή ηηκή (ιίγν πςειφηεξε ηεο ΔΠΠ). Γηα ηελ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο 

απηνχ ε εξεπλεηηθή νκάδα πνπ ζέζπηζε ηα θξηηήξηα απηά φξηζε σο ην 25% 

πνζνζηεκφξην (δειαδή ε 75% εκπεηξηθή πηζαλφηεηα ππέξβαζεο) ησλ δηαθνξψλ ησλ 

εκεξήζησλ παξνρψλ ηεο πγξήο πεξηφδνπ αλ αθαηξεζεί ε ΔΠΠ φπσο νξίζηεθε 

πξνεγνπκέλσο. ε πεξίπησζε αξλεηηθψλ δηαθνξψλ νη ηηκέο απηέο απαιείθνληαη. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην 25% ησλ εκεξψλ πνπ ε θπζηθή παξνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηελ ΔΠΠ θαηά κηα πνζφηεηα κηθξφηεξε ηεο ΜΑΠ, ηφηε ε παξακέλνπζα παξνρή ζα 

εμηζψλεηαη κε ηελ ΔΠΠ θαη νη απνιήςεηο ζα είλαη ίζεο κε ηε δηαθνξά ηεο θπζηθήο 

παξνρήο κε ηελ ΔΠΠ. ην ππφινηπν 75% ησλ εκεξψλ πνπ ε θπζηθή παξνρή είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ΔΠΠ θαηά κηα πνζφηεηα κηθξφηεξε ηεο ΜΑΠ δελ ζα γίλνληαη 

απνιήςεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ πνπ ε θπζηθή παξνρή είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ην άζξνηζκα ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ηφηε νη απνιήςεηο ζα είλαη ίζεο κε ηε ΜΑΠ 

ζην 100% ηνπ αληίζηνηρνπ ρξφλνπ. Ζ ηηκή ηεο ΜΑΠ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ππνινγίδεηαη 

σο 0.215 m3/s, ε νπνία επίζεο είλαη ειαθξά κεγαιχηεξε ηεο ΔΠΠ. 

Παξ' φια απηά ζεσξνχκε φηη ε παξαδνρή απηή είλαη εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθή ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ηδίσο φηαλ είλαη γλσζηφ φηη ηα πνηάκηα ηεο Κχπξνπ γεληθψο 

δελ θηινμελνχλ πιεζπζκνχο ςαξηψλ ζε αληίζεζε κε εθείλα ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο. 

Μεηά απφ δηάθνξεο δνθηκέο πξνηείλεηαη σο ε ΜΑΠ λα νξίδεηαη σο ην 60% 

πνζνζηεκφξην (δειαδή ε 40% εκπεηξηθή πηζαλφηεηα ππέξβαζεο) ησλ δηαθνξψλ ησλ 

εκεξήζησλ παξνρψλ ηεο πγξήο πεξηφδνπ αλ αθαηξεζεί ε ΔΠΠ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην 

60% ησλ εκεξψλ πνπ ε θπζηθή παξνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ΔΠΠ θαηά κηα 

πνζφηεηα κηθξφηεξε ηεο ΜΑΠ, νη απνιήςεηο ζα γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

παξακέλνπζα παξνρή λα εμηζψλεηαη κε ηελ ΔΠΠ. ην ππφινηπν 40% ησλ εκεξψλ 

πνπ ε θπζηθή παξνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ΔΠΠ θαηά κηα πνζφηεηα κηθξφηεξε 

ηεο ΜΑΠ δελ ζα γίλνληαη απνιήςεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ πνπ ε θπζηθή 

παξνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ηφηε νη απνιήςεηο 

ζα είλαη ίζεο κε ηε ΜΑΠ ζην 100% ηνπ αληίζηνηρνπ ρξφλνπ. Ζ ηηκή ηεο ΜΑΠ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ππνινγίδεηαη σο 0,525 m3/s.  
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ρήκα 6-14: Απεηθόληζε ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ζηελ θακπύιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρώλ 
ζηελ πγξή πεξίνδν γηα ην ζηαζκό 3-3-3-95 ζηνλ π. Καξγώηε 

ην ρήκα 6-14 παξνπζηάδεηαη ε θακπχιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρψλ ηεο 

πγξήο πεξηφδνπ θαη ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ. Γηαπηζηψλεηαη φηη 

ζην 10% ηνπ ρξφλνπ δελ ζα γίλνληαη θαζφινπ απνιήςεηο αθνχ ε δηεξρφκελε 

παξνρή είλαη κηθξφηεξε ηεο ΔΠΠ, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηνληζκέλε πεξηνρή 2 ζην 

ρήκα 6-14. Γηα ηελ πεξηνρή 1 ζην ίδην ζρήκα θαίλεηαη φηη γηα ηνπιάρηζην 30% ηνπ 

ρξφλνπ νη απνιήςεηο ζα είλαη ίζεο κε ηε ΜΑΠ. ην ππφινηπν 60% ηνπ ρξφλνπ ε 

παξνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ΔΠΠ θαηά κηα πνζφηεηα κηθξφηεξε ή ην πνιχ ίζε 

κε ηε ΜΑΠ. Γηα ην πνζνζηφ απηφ ηζρχεη ν νξηζκφο ηεο ΜΑΠ, φηη δειαδή ζην 60% 

ησλ εκεξψλ πνπ ε θπζηθή παξνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ΔΠΠ θαηά κηα 

πνζφηεηα κηθξφηεξε ηεο ΜΑΠ, νη απνιήςεηο ζα γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

παξακέλνπζα παξνρή λα εμηζψλεηαη κε ηελ ΔΠΠ. ην ππφινηπν 40% δελ ζα 

γίλνληαη απνιήςεηο. 

Πξάγκαηη, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα παξαπάλσ νη ζπλνιηθνί φγθνη ησλ δηεξρφκελσλ 

παξνρψλ, ησλ απνιήςεσλ θαη ηεο παξακέλνπζαο παξνρήο. Ζ κέζε απνξξνή γηα 

ηελ πγξή πεξίνδν ησλ 4 κελψλ ζηε ζέζε ηνπ ππφςε πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ είλαη ίζε 

κε 6,96 εθαη. m3, απφ ηα νπνία ηα 4,16 εθαη. m3 παξακέλνπλ σο ε πεξηβαιινληηθή 

παξνρή θαη ηα ππφινηπα 2,79 εθαη. m3 δεζκεχνληαη σο απνιήςεηο. Οη απνιήςεηο 

1 

2 
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ίζεο κε ηε ΜΑΠ αλέξρνληαη ζην 36% ηνπ ρξφλνπ, νη κεδεληθέο απνιήςεηο αλέξρνληαη 

ζην 12% ηνπ ρξφλνπ ελψ νη απνιήςεηο ιηγφηεξεο απφ ηε ΜΑΠ αλέξρνληαη ζην 

ππφινηπν 53% ηνπ αληίζηνηρνπ ρξφλνπ. 

Δηδηθά γηα ην Υα-πνηάκη γηα ηνλ πδξνκεηξηθφ ζηαζκφ πνπ βξίζθεηαη ιίγν θαηάληε απφ 

ηε ζέζε πνπ γίλεηαη κεξηθή εθηξνπή ηεο απνξξνήο ζην Νφηην Αγσγφ, πξνθχπηεη φηη 

απφ ηα 3,1 εθαη. m3 (ηεο κέζεο απνξξνήο ηεο πγξήο πεξηφδνπ πνπ δελ απέρεη 

βέβαηα πνιχ απφ ηελ κέζε εηήζηα απνξξνή) είλαη δπλαηή ε απφιεςε 1,0 εθαη. m3 

ελψ ηα ππφινηπα 2,1 εθαη. m3 ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ 

πξνο ηα θαηάληε. Γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν δελ ζα γίλνληαη θαζφινπ απνιήςεηο. 

Πίλ. 6-53: Δθηίκεζε ηεο Μέγηζηεο Απνιήςηκεο Παξνρήο (ΜΑΠ) θαη κέζνη εηήζηνη όγθνη 
απόιεςεο θαη πεξηβαιινληηθήο παξνρήο 

Τδξνκεηξηθόο 
ηαζκόο 

Λεθάλε 
Απνξξνήο 

ΜΑΠ 
(m3/s) 

Μέζνο 
όγθνο 

απνξξνήο 
(πγξή 

πεξίνδνο) 
(εθαη. m3) 

Μέζνο 
όγθνο 

απνιήςεσλ 
(πγξή 

πεξίνδνο) 
(εθαη. m3) 

Μέζνο όγθνο 
παξακέλνπζαο 

απνξξνήο 
(πγξή 

πεξίνδνο) 
(εθαη. m3) 

3-3-1-70 / 
Καθνπεηξηά 

Καξγψηεο 0.281 4.53 1.43 3.09 

3-3-2-60 / 
Πιαηαληά 

Καξγψηεο 0.0945 1.26 0.51 0.75 

3-3-3-95 / 
Δπξχρνπ 

Καξγψηεο 0.525 6.96 2.79 4.16 

3-4-2-90 / 
Δπξχρνπ 

Αηζάο 0.0846 0.99 0.30 0.69 

3-5-4-40 / 
Βπδαθηά 

Διηά 0.176 2.71 0.85 2.82 

3-7-1-50 / Γ. 
Παλαγηάο 

Οβγφο 0.495 9.3 2.49 6.72 

3-7-3-90 / 
Μαινχληα 

Οβγφο 0.498 7.46 2.16 5.30 

2-7-2-75 / 
Φιέβαο 

Πχξγνο 0.25 4.06 1.21 2.85 

6-5-3-15 / 
Νήζνπ 

Γηαιηάο 0.33 2.53 0.73 1.80 

8-2-2-90 / 
Παλαγηά 
Γεκαηνχζα 

Αξαδίππνπ  0.0051 0.046 0.004 0.042 

8-4-3-40 / Αγία 
Άλλα 

Σξέκηζνο 0.211 2.23 0.66 1.56 
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Τδξνκεηξηθόο 
ηαζκόο 

Λεθάλε 
Απνξξνήο 

ΜΑΠ 
(m3/s) 

Μέζνο 
όγθνο 

απνξξνήο 
(πγξή 

πεξίνδνο) 
(εθαη. m3) 

Μέζνο 
όγθνο 

απνιήςεσλ 
(πγξή 

πεξίνδνο) 
(εθαη. m3) 

Μέζνο όγθνο 
παξακέλνπζαο 

απνξξνήο 
(πγξή 

πεξίνδνο) 
(εθαη. m3) 

8-8-2-50 / 
Βαβιά 

Μαξψλη 0.112 1.96 0.55 1.41 

9-8-6-05 / 
Δπδήκνπ 

Απδήκνπ 0.021 0.419 0.067 0.351 

1-1-3-95 / 
Κηζζνχζα 

Υα-πνηάκη 0.20 3.06 0.99 2.07 

2-3-8-60 / 
Πάλσ Γηάιηα 

Μαθνχληα 0.038 0.78 0.207 0.577 
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ρήκα 6-15: Απεηθόληζε ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ζηελ θακπύιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρώλ 
ζηελ πγξή πεξίνδν γηα ην ζηαζκό 3-3-1-70 ζηνλ π. Καξγώηε ζηε ζέζε Καθνπεηξηά 
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ρήκα 6-16: Απεηθόληζε ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ζηελ θακπύιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρώλ 
ζηελ πγξή πεξίνδν γηα ην ζηαζκό 3-3-2-60 ζηνλ π. Καξγώηε ζηε ζέζε Πιαηαληά 
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ρήκα 6-17: Απεηθόληζε ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ζηελ θακπύιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρώλ 
ζηελ πγξή πεξίνδν γηα ην ζηαζκό 2-7-2-75 ζηνλ π. Πύξγν ζηε ζέζε Φιέβα 
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ρήκα 6-18: Απεηθόληζε ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ζηελ θακπύιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρώλ 
ζηελ πγξή πεξίνδν γηα ην ζηαζκό 3-7-3-90 ζηνλ π. Οβγόο ζηε ζέζε Μαινύληα 
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ρήκα 6-19: Απεηθόληζε ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ζηελ θακπύιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρώλ 
ζηελ πγξή πεξίνδν γηα ην ζηαζκό 3-4-2-90 ζηνλ π. Αηζάο ζηε ζέζε Δπξύρνπ 
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ρήκα 6-20: Απεηθόληζε ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ζηελ θακπύιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρώλ 
ζηελ πγξή πεξίνδν γηα ην ζηαζκό 3-5-4-40 ζηνλ π. Διηά ζηε ζέζε Βπδαθηά 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% πιθανόηηηα σπέρβαζης

Μ
έζ

η
 η

μ
ερ

ή
ζ

ια
 π

α
ρ

ο
τή

 σ
γ
ρ

ή
ς 

π
ερ

ιό
δ

ο
σ
 (

m
3
/s

) 
  

  
 .

ΔΠΠ

ΔΠΠ+ΜΑΠ

 

ρήκα 6-21: Απεηθόληζε ηεο ΔΠΠ θαη ηεο ΜΑΠ ζηελ θακπύιε δηάξθεηαο – εκεξήζησλ παξνρώλ 
ζηελ πγξή πεξίνδν γηα ην ζηαζκό 1-1-3-95 ζην Υα-πνηάκη ζηε ζέζε Κηζζνύζα 
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Δίλαη θαλεξφ φηη ζε θακπχιεο δηάξθεηαο – παξνρψλ φπνπ ε θαηαλνκή ησλ παξνρψλ 

ζε φια ηα δηαζηήκαηα πηζαλνηήησλ ππέξβαζεο είλαη ζρεηηθά νκνηφκνξθε (δειαδή 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ βαζηθήο απνξξνήο θαη ζρεηηθά ιίγεο πιεκκπξηθέο απνξξνέο), 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ π. Καξγψηε (βι. ρήκα 6-14 θαη ρήκα 6-15) ε ηηκή ηεο 

ΜΑΠ είλαη ζεκαληηθή ζε ζρεηηθά κεγέζε. Αληίζεηα ζε πδξνκεηξηθνχο ζηαζκνχο φπνπ 

αθελφο ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ παξνρψλ είλαη κεδεληθέο ή ζρεδφλ κεδεληθέο θαη 

αθεηέξνπ ιίγεο παξνρέο εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο (πιεκκπξηθέο παξνρέο), ηφηε ε 

ΜΑΠ απνηειεί κηα πνιχ κηθξή ηηκή. 

6.13.4. Δθηίκεζε Διαρίζησλ Παξακελνπζώλ Παξνρώλ θαηάληε 
πθηζηάκελσλ θξαγκάησλ 

ηελ παξάγξαθν 4.7 αμηνινγνχληαη απφ πιεπξάο ζεκαζίαο ηα πγξνηνπηθά 

νηθνζπζηήκαηα ηεο Κχπξνπ.  

ηα πιαίζηα ηεο Έθζεζεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο έγηλε κηα εθηίκεζε ηεο δήηεζεο λεξνχ 

απφ ζεκαληηθά θξάγκαηα ηεο Κχπξνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ εξγαζία πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ.  

Ζ θαηαζθεπή ελφο θξάγκαηνο ζηεξεί λεξφ ηφζν απφ ην πνηάκην νηθνζχζηεκα ζηα 

θαηάληε φζν θαη απφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο πνπ εκπινπηίδνληαη απφ ηε ξνή 

ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ. χκθσλα θαη κε ηελ Ο.Π.Τ. ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

κέηξα γηα ηελ επίηεπμε θαιήο θαηάζηαζεο ηφζν ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο φζν θαη 

ζηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα. ηα ηδηαίηεξα ηξνπνπνηεκέλα επηθαλεηαθά πδάηηλα 

ζψκαηα, φπσο απηά θαηάληε ησλ ζεκαληηθψλ θξαγκάησλ, ν πξνο επίηεπμε ζηφρνο 

είλαη ην θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ. 

ε φηη αθνξά ηνπο πδξνθνξείο νη νπνίνη εκπινπηίδνληαη απφ θνίηεο πνηακψλ, ε 

θαηαζθεπή θξάγκαηνο θαη δηαθνπή ηεο ξνήο επεξεάδεη άκεζα αξλεηηθά ηελ πνζνηηθή 

θαηάζηαζε. Έκκεζα επεξεάδεη δπζκελψο θαη ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε επεηδή 

απμάλεηαη, πνζνζηηαία, ε ζπκκεηνρή ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ πδξνθνξέα ηεο 

θαηείζδπζεο απφ εθηάζεηο γεσξγηθψλ θαη άιισλ ρξήζεσλ κε λεξά ησλ νπνίσλ ε 

πνηφηεηα είλαη θαηά θαλφλα ρεηξφηεξε απφ απηήλ ηνπ λεξνχ ηνπ πνηακνχ. Οη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ πδξνθνξέσλ απηψλ ζε εκπινπηηζηηθφ λεξφ απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο πνηακνχο εθηηκήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηζνδπγίνπ ησλ 

πδξνθνξέσλ ηεο Έθζεζεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο (Κεθάιαην 3).  
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Οη απαηηήζεηο απηέο απνηεινχλ ηε κία πνζνηηθή παξάκεηξν θαζνξηζκνχ ηεο δήηεζεο 

γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηα θξάγκαηα. 

ε φηη αθνξά ηα πνηάκηα ζψκαηα, έλα βαζηθφ κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε 

απνπζία, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, ζπλζεθψλ αλαθνξάο νη νπνίεο λα 

πνζνηηθνπνηνχλ ηε ζπζρέηηζε ησλ παξνρψλ ησλ πνηακψλ κε ην «θαιφ νηθνινγηθφ 

δπλακηθφ».  

ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ ε ζπζρέηηζε απηή είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο ιφγσ ηεο 

δηαθνπηφκελεο ή θαη εθήκεξεο ξνήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δίαηηα ησλ πεξηζζφηεξσλ 

απφ ηα πνηάκηα ζψκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε δπζθνιία απηή 

πξνηείλεηαη λα αθνινπζείηαη ε αθφινπζε πξνζέγγηζε ε νπνία εθαξκφζζεθε θαη θαηά 

ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο θαη: 

 Δίλαη δηαθαλήο θαη αληηθεηκεληθή, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα θξηζεί θαη δηνξζσζεί 

εθφζνλ πξνθχςνπλ λεψηεξα δεδνκέλα. 

 Βαζίδεηαη, φπνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία, ζηε θπζηθή δίαηηα ηνπ πνηακνχ. 

πγθεθξηκέλα αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Καηαξηίζηεθαλ νη θακπύιεο παξνρήο-δηάξθεηαο θαη όγθνπ απνξξνήο-

παξνρήο γηα ην πνηάκην ζψκα. Ζ δεχηεξε απφ ηηο θακπχιεο παξνπζηάδεη ηνλ 

κέζν εηήζην φγθν λεξνχ πνπ απνξξέεη κε παξνρέο κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο θάζε 

ηηκήο. 

 Θεσξήζεθε σο παξνρή αλαθνξάο ε ηηκή ηελ νπνία ππεξβαίλεη ε ξνή ηνπ 

πνηακνχ θαηά ην 50% ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ππάξρεη ξνή ζηνλ πνηακφ. 

αλ παξάδεηγκα, γηα πνηακφ γηα ηνλ νπνίν, θαηά κέζν φξν, ππάξρεη ξνή ην 

80% ηνπ έηνπο, παξνρή αλαθνξάο ζεσξήζεθε απηή ηεο νπνίαο ε ξνή 

ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ έηνπο θαη ηεο νπνίαο ππνιείπεηαη ην 60% ηνπ έηνπο. Ο 

θαζνξηζκφο ηεο παξνρήο αλαθνξάο ψζηε λα ηέκλεη ηελ θαηαλνκή ξνήο ηνπ 

πνηακνχ ζε δχν ηζφρξνλα κέξε δε ζηεξίρζεθε ζε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε, αιιά 

ειήθζε ζαλ αληηθεηκεληθφ θαη δηαθαλέο θξηηήξην ην νπνίν είλαη εχθνιν λα 

αλαζεσξεζεί ζην κέιινλ. 

 Θεσξήζεθε σο ειάρηζηνο απαηηνύκελνο όγθνο εηήζηαο εθξνήο από ην 

θξάγκα, απηφο ν νπνίνο απνξξέεη κε παξνρέο ίζεο ή κηθξφηεξεο ηεο παξνρήο 

αλαθνξάο. Οπζηαζηηθά, είλαη ν φγθνο ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηνλ ήκηζπ ρξφλν 

ξνήο ζηνλ πνηακφ. 

 Θεσξήζεθε φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ξνή ζηνλ πνηακό ηνπιάρηζηνλ 
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γηα ηνλ αξηζκφ κελψλ θαηά ηνπο νπνίνπο, θαηά κέζν φξν, ππήξρε ξνή ρσξίο ην 

θξάγκα. 

ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη θακπχιεο παξνρήο δηάξθεηαο 

πνπ πξνέθπςαλ γηα πνιινχο πδξνκεηξηθνχο ζηαζκνχο, αλ θαη αλάληε ησλ 

θξαγκάησλ, επεξεάζηεθαλ απφ ηηο απνιήςεηο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Καηά ζπλέπεηα 

δελ απεηθνλίδνπλ ηε δίαηηα ηνπ θπζηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο ην θξάγκα, αιιά ηε δίαηηα 

ησλ πνηακψλ φπσο είρε δηακνξθσζεί εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο.  

Οη πξνηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί γηα ηα θξάγκαηα θαη νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζπκςεθίδνπλ ηηο αλάγθεο εκπινπηηζκνύ θαη 

δηαηήξεζεο ξνήο ζην πνηάκην ζώκα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη αλάγθεο 

ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ πδξνθνξέσλ ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηαηήξεζε ξνήο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο Μειέηεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ πκβνχινπ πνπ απνηεινχλ 

θαη πξνηάζεηο κέηξσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ειάρηζησλ παξνρώλ θαηάληε ησλ θξαγκάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηεο 

απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνχ, ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

 Φξάγκα Αξκίλνπ: Σν θξάγκα απηφ θαιείηαη λα επηηχρεη πνιιαπινχο ζηφρνπο. 

Δληζρχνληαο ην δπλακηθφ ηνπ ηακηεπηήξα Κνχξξε, εμαζθαιίδνληαο παξνρέο γηα 

ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα, αιιά θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απνιήςεσλ γηα ηηο αλάγθεο ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ ηνπ έξγνπ Πάθνπ θαη 

γηα ηηο πςειέο δψλεο άξδεπζεο ηεο θνηιάδαο Γηαξίδνπ, ν ηακηεπηήξαο απηφο 

είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεη ηελ απαίηεζε ζπληήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ 

πνηακφ θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο, κε θαηάιιειε θαηαλνκή εληφο ηνπο έηνπο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ν ζπλνιηθφο επηζπκεηφο εηήζηνο φγθνο εθξνήο πξνο ηα θαηάληε 

ηνπ θξάγκαηνο πξνηείλεηαη λα είλαη 3,6 εθαη. m3. 

 Φξάγκα Καλλαβηνχο: Ζ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ ξνήο 

(45%) είλαη 40 l/s θαη ν αληίζηνηρνο φγθνο απνξξνήο είλαη 700.000 m3. Ζ ηηκή 

απηή είλαη πξαθηηθά ίζε κε ηα 660.000 m3 ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Απφ 

πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, ππάξρεη απαίηεζε εθξνήο 800.000 m3 εηεζίσο 

πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίδεηαη επαξθψο, κε λεξφ επηπιένλ ηνπ αλαθπθισκέλνπ 

Πάθνπ, ν πδξνθνξέαο Έδνπζαο ψζηε λα κελ απαηηεζνχλ πεξηθνπέο ζηηο 

αληιήζεηο. Πξνηείλεηαη ε θαηά ηη πςειφηεξε ηηκή ησλ 800.000 m3 εηήζηαο 

εθξνήο. Ζ εθξνή απηή ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζε φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο 

κε ηξφπν, ψζηε ε παξνρή εθξνήο λα κελ είλαη πνηέ κηθξφηεξε απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
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 Φξάγκα Αζπξνθξέκκνπ: Σν θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζε κηθξή απφζηαζε 

απφ ηελ εθβνιή ηνπ πνηακνχ ζηε ζάιαζζα. Ζ κηθξνχ κήθνπο θαηάληε ηνπ 

θξάγκαηνο θνίηε απαηηεί ηε δηαηήξεζε ξνήο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

αλαλεσλφκελνπ λεξνχ ζηα πθηζηάκελα ιηκλία έθηαζεο 10 πεξίπνπ εθηαξίσλ 

(βι. θεθ. 4.7.4). Απφ πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, ππάξρεη απαίηεζε εθξνήο 

ηνπιάρηζηνλ 500.000 m3 εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίδεηαη ν παξαιηαθφο 

πδξνθνξέαο. Ο εκπινπηηζκφο γίλεηαη κέζσ ηερλεηψλ εκπινπηηζηηθψλ ιηκλψλ 

ζηελ θνίηε. Πξνηείλεηαη λα αθήλνληαη ηνπιάρηζηνλ 1.500.000 m3 λεξνχ εηεζίσο 

ψζηε λα ππεξθαιχπηεηαη ε ειάρηζηε απαίηεζε εκπινπηηζκνχ, λα θαιχπηεηαη ε 

εμάηκηζε απφ ηα ιίκληα (πεξίπνπ 150.000 m3 ) θαη λα ηθαλνπνηείηαη θαη ε 

απαίηεζε επηθαλεηαθήο αλαλέσζεο ησλ λεξνχ   ε πεξίπησζε πνπ 

κειινληηθέο εμεηδηθεπκέλεο νηθνινγηθέο κειέηεο, ζχκθσλα κε ην θεθ. 4.7.4, 

πξνηείλνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ πνζφηεηα εθηξνήο, απηή ζα πξέπεη 

λα επαλεμεηαζζεί.  

 Φξάγκα Μαπξνθφιπκπνπ: Σα δεδνκέλα ηνπ πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ δελ ήηαλ 

επαξθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο παξνρήο – δηάξθεηαο. Σν θξάγκα έρεη 

θαηαζθεπαζζεί ζηνλ πνηακφ ηεο Υξπζνρνχο. Απφ πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, 

ππάξρεη απαίηεζε εθξνήο 200.000 m3 εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίδεηαη ν 

θαηάληε πδξνθνξέαο. Πξνηείλεηαη ε πδξνγεσινγηθή απαίηεζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε εηζήγεζε είλαη λα αθήλνληαη 200.000 m³ λεξνχ εηεζίσο κε ξπζκφ 

πνπ λα επλνεί ηνλ εκπινπηηζκφ. 

 Φξάγκα Δπξέηνπ: Σν θξάγκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ πιεπξάο πφξσλ γηα 

ην έξγν Υξπζνρνχο θαη νξηζκέλα έηε ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά θαη ζην ηζνδχγην 

άιισλ ηακηεπηήξσλ ηνπ έξγνπ (Αξγάθα, Πσκφο, Αγία Μαξίλα) κε κεηαθνξά 

λεξνχ. Απφ πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, ππάξρεη απαίηεζε ξνήο εκπινπηηζκνχ 

500.000 m3 εηεζίσο. Απφ ηελ θακπχιε φγθνπ απνξξνήο – παξνρήο ηνπ 

ζηαζκνχ r2-2-3-95, ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηηο παξνρέο ηεο ππφινηπεο ιεθάλεο 

απνξξνήο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ην θξάγκα, θαίλεηαη φηη  φγθνο απηήο ηεο 

ηάμεο εμαζθαιίδεηαη απφ ην θπζηθφ ζχζηεκα ηεο θαηάληε ιεθάλεο απνξξνήο 

κε παξνρέο κηθξφηεξεο ησλ 40 l/s νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα εκπινπηηζκφ. 

Οη παξνρέο ηεο ιεθάλεο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ην θξάγκα εμαζθαιίδνπλ 

θαη λεξφ γηα ηελ θαηάληε θνηιάδα. Απφ ην θξάγκα, ινηπφλ, πξνηείλεηαη λα 

αθήλνληαη ζπλνιηθά 130.000 m3 εηεζίσο θαηαλεκεκέλα ζηνπο κήλεο Ηαλνπάξην 

έσο θαη Μάην κε παξνρή 10 l/s.  

 Φξάγκα Αξγάθαο: Σν θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηνλ πνηακφ Μαθνχληα. Ζ 

παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ ξνήο (32%) είλαη 40 l/s θαη ν 

αληίζηνηρνο φγθνο απνξξνήο είλαη 580.000 m3. Ζ ηηκή απηή θξίλεηαη κεγάιε 

απφ πιεπξάο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηεη ην θξάγκα ζηα πιαίζηα 

ηνπ έξγνπ Υξπζνρνχο. Απφ πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, ππάξρεη απαίηεζε 

εθξνήο 300.000 m3 εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίδεηαη επαξθψο, ν 

πδξνθνξέαο ζηα θαηάληε. Πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ηεο πδξνγεσινγηθήο 
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απαίηεζεο δειαδή είλαη λα αθήλνληαη 300.000 m³ λεξνχ εηεζίσο κε ξπζκφ 

πνπ λα επλνεί ηνλ εκπινπηηζκφ. 

 Φξάγκα Πσκνχ: Σν θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηνλ πνηακφ Λεηβάδη. Ζ 

παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ ξνήο (45%) είλαη 17 l/s θαη ν 

αληίζηνηρνο φγθνο απνξξνήο είλαη 430.000 m3. Ζ ηηκή απηή θξίλεηαη κεγάιε 

απφ πιεπξάο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηεη ην θξάγκα ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ Υξπζνρνχο. Απφ πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, ππάξρεη 

απαίηεζε εθξνήο 100.000 m3 εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίδεηαη επαξθψο, 

ν πδξνθνξέαο ζηα θαηάληε. Πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ηεο πδξνγεσινγηθήο 

απαίηεζεο, δειαδή λα αθήλνληαη 100.000 m³ λεξνχ εηεζίσο κε ξπζκφ πνπ λα 

επλνεί ηνλ εκπινπηηζκφ. 

 Φξάγκα Αγίαο Μαξίλαο: Σν θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηνλ πνηακφ Ξεξφ. 

Γελ πθίζηαηαη πδξνκεηξηθφο ζηαζκφο, φκσο ε κέζε εηήζηα εηζξνή είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 230.000 m3. ην θξάγκα κεηαθέξεηαη γηα ηακίεπζε λεξφ απφ ην 

θξάγκα Δπξέηνπ. Γελ ππάξρεη απαίηεζε γηα εθξνή εκπινπηηζκνχ. Πξνηείλεηαη 

λα κελ ππάξρεη απαίηεζε ειάρηζηεο θαηάληε εθξνήο. 

 Φξάγκα Ξπιηάηνπ: Σν θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηνλ πνηακφ ηεο Διηάο. Ο 

κέζνο εηήζηνο φγθνο απνξξνήο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2 εθαη. m3. Φαίλεηαη φηη 

θαηά κέζν φξν ππάξρεη ξνή γηα ην 70% ηνπ ρξφλνπ ή 8 κήλεο αλά έηνο, αλ θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηηκή κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε μεξφηεηα ηνπ έηνπο. Ζ 

παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ ξνήο (35%) είλαη 15 l/s θαη ν 

αληίζηνηρνο φγθνο απνξξνήο είλαη 220.000 m3. Απφ πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, 

δελ ππάξρεη απαίηεζε εθξνήο γηα εκπινπηηζκφ. Πξνηείλεηαη λα πθίζηαηαη εθξνή 

επί 8 κήλεο (εθηφο Ηνπλίνπ-επηεκβξίνπ) κε ζπλνιηθφ φγθν 220.000 m3.  

 Φξάγκα Λεπθάξσλ: Σν θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηνλ πνηακφ πξγάηε 

(Πεληάζρνηλνο). ηα θαηάληε απηνχ έρεη θαηαζθεπαζζεί θαη ην θξάγκα 

Γηπνηάκνπ. Σν θξάγκα είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ σο πξνο ηελ απφδνζή 

ηνπ κε ηε κέζε εηήζηα εηζξνή λα ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηεο εθηηκεζείζαο θαηά 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ (8,2 εθαη. m3). Γελ πθίζηαηαη θαηάιιεινο 

πδξνκεηξηθφο ζηαζκφο κε επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ζρέζεο παξνρήο – 

δηάξθεηαο γηα ηνλ πνηακφ. Γελ πθίζηαηαη απαίηεζε εθξνψλ εκπινπηηζκνχ 

δεδνκέλνπ φηη κεηαμχ ηνπ θξάγκαηνο θαη ηνπ πδξνθνξέα παξεκβάιιεηαη ην 

θξάγκα Γηπνηάκνπ. Απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε θάπνηαο ξνήο ζηνλ πνηακφ 

θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο. Ζ ξνή απηή ζα θαηαιήγεη ζηνλ ηακηεπηήξα ηνπ 

Γηπνηάκνπ. Πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή ζηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Ματνπ ελφο 

ζπλνιηθνχ φγθνπ 100.000 m3 . 

 Φξάγκα Γηπνηάκνπ: Σν θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηνλ πνηακφ πξγάηε, 

θαηάληε ησλ Λεπθάξσλ. Απφ ηε κειέηε ηνπ πκβνχινπ γηα ηνλ έλα απφ ηνπο 

δχν θχξηνπο θιάδνπο πξνέθπςε φηη θαηά κέζν φξν ππάξρεη ξνή γηα ην 65% ηνπ 
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ρξφλνπ ή 8 κήλεο αλά έηνο, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηηκή κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ηε μεξφηεηα ηνπ έηνπο. Ζ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηνπ 

ρξφλνπ ξνήο (32%) είλαη 15 l/s θαη ν αληίζηνηρνο φγθνο απνξξνήο είλαη 

200.000 m3. Με κία ρνλδξηθή πξνζέγγηζε, ζεσξείηαη φηη γηα ην άζξνηζκα ησλ 

θιάδσλ, ν αληίζηνηρνο φγθνο είλαη δηπιάζηνο, δειαδή 400.000 m3. Απφ 

πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, εθηηκάηαη φηη, ππφ αδηαηάξαθηεο ζπλζήθεο, ν κέζνο 

εηήζηνο φγθνο εκπινπηηζκνχ ζα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 1 εθαη. m3. Ζ ηηκή απηή, 

σζηφζν, επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ δεδνκέλνπ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα έηε ζα μεπεξλά ην 25% ησλ εηζξνψλ. Πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή 

εληφο ηνπ έηνπο ελφο ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ 500.000 m3 θαηά ηελ πεξίνδν 

Μαξηίνπ-Απγνχζηνπ. Ο φγθνο απηφο ζα απμάλεηαη ζε 1.000.000 m3 φηαλ ε 

ζπλνιηθή ηακίεπζε  Ηαλνπαξίνπ ζηα θξάγκαηα ηνπ Ννηίνπ Αγσγνχ μεπεξλά ηα 

100.000.000 m3. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 1.000.000 m3 ζα θαηαλέκνληαη ζηελ 

πεξίνδν  Γεθεκβξίνπ-Απγνχζηνπ. 

 Φξάγκα Καιαβαζνχ: Σν θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηνλ πνηακφ Βαζηιηθφ. 

Φαίλεηαη φηη θαηά κέζν φξν ππάξρεη ξνή γηα ην 80% ηνπ ρξφλνπ ή 10 κήλεο 

αλά έηνο, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηηκή κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε 

μεξφηεηα ηνπ έηνπο. Ζ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ ξνήο 

(40%) είλαη 40 l/s θαη ν αληίζηνηρνο φγθνο απνξξνήο είλαη 600.000 m3. Απφ 

πδξνγεσινγηθήο πιεπξάο, εθηηκάηαη φηη, ππφ αδηαηάξαθηεο ζπλζήθεο, ν κέζνο 

εηήζηνο φγθνο εκπινπηηζκνχ ζα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 1 εθαη. m3. Τηνζεηείηαη ε 

πδξνγεσινγηθή απαίηεζε θαη θαηά ζπλέπεηα πξνηείλεηαη λα αθήλνληαη 1 εθαη. 

m3λεξνχ εηεζίσο φηαλ ε ζπλνιηθή ηακίεπζε  Ηαλνπαξίνπ ζηα θξάγκαηα ηνπ 

Ννηίνπ Αγσγνχ μεπεξλά ηα 100.000.000 m3. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 

1.000.000 m3 ζα θαηαλέκνληαη ζηελ πεξίνδν  Γεθεκβξίνπ-Απγνχζηνπ. Όηαλ ε 

ζπλνιηθή ηακηεπκέλε πνζφηεηα ζηα θξάγκαηα είλαη κηθξφηεξε πξνηείλεηαη λα 

αθήλνληαη 600.000 m3 .  

 Φξάγκα Γεξκαζφγεηαο: Λφγσ ηεο εκπινπηηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απφ ην 

θξάγκα Γεξκαζφγεηαο εθξένπλ πςεινί φγθνη λεξνχ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

γίλεηαη αλάιπζε απαηηήζεσλ εθξνψλ. 

 Φξάγκα Πνιεκηδίσλ: Σν αξδεπηηθφ απηφ θξάγκα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηνλ 

πνηακφ Γαξχιιε θαη, εθηφο ησλ θπζηθψλ εηζξνψλ κε κέζε ηηκή ηα 2,6 εθαη. m3, 

απνηειεί θαη απνδέθηε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο Λεκεζνχ. Σφζν ην θξάγκα, 

αιιά θαη ν πνηακφο ζηα θαηάληε απηνχ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο 

ηνπ Σ.Α.Τ. γηα λα αμηνινγεζνχλ σο απνδέθηεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο 

πφιεο ηεο Λεκεζνχ. Απφ ηε κειέηε αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα 

θαηά πφζνλ ζα ππάξρνπλ εθξνέο απφ ην θξάγκα ή ζα γίλεηαη απεπζείαο 

εκπινπηηζκφο ηνπ πδξνθνξέα. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ 

πδξνγεσινγηθή δηεξεχλεζε, απαηηείηαη εκπινπηηζκφο ηνπ πδξνθνξέα κε 1 εθαη. 

m3 εηεζίσο. 
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 Φξάγκα Κνχξξε: Σν θξάγκα Κνχξξε απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν έξγν 

ηακίεπζεο λεξνχ ηεο Κχπξνπ. Βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθήο εθξνήο απφ ην θξάγκα είλαη ε αλάγθε ηξνθνδνζίαο ηνπ 

πγξφηνπνπ θαη ηνπ ιηβαδηνχ ηνπ Φαζνπξίνπ θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

ζεκαληηθνχ θαη ππφ κεγάιε πίεζε ππφγεηνπ πδξνθνξέα ηνπ Αθξσηεξίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε ηξνθνδνζία ηνπ πγξνηφπνπ Φαζνπξίνπ ζπλεπηθνπξεί ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθνξέα, ελψ θαη νη δχν παξαπάλσ δξάζεηο είλαη πξνο 

πεξηβαιινληηθφ φθεινο ηεο αιπθήο ηνπ Αθξσηεξίνπ. χκθσλα κε ηελ 

πδξνγεσινγηθή δηεξεχλεζε απαηηείηαη εηήζηνο εκπινπηηζηηθφο φγθνο 

ηνπιάρηζηνλ 5 εθαη. m3. ε απηφλ πξνζηίζεηαη θαη απαίηεζε 500.000 m3 γηα ην 

Φαζνχξη. Απαηηνχληαη, δειαδή, ζπλνιηθά 5,5 εθαη. m3 εηεζίσο. Θα πξέπεη λα 

ζπληαρζεί ηερληθή κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηξνθνδνζίαο ηνπ Φαζνπξίνπ. 

Πεξηιεπηηθά ην πξνηεηλφκελν κέηξν γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ειάρηζησλ παξνρψλ 

θαηάληε ησλ θξαγκάησλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα:  

Πίλ. 6-54: Διάρηζηεο Παξνρέο θαηάληε θξαγκάησλ 

Φξάγκα 
Διάρηζηε 

Παξνρή (m3/έηνο) 
ρόιην 

Αξκίλνπ 3.600.000 
Καηαλνκή ζε φινπο ηνπο κήλεο 
ηνπ έηνπο 

Καλλαβηνχο 800.000 
Καηαλνκή ζε φινπο ηνπο κήλεο 
ηνπ έηνπο 

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

Μαπξνθφιπκπνπ 200.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ  

Δπξέηνπ 130.000 

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

Αξγάθα 300.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ  

Πσκνχ 100.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ  

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

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

Λεπθάξσλ 100.000 
Καηαλνκή ζηε πεξίνδν 
Ηαλνπαξίνπ-Ματνπ. 
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Φξάγκα 
Διάρηζηε 

Παξνρή (m3/έηνο) 
ρόιην 

Γηπνηάκνπ 

500.000 ή 

1.000.000 φηαλ ε 
ηακίεπζε ζηα 

θξάγκαηα Ννηίνπ 
Αγσγνχ μεπεξλά 
ηα 100.000.000 

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

Καιαβαζνχ 

600.000 ή 

1.000.000 φηαλ ε 
ηακίεπζε ζηα 

θξάγκαηα Ννηίνπ 
Αγσγνχ μεπεξλά 
ηα 100.000.000 

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

Γεξκαζφγεηαο - 

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

Πνιεκηδίσλ 1.000.000 
Με ξπζκφ πνπ λα επλνεί ηνλ 
εκπινπηηζκφ  

Κνχξξε 5.500.000 
Καηαλνκή ζε φινπο ηνπο κήλεο 
ηνπ έηνπο 

Με βάζε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη: 

 Ζ εθπφλεζε ηερληθήο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηξνθνδνζίαο ηνπ 

Φαζνπξίνπ. 

 Ζ εμαζθάιηζε ειάρηζησλ παξνρψλ θαηάληε θξαγκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 

6-54  
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7. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΜΔΓΑΛΧΝ 
ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

7.1. Έξγν Ννηίνπ Αγσγνύ 

7.1.1. Δηζαγσγή  

Σν έξγν ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ, φπσο απηφ έρεη πιένλ δηακνξθσζεί κε ηηο 

αιιεπάιιειεο πξνζζήθεο θαη δηαζπλδέζεηο επηκέξνπο έξγσλ, απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ Κχπξν. Σν έξγν 

δηαζπλδέεη επηθαλεηαθνχο πφξνπο θαηά κήθνο ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο νξνζεηξάο ηνπ 

Σξνφδνπο  κε ππφγεηνπο πδξνθνξείο θαηά κήθνο ησλ λνηίσλ αθηψλ θαη επηηξέπεη ηε 

κεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνχ, ζπκβάιινληαο ζηελ χδξεπζε ηνπ 75% πεξίπνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ ππφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν ηκήκαηνο ηεο λήζνπ θαη ζηελ άξδεπζε έσο 

θαη 14.000 εθηαξίσλ γεσξγηθήο γεο.  ηνλ παξαθάησ ράξηε (ρήκα 7 1), ν νπνίνο 

έρεη ζπληαρζεί απφ ην ΣΑΤ, παξνπζηάδνληαη  ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ έξγνπ. 

  

ρήκα 7-1: Έξγν Νόηηνπ Αγσγνύ 
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ηελ παξνχζα κειέηε, ν φξνο Έξγν Νφηηνπ Αγσγνχ, απφ δηαρεηξηζηηθήο πιεπξάο, 

αλαθέξεηαη ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο θαη ζηα ζεκεία δήηεζεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

αληηκεησπηζζνχλ εληαία ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ αθφκε 

θαη εάλ δελ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο θαζ’ εαπηφο ν Νφηηνο Αγσγφο 

απφ ην ζχλνιν ηεο παξερφκελεο πνζφηεηαο λεξνχ (π.ρ. άξδεπζε Πεληάζρνηλνπ απφ 

θξάγκα Γηπνηάκνπ ή χδξεπζε απφ Λεχθαξα ρσξίο παξεκβνιή Νφηηνπ Αγσγνχ). 

7.1.1.1. Τδαηηθνί Πφξνη  

Όπσο είλαη θαλεξφ, ην Έξγν ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην. 

πγρξφλσο, επεηδή νινθιεξψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κεγάινπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ αλαπηχρζεθαλ θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ απηφλνκα θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ζα ππάξρεη θνηλή 

αληίιεςε γηα ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ « Έξγν Νφηηνπ Αγσγνχ», ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο έθζεζεο ηα παξαθάησ έξγα ηεο ιίζηαο (α) ζα ζεσξνχληαη «απζηεξά» 

κέξνο ησλ πφξσλ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο. 

Οη πφξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο επφκελεο ιίζηεο (β) έσο (ε),  ζεσξνχληαη κέξνο 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνζηίζεληαη 

ζηνπο πφξνπο ησλ θξαγκάησλ ηεο ιίζηαο (α):  

(α) Δπηθαλεηαθνί πφξνη (θξάγκαηα ζπλδεδεκέλα κε ην Νφηην Αγσγφ): 

 Κνχξξε θαη εθηξνπή Γηαξίδνπ απφ Αξκίλνπ θαζψο θαη Υα πνηακνχ. 

 Γεξκαζφγεηαο (ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ αληηζηνηρεί, νπζηαζηηθά, ζε 

άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ην Νφηην Αγσγφ. Θεσξείηαη φηη ζην κέιινλ ζα 

ππάξρεη πιήξεο ζχλδεζε). 

 Καιαβαζζνχ. 

 Γηπνηάκνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηξνπήο απφ Μαξψλη. 

 Λεπθάξσλ. 

 Άρλαο  (νπζηαζηηθά αληηκεησπίδεηαη σο ζεκείν ηακίεπζεο κφλν). 

(β)  Φξάγκαηα κε ζπλδεδεκέλα κε ην Νφηην Αγσγφ. Πξφθεηηαη γηα ηα θξάγκαηα 

Πνιεκηδίσλ θαη Κηηίνπ, ηα νπνία αλ θαη κε ζπλδεδεκέλα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε αλαγθψλ πνπ θαιχπηεη ν Νφηηνο Αγσγφο. Σν θξάγκα ζην Κίηη, 

εηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ζαλ πφξνο εκπινπηηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ππφγεηνπ πδξνθνξέα θαη φρη ζαλ αλεμάξηεηνο επηθαλεηαθφο πφξνο. 
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(γ) Τπφγεηνη πδξνθνξείο. Πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ πδξνθφξα ζηξψκαηα απφ 

ηα νπνία θαιχπηνληαη αλάγθεο θνηλέο κε ην Νφηην Αγσγφ: 

 Αθξσηήξη 

 Γαξχιιεο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθαιάησζεο) 

 Γεξκαζφγεηα 

 Λάξλαθα – Κίηη 

 Μαξψλη 

 Πεληάζρνηλνο 

 Κνθθηλνρψξηα 

(δ) Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ιπκάησλ 

 Λεκεζνχ. Έσο ζήκεξα, κφλν ιχκαηα απφ ην θέληξν επεμεξγαζίαο ηεο 

Λεκεζνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλάγθεο πνπ θαιχπηεη θαη ν Νφηηνο Αγσγφο. 

 Λεπθσζίαο. Δμεηάδεηαη ε επίπησζε ηεο πινπνίεζεο κεηαθνξάο λεξνχ ζην 

αξδεπηηθφ έξγν Κνθθηλνρσξίσλ. 

 Λάξλαθαο. Τθίζηαηαη ζαλ ζελάξην ε πινπνίεζε έξγνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ 

πδξνθφξνπ ζην Κίηη γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ αξδεπηηθνχ. 

 Αγίαο Νάπαο θαη Παξαιηκλίνπ. Τθίζηαηαη ζαλ ζελάξην, ε πινπνίεζε έξγνπ 

αθαιάησζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ πδξνθνξέα Κνθθηλνρσξίσλ. 

 (ε) Μνλάδεο αθαιάησζεο ζηε Γεθέιεηα, Λάξλαθα, Λεκεζφ θαη Βαζηιηθφ.  

7.1.1.2. εκεία Εήηεζεο 

Θεσξείηαη φηη ην έξγν ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ απφ θνηλνχ κε ηηο αθαιαηψζεηο θαιχπηεη 

αλάγθεο χδξεπζεο ηεο Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη ηεο ππφ θπβεξλεηηθφ 

έιεγρν πεξηνρήο Ακκνρψζηνπ θαη ηηο αλάγθεο ησλ αξδεπηηθψλ Αθξσηεξίνπ, 

Πνιεκηδίσλ, Γεξκαζφγεηαο, Παξεθιεζηάο, Βαζηιηθνχ, Πεληάζρνηλνπ, Μαδσηνχ, 

Κηηίνπ θαη Κνθθηλνρσξίσλ.  



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  440055  ααππόό  552277 

7.1.2. Αμηνιόγεζε Τδξνινγηθνύ Γπλακηθνύ Φξαγκάησλ  

7.1.2.1. Φξάγκαηα ζπζηήκαηνο Νφηηνπ Αγσγνχ 

ηνλ Πίλ. 7-1 ζπγθξίλνληαη νη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο εηζξνψλ ζηα θξάγκαηα πνπ 

απνηεινχλ ην ζχζηεκα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ. εκεηψλεηαη φηη ε ηηκή γηα ηελ εθηξνπή 

απφ ην θξάγκα Αξκίλνπ είλαη απνηέιεζκα πξνζνκνίσζεο γηα ηα πδξνινγηθά έηε 

απφ ην 1970-71 έσο ην 2006-07 φπσο παξνπζηάδεηαη ζε παξαθάησ ππνθεθάιαην. 

Γηα ηελ εθηξνπή απφ ην Υα-πνηάκη δελ ππήξμαλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. Όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζε ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί έγηλε πξνζνκνίσζε κε βάζε ηηο 

εκεξήζηεο παξνρέο ηνπ πνηακνχ θαη γηα δηαθνξεηηθέο παξνρεηεπηηθφηεηεο έξγνπ 

εθηξνπήο. Ζ ηηκή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλ. 7-1 αληηζηνηρεί ζηελ επηθξαηέζηεξε 

παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ έξγνπ εθηξνπήο (115 l/s). 

Πίλ. 7-1: ύγθξηζε Δθηηκήζεσλ Δηζξνώλ ζηα Φξάγκαηα  

ΦΡΑΓΜΑ ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΔΗΡΟΖ (ζε εθαη. θπβ. κέηξα) 

 ύκθσλα κε 
αξρηθή κειέηε 
ζρεδηαζκνύ  

(όπσο 
ζπλνςίδεηαη 
ζηελ έθζεζε 

FAO ηεο 
επόκελεο 
ζηήιεο) 

ύκθσλα κε κειέηε 
FAO  

(βι. βηβι. 25) 
Rep. 1.4.1 - March 
2002 Πίλαθαο 6.1 

ύκθσλα κε 
έθζεζε ΣΑΤ 

«Αθαιάησζε θαη 
Νόηηνο Αγσγόο 

κνληέιν 
ιεηηνπξγίαο» 

(Ηαλνπάξηνο 2001) 

Παξνύζα κειέηε 

Κνχξξε 46,3 30  31,4 

Αξκίλνπ 
22,7 18 

 17,2 εηζξνή 
12 εθηξνπή 

Δθηξνπή απφ 
Υα-Πνηάκη - - - 

0,3 γηα 
παξνρεηεπηηθφηεηα 
εθηξνπήο 115 l/s 

Κνχξξε ζπλ 
εθηξνπή 
Αξκίλνπ 

69 48 44,4 43,4 

Γεξκαζφγεηα 14 13 12,2 14,4 

Καιαβαζζφο 12,9 6,4 6,2 7,1 

Γηπφηακνο 
(πεξηιακβάλεη 
ηελ εθηξνπή 
Μαξσλίνπ) 

9,3  5,4 4,4 5,1  

Λεχθαξα 8,2 - 2,2 1,3 

ΤΝΟΛΟ 
108,7 72,8 69,4 

71,3 ρσξίο ηελ 
εθηξνπή από Υα 

πνηάκη  

Αλ θαη ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο, νπζηαζηηθά νη εθηηκήζεηο ησλ δχν κειεηψλ πνπ 

ζηεξίρζεθαλ ζε δεδνκέλα κεηαμχ ηνπ 1970 θαη ηνπ 2000 (έθζεζε FAO 2002 θαη 

έθζεζε κνληέινπ Ννηίνπ Αγσγνχ θαη αθαιάησζεο 2001) είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο 
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παξνχζαο κειέηεο ε νπνία ζηεξίρζεθε ζε δεδνκέλα ησλ πδξνινγηθψλ εηψλ 1970-71 

έσο 2006-07. Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά πθίζηαηαη κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ παιαηφηεξσλ 

κειεηψλ ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ νη νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

αλαιχζεηο δεδνκέλσλ θαη ζε πξνζνκνηψζεηο κε βάζε δεδνκέλα βξνρνπηψζεσλ θαη 

παξνρψλ πξν ηνπ 1970. Ζ παξνχζα κειέηε επηβεβαηψλεη φηη ε δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην γεγνλφο φηη νη δηαζέζηκνη 

επηθαλεηαθνί πδαηηθνί πφξνη είλαη θαηά 35% πεξίπνπ κεησκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο 

εθηηκήζεηο θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπο. 

Οη ρξνλνζεηξέο εηζξνψλ ζηνπο ηακηεπηήξεο, ε ρξνλνζεηξά ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 

εηζξνψλ θαη ν θπιηφκελνο κέζνο φξνο ηεζζάξσλ εηψλ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 

7-3. Ζ θαηαλνκή ηνπ πδξνινγηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ έξγσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7-4. 

ηνλ Πίλ. 7-2 παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηήζησλ εηζξνψλ ζηα 

θξάγκαηα.  εκεηψλεηαη φηη ε ρξνλνζεηξά εθηξνπψλ απφ ην θξάγκα Αξκίλνπ είλαη 

απνηέιεζκα πξνζνκνίσζεο. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε εθηξνπή απφ ην Υα-πνηάκη ιφγσ 

ησλ κεγάισλ αβεβαηνηήησλ θαη ηεο κηθξήο ζεκαζίαο ηεο. 

Πίλ. 7-2: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξνλνζεηξώλ εηζξνώλ ζηα θξάγκαηα από 1970-71 έσο 
2006-07 (ζε εθαη. m³) 

Φξάγκα: 
Δθηξνπή 

Αξκίλνπ 
Γεξκαζφγεηα Λεχθαξα Γηπφηακνο Καιαβαζζφο Κνχξξεο 

Υξνλνζεηξά 

ζπλνιηθψλ 

εηζξνψλ 

Διάρηζηε 

ηηκή 
0 1,6 0,8 0,3 0,00 6,2 9,4 

Α’ 4κφξην 3,7 5,7 0,5 2 1,4 14,6 26,6 

Γηάκεζνο 10,9 11,69 0,5 3,74 3,29 28,18 58,5 

Γ’ 4κφξην 18,4 19,2 1,2 7,5 10,1 45,2 107,8 

Μέγηζηε 27,9 42,6 7,2 16,3 15,1 76,6 156,9 

Μέζε ηηκή 11,4 13,43 1,33 5,04 5,57 32,24 67,8 

Σππηθή 

απφθιηζε 
8,5 9,99 1,71 4,01 3,29 20,11 43,8 

ηνλ  Πίλ. 7-2 είλαη θαλεξή ε αζχκκεηξε θαηαλνκή ησλ εηζξνψλ (δηάκεζνο 

κηθξφηεξε κέζεο)  ραξαθηεξηζηηθφηεξε, φκσο, είλαη ε πνιχ κεγάιε ηππηθή απφθιηζε. 
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ΝΟΣΙΟ ΑΓΩΓΟ - Μέζη Εηήζια Ειζροή ζηα Φράγμαηα 

(εκαη. μ³)

Γιπόηαμος ; 5

Λεύκαρα; 1,7

Γερμαζόγεια; 

13,4

Καλαβαζζός; 

5,6

Κούρρης; 32

Αρμίνοσ 

Δκηροπή ; 

11,4

 

ρήκα 7-3: Μέζε Δηήζηα Δηζξνή ζηνπο Σακηεπηήξεο ηνπ Νόηηνπ Αγσγνύ   
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7.1.2.2. Έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο 

ην ρήκα 7-2 δηαθξίλεηαη κία ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ μεξψλ θαη πγξψλ εηψλ. Ζ 

απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο (θάζε έηνο κε ην ακέζσο πξνεγνχκελν) ηεο 

ρξνλνζεηξάο ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ζηα θξάγκαηα είλαη ίζε κε 0,298. Σν φξην γηα 

λα είλαη ζεκαληηθή κε 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (confidence interval) θαη γηα 

δείγκα 36 εηψλ είλαη 0,24. πλεπψο, ε ζπζρέηηζε ηεο εηζξνήο ζηα θξάγκαηα κε απηή 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο είλαη ζεκαληηθή. Απηνζπζρέηηζε κε ζεκαζία, κε έηε πξν 

ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ δελ παξαηεξήζεθε. 

7.1.2.3. Φξάγκαηα εθηφο ζπζηήκαηνο Νφηηνπ Αγσγνχ. 

Ζ κέζε εηήζηα εηζξνή ζην θξάγκα Πνιεκηδίσλ εθηηκήζεθε ζε 2,6 εθαη. θπβηθά κέηξα 

απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ίδηα, νπζηαζηηθά, ηηκή κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ άιισλ δχν 

κειεηψλ ηνπ Πίλ. 7-1. Δθηίκεζε ηεο κειέηεο ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ δε δηαηίζεηαη. 

Ζ κέζε εηήζηα ξνή ζηνλ πνηακφ Σξέκηζν αλάληε ηνπ θξάγκαηνο ζην Κίηη 

(πδξνκεηξηθφο ζηαζκφο 8-4-5-30) κεηαμχ 1970-71 θαη 2006-07 έρεη κεηξεζεί ίζε κε 

1,8 εθαη. θπβηθά κέηξα. Μεηαμχ 1970-71 θαη 1999-2000 ήηαλ 1,4 εθαη. θπβηθά κέηξα. 

Δθηίκεζε ηεο κειέηεο ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ δελ δηαηίζεηαη. Οπζηαζηηθά, νη εηζξνέο 

ζην Κίηη είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ κέξνο ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ππφγεηνπ πδξνθνξέα θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα αληηκεησπηζζεί ζαλ εληαίνο πφξνο κε ην 

ππφγεην πδάηηλν ζψκα. 

7.1.2.4. Τπφγεηνη πδξνθνξείο 

Έρεη πηνζεηεζεί ε παξαδνρή φηη νη παξαθάησ εηήζηνη φγθνη (ζε εθαη. m³) είλαη 

αεηθνξηθά απνιήςηκνη. 
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Πίλ. 7-3: Απνιήςηκνη Όγθνη (ζε εθαη. m³) 

Τδξνθνξέαο 

Αεηθνξηθά 

Απνιήςηκνη 

Όγθνη 

Απαίηεζε γηα 

Δπαλάθακςε 

Αθξσηήξη 5 2 

Γαξχιιεο 4 2,5 

Γεξκαζφγεηα
18

 0 0 

Λάξλαθα – Κίηη 2,5 1,7 

Μαξψλη
19

 0,8 
3,5 

0,8 
2,7 

Πεληάζρνηλνο
13

 0,9 0,4 

Κνθθηλνρψξηα  11 8 

ΤΝΟΛΟ 26 16,9 

Όκσο απφ ηα 16,9 εθαη. m³ ηνπ Πίλ. 7-3 έρεη εθηηκεζεί φηη κφλν ηα 8 εθαη. m³ 

αθνξνχλ δηαηξήζεηο ζε εθηάζεηο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, ελψ ηα ππφινηπα 8,9 εθαη. m³ 

αθνξνχλ αξδεχζεηο κφλν απφ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο.  

7.1.2.5. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ ιπκάησλ 

7.1.2.5.1. Λεπθσζία 

Ο ηξφπνο δηάζεζεο ησλ απμεκέλσλ πνζνηήησλ ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ 

Λεπθσζίαο δελ έρεη νξηζηηθά επηιεγεί. Ζ παξαθάησ αλάιπζε αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαηά ηε θάζε εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 

χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ απηφ θαη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, ελδέρεηαη ν κεγαιχηεξνο 

φγθνο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηεο Λεπθσζίαο απφ ηα Κέληξα Δπεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ηεο Βαζηάο Γσληάο θαη ηεο Αλζνχπνιεο ζα ππνβάιιεηαη  ζε πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία αθαίξεζεο αιάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ γηα άξδεπζε ζηελ πεξηνρή ησλ Κνθθηλνρσξηψλ. Σν ζεκαληηθφηεξν 

                                            

 

18
 Ο πδξνθνξέαο Γεξκαζφγεηαο ζεσξείηαη εληαίνο πφξνο κε ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ θξάγκαηνο. 

19
 Πεξηιακβάλεη θαη θνίηεο Πνχδε θαη Ξεξνχ. 
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πξφβιεκα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε δηάζεζε ηεο άικεο. Δπεηδή ην 

αλαθπθισκέλν λεξφ ζα κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη ζα ηακηεχεηαη ζην 

θξάγκα Άρλαο, πξνβιέθζεθε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ 

Νφηηνπ Αγσγνχ. Σν ζρεηηθφ ζελάξην πνπ παξνπζηάδεηαη ζε επφκελα ππνθεθάιαηα 

ζεσξεί εκεξήζηα παξνρή 32.000 m³ πξνο ηα Κνθθηλνρψξηα.  

7.1.2.5.2. Λεκεζόο 

Έσο ζήκεξα, κφλν ιχκαηα απφ ην θέληξν επεμεξγαζίαο ηεο Λεκεζνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλάγθεο πνπ θαιχπηεη θαη ν Νφηηνο Αγσγφο. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πνζφηεηεο πνπ δηεηέζεζαλ γηα άξδεπζε κεηαμχ 2004 θαη 

2007: 

Πίλ. 7-4: Πνζόηεηεο Αλαθπθισκέλνπ Νεξνύ πνπ Γηεηέζεζαλ ζηελ Άξδεπζε 

Έηνο Όγθνο 

αλαθπθισκέλσλ 

ιπκάησλ 

(εθαη. m3) 

Όγθνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζε 

άξδεπζε 

(εθαη. m3) 

2004 6,2 3,8 

2005 6,4 4,1 

2006 6,5 4,7 

2007 6,4 5,5 

2008 5,5 4,7 

2009 5,8 4,0 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηθνπέο πδξνδφηεζεο γηα ην 2008-2009, είλαη ινγηθή 

ππφζεζε γηα ην εγγχο κέιινλ φηη ζα παξάγνληαη 6,5 πεξίπνπ εθαη. m³ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ αλά έηνο θαη ζα δηαηίζεληαη ζηελ άξδεπζε ηα 5,5 πεξίπνπ. 

Μειινληηθά, είλαη δπλαηφλ λα ζεσξείηαη φηη νη πνζφηεηεο ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά 

δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ επεθηάζεσλ ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ 

λέσλ ζηαζκψλ επεμεξγαζίαο ηνπ .Α. Λεκεζζνχ. 

7.1.2.5.3. Λάξλαθα θαη Αγία Νάπα - Παξαιίκλη 

Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ ηεο Λάξλαθαο δελ αθνξά αλάγθεο ζρεηηθέο κε 

ην Νφηην αγσγφ δεδνκέλνπ φηη αμηνπνηείηαη γηα ηελ άξδεπζε πεξηβάιινληνο, θήπσλ, 
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γεπέδσλ θιπ. ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξλαθαο. Τθίζηαηαη έλα αξρηθφ ζρέδην γηα 

κειινληηθή αμηνπνίεζε ζε ελίζρπζε ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ ππφγεηνπ 

πδξνθφξνπ ζην Κίηη. Σν έξγν απηφ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αθνξά ηηο κειινληηθέο 

πνζφηεηεο ιπκάησλ ηεο Λάξλαθαο θαη ησλ πέξημ θνηλνηήησλ πέξαλ ησλ 2,5 εθαη. m³ 

πεξίπνπ πνπ αμηνπνηνχληαη ζήκεξα ζηηο αλάγθεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Καη ηα αλαθπθινχκελα ιχκαηα Αγίαο Νάπαο – Παξαιηκλίνπ δελ ζεσξείηαη φηη 

αθνξνχλ αλάγθεο ζρεηηθέο κε ην Νφηην Αγσγφ. Τπάξρεη σζηφζν ζθέςε γηα 

εκπινπηηζκφ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα ησλ Κνθθηλνρσξηψλ. 

7.1.2.6. Αθαιαηψζεηο 

Δίλαη ζε εμέιημε θαη ζα νινθιεξσζεί πξφγξακκα αλαβάζκηζεο-επέθηαζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο (Γεθέιεηα, Λάξλαθα) θαη πξνζζήθεο λέσλ. Ζ 

ζπλδπαζκέλε εθκεηάιιεπζε ησλ θξαγκάησλ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη ησλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο αλαιχεηαη ζην Κεθάιαην 4.  
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7.1.3. Δθηίκεζε Απόδνζεο ησλ Φξαγκάησλ 

7.1.3.1. Μεζνδνινγία 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απφδνζεο ησλ θξαγκάησλ θαηαξηίζζεθε θαη αμηνπνηήζεθε 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο ησλ έξγσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ. 

Σν κνληέιν πξνζνκνηψλεη ζε κεληαία βάζε ην ηζνδχγην ζηνπο ηακηεπηήξεο Αξκίλνπ, 

Κνχξξε, Γεξκαζφγεηαο, Καιαβαζζνχ, Λεπθάξσλ θαη Γηπνηάκνπ. Γηα ηνλ ηακηεπηήξα 

Πνιεκηδίσλ, ν νπνίνο δελ είλαη εληαγκέλνο ζην ζχζηεκα, έγηλε ρσξηζηή 

πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο. Ο ηακηεπηήξαο Άρλαο πεξηιακβάλεηαη κφλν ζαλ επηπιένλ 

ηακίεπζε θαη επηθάλεηα εμάηκηζεο, ελψ αγλννχληαη ηπρφλ εηζξνέο νη νπνίεο ζα είλαη 

πνιχ κηθξέο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. 

Γηα θάζε ηακηεπηήξα απαηηείηαη κεληαία ρξνλνζεηξά εηζξνψλ θαη κέζν χςνο εμάηκηζεο 

γηα θάζε κήλα. Δπίζεο, απαηηείηαη ε εηήζηα δήηεζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ Νφηηνπ 

Αγσγνχ, θαζψο θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο ζε θάζε κήλα ηνπ έηνπο. Σν κνληέιν 

αληηκεησπίδεη ην ζχλνιν ησλ θξαγκάησλ ζαλ πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα θαη 

θαηαλέκεη ηε δήηεζε, ζηελ αξρή θάζε κήλα, ζε θάζε ηακηεπηήξα αλαινγηθά σο πξνο 

ην ιφγν ηνπ ηακηεπκέλνπ απνιήςηκνπ χδαηνο ζηνλ ηακηεπηήξα απηφ πξνο ην 

ζπλνιηθά ηακηεπκέλν απνιήςηκν φγθν ζε φινπο ηνπο ηακηεπηήξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φινη νη ηακηεπηήξεο αδεηάδνπλ ή γεκίδνπλ πνζνζηηαία ζπγρξνληζκέλα, θάηη ην νπνίν, 

δηαρεηξηζηηθά, είλαη επλντθφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππεξρεηιίζεσλ. 

Γηα θάζε κήλα, ππνινγίδεηαη ην ηζνδχγην θάζε ηακηεπηήξα κε βάζε ηηο εηζξνέο, ην 

χςνο εμάηκηζεο επί ηελ επηθάλεηα ηνπ ηακηεπηήξα ζηελ αξρή ηνπ κήλα, ηηο απψιεηεο 

ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ φγθνπ ηακίεπζεο (κφλν γηα ηνπο ηακηεπηήξεο Κνχξξε θαη 

Πνιεκηδίσλ) θαη ηελ απφιεςε. Ζ απφιεςε ζεσξείηαη θαη’ αξρήλ ίζε κε ηε δήηεζε. 

Δθφζνλ κεηά ηελ εθηίκεζε ηζνδπγίνπ πξνθχςεη φγθνο ηακίεπζεο κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

ειάρηζην νξηζκέλν, ε απφιεςε κεηψλεηαη αλάινγα, ην ηζνδχγην επαλεθηηκάηε θαη 

θαηαγξάθεηαη ην έιιεηκκα ηνπ κήλα ίζν κε ηε δηαθνξά δήηεζεο θαη απφιεςεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηακηεπκέλνο φγθνο ππεξβεί ην κέγηζην νξηζκέλν, ε ππέξβαζε 

αθαηξείηαη απφ ην ηζνδχγην θαη θαηαγξάθεηαη ζαλ ππεξρείιηζε. 

Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ν ηακηεπηήξαο Αξκίλνπ, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηνπο 

πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Ννηίνπ Αγσγνχ ρσξίο, φκσο, λα απνηειεί κέξνο ηνπ 

ζαλ ηακίεπζε, ελψ ζπγρξφλσο πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη θαη απαηηήζεηο ηεο ιεθάλεο 
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Γηαξίδνπ θαη ησλ έξγσλ Πάθνπ. Γηα ηνλ ηακηεπηήξα Αξκίλνπ έγηλε ηδηαίηεξε 

δηαρεηξηζηηθή κειέηε πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην εληαίν κνληέιν. Απηή πεξηγξάθεηαη 

ζην επφκελν ππνθεθάιαην. Δηδηθή πεξίπησζε απνηειεί θαη ε δπλαηφηεηα εθηξνπήο 

κέξνπο ηεο ξνήο απφ ην Υα-πνηάκη πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Κνχξξε. Ζ πεξίπησζε απηή 

εμεηάδεηαη ζην ππνθεθάιαην 7.1.3.2.3. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απφδνζεο ησλ έξγσλ ππφ ηηο ζεκεξηλέο πδξνινγηθέο 

ζπλζήθεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεληαίεο ρξνλνζεηξέο ησλ πδξνινγηθψλ εηψλ 1969-

70 έσο 2006-07. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή δελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα ηάζε ζην πδξνινγηθφ θαζεζηψο. Σν ηειηθφ 

πδξνινγηθφ έηνο είλαη ην 2006-07 επεηδή έσο θαη απηφ δηεηίζελην ζηνηρεία απφ ην 

ΣΑΤ γηα ην ζχλνιν ησλ θξαγκάησλ θαηά ηελ έλαξμε αλάπηπμεο ηνπ  κνληέινπ. Δίλαη 

αζθαιψο απιφ λα πξνζηεζνχλ θαη επηπιένλ πδξνινγηθά έηε. Δπίζεο απιφ είλαη λα 

επηιεγεί δηαθνξεηηθή ρξνλνζεηξά εηζξνψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

7.1.3.2. Ο ηακηεπηήξαο Αξκίλνπ 

Ο ηακηεπηήξαο Αξκίλνπ θαιείηαη λα επηηχρεη πνιιαπινχο θαη, ζε θάπνην βαζκφ, 

ζπγθξνπφκελνπο ζηφρνπο. Απηνί είλαη: 

 Ζ ζπληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ πνηακφ θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη κεηά ηελ απνκάθξπλζε απφ ην θξάγκα 

ζπκβάιινπλ θαη άιιεο πεγέο λεξνχ, θξίζεθε φηη νη παξνρέο πνπ αθήλνληαη 

γηα λα θαιχςνπλ ηνλ επφκελν ζηφρν παξαθάησ, κε θαηάιιειε θαηαλνκή 

εληφο ηνπ έηνπο είλαη δπλαηφλ λα θαιχςνπλ θαη ηελ απαίηεζε απηή. 

 Ζ εμαζθάιηζε παξνρψλ ζην θαηάληε ηκήκα ηνπ πνηακνχ ηφζν γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα φζν θαη γηα ηελ θάιπςε απνιήςεσλ 

γηα αλάγθεο ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ θαη γηα ην έξγν Πάθνπ. 

 Ζ εμαζθάιηζε παξνρψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ άξδεπζεο ησλ 

πςειψλ δσλψλ ηεο θνηιάδαο Γηαξίδνπ κε έξγν πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή. 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ηακηεπηήξα Κνχξξε. 

7.1.3.2.1. Εθξνέο πξνο ηα θαηάληε 

ην ρήκα 7-4 παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα εθξνή απφ ην θξάγκα πξνο ηα θαηάληε απφ 

ην 1999. Αγλνψληαο ην 2008 ν κέζνο φγθνο είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ 3 
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εθαηνκκχξηα. Χζηφζν, αξθεηά έηε νη εθξνέο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ 

“Paphos Water Supply and Ezousa – Dhiarizos Works, Feasibility Study, Volume 1” 

ησλ H. Humphreys and J. A. Theophilou (1992) θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Δπαξρηαθνχ 

Γξαθείνπ Πάθνπ ηνπ ΣΑΤ (22/5/09) ε απαίηεζε γηα φγθν εηήζηαο εθξνήο εθηηκήζεθε 

ίζε κε 3,6 εθαη. m³. 

ην ρήκα 7-5 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εθξνψλ αλά κήλα γηα δηάθνξα έηε. Με 

εμαίξεζε κεκνλσκέλα έηε (πνπ θαίλεηαη φηη πεξηιακβάλνπλ θαη ππεξρεηιίζεηο), ηελ 

πεξίνδν απφ Γεθέκβξην έσο Μάξηην δελ πξαγκαηνπνηνχληαη εθξνέο. Ζ πιήξεο απηή 

απνπζία εθξνψλ δε ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηή γηα ηελ πγξή πεξίνδν παξά κφλν 

ζε ηδηαίηεξα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. Αθφκε θαη εάλ πθίζηαηαη επαξθήο απνξξνή απφ 

ηηο ιεθάλεο πνπ ζπκβάιινπλ θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα 

εμαζθαιίδεηαη θαη ζην πνηάκη θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο θάπνηα ξνή θαηά ηνπο πγξνχο 

κήλεο. ην ρήκα 7-6 ζπγθξίλνληαη ε κέζε κεληαία θαηαλνκή πνπ έρεη θαηαγξαθεί 

(δελ ειήθζε ππφςε ην έηνο 2008 ιφγσ εθηάθησλ ζπλζεθψλ) κε ηελ πξνηεηλφκελε 

θαηαλνκή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαηά ηηο πξνζνκνηψζεηο κε ην κνληέιν. 

Τπάξρεη κία κηθξή κείσζε εθξνψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη αχμεζε θαηά ηε 

ρεηκεξηλή. 

7.1.3.2.2. Θθαλνπνίεζε δήηεζεο πςειώλ δσλώλ Δηαξίδνπ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Πάθνπ ηνπ 

ΣΑΤ, ε εηήζηα δήηεζε ησλ Κνηλνηήησλ πνπ ζα αξδεπηνχλ κε ην ππφ θαηαζθεπή έξγν 

ζα είλαη ηεο ηάμεο  ησλ 1,4 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ. Ζ κεληαία θαηαλνκή εθηηκήζεθε θαη 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7-7. Ζ ππφζεζε φηη φιε ε θαηαλάισζε ζπγθεληξψλεηαη 

θαηά ηνπο μεξνχο κήλεο είλαη δπζκελήο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακηεπηήξα. 
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ρήκα 7-4: Καηαγεγξακκέλνη Δηήζηνη Όγθνη Δθξνήο από ην Φξάγκα Αξκίλνπ πξνο ηα θαηάληε    
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ρήκα 7-5: Καηαγεγξακκέλεο Μεληαίεο Καηαλνκέο ηεο Δθξνήο από ην Φξάγκα Αξκίλνπ πξνο ηα Καηάληε      
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ρήκα 7-6: Μέζε Μεληαία Καηαλνκή ηεο Δθξνήο θαη Καηαλνκή πνπ Δθαξκόζζεθε ζηηο πξνζνκνηώζεηο       
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ρήκα 7-7: Καηαλνκή ηεο Εήηεζεο γηα Άξδεπζε από ην Φξάγκα Αξκίλνπ ησλ Οξεηλώλ Κνηλνηήησλ        
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7.1.3.2.3. Εθηξνπή πξνο Κνύξξε 

Ζ εθηξνπή πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Κνχξξε γίλεηαη κέζσ αγσγνχ θαη ηεο ζήξαγγαο 

Γηαξίδνπ. χκθσλα κε ην ΣΑΤ, ε κέγηζηε εθηξεπφκελε παξνρή, γηα πξνζηαζία θαη 

ησλ δηθιίδσλ ζηελ είζνδν ηεο ζήξαγγαο απφ θξαδαζκνχο, είλαη ιίγν κεγαιχηεξε 

απφ 4,5 m3/s. ην κνληέιν πηνζεηήζεθε ε ηηκή ησλ 4,5 m3/s πνπ αληηζηνηρεί ζε 

κέγηζηε δπλαηφηεηα κεληαίαο εθηξνπήο ελφο φγθνπ 11.664 εθαη. m³. 

Με ηνλ ππνινγηζκφ κεληαίνπ ηζνδπγίνπ θαη κε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεληαίαο 

κέγηζηεο δπλαηφηεηαο εθηξνπήο είλαη πηζαλφ λα ππνεθηηκεζνχλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ππεξρεηιίζεηο ιφγσ νιηγνήκεξσλ πιεκκχξσλ. χκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Πάθνπ ηνπ ΣΑΤ αιιά θαη ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη φηαλ ν ειεχζεξνο φγθνο ζηνλ ηακηεπηήξα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 

εθαη. m³, ε δπλαηφηεηα δηφδεπζεο πιεκκχξσλ επηηξέπεη ηε κεληαία πξνζέγγηζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ ρσξίο θίλδπλν ππνεθηίκεζεο ησλ ππεξρεηιίζεσλ. Όηαλ ν ειεχζεξνο φγθνο 

ζηνλ ηακηεπηήξα είλαη κηθξφηεξνο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αδχλαηνλ λα εθηηκεζεί 

αθξηβψο κε κεληαίν ηζνδχγην ε δπλαηφηεηα δηφδεπζεο πιεκκχξσλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγηζζεί ην ζέκα απηφ ζρεηηθά ζπληεξεηηθά έγηλε ζην κνληέιν ε ππφζεζε φηη 

κεηψλεηαη ε παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ έξγνπ εθηξνπήο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ν 

ηακηεπκέλνο φγθνο είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 3,3 εθαη. m³  (κέγηζηε ηακίεπζε θξάγκαηνο 

4,3 εθαη. m³) γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε δπλαηφηεηα κεληαίαο εθηξνπήο κεηψλεηαη ζην 

50% ηεο θαλνληθήο ελψ φηαλ ν ηακηεπκέλνο φγθνο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 90% ηνπ 

ζπλνιηθνχ (άλσ ησλ 3.870.000 m³) ε δπλαηφηεηα κεληαίαο εθηξνπήο κεηψλεηαη ζην  

25% ηεο θαλνληθήο. Όπσο θάλεθε απφ ηελ πξνζνκνίσζε ην ζέκα απηφ δελ είρε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηεο πξνζέγγηζεο δεδνκέλνπ φηη νη 

ππεξρεηιίζεηο θαίλεηαη λα είλαη πνιχ ζπάληεο. 

7.1.3.2.4. Πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ ηακηεπηήξα 

Ζ δήηεζε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί θάζε κήλα ζε φηη αθνξά ηηο εθξνέο πξνο ηα 

θαηάληε θαη ηελ άξδεπζε ησλ νξεηλψλ θνηλνηήησλ είλαη δεδνκέλε. Δίλαη, φκσο, 

απαξαίηεην λα δηακνξθσζνχλ θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακηεπηήξα αλαθνξηθά κε ηηο 

πνζφηεηεο πνπ ζα ηακηεχνληαη ή ζα εθηξέπνληαη πξνο ηνλ Κνχξξε. Ζ ζπλνιηθή 

εηήζηα δήηεζε εληφο ηεο ιεθάλεο Γηάξηδνπ έρεη εθηηκεζεί ζε 3,6 εθαη. m³  (θαηάληε 

θνίηε) ζπλ 1,4 εθαη. m³ (νξεηλέο θνηλφηεηεο) δειαδή 5 εθαη. m³ ηα νπνία πξέπεη λα 

δηαηεζνχλ θπξίσο θαηά ηε μεξή πεξίνδν. Ζ κέγηζηε ηακίεπζε ζην θξάγκα είλαη 4,3 m³  

θαη κάιηζηα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη επηζπκεηφ θαηά ηελ πγξή πεξίνδν 
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λα ππάξρεη ειεχζεξνο φγθνο δηφδεπζεο ηεο ηάμεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ θπβηθψλ 

κέηξσλ γηα λα πξνιακβάλνληαη νη ππεξρεηιίζεηο. Τπάξρεη ζπλεπψο κία ζχγθξνπζε 

πξνηεξαηνηήησλ κεηαμχ ηεο εθηξνπήο πξνο Κνχξξε θαη ηεο ηακίεπζεο γηα ηελ 

θάιπςε ζεξηλψλ αλαγθψλ. 

Αθνινπζήζεθαλ δχν ηχπνη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πνιηηηθή εθηξνπήο πξνο Κνχξξε θαη 

ηακίεπζεο θαη γηα θάζε κία έγηλαλ δνθηκέο γηα λα εληνπηζζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο 

παξακέηξσλ. χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ γίλεηαη ζηα 

παξαθάησ γξαθήκαηα (ρήκα 7-9,  ρήκα 7-10 θαη ρήκα 7-11).   

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζαλ Πνιηηηθή 1 ζπλίζηαην ζηα 

παξαθάησ: 

Δθηξνπή πξνο Κνχξξε δελ πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ν ηακηεπηήξαο Αξκίλνπ δελ 

είλαη πιήξεο ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ. Απηή είλαη πξαθηηθή πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηε 

Μειέηε θνπηκφηεηαο “Paphos Water Supply and Ezousa – Dhiarizos Works, 

Feasibility Study, Volume 1” ησλ H. Humphreys and J. A. Theophilou (1992). 

Δθηξνπή πξνο Κνχξξε δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ Ηνχλην έσο θαη επηέκβξην. 

Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη εθηξνπή, εθηξέπεηαη έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο κεληαίαο 

εηζξνήο. ρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ κε έλα πνζνζηφ 70%. 

Ζ Πνιηηηθή 1 είλαη απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο, φπσο φκσο θαίλεηαη ζην  ρήκα 7-11 

νδεγεί ζε αμηνζεκείσηα ειιείκκαηα ζηε ιεθάλε ηνπ Γηάξηδνπ. Ζ Πνιηηηθή 2 είλαη πην 

ζχλζεηε θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ νξηζκφ άλσ θαη θάησ νξίσλ επηζπκεηήο ηακίεπζεο γηα 

θάζε κήλα. Όηαλ ε ηακίεπζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ θάησ νξίνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

εθηξνπή. Όηαλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ άλσ νξίνπ, εθηξέπεηαη ην ζχλνιν ηνπ φγθνπ πνπ 

ππεξβαίλεη ην άλσ φξην. Δλδηάκεζα, πξαγκαηνπνηείηαη εθηξνπή ηέηνηνπ φγθνπ ψζηε 

κεηά ηελ απφιεςε θαη γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο εληφο ηεο ιεθάλεο ηνπ Γηάξηδνπ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν κήλα λα κελ ππνιείπεηαη ε ηακίεπζε ηνπ θάησ νξίνπ. Ζ 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο εληφο ηεο ιεθάλεο ιακβάλεη πξνηεξαηφηεηα. Σα άλσ θαη 

θάησ φξηα πνπ επειέγεζαλ ηειηθά παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 7-8. 

Γηαπηζηψζεθε φηη θαη ε Πνιηηηθή 2 έπαζρε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιεηκκάησλ θαηά 

ηα μεξά έηε, ηα νπνία νξίδνπκε εδψ ζαλ ηα έηε κε απνξξνή κηθξφηεξε ηεο δηακέζνπ 

(median) ηηκήο. Ζ ηακίεπζε ηνπ Μαΐνπ, ε νπνία είλαη θξίζηκε γηα ηελ θάιπςε ηεο 
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ζεξηλήο δήηεζεο, αδπλαηνχζε λα θζάζεη ην πξνβιεπφκελν θάησ φξην. 

Γηαπηζηψζεθε, σζηφζν, φηη, θαηά θαλφλα ηα μεξά έηε είραλ κεησκέλεο απνξξνέο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πγξήο πεξηφδνπ. Γειαδή, εάλ νη αζξνηζηηθέο εηζξνέο θαηά 

ην Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην είλαη κηθξφηεξεο ηεο αληίζηνηρεο δηακέζνπ ηηκήο, είλαη 

πνιχ πηζαλφ ην ίδην λα ηζρχζεη θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο. Απηφ, βέβαηα, ηζρχεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ-Φεβξνπαξίνπ θ.ν.θ..  

Πξνζηέζεθε, ινηπφλ, ζηε κεζνδνινγία ηεο Πνιηηηθήο 2 κία παξαθνινχζεζε ηεο 

μεξφηεηαο ηεο πγξήο πεξηφδνπ κε ηνλ θαλφλα φηη φζν παξακέλνπλ νη αζξνηζηηθέο 

εηζξνέο ρακειφηεξεο ηεο δηακέζνπ λα απνηξέπεηαη ε εθηξνπή πξνο Κνχξξε κε ηελ 

πηνζέηεζε ελφο πνιχ πςεινχ θάησ νξίνπ (ην άλσ φξην ζηελ πεξίπησζε απηή 

νπζηαζηηθά δελ εθαξκφδεηαη). Σν φξην απηφ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7-8. Οη ηηκέο 

αζξνηζηηθψλ εηζξνψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ μεξνχ νξίνπ είλαη νη παξαθάησ: 

Πίλ. 7-5: Σηκέο Αζξνηζηηθώλ Δηζξνώλ γηα ηελ Παξαθνινύζεζε ηεο Ξεξόηεηαο ηεο 
Τγξήο Πεξηόδνπ  

Πεξίνδνο Σηκή-θξηηήξην (m3) 

Γεθ.-Ηαλ. 4.000.000 

Γεθ.-Φεβ. 7.000.000 

Γεθ.-Μαξ. 10.000.000 

αλ παξάδεηγκα, εάλ δηαπηζησζεί φηη νη εηζξνέο Γεθεκβξίνπ-Φεβξνπαξίνπ είλαη 

κηθξφηεξεο ησλ 7 εθαη. m³ λεξνχ, εθαξκφδεηαη γηα ην Μάξηην ην απμεκέλν θάησ φξην 

ηνπ παξαθάησ γξαθήκαηνο (ρήκα 7-8). Δθφζνλ ππάξμνπλ εηζξνέο ηέηνηεο θαηά ην 

Μάξηην ψζηε λα μεπεξάζνπλ νη αζξνηζηηθέο εηζξνέο ηα 10 εθαη. m³, ζα ηζρχζεη γηα 

ηνλ Απξίιην ην θαλνληθφ θάησ φξην δεδνκέλνπ φηη ην έηνο δε ζα ζεσξείηαη πιένλ 

μεξφ. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7-11, ε εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο 2 κεηψλεη ζρεδφλ 

ζην ήκηζπ ηα αλακελφκελα ειιείκκαηα ζηε ιεθάλε ηνπ Γηάξηδνπ. 

ην κνληέιν Νφηηνπ Αγσγνχ εθαξκφζζεθε ε Πνιηηηθή 2. 
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ρήκα 7-8: Όξηα Σακίεπζεο γηα ηε ιήςε Απόθαζεο κε βάζε ηελ Πνιηηηθή 2         
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ρήκα 7-9: Παξαδείγκαηα Πξνζνκνηώζεσλ κε βάζε ηηο Γύν Πνιηηηθέο         
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ρήκα 7-10: ύγθξηζε ησλ Γύν Πνιηηηθώλ ζε ρέζε κε ηνπο Δπηηξεπόκελνπο Όγθνπο πξνο Κνύξξε  



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  442266  ααππόό  552277 

 

ρήκα 7-11: ύγθξηζε ησλ Γύν Πνιηηηθώλ ζε ρέζε κε Διιείκκαηα ζηε Λεθάλε ηνπ Γηαξίδνπ  
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7.1.3.3. Σν Υα-πνηάκη 

ην ζεκείν φπνπ ε ζήξαγγα Γηαξίδνπ δηέξρεηαη ππφ ηελ θνίηε ηνπ Υα πνηακνχ είρε 

δηαλνηρηεί θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θξέαξ αεξηζκνχ. Σν θξέαξ απηφ 

ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηξνπή πδάησλ απφ ην Υα-

πνηάκη πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Κνχξξε. ην θαηάληε άθξν ηνπ θξέαηνο ηνπνζεηήζεθαλ 

δηθιίδεο δηαηήξεζεο πίεζεο, ελψ θαηά κήθνο ηνπ θξέαηνο ηνπνζεηήζεθε ραιχβδηλνο 

ζσιήλαο. Γηα ηελ εθηξνπή ηνπ πνηακνχ πξνο ην θξέαξ θαηαζθεπάζζεθαλ ρακειφο 

αλαβαζκφο κε ελζσκαησκέλε πδξνιεςία θαη δηάηαμε εμάκκσζεο. 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εδφζεζαλ ζην χκβνπιν απφ ην ΣΑΤ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ θαηάληε ρξεζηψλ ζα πξέπεη 

παξνρέο κηθξφηεξεο απφ 0,25 m3/s λα κελ εθηξέπνληαη. Ζ πξφβιεςε απηή θαιχπηεη 

θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αξρψλ ηεο Βξεηαληθή βάζεο ηνπ Αθξσηεξίνπ, ε νπνία 

ηξνθνδνηεί κε παξνρέο απφ ην Υα-πνηάκη ην θξάγκα χκπνπια. 

ε φηη αθνξά ηελ παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ έξγνπ εθηξνπήο ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο 

πνπ δελ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη θπκαίλνληαη απφ 0,115 m3/s έσο 0,5 m3/s. 

Δπίζεο δελ επξέζεζαλ ζηνηρεία γηα παξνρέο εθηξνπήο ή γηα πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ έξγσλ 

εθηξνπήο είλαη δπλαηφλ λα δερζεί παξνρέο έσο 0,5 m3/s. Φαίλεηαη φκσο, ζχκθσλα 

κε ηηο καξηπξίεο, φηη ην έξγν θαη ηδηαίηεξα ν Ζ/Μ εμνπιηζκφο είλαη ηδηαίηεξα επάισηνο 

ζηε θζνξά απφ θαη ζηε ζπζζψξεπζε θεξηνχ πιηθνχ θαη απηφο ν παξάγνληαο είλαη 

ηειηθά ν ξπζκηζηηθφο γηα ηελ παξνρεηεπηηθφηεηα, αιιά θαη γεληθφηεξα ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα ηνπ έξγνπ εθηξνπήο λα πξνζθέξεη ζην ηζνδχγην ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ 

δηεξεπλήζεθε κε ηελ πξνζνκνίσζε ελφο εκεξήζηνπ ηζνδπγίνπ γηα ηα έηε 1970-99 θαη 

κε ηξεηο ππνζέζεηο γηα ηελ παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ έξγνπ εθηξνπήο, 0,115, 0,250 θαη 

0,500 m3/s. Σα λεψηεξα έηε δελ ειήθζεζαλ ππφςε επεηδή είρε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 

έξγν εθηξνπήο ρσξίο, φκσο, λα είλαη γλσζηέο νη εκέξεο θαη νη πνζφηεηεο εθηξνπήο. 

Καηά ζπλέπεηα δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δηνξζσζνχλ νη κεηξήζεηο ηνπ πδξνκεηξηθνχ 

ζηαζκνχ, ν νπνίνο επξίζθεηαη θαηάληε ηνπ θξέαηνο, γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ είραλ 

εθηξαπεί. 

ην ρήκα 7-12 παξνπζηάδεηαη έλα ηππηθφ ηκήκα ηεο πξνζνκνίσζεο γηα ην 

πδξνινγηθφ έηνο 74-75 θαη γηα ηηο ηξεηο ππνζέζεηο παξνρεηεπηηθφηεηαο. 
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ην ρήκα 7-13 ζπγθξίλνληαη νη αζξνηζηηθνί φγθνη εθηξνπήο γηα ηα έηε ηεο 

πξνζνκνίσζεο. Ο κέζνο εηήζηνο φγθνο εθηξνπήο ππνινγίζζεθε ίζνο κε 330 

ρηιηάδεο, 634 ρηιηάδεο θαη 1,04 εθαη. m³ γηα παξνρεηεπηηθφηεηα 0,115, 0,250 θαη 

0,500 m3/s αληίζηνηρα. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε κέζε εηήζηα απνξξνή ηνπ πνηακνχ 

ζηελ εθηξνπή ππνινγίζζεθε ίζε κε 3,76 εθαη. m³. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εγείξνπλ ζνβαξά εξσηεκαηηθά γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

έξγνπ εθηξνπήο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ηεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε παξνρεηεπηηθφηεηα 

είλαη  κηθξφηεξε ηνπ 0,5 m3/s.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη απαηηήζεηο εμάκκσζεο γηα 

παξνρέο ηεο ηάμεο ησλ 0,5 m3/s είλαη ζεκαληηθέο, δηαθνξεηηθά είλαη πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγνχληαη ζπρλά πξνβιήκαηα ζε έξγα θαη, ηδηαίηεξα, εμνπιηζκφ. πγρξφλσο, νη 

απαηηήζεηο απφ ηνπο θαηάληε ρξήζηεο βαίλνπλ απμαλφκελεο, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη 

θαη ε θαηαζθεπή θξάγκαηνο. 

Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ε ζπκβνιή ηεο εθηξνπήο δελ ιήθζεθε ππφςε ζην 

κνληέιν ησλ ηακηεπηήξσλ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ, σζηφζν ε ηάμε κεγέζνπο ηεο δπλαηήο 

ζπκβνιήο ζηνπο πφξνπο έρεη εθηηκεζεί θαη είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί ππφςε εάλ θξηζεί 

ζθφπηκν. 
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ρήκα 7-12: Μέξνο ηεο Πξνζνκνίσζεο ζε Ζκεξήζηα Βάζε ηνπ Έξγνπ Δθηξνπήο από ην Υα-πνηάκη   
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ρήκα 7-13: Αζξνηζηηθνί Όγθνη Δθηξνπήο από ην Υα-πνηάκη γηα Γηαθνξεηηθέο Παξνρεηεπηηθόηεηεο ηνπ Έξγνπ    
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7.1.3.4. Πξνζνκνίσζε θξαγκάησλ Νφηηνπ Αγσγνχ 

Με ρξήζε ηνπ κνληέινπ έγηλαλ πξνζνκνηψζεηο ζε κεληαίν ρξνληθφ βήκα γηα ηα 

πδξνινγηθά έηε απφ ηνλ Οθηψβξην 1970 έσο θαη ην επηέκβξην 2007. Σα έηε απηά 

αληηκεησπίδνληαη ζαλ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πδξνκεηεσξνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ηεο αιιεινπρίαο ηνπο ρσξίο λα έρνπλ άιιε εκεξνινγηαθή ζεκαζία.  

ηφρνο ησλ πξνζνκνηψζεσλ ήηαλ λα κειεηεζεί ε ζρέζε απφδνζεο – αμηνπηζηίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ θξαγκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα, 

γηα θάζε πξνζνκνίσζε ε εηήζηα ζπλνιηθή επηζπκεηή απφιεςε απφ ηα θξάγκαηα 

παξέκελε ζηαζεξή. Ο φξνο επηζπκεηή απφιεςε ζα ζεκαίλεη έλαλ εηήζην φγθν ν 

νπνίνο πάληα θαηαλαιψλεηαη εθφζνλ ππάξρεη επάξθεηα θαη πνηέ δελ ππεξβαίλεηαη 

αθφκε θαη εάλ ππάξρεη επαξθήο ηακίεπζε. 

7.1.3.4.1. Καηαλνκή δήηεζεο εληόο ηνπ έηνπο 

Δπεηδή ην πφζηκν λεξφ ζα θαιχπηεηαη πξαθηηθά πιήξσο απφ ηα έξγα αθαιάησζεο, 

ε θαηαλνκή ηεο δήηεζεο απφ ηα θξάγκαηα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί, 

απφ ηηο παιαηφηεξα ηζρχνπζεο, κε ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λα 

θαηαλέκεηαη θαηά ηνπο κήλεο άξδεπζεο. Ζ αθξηβήο θαηαλνκή δελ έρεη ηφζε ζεκαζία 

φζν ε θαηαλνκή ζε μεξή θαη πγξή πεξίνδν. Γεληθφηεξα ε αιιαγή απηή είλαη δπζκελήο 

δεδνκέλνπ φηη επλνεί ηηο ππεξρεηιίζεηο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία δήηεζεο, θαη κε θάπσο δπζκελείο παξαδνρέο, εθηηκήζεθε ε 

θαηαλνκή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7-14. ην ίδην γξάθεκα παξνπζηάδεηαη θαη 

κία ιίγν πην επλντθή θαηαλνκή ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ ππφζεζε φηη νη 

παξνρεηεχζεηο λεξνχ γηα εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ (πνπ ζεσξνχληαη 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο) πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαηά ηελ πγξή 

πεξίνδν. 

Σα απνηειέζκαηα πξνζνκνηψζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ έγηλαλ κε ηε 

δπζκελή θαηαλνκή. Χζηφζν θαη ηα απνηειέζκαηα κε ηελ επλντθφηεξε θαηαλνκή δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην εθκεηαιιεχζηκν 

πδαηηθφ δπλακηθφ ησλ θξαγκάησλ. 
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7.1.3.4.2. Απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ 

ην ρήκα 7-15 παξνπζηάδνληαη ρξνλνζεηξέο ππνινγηζζέλησλ εηήζησλ απνιήςεσλ 

γηα δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο σο πξνο ηελ επηζπκεηή εηήζηα απφιεςε.  

Όπσο είλαη αλακελφκελν, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηζπκεηή απφιεςε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη επάξθεηα, ηφζν ζπρλφηεξν θαη εληνλφηεξν είλαη ην 

έιιεηκκα. 

ην ρήκα 7-16 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο κε ηε κεηαβνιή ηεο επηζπκεηήο εηήζηαο απφιεςεο. 

αλ πνζνζηφ αμηνπηζηίαο νξίζζεθε ην πνζνζηφ ησλ εηψλ θαηά ηα νπνία θαιχθζεθε 

ην 95% ηεο επηζπκεηήο απφιεςεο. ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα κε ηελ πξνζζήθε ζην ζχζηεκα 32.000 m³ εκεξεζίσο απφ ην 

αλαθπθισκέλν λεξφ ηεο Λεπθσζίαο. Απφ κία πξψηε αλάγλσζε ηνπ γξαθήκαηνο 

πξνθχπηεη φηη γηα ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο κία αμηνπηζηία 80% ζα ήηαλ επαξθήο 

(άξδεπζε, δηαηήξεζε θπζηθνχ ζπζηήκαηνο, εκπινπηηζκφο) κία εηήζηα απφιεςε 60 

εθαη. m³ κφλν απφ ηα θξάγκαηα ή 70 εθαη. m³ απφ ηα θξάγκαηα κε ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ Λεπθσζίαο ζα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

εηθφλα είλαη πην πεξίπινθε φπσο θαίλεηαη ζηα γξαθήκαηα (ρήκα 7-17 θαη ζην 

ρήκα 7-18) πνπ αθνινπζνχλ. 

ην ρήκα 7-17 παξνπζηάδεηαη ην κέζν εηήζην έιιεηκκα σο πξνο ηελ επηζπκεηή 

απφιεςε. Φαίλεηαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ζε κέζε εηήζηα βάζε, ε εηήζηα 

επηζπκεηή απφιεςε 60 εθαη. m³  απφ ηα θξάγκαηα απνδίδεη κφλν 54 εθαη. m³, 

θαζψο ην έιιεηκκα είλαη πεξίπνπ 6 εθαη. m³. Αληίζηνηρα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ελίζρπζεο κε αλαθπθισκέλν λεξφ ηεο Λεπθσζίαο, ε επηζπκεηή απφιεςε ησλ 70 

εθαη. m³ πεξηνξίδεηαη, ζε κέζε βάζε, ζηα 65 εθαη. m³. 

Μεγαιχηεξν πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί ε εηθφλα ηνπ γξαθήκαηνο (ρήκα 7-18) φπνπ 

απεηθνλίδνληαη ηα κέγηζηα εηήζηα ειιείκκαηα ζηελ πεξίνδν πξνζνκνίσζεο. Ζ 

πνιηηηθή απφιεςεο 60 εθαη. m³ επηθέξεη κέγηζην έιιεηκκα ζηα 36 έηε ηεο 

πξνζνκνίσζεο ίζν κε πεξίπνπ 44 εθαη. m³. Αθφκε θαη ε πνιηηηθή απφιεςεο 50 εθαη. 

m³ αληηζηνηρεί ζε κέγηζην έιιεηκκα πεξίπνπ 33 εθαη. m³,  παξ' φιν πνπ ε αμηνπηζηία 

απηήο ηεο απφιεςεο πιεζηάδεη ην 90%. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ έλδεημε φηη ην 

πδαηηθφ ζχζηεκα ηείλεη λα γίλεηαη αζηαζέο φηαλ ε εηήζηα απφιεςε απφ ηα θξάγκαηα 
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μεπεξλά ηα 40 εθαη. m³ ή, ζηελ πεξίπησζε ελίζρπζεο κε ην αλαθπθισκέλν λεξφ 

Λεπθσζίαο, ηα 50 εθαη. m³. 

Ζ εμήγεζε έγθεηηαη ζηελ ηάζε εκθάληζεο αιιεπάιιεισλ ηδηαίηεξα μεξψλ εηψλ ηα 

νπνία εμαληινχλ ηα απνζέκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα αδπλαηεί λα θαιχςεη 

έζησ θαη ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ηεο δήηεζεο. Ζ εμήγεζε απηή θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη 

γηα ηελ ηειεπηαία πνιχ ζνβαξή ιεηςπδξία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7-19. ην 

γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο ζηα θξάγκαηα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001. 

Έσο ην ηέινο ηνπ πδξνινγηθνχ έηνπο 2006-07 θαίλεηαη ε εμάληιεζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη θαζψο ην επφκελν έηνο ήηαλ ηδηαίηεξα μεξφ θαη απηφ, ππήξμε 

αδπλακία ηθαλνπνίεζεο εμαηξεηηθά κεγάινπ πνζνζηνχ ηεο δήηεζεο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε εηθφλα ηνπ γξαθήκαηνο ζην ρήκα 7-19 είλαη θαιχηεξε απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επεηδή δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη ππεξρεηιίζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ 

επξέζεζαλ κεηξήζεηο. 

ην ρήκα 7-20 παξνπζηάδνληαη νη ππεξρεηιίζεηο απφ ηα θξάγκαηα φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νπζηαζηηθά 

ππεξρεηιίζεηο ζεκεηψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην θξάγκα Γεξκαζφγεηαο θαη επίζεο, 

ζπαληφηεξα, αιιά αμηφινγνη φγθνη, ζην θξάγκα Κνχξξε. ηα ππφινηπα θξάγκαηα ην 

ζέκα ησλ ππεξρεηιίζεσλ είλαη αζήκαλην. Δηδηθά γηα ηε Γεξκαζφγεηα, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη ππεξρεηιίζεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκβαίλνπλ, φπσο 

πξνβιέπεη ην κνληέιν, δεδνκέλνπ φηη ην θξάγκα παξνρεηεχεη λεξφ πξνο 

εκπινπηηζκφ. Γηα ζχγθξηζε, αλαθέξνπκε φηη κε ην παιαηφηεξν κνληέιν ηνπ ΣΑΤ γηα 

ην Νφηην Αγσγφ είρε εθηηκεζεί κέζε ππεξρείιηζε 12 εθαη. m³  γηα κέζε δήηεζε απφ ηα 

θξάγκαηα 57 εθαη. m³, ηηκή παξαπιήζηα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο κνληέινπ. 
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ρήκα 7-14: Καηαλνκή ηεο πλνιηθήο Εήηεζεο από ηα Φξάγκαηα εληόο ηνπ Έηνπο     
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ρήκα 7-15: Υξνλνζεηξέο Δηήζησλ Απνιήςεσλ γηα Γηαθνξεηηθέο Δπηζπκεηέο Απνιήςεηο. Οη επηζπκεηέο απνιήςεηο αληηζηνηρνύλ ζηα 
νξηδόληηα επζύγξακκα ηκήκαηα (50, 60, 70, 80 εθαη.), ελώ κηθξόηεξεο παξνπζηάδνληαη ζηα ειιεηκκαηηθά έηε.      
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ρήκα 7-16: Αμηνπηζηία Ηθαλνπνίεζεο ηεο Δπηζπκεηήο Δηήζηαο Απόιεςεο.  
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ρήκα 7-17: Μέζν εηήζην έιιεηκκα (ζπλνιηθό αζξνηζηηθό έιιεηκκα δηα ηνλ αξηζκό ησλ εηώλ). 
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ρήκα 7-18: Μέγηζην εηήζην έιιεηκκα (απόιπηα κέγηζην ζηα έηε πξνζνκνίσζεο). 
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ρήκα 7-19: Αζξνηζηηθέο εηζξνέο ζηνλ θαη θαηαλαιώζεηο από ηα θξάγκαηα ηνπ Νόηηνπ Αγσγνύ. Οη εηζξνέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο 
εθηξνπέο κέζσ ηεο ζήξαγγαο Γηαξίδνπ. Καηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ (Οθη. 2001) ππήξραλ ηακηεπκέλα 13,1 εθαη. θπβ. κέηξα 
λεξνύ πεξίπνπ.      
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ρήκα 7-20: Τπεξρεηιίζεηο. 
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7.1.4. Διαζηηθόηεηα δήηεζεο 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θξαγκάησλ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ δελ 

αληηκεησπίδεη ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο ζε ειιεηκκαηηθέο πεξηφδνπο. Ζ 

θάιπςε, κάιηζηα, ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηε ιηγφηεξν ειαζηηθή 

δήηεζε, απφ ηηο πεγέο αθαιάησζεο απμάλεη ηε δπλαηφηεηα κεξηθήο πξνζαξκνγήο 

ηεο δήηεζεο ζηα δηαζέζηκα απνζέκαηα. 

Λίγν πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο αξδεπηηθήο δήηεζεο αθνξά κφληκεο θαιιηέξγεηεο 

θαη ην ππφινηπν κε κφληκεο. Ζ ειαζηηθφηεηα ζηηο κε κφληκεο θαιιηέξγεηεο είλαη πςειή 

δεδνκέλνπ φηη είλαη δπλαηφλ λα θαιιηεξγεζνχλ ιηγφηεξα ζηξέκκαηα. Χζηφζν θαη ζηηο 

κφληκεο θαιιηέξγεηεο, ηδηαίηεξα ζε ειηέο, είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί ζεκαληηθά ε 

άξδεπζε, κε απψιεηα παξαγσγήο, ρσξίο κφληκεο δεκίεο. 

Ζ δήηεζε γηα εκπινπηηζκφ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ εθηηκήζεθε, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζεο ζε 7 εθαη. m³ (ν εκπινπηηζκφο ηνπ πδξνθνξέα 

Γεξκαζφγεηαο έρεη αληηθαηαζηαζεί ζην κνληέιν κε ηελ απφιεςε απφ ηνλ ηακηεπηήξα). 

Απηή ε δήηεζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί επίζεο ζρεηηθά ειαζηηθή κε δπλαηφηεηα 

κείσζεο ζε δπζκελή έηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ειαζηηθήο δήηεζεο, 

θαηαξηίζζεθαλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, ηα 

γξαθήκαηα (ρήκα 7-21 θαη ρήκα 7-22), φπνπ παξνπζηάδεηαη, γηα δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο επηζπκεηήο απφιεςεο (δήηεζεο δειαδή), ε αμηνπηζηία ηθαλνπνίεζεο 

κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ απφ ηελ επηζπκεηή. Σν ρήκα 7-21 αλαθέξεηαη κφλν ζηα 

θξάγκαηα ελψ ζην ρήκα 7-22 παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα πξνζνκνηψζεσλ κε 

ηε ζπκβνιή ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ Λεπθσζίαο. 

Πην εχρξεζηα ίζσο είλαη ηα γξαθήκαηα (ρήκα 7-23 θαη ρήκα 7-24) ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ρήκα 7-21 θαη ρήκα 7-22 αληίζηνηρα. ηα γξαθήκαηα απηά, 

παξνπζηάδνληαη γξακκέο ίζεο αμηνπηζηίαο θαη απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ 

επηζπκεηήο απφιεςεο (δήηεζεο) θαη πξαγκαηηθήο απφιεςεο εγγπεκέλεο ζε δηάθνξα 

επίπεδα αμηνπηζηίαο. 

Με ηε ρξήζε ηνπ γξαθήκαηνο ρήκα 7-23, γηα παξάδεηγκα, δηαπηζηψλεηαη φηη γηα 

εηήζηα δήηεζε 60 εθαη. m³ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφιεςεο 21 εθαη. m³ κε πνιχ 

πςειή αμηνπηζηία (95%), 30 εθαη. m³ κε πςειή αμηνπηζηία (90%) θαη ηνπ ζπλφινπ 
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ησλ 60 εθαη. m³ κε αμηνπηζηία 80%. Δίλαη δπλαηφλ λα δηαρσξίζεη ζηελ πεξίπησζε 

απηή θαλείο ηε δήηεζε ζε δψλεο ιηγφηεξν θαη πεξηζζφηεξν ειαζηηθέο. 

Παξακέλεη, σζηφζν, ην πξφβιεκα ησλ πνιχ κεγάισλ κέγηζησλ ειιεηκκάησλ (ρήκα 

7-18). Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ εθηάθησλ γεγνλφησλ απαηηεί επέκβαζε κε κείσζε 

ησλ απνιήςεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε ην έιιεηκκα λα «θαηαλεκεζεί» θαη ζην 

πξνεγνχκελν έηνο μεξαζίαο θαη φρη κφλνλ ζην επφκελν. Σν ζέκα απηφ 

παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ζηo ρέδην Αληηκεηψπηζεο ηεο Ξεξαζίαο (Παξάξηεκα VIII) 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ζ δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε εμάξηεζε 

ησλ απνιήςεσλ απφ ηελ ηηκή ηνπ ηακηεπκέλνπ φγθνπ ζην ζχλνιν ησλ θξαγκάησλ 

ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εηζξνψλ (Απξίιηνο). Ζ πνιηηηθή απηή πεξηγξάθεηαη ζην 

επφκελν ππνθεθάιαην. 
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ρήκα 7-21: ρέζε πνζνζηνύ αμηνπηζηίαο εγγπεκέλεο απόιεςεο από ηα θξάγκαηα γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο επηζπκεηήο εηήζηαο απόιεςεο.
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ρήκα 7-22: ρέζε πνζνζηνύ αμηνπηζηίαο εγγπεκέλεο απόιεςεο από ηα θξάγκαηα θαη ην αλαθπθισκέλν Λεπθσζίαο γηα δηαθνξεηηθέο 
ηηκέο επηζπκεηήο εηήζηαο απόιεςεο. 
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ρήκα 7-23: Γξακκέο ίζεο αμηνπηζηίαο γηα ηα θξάγκαηα. 
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ρήκα 7-24: Γξακκέο ίζεο αμηνπηζηίαο γηα ηα θξάγκαηα θαη ην αλαθπθισκέλν Λεπθσζίαο.
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7.1.5. Πξνηεηλόκελε Γηαρεηξηζηηθή Πνιηηηθή  

Ζ δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή γηα ηα θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ αγσγνχ πνπ πξνηείλεηαη ζην 

παξφλ θεθάιαην πξνέθπςε απφ δνθηκέο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

παξακέηξσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κνληέινπ ηζνδπγίνπ. Σν ζρήκα, σζηφζν, αθνινχζεζε 

ζε φιεο ηηο δνθηκέο ηε ινγηθή ηεο δηαηήξεζεο ηακηεπκέλσλ φγθσλ αζθαιείαο κε 

ζπλαθφινπζε κείσζε ηεο πξνζθνξάο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VIII (ρέδην 

Αληηκεηψπηζεο ηεο Ξεξαζίαο). 

Ζ πξνηεηλφκελε πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ησλ 55 εθαη. m3 σο 

επηζπκεηή εηήζηα απνιήςηκε πνζόηεηα (εκ. Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

πνζόηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο). Ζ ηηκή απηή πξνέθπςε απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο αλαιχζεηο ζαλ έλαο βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

αλαγθψλ θαη αμηνπηζηίαο. Πξνθεηκέλνπ ε πνιηηηθή απνιήςεσλ λα παξαθνινπζεί 

δηαρξνληθά ηηο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο, 

ε ηηκή ησλ 55 εθαη. m³ απνθιηκαθψλεηαη κεηνχκελε σο εμήο: 

Πίλ. 7-6: Πνιηηηθή Απνιήςεσλ – Νόηηνο Αγσγόο   

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

Δπηηξεπφκελε ζπλνιηθή εηήζηα 
απφιεςε ζε εθαη. m3  

V >120 55 

100 < V < 120 44 

80 < V <100 35 

50 < V < 80 25 

V < 50 15 

εκεηψλεηαη φηη ζηε ζπλνιηθή απφιεςε πεξηιακβάλνληαη θαη νη εθξνέο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ πνιηηηθή απνιήςεσλ ειέγρζεθε κε ηελ πξνζνκνίσζε ηζνδπγίνπ ηεο ηζηνξηθήο 

ρξνλνζεηξάο θαζψο θαη κηαο ζπλζεηηθήο ρξνλνζεηξάο κεληαίσλ εηζξνψλ 111 εηψλ κε 

ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά φκνηα κε ηεο ηζηνξηθήο (βι. ελφηεηα 2.4.3). Σα 

ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 7-28 ήζαλ πξαθηηθά 

ηαπηφζεκα θαη γηα ηηο δχν ρξνλνζεηξέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε εηήζηα απφιεςε 

κε αμηνπηζηία 98% πεξηνξίδεηαη ζε 22 εθαη. m3 ελψ ε απφιεςε κε αμηνπηζηία 85% 

είλαη 33 εθαη. m3 . Δίλαη θαλεξφ φηη ην ζχζηεκα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ δελ είλαη ζε ζέζε 

λα θαιχςεη ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο πνπ εμππεξεηεί. Σα αλά έηνο 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 7-25. 
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7.1.6. Έιεγρνο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο εηζξνέο ζηα θξάγκαηα αλακέλεηαη λα 

αθνξνχλ ζρεδφλ ζίγνπξα ηελ αχμεζε ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ησλ εηζξνψλ θαη 

πηζαλψο ηε κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ. Ζ αχμεζε ηεο εμάηκηζεο ιφγσ αλφδνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο φπσο εθηηκάηαη ζην θεθάιαην 2.3.6 ζα είλαη πνιχ κηθξή γηα λα έρεη 

πξαθηηθή ζεκαζία. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ κία ρξνλνζεηξά κε 20% απμεκέλε ηππηθή απφθιηζε, αιιά 

παξαπιήζην κέζν φξν απνξξνψλ (ελάξην Α) θαη κία ρξνλνζεηξά κε 20% απμεκέλε 

ηππηθή απφθιηζε, αιιά θαη 15% κείσζε κέζνπ φξνπ (ελάξην Β, ην δπζκελέζηεξν).  

Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζην ρήκα 7-29. Ζ εηήζηα απφιεςε κε αμηνπηζηία 

98% πεξηνξίδεηαη ζε 12 πεξίπνπ εθαη. m3 ελψ ε απφιεςε κε αμηνπηζηία 85% είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ 27 θαη 23 εθαη. m3 γηα ηηο δχν ρξνλνζεηξέο αληίζηνηρα. Σα αλά έηνο 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 7-26 θαη ζην ρήκα 

7-27. 
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ρήκα 7-25: Φξάγκαηα Ννηίνπ Αγσγνύ - Πξνζνκνίσζε Απόιεςεο κε Πξνηεηλόκελεο Πνιηηηθή  
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ρήκα 7-26: Φξάγκαηα Ννηίνπ Αγσγνύ - Πξνζνκνίσζε Δηήζηαο Απόιεςεο ππό πλζήθεο 
Απμεκέλεο Σππηθήο Απόθιηζεο θαη Μεησκέλνπ Μέζνπ ησλ Δηζξνώλ  
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ρήκα 7-27: Φξάγκαηα Ννηίνπ Αγσγνύ - Πξνζνκνίσζε Δηήζηαο Απόιεςεο ππό πλζήθεο 
Απμεκέλεο Σππηθήο Απόθιηζεο ησλ Δηζξνώλ  
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ρήκα 7-28: Φξάγκαηα Ννηίνπ Αγσγνύ - Πνζνζηό εηώλ πνπ θαιύπηεηαη ε αληίζηνηρε 
απόιεςε κε βάζε ηελ πξνηεηλόκελε πνιηηηθή 
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ρήκα 7-29: Φξάγκαηα Ννηίνπ Αγσγνύ - Πνζνζηό εηώλ πνπ θαιύπηεηαη ε αληίζηνηρε 
απόιεςε κε βάζε ηελ πξνηεηλόκελε πνιηηηθή ππό θαζεζηώο ηξνπνπνηεκέλσλ 
πδξνκεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ. 
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7.1.7. Γηαρείξηζε Τπεξρεηιίζεσλ  

7.1.7.1. Δηζαγσγή 

ηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα παξνπζηάζζεθε κία πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ 

απνζεκάησλ ησλ ηακηεπηήξσλ ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ζπκβηβαζκνχ ησλ ζηφρσλ 

ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο απφιεςεο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ζηαζεξφηεηαο ζηηο 

απνιήςεηο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε φια ηα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα πγξψλ εηψλ ππεξρεηιίζεηο απφ ηα θξάγκαηα. Όπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 7-20, ν κέζνο εηήζηνο φγθνο ππεξρείιηζεο απφ ην ζχλνιν ησλ θξαγκάησλ θαη 

γηα εηήζηα επηζπκεηή απφιεςε 55 εθαη. θπβ. κέηξσλ είλαη πεξίπνπ 12 εθαη. θπβηθά 

κέηξα απφ ηα νπνία ηα 4 εθαη. πεξίπνπ αληηζηνηρνχλ ζην θξάγκα Γεξκαζφγεηαο. 

Χζηφζν, ν κέζνο απηφο φγθνο ππεξρεηιίζεσλ αληηζηνηρεί ζε ιίγα πγξά έηε φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηελ δηάκεζν ηηκή ζην ρήκα 7-20, ε νπνία είλαη πεξίπνπ 600 

ρηιηάδεο. Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη εάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε ηα δχν έηε κε ηηο 

πςειφηεξεο ππεξρεηιίζεηο, ε κέζε ηηκή γηα ηα ππφινηπα 33 έηε κεηψλεηαη θαηά 30% 

πεξίπνπ ζηα 7 εθαη. θπβ. κέηξα.  

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα είραλ πξνθχςεη θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παιαηφηεξνπ 

κνληέινπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΣΑΤ 2001 κε ηίηιν 

«Αθαιάησζε θαη Νφηηνο Αγσγφο – Μνληέιν Λεηηνπξγίαο». χκθσλα κε ην κνληέιν 

απηφ, ην νπνίν πξνζνκνίσλε ηα θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ ζαλ έλα κεγάιν 

θξάγκα κε εηζξνέο ην άζξνηζκα ησλ εηζξνψλ, νη κέζεο εηήζηεο ππεξρεηιίζεηο ζα 

θπκαίλνληαλ κεηαμχ 10 θαη 20 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ, γηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα. 

Κχξηα αηηία ησλ ππεξρεηιίζεσλ είλαη ε εμαηξεηηθά πςειή κεηαβιεηφηεηα ηνπ φγθνπ 

ησλ εηζξνψλ απφ έηνο ζε έηνο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηακίεπζεο (πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ θξάγκαηνο Άρλαο) είλαη 180 εθαη. θπβ. κέηξα. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ππεξεηήζηα ηακίεπζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

μεξφηεξσλ εηψλ, ε πξνηεηλφκελε πνιηηηθή απνιήςεσλ νδεγεί ζε ειάρηζηε ηακίεπζε 

(ηακίεπζε Οθησβξίνπ) θαηά ηε δηάξθεηα πγξψλ πεξηφδσλ ηεο ηάμεο ησλ 100 εθαη. 

θπβ. κέηξσλ. Καηά ζπλέπεηα, ν δηαζέζηκνο φγθνο ηακίεπζεο εηζξνψλ είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ 80 εθαηνκκπξίσλ. Αλ θαη ε κέζε θαη δηάκεζνο ηηκή ησλ εηήζησλ εηζξνψλ είλαη 68 

θαη 44 εθαη. αληίζηνηρα, ε ηηκή ηνπ αλψηαηνπ ηεηαξηεκνξίνπ είλαη 107 εθαη., ελψ 

ππάξρνπλ αξθεηά έηε κε εηζξνέο άλσ ησλ 120 εθαη. 
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Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη, κε ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο δηαζέζηκεο ηακίεπζεο, 

αλαπφθεπθην απνηέιεζκα κηαο πνιηηηθήο απνιήςεσλ ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο μεξαζίαο είλαη ε εκθάληζε εηψλ κε αμηφινγεο 

ππεξρεηιίζεηο. 

7.1.7.2. Παξάγνληεο πνπ Απμάλνπλ ηηο Τπεξρεηιίζεηο  

Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη άιινη παξάγνληεο νη 

νπνίνη απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα θαη ηνλ φγθν ησλ ππεξρεηιίζεσλ: 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ λεξνχ ησλ θξαγκάησλ θπξίσο γηα αξδεπηηθή ρξήζε ιφγσ 

ρξήζεο ησλ αθαιαηψζεσλ γηα ηελ χδξεπζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

πνζνζηηαία κείσζε ησλ απνιήςεσλ θαηά ηνπο πγξνχο κήλεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε αχμεζε θαηά ηνπο θχξηνπο κήλεο άξδεπζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε 

κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ξπζκηζηηθνχ φγθνπ ησλ θξαγκάησλ. 

 Ο ζρεηηθά κηθξφο ζπλνιηθφο φγθνο (13,5 εθαη.) ηνπ ηακηεπηήξα Γεξκαζφγεηαο 

ζε ζρέζε κε ηελ απνξξνή ηεο ιεθάλεο ηνπ (κέζε απνξξνή 14,9 εθαη. θαη άλσ 

ηεηαξηεκφξην 26 εθαη.). ην δηαρεηξηζηηθφ κνληέιν εθαξκφζζεθε πνιηηηθή πνπ 

δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο απνιήςεηο απφ ηνλ ηακηεπηήξα απηφ. Αθφκε θαη έηζη, 

φκσο, νη ππεξρεηιίζεηο είλαη αμηφινγεο.  

 Ο κεγάινο αλαμηνπνίεηνο φγθνο ηακίεπζεο 13,8 εθαη. θπβ. κέηξσλ ηνπ 

θξάγκαηνο Λεπθάξσλ κε κέζε εηήζηα απνξξνή 1,4 εθαη., απφιπηα κέγηζηε 

7,2 εθαη. θαη αλψηεξν ηεηαξηεκφξην απνξξνήο ηα 4,5 εθαη.. Ο πξαγκαηηθφο 

αλαμηνπνίεηνο ξπζκηζηηθφο φγθνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10 εθαη. θαη απηφο 

νπζηαζηηθά αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν ξπζκηζηηθφ φγθν ησλ 

θξαγκάησλ ν νπνίνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 80 εθαη. 

θπβ. κέηξσλ. 

 Ζ ελδερφκελε κειινληηθή απνζήθεπζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηνλ 

ηακηεπηήξα ηεο Άρλαο ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ 

ξπζκηζηηθνχ φγθνπ ηακίεπζεο. 

7.1.7.3. Γηαρείξηζε ησλ Τπεξρεηιίζεσλ  

Με δεδνκέλε ηε δηαζέζηκε θαηαλνκή ξπζκηζηηθνχ φγθνπ ζηα θξάγκαηα, νη κφλεο 

δξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο απψιεηαο πφξσλ ιφγσ ππεξρεηιίζεσλ είλαη: 
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1. Να εθηηκάηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ππεξρεηιίζεσλ ζηηο απαηηήζεηο εκπινπηηζκνχ 

θαηάληε ησλ θξαγκάησλ θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ησλ εθξνψλ. 

2. Να αμηνπνηνχληαη φγθνη λεξνχ νη νπνίνη πξνβιέπεηαη λα ππεξρεηιίζνπλ γηα 

χδξεπζε κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο παξαγσγήο αθαιαησκέλνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ 

δξάζεηο, πεξηιήθζεθαλ νη εθηηκήζεηο κεληαίνπ εκπινπηηζκνχ θαη ε κεληαία απφιεςε 

γηα χδξεπζε ζε βάξνο ησλ αθαιαηψζεσλ ζην κνληέιν ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ. Θα 

πξέπεη, φκσο, λα ηνληζζεί φηη ην θαηλφκελν ησλ ππεξρεηιίζεσλ ζρεηίδεηαη κε 

πιεκκπξηθά γεγνλφηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε πξνζνκνίσζε ζε κεληαία βάζε είλαη 

δπλαηφλ λα δψζεη ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα κφλν. 

7.1.7.4. Δκπινπηηζκφο  

ην κνληέιν ηζνδπγίνπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ εθηηκάηαη γηα θάζε κήλα i θαη θάζε θξάγκα 

j ε ππεξρείιηζε Sji  ,(ζπλήζσο κεδέλ). Ο εκπινπηηζκφο Rji ηνπ θαηάληε ηνπ 

θξάγκαηνο j ππφγεηνπ ζψκαηνο ην κήλα i ππνηίζεηαη ίζνο κε, 

Rji = Min(Rj max , K*Sji ) 

Όπνπ Rj max ν κέγηζηνο δπλαηφο κεληαίνο φγθνο εκπινπηηζκνχ γηα ην ππφγεην ζψκα j, 

ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο πνηάκηαο θνίηεο, θαη 

K ζπληειεζηήο κε ηηκή κεηαμχ 0 θαη 1 ν νπνίνο νξίδεη ην πνζνζηφ ηεο ππεξρείιηζεο 

ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα εκπινπηηζκφ. 

Ζ ηηκή Rj max γηα ηα θξάγκαηα Κνχξξε, Καιαβαζζνχ θαη Γηπφηακνπ εθηηκήζεθε ίζε κε 

3.000.000 m3, 400.000 m3 θαη 400.000 m3 αληίζηνηρα. Καηάληε ηνπ θξάγκαηνο 

Λεπθάξσλ δελ πθίζηαηαη απαίηεζε εκπινπηηζκνχ (νχηε παξαηεξνχληαη 

ππεξρεηιίζεηο), ελψ γηα ην θξάγκα Γεξκαζφγεηαο, ιφγσ ηεο ηδηφηππεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ε νπνία έσο ζήκεξα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εκπινπηηζηηθή, ν εκπινπηηζκφο 

νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεηαη ζηηο απνιήςεηο θαη γη’ απηφ δελ ηίζεηαη ρσξηζηή 

απαίηεζε, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ππνθεθάιαην Error! Reference source not 

found.. 

Ο ζπληειεζηήο K ζεσξήζεθε ίζνο κε 0,75, δειαδή ην 75% ησλ ππεξρεηιίζεσλ είλαη 

δηαζέζηκν γηα εκπινπηηζκφ, ελψ ην 25% ιακβάλεη ρψξα κε παξνρέο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηε ζπλνιηθή παξνρή θαηείζδπζεο θαηά κήθνο ηεο θνίηεο. ηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα είλαη αδχλαηνλ λα ππνινγηζζεί ε θαηείζδπζε ζηα πιαίζηα κεληαίνπ 

ηζνδπγίνπ φπσο απηφ πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην κνληέιν. Χζηφζν, ζεσξήζεθε φηη κηα 

ηηκή ίζε κε 75% είλαη γεληθά εθηθηή εθφζνλ νη αξκφδηνη ιεηηνπξγνί  ηνπ θξάγκαηνο 

θξνληίζνπλ έγθαηξα γηα ηελ έλαξμε εθξνήο απφ ηελ εθάζηνηε δηαζέζηκε δηάηαμε, 

ζπλεθηηκψληαο ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο. ηηο 

ελέξγεηεο απηέο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν έλα κνληέιν ηζνδπγίνπ ησλ ηακηεπηήξσλ 

κε κηθξφ ρξνληθφ βήκα (π.ρ. εκεξήζην) ην νπνίν ζα αμηνπνηείηαη κφλν ηηο πγξέο 

πεξηφδνπο θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο πιεξφηεηαο. 

Ο εκπινπηηζκφο πνπ εθηηκάηαη φηη επηηπγράλεηαη απφ ηηο ππεξρεηιίζεηο αθαηξείηαη 

απφ ηελ εηήζηα απαίηεζε εκπινπηηζκνχ (βι. θεθ. 6.13.3). 

7.1.7.5. Αληηθαηάζηαζε Αθαιαηψζεσλ  

Ζ απφιεςε πνζνηήησλ απφ ηα θξάγκαηα πξνο χδξεπζε ζηα πιαίζηα πεξηνξηζκνχ 

ησλ ππεξρεηιίζεσλ είλαη πεξίπινθε δηαδηθαζία δεδνκέλνπ φηη νη κελ ππεξρεηιίζεηο 

είλαη, γεληθά, έθηαθην γεγνλφο ελψ ε αιιαγή ζηελ παξαγσγή ησλ αθαιαηψζεσλ 

πξσηίζησο, αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηπιηζηεξίσλ, απαηηεί θάπνην ρξφλν 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ, ε πξνζέγγηζε πνπ 

πηνζεηήζεθε ζηεξίδεηαη ζηελ πξφβιεςε ππεξρείιηζεο θαηά ηελ πγξή πεξίνδν, 

εθφζνλ ε ζηάζκε λεξνχ θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα έρεη θζάζεη έλα 

πξνθαζνξηζκέλν φξην. Ο Πίλ. 7-7 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε ινγηθή ηεο 

πξνζέγγηζεο απηήο γηα ην θξάγκα Κνχξξε. Φαίλεηαη ζηνλ Πίλ. 7-7, φηη κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηζνδπγίνπ, ε χπαξμε ηακηεπκέλνπ φγθνπ άλσ ησλ 100 

εθαη. m3 ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ πξαθηηθά εγγπάηαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ππεξρεηιίζεσλ 

θαηά ηελ πγξή πεξίνδν. Σν ίδην ζεκαίλεη αληίζηνηρα ε ηακίεπζε 110 θαη 115 εθαη. ην 

Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην, ελψ γηα ηελ 1ε Απξηιίνπ, ε ηακίεπζε 115 εθαη. νδεγεί ζε 

80% βεβαηφηεηα φηη ζα ππάξμνπλ ππεξρεηιίζεηο θαηά ηνλ Απξίιην ή Μάην. 

εκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα απηά αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηθή απνιήςεσλ πνπ 

πηνζεηήζεθε θαη έρεη πεξηγξαθεί ζηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα. Με κία δηαθνξεηηθή 

πνιηηηθή ζα δηαθνξνπνηνχληαλ θάπσο ηα απνηειέζκαηα, φρη φκσο θαηά πνιχ, 

δεδνκέλνπ φηη εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηηο εηζξνέο ηεο πγξήο πεξηφδνπ θαη θαζφινπ 

απφ ηηο απνιήςεηο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ. 
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Πίλ. 7-7: Πηζαλόηεηα Τπεξρείιηζεο από ην Φξάγκα Κνύξξε θαηά ηελ Τγξή Πεξίνδν 
αλάινγα κε ηελ Σακίεπζε θαηά ηελ Έλαξμε ηνπ θάζε κήλα  

Σακίεπζε ηελ 

1ε ηνπ κελόο 

(εθαη. m3 ) 

Ηαλ. Φεβ. Μαξ. Απξ. 

100 100% 62% 50%  

105  71% 67%  

110  100% 67%  

115   100% 80% 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζεσξήζεθε φηη νη φγθνη λεξνχ άλσ ησλ 100, 110, 

115 θαη 115 εθαη. ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο Απξίιην αληίζηνηρα είλαη, θαη’ αξρήλ, 

δηαζέζηκνη γηα απφιεςε πξνο χδξεπζε. Ο Πίλ. 7-8 πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηνπο 

φγθνπο-φξηα γηα ηνπο ηακηεπηήξεο νη νπνίνη πξνέθπςαλ κε αληίζηνηρε αλάιπζε ησλ 

πηζαλνηήησλ ππεξρείιηζεο.  

Πίλ. 7-8: Καηώηαηα Όξηα Όγθσλ Ρύζκηζεο Τπεξρεηιίζεσλ (m³)   

 Κνύξξεο Γεξκαζόγεηα Καιαβαζζόο Γηπόηακνο 

Ηαλνπάξηνο 100.000.000 8.000.000 12.000.000 12.000.000 

Φεβξνπάξηνο 110.000.000 11.000.000 15.000.000 14.000.000 

Μάξηηνο 115.000.000 13.000.000 15.000.000 14.000.000 

Απξίιηνο 115.000.000 13.000.000 16.000.000 15.000.000 

Γηα ην θξάγκα Λεπθάξσλ δελ ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρεο εθηίκεζεο 

δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά δείγκα ππεξρεηιίζεσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

κνληέινπ πηνζεηήζεθε κία νλνκαζηηθή ηηκή 13 εθαη. m3 γηα φινπο ηνπ κήλεο. Ζ 

ζπλνιηθή απφιεςε γηα χδξεπζε ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ππεξρεηιίζεσλ ην κήλα 

I, Ui, ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε, 

Ui = Min( (vji – vji min ), (1-C)*DESAL, WSi, WTmax ) 

Όπνπ, 

 vji είλαη ν ηακηεπκέλνο φγθνο ζην θξάγκα j ζηελ αξρή ηνπ κήλα i θαη vji min ην 

αληίζηνηρν θαηψηαην φξην ηακίεπζεο γηα ηελ έλαξμε δηαρείξηζεο 

ππεξρεηιίζεσλ. 
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 DESAL ην κεληαίν δπλακηθφ ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο θαη C ην επηζπκεηφ 

ειάρηζην θιάζκα αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ. 

 WSi ε πδξεπηηθή δήηεζε γηα ην κήλα i. 

 WTmax ην δπλακηθφ κεληαίαο παξαγσγήο ησλ επηζπκεηψλ λα δηαηεξεζνχλ ζε 

εηνηκφηεηα δηπιηζηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή απφιεςε θαηαλέκεηαη ζηνπο επηκέξνπο ηακηεπηήξεο αλαινγηθά πξνο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ δηαζέζηκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππεξρεηιίζεσλ φγθνπ ηνπ θάζε 

ηακηεπηήξα ζην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν φγθν. 

uji = Ui * (vji – vji min ) / (vji – vji min ) 

Σν κεληαίν δπλακηθφ θαη άιια ζηνηρεία ησλ αθαιαηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ην κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο πεξηγξάθνληαη ζην ππνθεθάιαην 4.3 «Νφηηνο Αγσγφο – Γηαρείξηζε 

Μνλάδσλ Αθαιάησζεο». 

Γηα ην επηζπκεηφ ειάρηζην θιάζκα αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ αθαιαηψζεσλ 

εμεηάζζεθαλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

 Ζ κεληαία δήηεζε χδξεπζεο εθηηκήζεθε ίζε κε, 

WSi = ξi WSaver 

Όπνπ WSaver ε κέζε κεληαία δήηεζε ηνπ έηνπο (δει. ε εηήζηα δήηεζε δηά 12) θαη ξi ην 

θιάζκα ηεο κέζεο κεληαίαο θαηαλάισζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην κήλα, φπσο απηφ 

εθηηκήζεθε απφ ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο θαηαλάισζεο. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ξi 

δίλνληαη ζηνλ Πίλ. 7-9 πνπ αθνινπζεί: 

Πίλ. 7-9: Σηκέο πληειεζηή ξη – Κιάζκα Μέζεο Μεληαίαο Καηαλάισζεο γηα εθηίκεζε 
πδξεπηηθήο δήηεζεο    

Μήλαο ξi Μήλαο ξi 

Ηαλ. 0,89 Ηνπι. 1,19 

Φεβ. 0,75 Απγ. 1,21 

Μαξ. 0,86 επ. 1,11 

Απξ. 0,95 Οθη. 1,13 

Μάη. 0,98 Ννεκ. 0,95 

Ηνπλ. 1,12 Γεθ. 0,87 
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Σα ζελάξηα γηα εηήζηα πδξεπηηθή θαηαλάισζε πνπ εμεηάζζεθαλ κε ην κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο πεξηγξάθνληαη ζην ππνθεθάιαην 4.3. 

Σν κέγηζην εκεξήζην δπλακηθφ ησλ δηπιηζηεξίσλ ειήθζε ίζν κε 133.000 m3. Χζηφζν, 

δελ απνηέιεζε ζε θακία πεξίπησζε πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα. 

7.1.7.6. Απνηειέζκαηα 

ην ρήκα 7-30 παξνπζηάδνληαη νη αζξνηζηηθέο ππεξρεηιίζεηο γηα ηα έηε 

πξνζνκνίσζεο θαη γηα ηξεηο πεξηπηψζεηο: (α) απνπζίαο δηαρείξηζεο ησλ 

ππεξρεηιίζεσλ, (β) ππνθαηάζηαζεο έσο ηνπ 80% ηνπ κεληαίνπ δπλακηθνχ 

αθαιάησζεο γηα ηνπο κήλεο κε ππεξρείιηζε θαη (γ) ππνθαηάζηαζεο ηνπ 40% ηνπ 

κεληαίνπ δπλακηθνχ αθαιάησζεο γηα ηνπο κήλεο κε ππεξρείιηζε. Ζ εμνηθνλφκεζε 

απφ κείσζε ππεξρεηιίζεσλ πξνθχπηεη ηεο ηάμεο ησλ 3 εθαη. m3 εηεζίσο γηα ηελ 

ππνθαηάζηαζε έσο θαη ηνπ 80% ηνπ δπλακηθνχ αθαιάησζεο θαη πεξίπνπ ην ήκηζπ 

γηα ηελ ππνθαηάζηαζε έσο θαη ηνπ 40%. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κέξνο ησλ 

ππεξρεηιίζεσλ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί απψιεηα δεδνκέλνπ φηη πξνζκεηξάηαη 

ζηνλ εκπινπηηζκφ πδξνθνξέσλ θαηάληε ησλ θξαγκάησλ. 
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ρήκα 7-30: Αζξνηζηηθέο Τπεξρεηιίζεηο από ηα Φξάγκαηα Νόηηνπ Αγσγνύ γηα Δηήζηα 
Τδξεπηηθή Εήηεζε 61,5 εθαη. m³ θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο (ρσξίο 
δηαρείξηζε, κείσζε αθαιάησζεο θαηά 80% θαη θαηά 40%) 
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7.2. Έξγν Πάθνπ 

7.2.1. Γεληθά 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία γηα ην έξγν Πάθνπ ιήθζεθαλ απφ ην ηεχρνο “Paphos 

Water Supply and Ezousa – Dhiarizos Works, Feasibility Study, Volume 1” ησλ H. 

Humphreys and J. A. Theophilou (1992) θαζψο θαη ηνπ θεηκέλνπ «Μνληέιν 

Λεηηνπξγίαο Τδαηηθψλ Έξγσλ Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Πάθνπ» απφ ηνλ θ. . ηεθάλνπ 

ην 2001. 

Σν Έξγν Πάθνπ πδξνδνηείην, κέρξη πξφηηλνο, απφ δχν θξάγκαηα, ην θξάγκα 

Αζπξφθξεκκνπ ρσξεηηθφηεηαο 52,4 εθαη. m3 θαη ην θξάγκα Μαπξνθφιπκπνπ 

2,2 εθαη. m3. Πξφζθαηα νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Καλλαβηνχο 

ζηνλ π. Έδνπζα ρσξεηηθφηεηαο 18 εθαη. m3. ην ρήκα 7-31 παξνπζηάδεηαη κηα 

ζρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ Πάθνπ. ρεδηάδεηαη επίζεο ε θαηαζθεπή ηνπ 

θξάγκαηνο νπζθηνχο (ρσξεηηθφηεηαο 0,2 εθαη. m3) ζηελ πεδηλή θνίηε ηνπ 

π. Γηάξηδνπ, ην νπνίν ζα έρεη ραξαθηήξα εκπινπηηζηηθφ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα. 

εκεηψλεηαη φηη ηκήκα ηεο απνξξνήο ηνπ π. Γηάξηδνπ εθηξέπεηαη πξνο ην π. Κνχξξε 

κέζσ ηνπ θξάγκαηνο Αξκίλνπ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ νινθιεξψζεθε ην έηνο 1998. 

Οη απνξξνέο ηνπ θξάγκαηνο νπζθηνχο πεξηιακβάλνπλ αθελφο ηηο εθξνέο θαη 

ππεξρεηιίζεηο ηνπ αλάληε θξάγκαηνο Αξκίλνπ θαη αθεηέξνπ ηηο απνξξνέο ηεο 

ελδηάκεζεο ιεθάλεο. ηηο πεγέο απηέο επηθαλεηαθνχ λεξνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

επίζεο θαη νη απνιήςεηο απφ ηηο πεδηλέο θνίηεο ησλ π. Γηάξηδνπ θαη Έδνπζα είηε κε 

απεπζείαο επηθαλεηαθή απφιεςε κέζσ κηθξψλ δησξχγσλ (θαλαιέηησλ) είηε κε 

άληιεζε ηεο ππνδεξκηθήο απνξξνήο ζε κηθξφ βάζνο απφ ηελ θνίηε ησλ πνηακψλ 

απηψλ.  
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ρήκα 7-31: ρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ Πάθνπ 
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7.2.2. Πξνζθνξά πδαηηθώλ πόξσλ 

Ζ ζπλνιηθή ηακίεπζε αλέξρεηαη ζε 72,6 εθαη. m3. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ε δπλαηφηεηα απφιεςεο θαη άληιεζεο απφ ηηο θνίηεο ησλ π. Γηάξηδνπ θαη 

Έδνπζα, ε νπνία ζα εληζρπζεί κε ηελ πινπνίεζε ηνπ θξάγκαηνο νπζθηνχο. Οη 

κέζεο εηήζηεο εηζξνέο ζηα θξάγκαηα απηά είλαη αληίζηνηρα 14,9 εθαη. m3, 1,8 εθαη. 

m3 θαη 6,7 εθαη. m3, δειαδή ζπλνιηθά 23,4 εθαη. m3. Δπίζεο νη κέζεο εηήζηεο 

παξνρέο ζηηο εθβνιέο ηνπ π. Γηάξηδνπ είλαη 16,0 εθαη. m3 πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηξνπή ηνπ θξάγκαηνο Αξκίλνπ κφλν γηα ηα ηειεπηαία έηε πνπ απηφ ιεηηνπξγεί. 

Αληίζηνηρα ζηηο εθβνιέο ηνπ π. Έδνπζα, πνπ δελ πεξηιακβάλεη πξνθαλψο ηηο 

απνιήςεηο απφ ην θξάγκα Καλλαβηνχο, ε κέζε εηήζηα παξνρή είλαη ίζε κε 9,5 εθαη. 

m3. Όιεο νη εηζξνέο θαη απνξξνέο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 7-32. Δίλαη επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ ε απνξξνή ηνπ π. Γηάξηδνπ απνηειεί θαη ηε κεγαιχηεξε ηηκή 

ησλ εηζξνψλ, κεηψλεηαη ζεκαληηθά κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο 

Αξκίλνπ. 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ΣΑΤ Πάθνπ ζρεηηθά κε ηηο απνιήςεηο απφ 

ηηο θνίηεο ησλ π. Γηάξηδνπ θαη Έδνπζα απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2000 έσο ζήκεξα 

πξνθχπηεη φηη ε κέζε εηήζηα απφιεςε απφ ηνλ π. Γηάξηδν αλά πδξνινγηθφ έηνο 

(αλάληε ηνπ πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ 1-2-7-90 / Κνπθιηά) είλαη ίζε κε 3,31 εθαη. m3, 

απφ ηα νπνία ηα 1,0 εθαη. m3 πξνέξρνληαη απφ επηθαλεηαθέο απνιήςεηο θαη ηα 

ππφινηπα 2,31 εθαη. m3 απφ ηε δέζκεπζε ηεο ππνδεξκηθήο ξνήο. Αληίζηνηρα ζηηο 

εθβνιέο ηνπ π. Έδνπζα αληινχληαη θαηά κέζν φξν 3,9 εθαη. m3, απφ ηα νπνία ηα 1,3 

εθαη. m3 πξνέξρνληαη απφ επηθαλεηαθέο απνιήςεηο θαη ηα ππφινηπα 2,60 εθαη. m3 

απφ ηε δέζκεπζε ηεο ππνδεξκηθήο ξνήο. Οη απνιήςεηο φκσο απηέο παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε δηαζπνξά απφ έηνο ζε έηνο ζε ζεκείν πνπ λα κελ είλαη ζαθήο θάπνηα 

δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή ζηηο απνιήςεηο απηέο (ρήκα 7-32 θαη ρήκα 7-33). ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο θαίλεηαη φηη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα απφιεςεο, ε νπνία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη είλαη ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή απφιεςε ζην έηνο 2003-04, πνπ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ εμαηξεηηθή πδξνθνξία. Γηα ηνλ κελ Γηάξηδν θαίλεηαη φηη ε κέγηζηε 

απφιεςε είλαη ίζε κε 6,3 εθαη. m3, ελψ γηα ηνλ δε Έδνπζα ίζε κε 5 εθαη. m3. 

Δπνκέλσο ζηηο κέζεο εηήζηεο εηζξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηξηψλ ηακηεπηήξσλ 

(23,4 εθαη. m3) είλαη δπλαηφ λα πξνζηεζνχλ έσο θαη 11,3 εθαη. m3. Εεηνχκελν βέβαηα 

απνηειεί αλ ε πνζφηεηα ησλ 5 εθαη. m3 ζα κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκε κεηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο Καλλαβηνχο ζηελ αλάληε ιεθάλε ηνπ π. Έδνπζα. ην 

ρήκα 7-34 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκψκελεο εηζξνέο ζην θξάγκα Καλλαβηνχο θαη νη 

απνξξνέο ζηηο εθβνιέο ηνπ π. Έδνπζα. Φαίλεηαη φηη ζε πδξνινγηθά έηε ρακειήο 
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πδξνθνξίαο, φπνπ ην θξάγκα Καλλαβηνχο εθκεηαιιεχεηαη ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ζε 

απηφ (εθηφο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή παξνρή ησλ 8 L/s), ε παξνρή ζηηο εθβνιέο 

πξαθηηθά κεδελίδεηαη (θαζψο νη ελδηάκεζεο εηζξνέο ηζνζθειίδνληαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο απνιήςεηο). Αληίζεηα ζε πεξηφδνπο πςειήο πδξνθνξίαο ε πνζφηεηα 

απηή είλαη πάληα δηαζέζηκε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απνξξνή ζηνλ πδξνκεηξηθφ ζηαζκφ 1-2-7-90 (Κνχθιηα) ηνπ 

π. Γηάξηδνπ πεξηιακβάλεη ήδε ηηο ππφςε απνιήςεηο, θαζψο ν πδξνκεηξηθφο ζηαζκφο 

είλαη θαηάληε ηεο ζέζεο ησλ απνιήςεσλ. Βέβαηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλν 

φηη ν φγθνο ησλ απνιήςεσλ απφ ηηο γεσηξήζεηο ηεο θνίηεο κπνξεί λα αζξνηζηεί ζηελ 

απνξξνή ηνπ θαηάληε πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ. 
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ρήκα 7-32: ηνηρεία εηήζησλ εηζξνώλ ζηα θξάγκαηα ηνπ έξγνπ Πάθνπ θαη ζηηο εθβνιέο ησλ 
π. Γηάξηδνπ θαη Έδνπζα. 
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ρήκα 7-33: Γεδνκέλα απνιήςεσλ ην έξγν Πάθνπ - π.  Γηάξηδν (δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
παξνρήο πέξαλ ηνπ πδξνινγηθνύ έηνπο 2005-06). 
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ρήκα 7-34: Γεδνκέλα απνιήςεσλ γηα ην έξγν Πάθνπ - π.  Έδνπζα (δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
ηεο παξνρήο πέξαλ ηνπ πδξνινγηθνύ έηνπο 2004-05). 
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ρήκα 7-35: ύγθξηζε ησλ εηζξνώλ ζην θξάγκα Καλλαβηνύο κε ηηο κεηξεκέλεο απνξξνέο ζηηο 
εθβνιέο ηνπ π. Έδνπζα 
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7.2.3. Δθηίκεζε Εήηεζεο 

Ζ αξδεπηηθή δήηεζε έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, σζηφζν παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα χδξεπζε. Ζ ζεκεξηλή αξδεπηηθή δήηεζε κε ζηνηρεία ηνπ Δπαξρηαθνχ 

Γξαθείνπ ΣΑΤ Πάθνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 14 εθαη. m³ εηεζίσο. Χζηφζν ε 

ηηκνινγεκέλε θαηαλάισζε ην 2007 πεξηνξίζζεθε ζε 11 εθαη. m³ θαη ην 2005 ζε 7 

εθαη. m³. 

Ζ πδξεπηηθή δήηεζε απφ ην έξγν χδξεπζεο Πάθνπ είλαη 7,5 εθαη. m³, φκσο απφ ην 

θξάγκα Καλλαβηνχο ζα πδξνδνηεζνχλ θαη νξεηλέο θνηλφηεηεο ηεο Πάθνπ κε ρσξηζηφ 

αγσγφ. Ζ εηήζηα δήηεζε απηψλ έρεη εθηηκεζεί απφ ην Δπαξρηαθφ ΣΑΤ Πάθνπ ζε 1,5 

εθαη. m³. Απφ ην έξγν Πάθνπ, δειαδή, φπσο ζρεκαηνπνηείηαη ε πδξεπηηθή δήηεζε ηα 

ακέζσο επφκελα έηε ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη ηεο ηάμεο ησλ 9 εθαη. m³. ε απηά ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη πνζφηεηεο γηα ηελ θάιπςε ηεο χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο 

Πηζζνπξίνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ππνθεθάιαην 4-4. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη απαηηήζεηο εθξνψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ νη νπνίεο γηα ηνλ Αζπξφθξεκκν, ηνλ Μαπξνθφιπκπν θαη ηνπο 

Καλλαβηνχο έρνπλ εθηηκεζεί ζε 1,5 εθαη. θαη 200 θαη 800 ρηιηάδεο αληίζηνηρα, δειαδή 

2,5 εθαη. m³  εηεζίσο. 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα δήηεζε αλέξρεηαη ζπλεπψο ζε πεξίπνπ 25,5 κε 26 εθαη. m³ 

εηεζίσο. Ζ αξδεπηηθή δήηεζε, φκσο, θαίλεηαη φηη έρεη ζεκαληηθή δπλαηφηεηα κείσζεο 

ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο. Ζ ζπλνιηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθαιάησζεο θαη ησλ ππνγείσλ γηα ηελ θάιπςε ζελαξίσλ 

δήηεζεο παξνπζηάδεηαη ζην ππνθεθάιαην 4-4. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

εμεηάδεηαη ην ζέκα ησλ αζθαιψλ απνιήςεσλ απφ ηα θξάγκαηα ηνπ έξγνπ Πάθνπ. 
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7.2.4. Τπνινγηζκόο εγγπεκέλεο απόιεςεο από ηνπο ηακηεπηήξεο ηνπ 
Έξγνπ Πάθνπ 

Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Έξγνπ Πάθνπ γίλεηαη γηα ηα έηε απφ ην 1970-

71 έσο ην 2006-07, δειαδή γηα 37 πδξνινγηθά έηε. θνπφο ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη 

ν ππνινγηζκφο ηεο εγγπεκέλεο απφιεςεο απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ έξγσλ απηψλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε ππφζεζε ηεο αξρηθήο απηήο πξνζνκνίσζεο είλαη φηη ην πδαηηθφ 

δπλακηθφ θαη ησλ ηξηψλ θξαγκάησλ (θαη ηεο Καλλαβηνχο δειαδή) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθψλ θαη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ρξήζε λεξνχ πνπ 

λα ηθαλνπνηείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν πφξν. Δπνκέλσο, ε εγγπεκέλε απφιεςε πνπ 

ππνινγίδεηαη ζην ζηάδην απηφ είλαη κηα νιηθή (gross) απφιεςε γηα φιεο ηηο ρξήζεηο 

λεξνχ θαη γηα ηνπο ηξεηο ηακηεπηήξεο ηνπ ζπζηήκαηνο Πάθνπ. Ζ ζρεκαηνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε εγγπεκέλεο απφιεςεο δελ πεξηιακβάλεη ην 

θξάγκα νπζθηνχο νχηε θαη ηηο απνιήςεηο απφ ηελ θνίηε ησλ πεδηλψλ ηκεκάησλ ησλ 

π. Γηάξηδνπ θαη Έδνπζα.  

Χο εγγπεκέλε απφιεςε ελλννχκε ην κέγηζην φγθν λεξνχ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

αμηνπνηεζεί απφ ηα έξγα απηά, έηζη ψζηε ην πνζνζηφ αζηνρίαο λα κελ ππεξβαίλεη ην 

10% ζε κεληαία βάζε. Σν πνζνζηφ απηφ αζηνρίαο ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ άξδεπζε, αιιά φκσο είλαη απαγνξεπηηθά κεγάιν ζηελ χδξεπζε. Παξ΄φια απηά, 

ζην ζηάδην απηφ ζεσξνχκε ηελ ηηκή απηή ηνπ πνζνζηνχ αζηνρίαο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο νιηθήο εγγπεκέλεο απφιεςεο σο αλεθηνχ νξίνπ. Χο αζηνρία 

ζεσξνχκε φηη νη δηαζέζηκνη πδαηηθνί πφξνη δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ. Ο επηκεξηζκφο ησλ αλαγθψλ 

αλά ηακηεπηήξα γίλεηαη κε βάζε ηηο αλαινγίεο ησλ εηζξνψλ ηνπο γηα ηα έηε 1970-71 

έσο ην 2006-07.  

ρεκαηνπνηήζεθε επνκέλσο έλα κνληέιν ηζνδπγίνπ ζε κεληαία ρξνληθή βάζε, ζην 

νπνίν γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ηακηεπηήξεο ππνινγίδνληαη νη εμήο παξάκεηξνη: 

(α) Απνζεθεπκέλνο φγθνο ζηνλ ηακηεπηήξα, (β) επηθάλεηα ηακηεπηήξα, (γ) εμάηκηζε, 

(δ) ππεξρεηιίζεηο, θαη (ε) νη απνιήςεηο. Με βάζε ηηο απνιήςεηο ππνινγίδνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη νη δεηήζεηο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ην ζηφρν ηνπ πνζνζηνχ αζηνρίαο 

10% ζε κεληαία βάζε. Χο δεδνκέλν γηα ηελ πξνζνκνίσζε εηζάγνληαη νη κεληαίεο 

εηζξνέο ζηα ηξία θξάγκαηα (Αζπξφθξεκκνο, Μαπξνθφιπκπνο θαη Καλλαβηνχο), 

θαζψο θαη νη θακπχιεο ζηάζκεο – επηθάλεηαο – φγθνπ ησλ ηξηψλ θξαγκάησλ. Ζ 

πξνζνκνίσζε μεθηλά κε ηελ παξαδνρή φηη θαη νη ηξεηο ηακηεπηήξεο είλαη πιήξεηο 

(παξαθάησ ειέγρεηαη θαη ε πεξίπησζε λα κελ είλαη). Σν κνληέιν ηζνδπγίνπ δελ 
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ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εμαζθάιηζε θάπνηνπ ζηξαηεγηθνχ απνζέκαηνο ζε θάπνην 

ηακηεπηήξα παξά κφλν έλα ειάρηζην φγθν 0,5 εθαη. m3 ζηνλ ηακηεπηήξα 

Αζπξφθξεκκνπ. 

ηνλ Πίλ. 7-10 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο εγγπεκέλεο απφιεςεο απφ ηνπο ηξεηο ηακηεπηήξεο ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ Πάθνπ 

γηα πνζνζηφ αζηνρίαο 10%, δειαδή ην ζχζηεκα αδπλαηεί λα ηξνθνδνηήζεη ηηο 

αλάγθεο θαηά ην 10% ηνπ ρξφλνπ. Με άιια ιφγηα εκθαλίδεηαη έιιεηκκα θάιπςεο ηεο 

δήηεζεο ζε 46 απφ ηνπο 444 κήλεο ησλ 37 εηψλ ηεο πξνζνκνίσζεο.  

Πίλ. 7-10: Απνηειέζκαηα απινπνηεκέλνπ δηαρεηξηζηηθνύ κνληέινπ γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ηεο εγγπεκέλεο απόδνζεο γηα πνζνζηό αζηνρίαο 10% από 
ηνπο ηξεηο ηακηεπηήξεο ηνπ αξδεπηηθνύ έξγνπ Πάθνπ 

Αξρηθέο πλζήθεο Πξνζνκνίσζεο Δγγπεκέλε Απόιεςε (εθαη. m3 /έηνο) 

Σακηεπηήξεο πιήξεηο 21,48 

Σακηεπηήξεο πιήξεηο θαηά ην ήκηζπ 20,38 

Καηά ζπλέπεηα ε εγγπεκέλε απφιεςε είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί σο 20 εθαη. m³ 

εηεζίσο κε ηελ αζηνρία λα θζάλεη ην 10% ηνπ ρξφλνπ. 

Με ηελ εγγπεκέλε απφιεςε λα ζπγθξίλεηαη κε ηε ζπλνιηθή δήηεζε ησλ 25,5 εθαη. m³ 

πξνθχπηεη έλα έιιεηκκα 5,5 εθαη. m³ εηεζίσο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απνιήςεσλ 

θαη αληιήζεσλ απφ ηνπο πνηακνχο Έδνπζα, Γηάξηδν θαη Ξεξφ απηά θαιχπηνληαη κε 

ηηο κέζεο απνιήςεηο λα ππεξβαίλνπλ ηα 6 εθαη. m³ εηεζίσο. 
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ρήκα 7-36: Γηάγξακκα εηήζησλ εηζξνώλ, απνιήςεσλ θαη κεηαβνιήο ηεο απνζήθεπζεο ζηα 
θξάγκαηα ηνπ έξγνπ Πάθνπ 
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7.2.5. Δμάξηεζε Απόιεςεο από Σακίεπζε 

Όπσο θαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ, ε πξνζέγγηζε ηεο ζηαζεξήο 

αζθαινχο απφιεςεο επηηπγράλεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ ηθαλνπνηνχληαη κε 

ηελ αζθαιή απφιεςε ζηελ πιεηνςεθία ησλ εηψλ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. 9 ζηα 10 γηα 

επίπεδν αμηνπηζηίαο 90%), φκσο δελ πξνθπιάζζεη απφ θαζνιηθή αζηνρία ζε 

πεξηπηψζεηο μεξαζίαο. Ο κεραληζκφο ηεο αζηνρίαο είλαη  ε πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ 

ηακηεπκέλνπ φγθνπ κε απνηέιεζκα, ζε πεξίπησζε καθξφρξνλεο αλνκβξίαο, ηελ 

εκθάληζε εηψλ κε εμαηξεηηθά πςειφ έιιεηκκα ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα ηχρεη 

απνδεθηήο δηαρείξηζεο. 

Όπσο θαη κε ην Νφηην Αγσγφ, ε ιχζε πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ζπλάξηεζε ηεο 

εηήζηαο απφιεςεο απφ ηνλ ηακηεπκέλν φγθν ζην ζχλνιν ησλ θξαγκάησλ ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ εηζξνψλ (Απξίιηνο).  

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ηακηεπκέλνπ φγθνπ επηηξέπεη ηε ζπλερή πξνζαξκνγή ησλ 

απνιήςεσλ απφ ην ζχζηεκα ψζηε λα κε γίλεηαη απφηνκα ε κεηάπησζε απφ πιήξε 

απφιεςε ζε κεγάιν έιιεηκκα. Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο απηή, ζε βάζνο ρξφλνπ, 

αλαδηαλέκεη έλα πνζνζηφ ηνπ φγθνπ ηεο αζθαινχο απφδνζεο ζε έηε μεξαζίαο. ηελ 

πεξίπησζε, κάιηζηα, ηνπ έξγνπ Πάθνπ ππάξρεη ην επηπιένλ πιενλέθηεκα ηεο 

κείσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεθζείζεο 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ κεζνδνινγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο 

φγθνπ – απφιεςεο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα VIII. 

Ζ πξνηεηλφκελε ζρέζε απφιεςεο κε ηακηεπκέλν φγθν είλαη ε εμήο: 

Πίλ. 7-11: Πίλαθαο ρέζεο Απόιεςεο – Σακηεπκέλνπ  ηνπ αξδεπηηθνύ έξγνπ Πάθνπ 

πλνιηθφο ηακηεπκέλνο φγθνο V ζηα 

θξάγκαηα ηελ 1ε Απξηιίνπ  ζε εθαη. m3 

Δπηηξεπφκελε ζπλνιηθή εηήζηα 

απφιεςε ζε εθαη. m3 

V >40 18 

25 < V < 40 14 

15 < V < 25 10 

10 < V < 15 7 

V < 10 4 

Δπεηδή ην έξγν Πάθνπ ζα ζπιιεηηνπξγήζεη πιένλ κε κνλάδα αθαιάησζεο, φπσο θαη 

κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ, ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο έρεη πεξηιεθζεί 
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θαη πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη αχμεζεο ηεο απφιεςεο 

απφ ηα θξάγκαηα γηα χδξεπζε, φηαλ ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα ππεξρείιηζεο. Ζ 

ζρεηηθή πξφβιεςε αθνξά ηα θξάγκαηα Αζπξφθξεκκνπ θαη Μαπξνθφιπκπνπ θαη φρη 

ην θξάγκα Καλλαβηνχο, ην νπνίν έκκεζα ζπλεηζθέξεη ζηελ χδξεπζε Πάθνπ κέζσ 

ηεο εθηξνπήο πξνο Αζπξφθξεκκν. Μεηά απφ αληίζηνηρε αλάιπζε κε απηήλ ηνπ 

ππνθεθαιαίνπ 7.1.7 πξνέθπςε ν Πίλ. 7-12 κε ηα θαηψηαηα φξηα φγθσλ ηακίεπζεο γηα 

ξχζκηζε ησλ ππεξρεηιίζεσλ. 

Πίλ. 7-12: Καηώηαηα Όξηα Όγθσλ Ρύζκηζεο Τπεξρεηιίζεσλ (m³)  

 Αζπξόθξεκκνο Μαπξνθόιπκπνο 

Ηαλνπάξηνο 43.000.000 1.500.000 

Φεβξνπάξηνο 45.000.000 1.600.000 

Μάξηηνο 48.000.000 1.600.000 

Απξίιηνο 50.000.000 2.100.000 

Σα απνηειέζκαηα πξνζνκνηψζεσλ ηνπ κνληέινπ κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο παξνπζηάδνληαη ζην ππνθεθάιαην 4.4 «Έξγν Πάθνπ – 

Γηαρείξηζε Μνλάδαο Αθαιάησζεο». 
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7.3. Έξγν Υξπζνρνύο 

7.3.1. Γεληθά – Πξνζθνξά Τδαηηθώλ Πόξσλ 

Σν αξδεπηηθφ έξγν Υξπζνρνχο πεξηιακβάλεη αξδεπηηθφ δίθηπν ζε ζπλνιηθή έθηαζε 

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

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

θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα εμήο θξάγκαηα: 

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

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

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

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

Έρεη θαηαζθεπαζηεί θεληξηθφο παξαιηαθφο αγσγφο ηνπ έξγνπ Υξπζνρνχο απφ ην 

θξάγκα Δπξέηνπ σο ην θξάγκα Πσκνχ πνπ ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο απνξξνέο απφ ηα 

δηαθνξεηηθά ζεκεία πδξνιεςηψλ. Ζ ζπλνιηθή απνζεθεπηηθφηεηα ησλ ηακηεπηήξσλ 

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

εθηξνπή ζην ξ. Μαθνχληα (αλάληε ηνπ θξάγκαηνο Αξγάθα) ζηε ζέζε Άγηνο 

Μεξθνύξηνο (δήκκα Αγίνπ Μεξθνπξίνπ) ην νπνίν εθηξέπεη ηκήκα ηεο απνξξνήο ηεο 

ιεθάλεο ηνπ θξάγκαηνο πξνο ην θξάγκα Δπξέηνπ θαη ζηνλ π. Γηαιηά ζηε ζέζε ηνπ 

πδξνκεηξηθνχ ζηαζκνχ κε θσδηθφ 2-3-8-60. Δπνκέλσο νη ζπλνιηθέο πεγέο λεξνχ 

είλαη πέληε.  
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ρήκα 7-37: ρήκα ηνπ αξδεπηηθνύ έξγνπ Υξπζνρνύο 

Δπίζεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί δπν εθηξνπέο ζε ηζάξηζκα πδαηνξεχκαηα, δειαδή 

ζην ξ. Υξπζνρνχο (αθνξά ην λφηην θιάδν ηνπ ξ. Υξπζνρνχο ελψ ν βφξεηνο είλαη ην 

ξ. ηαπξφο ηεο Φψθαο πνπ πξηλ ηελ εθβνιή ηνπ ζην ξ. Υξπζνρνχο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ν ηακηεπηήξαο Δπξέηνπ), θαζψο θαη εθείλνπ ζηε ζέζε Λεηβάδη ζηνλ 

π. Λεηβάδη αλάληε ηνπ θξάγκαηνο Πσκνχ. Ζ εθηξνπή ζην λφηην θιάδν ηνπ ξ. 

Υξπζνρνχο δελ ζα θαηαζθεπαζηεί θπξίσο ιφγσ ηεο επηβαξεκέλεο πνηνηηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο απνξξνήο αιιά θαη ηεο ζρεηηθά ρακειήο παξνρήο ζηε ζέζε ηεο 

εθηξνπήο, ε νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ζην πιένλ αλάληε ηκήκα ηνπ πδαηνξεχκαηνο 

(βι. βηβιηνγξαθία 30). ην ρήκα 7-37 παξνπζηάδεηαη ε ζρεκαηηθή δηάηαμε ησλ 

έξγσλ ηακίεπζεο θαη κεηαθνξάο λεξνχ ζην έξγν Υξπζνρνχο.  
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ρήκα 7-38: Γηάγξακκα εηζξνώλ ζηνπο ηξεηο θπξηόηεξνπο ηακηεπηήξεο ηνπ έξγνπ Υξπζνρνύο 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ Υξπζνρνχο είλαη ζρεηηθά ζχλζεηε θαζψο νη κεηαθνξέο λεξνχ 

απφ θξάγκα ζε θξάγκα είλαη ζπλερείο θαη νη νπνίεο ζπρλά δελ θαηαγξάθνληαη. Ζ 

κέζε εηήζηα εηζξνή ζην θξάγκα Δπξέηνπ είλαη ίζε κε 5,3 εθαη. m3, ζην θξάγκα 

Πσκνχ 3,6 εθαη. m3 θαη ζην θξάγκα Αξγάθα 2,7 εθαη. m3 γηα ηα πδξνινγηθά έηε απφ 

ην 1969-70 έσο ην 2006-07. ην ρήκα 7-38 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ησλ 

εηήζησλ εηζξνψλ ζηα θξάγκαηα απηά. Οη ρσξεηηθφηεηεο ησλ θξαγκάησλ Πσκνχ θαη 

Αξγάθα είλαη αξθεηά κηθξφηεξεο απφ ηηο κέζεο εηήζηεο εηζξνέο ηνπο κε απνηέιεζκα 

ηε ζπρλή ππεξρείιηζε ησλ θξαγκάησλ θαη σο θπζηθή ζπλέπεηα λα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ε εθηξνπή ηνπ ξ. Μαθνχληα αλάληε ηνπ θξάγκαηνο Αξγάθα θαη λα 

πξνγξακκαηίδεηαη ε εθηξνπή ηνπ ξ. Λεηβάδη αλάληε ηνπ θξάγκαηνο Πσκνχ, ψζηε λα 

εθηξέπνληαη νη πνζφηεηεο απηέο πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Δπξέηνπ.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ εθηξνπψλ απηψλ είλαη φηη ζε πεξηφδνπο πςειήο πδξνθνξίαο ηκήκα 

ησλ απνξξνψλ ησλ πδαηνξεπκάησλ απηψλ (πνπ αιιηψο ζα ππεξρείιηδαλ απφ ηα 

κηθξά θξάγκαηα ηεο Αξγάθαο θαη ηνπ Πσκνχ) εθηξέπεηαη πξνο ηνλ ηακηεπηήξα 

Δπξέηνπ ηνπ νπνίνπ ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα είλαη αζχγθξηηα κεγαιχηεξε. Ζ 

εθηξνπή ηνπ ξ. Μαθνχληα αλάληε ηνπ θξάγκαηνο Αξγάθα ζηε ζέζε Άγηνο 

Μεξθνχξηνο θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη νη εθηξνπέο 

μεθίλεζαλ ην 1994 ελψ ε εθηξνπή ηνπ ξ. Γηαιηά είλαη αξθεηά κεηαγελέζηεξε θαη κφλν 

ην ρεηκψλα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2009) ζηάζεθε δπλαηή ε εθηξνπή ηκήκαηνο ηεο 
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απνξξνήο πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Δπξέηνπ. ηνλ Πίλ. 7-13 παξνπζηάδνληαη νη 

εθηξεπφκελνη φγθνη λεξνχ απφ ηελ εθηξνπή ζην δήκκα Άγηνο Μεξθνχξηνο ζην 

θξάγκα Δπξέηνπ. Γελ έρεη γίλεη γλσζηφ έσο ηψξα αλ έρνπλ εθηξαπεί επηπιένλ 

πνζφηεηεο λεξνχ λσξίηεξα απφ ην 1998, αιιά θαίλεηαη φηη νη εθηξνπέο γίλνληαη κφλν 

ζε έηε κε πςειή πδξνθνξία Δπίζεο δελ έρεη θαηαγξαθεί αληίζηνηρε ηηκή γηα ην έηνο 

2000. Αληίζηνηρα απφ ην δήκκα Γηαιηά εθηξάπεθαλ πξνο ηνλ ηακηεπηήξα Δπξέηνπ ην 

2009 πνζφηεηα ίζε κε 557.000 m3 λεξνχ. Γελ έρνπλ θαηαγξαθεί άιιεο πνζφηεηεο 

θαζψο θαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ εθηξνπή δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη πξνγελέζηεξα. Δπεηδή 

ην ηξέρνλ έηνο πεξηγξάθεηαη σο πγξφ, ζεσξείηαη φηη ε πνζφηεηα απηή 

(ζηξνγγπινπνηεκέλε ζε 600.000 m3 ην έηνο) είλαη θαη ε κέγηζηε δπλαηή εθηξνπή.  

Πίλ. 7-13: Δθηξεπόκελνο όγθνο λεξνύ από ην ξ. Μαθνύληα αλάληε ηνπ θξ. Αξγάθα 
πξνο ην θξ. Δπξέηνπ. 

Έηνο 
Δθηξεπόκελνο 

όγθνο λεξνύ (m3) 
Έηνο 

Δθηξεπόκελνο 
όγθνο λεξνύ (m3) 

1998 263414 2004 1031000 

1999 1240306 2005 1018400 

2001 297720 2006 0 

2002 237580 2007 0 

2003 1232800 2008 0 

Σέινο δειψζεθε20,  ζηνλ Αλάδνρν φηη ππάξρεη εθηξνπή απφ ηε ζέζε Ληβάδη (αλάληε 

ηνπ θξάγκαηνο Πσκνχ) πξνο ην θξάγκα Αγίαο Μαξίλαο κε παξνρεηεπηηθφηεηα ίζεο 

κε 2.000 m3/εκέξα. ην ρήκα 7-39 παξνπζηάδεηαη ε κεληαία δηαθχκαλζε ηνπ 

απνζεθεπκέλνπ φγθνπ ζην θξάγκα Αξγάθα. Γηαπηζηψλεηαη φηη ην θξάγκα 

πιεξψζεθε θαη κάιινλ ππεξρείιηζε (ρσξίο λα είλαη γλσζηνί νη αληίζηνηρνη φγθνη) 

θαηά ηα έηε 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 θαη ην 2004. Αληίζηνηρα ζην ρήκα 

7-40 παξνπζηάδεηαη ε κεληαία δηαθχκαλζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ φγθνπ ζην θξάγκα 

Πσκνχ. Γηαπηζηψλεηαη φηη ην θξάγκα πιεξψζεθε θαη κάιινλ ππεξρείιηζε (ρσξίο λα 

είλαη γλσζηνί νη αληίζηνηρνη φγθνη) θαηά ηα έηε 1996, 1999, 2000, 2002, 2003. ην 

ρήκα 7-41 παξνπζηάδεηαη ε ρξνλνζεηξά ησλ εηήζησλ απνξξνψλ ζηε ζέζε ηνπ 

δήκκαηνο εθηξνπήο Γηαιηά ζηνλ νκψλπκν πδαηφξεπκα. Ζ κέζε εηήζηα απνξξνή είλαη 

                                            

 

20
 χζθεςε ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Πάθνπ κε παξνπζία ησλ θθ. παλνχ θαη Υξπζνζηφκνπ, ΣΑΤ.  
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ίζε κε 1,34 εθαη. m3 ελψ ε εθηξνπή πνπ έιαβε ρψξα θαηά ην ηξέρνλ έηνο είλαη ίζε κε 

557.000 m3 λεξνχ, ε νπνία είλαη ίζε κε ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ 

εηήζησλ απνξξνψλ. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Ια
ν-

96

Ιο
σλ

-9
6

Ια
ν-

97

Ιο
σλ

-9
7

Ια
ν-

98

Ιο
σλ

-9
8

Ια
ν-

99

Ιο
σλ

-9
9

Ια
ν-

00

Ιο
σλ

-0
0

Ια
ν-

01

Ιο
σλ

-0
1

Ια
ν-

02

Ιο
σλ

-0
2

Ια
ν-

03

Ιο
σλ

-0
3

Ια
ν-

04

Ιο
σλ

-0
4

Ια
ν-

05

Ιο
σλ

-0
5

Ια
ν-

06

Ιο
σλ

-0
6

Ια
ν-

07

Ιο
σλ

-0
7

Μήνας / Έηος

Α
π

ο
θ

η
κ

εσ
μ

έν
ο

ς 
ό
γ
κ

ο
ς 

(m
3
) 

  
  
.

 

ρήκα 7-39: Μεληαία δηαθύκαλζε ηεο απνζήθεπζεο ζην θξάγκα Αξγάθα 
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ρήκα 7-40: Μεληαία δηαθύκαλζε ηεο απνζήθεπζεο ζην θξάγκα Πσκνύ 
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ρήκα 7-41: Δηήζηεο απνξξνέο ηνπ π. Γηαιηά ζηε ζέζε ηνπ δήκκαηνο εθηξνπήο Γηαιηά. 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ γηα ηνλ ηακηεπηήξα Δπξέηνπ πνπ δηαηεξεί ην 

ΣΑΤ δελ γίλεηαη ζαθέο αλ νη ππνινγηζκέλεο εηζξνέο ζπλππνινγίδνπλ ή φρη ηηο 

πνζφηεηεο λεξνχ πνπ εθηξέπνληαη απφ ηα δχν απηά δήκκαηα. Δίλαη εμαηξεηηθά 

πηζαλφ λα ζπλππνινγίδνληαη ζηηο εηζξνέο ηνπ θξάγκαηνο Δπξέηνπ νπφηε νη ηηκέο 

απηέο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην ζπλνιηθφ πδαηηθφ ηζνδχγην φπσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 7-42. Δπνκέλσο ε κέζε εηήζηα εηζξνή είλαη πιένλ ίζε κε 5,13 εθαη. m3 

λεξνχ. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19
69

-1
97

0

19
71

-1
97

2

19
73

-1
97

4

19
75

-1
97

6

19
77

-1
97

8

19
79

-1
98

0

19
81

-1
98

2

19
83

-1
98

4

19
85

-1
98

6

19
87

-1
98

8

19
89

-1
99

0

19
91

-1
99

2

19
93

-1
99

4

19
95

-1
99

6

19
97

-1
99

8

19
99

-2
00

0

20
01

-2
00

2

20
03

-2
00

4

20
05

-2
00

6

Τδρολογικο εηος

Δ
η
η

ζ
ια

 α
π

ο
ρ

ρ
ο
η

 (
h

m
3
) 

  
 .

ΔΤΡΔΣΟΤ

ΠΟΜΟΤ

ΑΡΓΑΚΑ

ΔΤΡΔΣΟΤ (διορθ.)

 

ρήκα 7-42: Αλαζεσξεκέλεο ηηκέο ησλ εηζξνώλ ζην έξγν Υξπζνρνύο 

 

7.3.2. Αμηνιόγεζε Απόδνζεο 

ην ρήκα 7-43 παξνπζηάδνληαη νη φγθνη πνπ δηεηέζεζαλ γηα άξδεπζε απφ ην έξγν 

κεηαμχ 1996 θαη 2009. Δίλαη θαλεξφ φηη ην έξγν είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη κε 

αμηφινγε αμηνπηζηία έλαλ εηήζην φγθν ηεο ηάμεο ησλ 4 εθαη. m³. 

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

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

ζηελ πιήξε ηνπ αλάπηπμε. 
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Ζ αζηνρία είλαη θπξίσο πδξνινγηθή δεδνκέλνπ φηη νη πξαγκαηηθέο απνξξνέο ησλ 

πνηακψλ ήζαλ πνιχ κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ εθηηκήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη αλακελφηαλ, κε βάζε ηε κειέηε, κέζε εηήζηα εηζξνή 

ζην θξάγκα Δπξέηνπ ίζε κε 11 εθαη. m³, ελψ ε παξνχζα έθζεζε ηελ εθηηκά ζε 5,1 

εθαη. m³. 

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

κεγάιε πζηέξεζε ησλ πξνο δηάζεζε αξδεπηηθψλ φγθσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνβιεθζέληεο, δελ παξνπζηάδνληαη  ζεκαληηθά ειιείκκαηα, νχηε εκθαλίδεηαη ηάζε 

εγθαηάιεηςεο ηεο πεξηνρήο. Αληηζέησο, ν πιεζπζκφο θαη νη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απμεηηθή ηάζε. Ο ιφγνο είλαη ε ξαγδαία 

αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

επηθεληξψλνληαη πιένλ ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ θαη ζε αλαπηχμεηο 

«παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο». Σα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ε νπνία είρε ζπληαρζεί απφ ην ΣΑΤ 

ην 2002 κε ηίηιν «KHRYSOKHOU IRRIGATION PROJECT REVIEW». 

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

εμαζθάιηζε θαη γηα ην κέιινλ επαξθνχο ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα λεξνχ χδξεπζεο 

ην νπνίν ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ππφγεηνπο πφξνπο. Ζ ζρεηηθή δηεξεχλεζε 

γίλεηαη ζηελ Παξάξηεκα VIII, «ρέδην Αληηκεηψπηζεο ηεο Ξεξαζίαο». 

ΕΓΟ ΧΥΣΟΧΟΥΣ

Ετιςιοι Πγκοι Άρδευςθσ

0

1

2

3

4

5

6

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

Συ
νο

λι
κι

 ε
τι

ς
ια

 δ
ιά

κ
ες

θ
  (

εκ
α

τ.
 m

3
)

ΕΓΟ ΧΥΣΟΧΟΥΣ - Ετήςιοι Πγκοι
Άρδευςησ

 

ρήκα 7-43: Δηήζηνη Όγθνη Άξδεπζεο - Έξγν Υξπζνρνύο 
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7.4. Έξγν Πηηζηιηάο 

7.4.1. Δηζαγσγή 

Σν αλαπηπμηαθφ ζρέδην Πηηζηιηάο αθνξνχζε ζεηξά απφ έξγα θαη δξάζεηο ζηελ νξεηλή 

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

Λεκεζνχ.  

Ζ πνιχπιεπξε απηή αλαπηπμηαθή παξέκβαζε απνζθνπνχζε ζηε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη, κέζσ απηήο, ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο εξήκσζεο ησλ ρσξηψλ ιφγσ εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. Σν πνιπδηάζηαην 

ζρέδην θάιππηε ζέκαηα παηδείαο, πγείαο, κεηαθνξψλ θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη 

είρε σο ζηφρν ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα ρσξηά.  

Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δεηνχζαλ, σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα, ηελ θαηαζθεπή νδηθψλ 

έξγσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο ησλ ηδίσλ, ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηα νηθνλνκηθά θέληξα (ηηο πφιεηο).  

Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο παξέκβαζεο αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή 

έξγσλ δηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη άξδεπζεο. Σα έξγα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ 1978 θαη 1984 κε ζπλνιηθφ θφζηνο 10 εθαηνκκπξίσλ 

ιηξψλ Κχπξνπ. 
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7.4.2. Έξγα 

Σα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ θξάγκαηα ηακίεπζεο, πδξνιεςίεο 

κε εμσπνηάκηεο ιηκλνδεμακελέο ηακίεπζεο, αγσγνχο κεηαθνξάο θαη αξδεπηηθά 

δίθηπα. Πην αλαιπηηθά, ην ζρέδην πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή δχν θξαγκάησλ, ηνπ 

Ξπιηάηνπ ζηνλ πνηακφ Λαγνπδεξά (Διηά) θαη ησλ Αγίσλ Βαβαηζηληάο ζηνλ πνηακφ 

Βαζηιηθφ, κεγάινπ αξηζκνχ εμσπνηάκησλ δεμακελψλ, κηθξψλ αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη 

γεσηξήζεσλ. Σα θξάγκαηα πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ πεξηνρή έρνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

Πίλ. 7-14 : Αξδεπηηθά Φξάγκαηα πεξηνρήο Πηηζηιηάο 

α/α Όλνκα Έηνο Πνηακόο 
Υσξεηηθόηεηα 

(m³) 

Αξδεπόκελε 
Έθηαζε 

(ha) 

Δίδνο 
Καιιηέξγεηαο 

1 
Άγηνη 

Βαβαηζηληάο 
1981 Βαζηιηθφο 53.000 11 

Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 
Λαραληθά 

2 Ξπιηάηνο 1982 
Λαγνπδεξά 

(Διηέο)_ 
1.430.000 308 

Δζπεξηδνεηδή 
Γέλδξα  

Γειαδή θαίλεηαη φηη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ζρεδηαζκνχ ησλ θξαγκάησλ ε 

ρσξεηηθφηεηα απηψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 1.480.000 m³ ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

αξδεχζνπλ πεξί ηα 320 ha.  

Οη εμσπνηάκηεο δεμακελέο ηεο πεξηνρήο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

Πίλ. 7-15 : Αξδεπηηθέο Δμσπνηάκηεο Γεμακελέο πεξηνρήο Πηηζηιηάο 

α/α Όλνκα Έηνο 
Υσξεηηθόηεηα 

(m³) 
Αξδεπόκελε 
Έθηαζε (ha) 

Δίδνο 
Καιιηέξγεηαο 

1 Πξφδξνκνο 1962 122.000 23 Γέλδξα 

2 Κππεξνχληα αξ. 1 1974 50.000 8 
Γέλδξα 
Λαραληθά 

3 Πειέλδξηα 1980 123.000 50 
Δζπεξηδνεηδή 
Λαραληθά 

4 Δπηαγψληα αξ. 1 1980 92.000 19 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 
Λαραληθά 

5 Υαλδξηά 1980 70.000 13 
Γέλδξα 
Λαραληθά 

6 Μειίλε αξ. 1 1980 59.000 12 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 

7 Άγηνη Βαβαηζηληάο αξ. 1 1980 55.000 11 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 
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α/α Όλνκα Έηνο 
Υσξεηηθόηεηα 

(m³) 
Αξδεπόκελε 
Έθηαζε (ha) 

Δίδνο 
Καιιηέξγεηαο 

Λαραληθά 

8 Αθαπλνχ – Δπηαγψληα 1981 132.000 22 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 

9 Κάησ Μχινο 1981 104.000 23 
Δζπεξηδνεηδή 
Λαραληθά 

10 Δπηαγψληα αξ. 3 1981 65.000 34 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 

11 Αξαθαπάο αξ. 1 1982 192.000 35 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 

12 Δπηαγψληα αξ. 2 1982 127.000 32 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 

13 Κππεξνχληα αξ. 2  1983 273.000 60 
Γέλδξα 
Λαραληθά 

14 Λαγνπδεξά 1983 71.000 4 
Κεξαζηέο 
Ρνδαθηληέο 
Διηέο 

15 Οξά 1983 62.000 18 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 

16 Αγξίδηα 1983 59.000 10 
Γέλδξα 
Λαραληθά 

17 Υνηξνθνηηία 1984 205.000 39 Λαραληθά 

18 Γηεξψλα 1984 159.000 39 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 

19 Αξαθαπάο αξ. 2 1984 120.000 20 
Δζπεξηδνεηδή 
Διηέο 

20 Φαξκαθάο αξ. 2 1984 61.000 10 
Διηέο 
Λαραληθά 

21 Άγηνη Βαβαηζηληάο αξ. 2 1984 43.000 5 Δζπεξηδνεηδή 

22 Φαξκαθάο αξ. 1 1984 21.000 5 
Διηέο 
Λαραληθά 

23 Έζζσ Γαιάηα  1985 35.000  
Μειηέο 
Αριαδηέο 

24 Οδνχ αξ. 1 1996 32.000 12 Δζπεξηδνεηδή 

25 Οδνχ αξ. 2  1996 53.000 13 Δζπεξηδνεηδή 

26 Μειίλε αξ. 2  1996 97.000 14 Δζπεξηδνεηδή 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ζρεδηαζκνχ ησλ εμσπνηάκησλ δεμακελψλ ε ρσξεηηθφηεηα 

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

αξδεχζνπλ πεξί ηα 530 ha.  Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ππνζηήξημε θπξίσο 

ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ νξεηλή - εκηνξεηλή πεξηνρή ηνπ Σξνφδνπο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ε δηαηήξεζεο ηεο πιεζπζκηαθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο.  

Σα θχξηα έξγα παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα (ρήκα 7-44 θαη ρήκα 

7-45): 
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ρήκα 7-44: Κύξηα Αξδεπηηθά Έξγα – ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Πηηζηιηάο  
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ρήκα 7-45: Κύξηα Αξδεπηηθά Έξγα Πηηζηιηάο  
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Με  έκθαζε ζην κεγαιχηεξν έξγν πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί κέρξη ζήκεξα, ην θξάγκα 

Ξπιηάηνπ, γηα ην νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη 

ν φγθνο ηνπ θξάγκαηνο είλαη 1,4 εθαη. m³. Όκσο ε κειέηε ηνπ έξγνπ πξνέβιεπε 

κέζε εηήζηα εηζξνή 3 εθαη. m³ γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηε ζπρλή ππεξρείιηζε ηνπ 

έξγνπ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ 

εηζξνψλ ηνπ θξάγκαηνο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

Παξάιιεια ζεκεηψλεηαη ν φγθνο λεξνχ πνπ δηαηίζεηαη πξνο άξδεπζε. 
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Διζροή Φράγμαηος Γιαηιθέμενες Ποζόηηηες για Άρδεσζη
 

ρήκα 7-46: Γηαρξνληθά ηνηρεία Απνζεθεπηηθνύ όγθνπ Φξάγκαηνο Ξπιηάηνπ θαη Γηάζεζε ζηελ 
Άξδεπζε (1994-2000)   
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ρήκα 7-47: Αζξνηζηηθόο Απνζεθεπηηθόο Όγθνο Φξάγκαηνο Ξπιηάηνπ θαη Αζξνηζηηθόο Όγθνο 
Νεξνύ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ Άξδεπζε(1994-2000)   
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7.4.3. ηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο (3) επαξρίεο: 

Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ. Υσξίδεηαη ζε δπν Γεσξγηθέο Πεξηθέξεηεο: 

1. Αγξφο-Κππεξνχληα-Παιαηρψξη  

2. Δπηαγψληα-Γηεξψλα-Αξαθαπάο  

ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ Πηηζηιηάο ιεηηνπξγνχλ Αξδεπηηθνί χλδεζκνη θαη Αξδεπηηθά 

Σκήκαηα.  

Ο χκβνπινο έρεη ήδε δηαζέζηκν θαηάινγν κε ηα αξδεπηηθά ηκήκαηα ηεο επαξρίαο 

Λεπθσζίαο ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Πίλ. 7-16 Αξδεπηηθνί ύλδεζκνη θαη Αξδεπηηθά Σκήκαηα Δπαξρίαο Λεπθσζίαο – Έξγν 
Πηηζηιηάο  

ΑΛΧΝΑ 

Αξδ. Σκήκα Κακίληα 

Αξδ. Σκήκα Άισλαο 

Αξδ. Σκήκα Βξχζε ησλ Πνπιηψλ  

Αξδ. χλδεζκνο Κφιπκπνο Φσηίζηξαο-Πάλσ θαη Κάησ Βξχζε  

Αξδ. χλδεζκνο Καξδάθη  

Αξδ. χλδεζκνο Κφιπκπνο Παπακηραήι  

Αξδ. χλδεζκνο Κφιπκπνο ηεο Πεξληάο  

 

ΑΓ. ΔΠΗΦΑΝΔΗΟ 

Αξδ. Σκήκα Αγίνπ Δπηθαλείνπ  

Αξδ. Σκήκα Μαξνχιελλα  

 

ΑΛΖΘΗΝΟΤ 

Αξδ. Σκήκα Γηπφηακνο Αιεζηλνχ 

Αξδ. Σκήκα Αιεζηλνχ 

 

ΑΠΛΗΚΗ 

Αξδ. Σκήκα Καιφγεξνο 

 

ΑΚΑ 

Αξδ. Σκήκα Αγία Παξαζθεπή  

Αξδ. Σκήκα Πάλσ Ακπέιηα 

Αξδ. Σκήκα Φνξάδεο  

Αξδ. χλδεζκνο Γχξνο – Μαξίλεο   

 

ΛΑΓΟΤΓΔΡΑ 
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ΛΑΓΟΤΓΔΡΑ 

Αξδ. Σκήκα Τδαηνδεμακελή Αρνχζα 

Αξδ. Σκήκα Άξαθαο 

 

ΛΔΗΒΑΓΗΑ Π.  

Αξδ. Σκήκα Λεηβάδηα 

 

ΠΑΛΑΗΥΧΡΗ (Μ) 

Αξδ. Σκήκα Μπινχξη 

Αξδ. Σκήκα Κφιπκπνο ηνπ Μπινπξθνχ 

Αξδ. Σκήκα Π. Απιάθη – Υαιθσκαηάο   

Αξδ. χλδεζκνο Γηνθχξη  

Αξδ. χλδεζκνο Κακίλη 

Αξδ. χλδεζκνο Λεηβαδεξφ   

 

ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ (Ο) 

Αξδ. Σκήκα θιήδξνο  

Αξδ. Σκήκα θιεδξίηη – Κακίλη  

Αξδ. χλδεζκνο Αγγνπινχο  

Αξδ. χλδεζκνο Μαξνπιιέλα  

Αξδ. χλδεζκνο Πεηξίδεο 

Αξδ. χλδεζκνο Αγγνπινχο  

Αξδ. χλδεζκνο Λεηβάδηα 1 

Αξδ. χλδεζκνο Λεηβάδηα 2 

 

ΠΛΑΣΑΝΗΣΑΑ 

Αξδ. Σκήκα Πιαηαληζηάζαο   

 

ΠΟΛΤΣΤΠΟ 

Αξδ. Σκήκα Αθιάξη – Πνιπζηχπνπ  

Αξδ. Σκήκα Γεμακελέο ηνπ Υσξηνχ   

Αξδ. χλδεζκνο Κάησ Μαληειή Πνιχζηππνο  

 

ΑΡΑΝΣΗ 

Αξδ. Σκήκα αξάληη 

Αξδ. χλδεζκνο Νεξφ Κακπί αξαληί   

Αξδ. χλδεζκνο Αγξνζπθηά αξαληί  

 

ΦΣΔΡΗΚΟΤΓΗ 

Αξδ. Σκήκα Μφηεο 

Αξδ. Σκήκα Παθίηεο 
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7.4.4. Δμππεξεηνύκελνη Οηθηζκνί  

Ζ πεξηνρή ηεο Πηηζηιηάο πεξηιακβάλεη 42 ρσξηά απφ ηξεηο Γηνηθεηηθέο Δπαξρίεο: 

Γεθαελληά (19) ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο: Αγία Μαξίλα Ξπιηάηνπ, Ξπιηάηνο, Άγηνο 

Γεψξγηνο Καπθάινπ, Λαγνπδεξά, αξάληη, Πνιχζηππνο, Λεηβάδηα, Αιεζηλνχ, 

Πιαηαληζηάζζα , Άισλα, Φηεξηθνχδη, Αζθάο, Παιαηρψξη(Ο), Παιαηρψξη (Μ), Απιίθη, 

Φαξκαθάο, Κακπί, Γνχξξη, Φηθάξδνπ, Λαδαληά. 

 

Δηθνζηέλα (21) ηεο Δπαξρίαο Λεκεζνχ: Κππεξνχληα, Υαλδξηά, Αγξφο, Αγξίδηα, Κάησ 

Ακίαληνο, Πειέληξη, Πνηακίηηζζα, Γχκεο, Άγηνο Ησάλλεο, Άγηνο Θεφδσξνο, Κάησ 

Μχινο, Εσνπεγή, Καιφ Υσξηφ, Άγηνο Παχινο, Άγηνο Κσλζηαληίλνο, πθφπεηξα, 

Πξνθήηεο Ζιίαο, Αξαθαπάο, Γηεξψλα, Δπηαγψληα, Λνπβαξάο, Αθαπλνχ. 

 

Γπν (2) ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο: Μειίλε, Οδνχ. 

Οη δήκνη/θνηλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηα ρσξηά ηεο Πηηζηιηάο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

Κξίζεθε ζθφπηκν λα ζπγθξηζεί ν θαηαγεγξακκέλνο απφ ηηο απνγξαθέο πιεζπζκφο 

ηεο πεξηνρήο απφ ηηο απνγξαθέο ηνπ 1992 θαη 2002.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη κε θφθθηλε ζθίαζε ζεκεηψλνληαη νη δήκνη/θνηλφηεηεο 

πνπ παξαηεξήζεθε δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Όινη νη ππφινηπνη 

δήκνη/θνηλφηεηεο εκθάληζαλ πιεζπζκηαθή αχμεζε.  

Πίλ. 7-17 Γηαρξνληθή Δμέιημε Πιεζπζκνύ ζηελ Πεξηνρή Πηηζηιηάο  

ΚΧΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΤ / 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΓΖΜΟ/ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Πιεζπζκόο 
Απνγξαθήο 

1992 

Πιεζπζκόο 
Απνγξαθήο 

2002 

1200 ΚΑΜΠΗ 126 104 

1201 ΦΑΡΜΑΚΑ 541 507 

1301 ΑΚΑ 238 187 

1302 ΑΛΧΝΑ 189 128 

1303 ΦΣΔΡΗΚΟΤΓΗ 167 142 

1304 ΠΟΛΤΣΤΠΟ 256 173 

1305 ΛΑΓΟΤΓΔΡΑ 188 142 

1306 ΑΡΑΝΣΗ 63 57 
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ΚΧΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΤ / 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΓΖΜΟ/ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Πιεζπζκόο 
Απνγξαθήο 

1992 

Πιεζπζκόο 
Απνγξαθήο 

2002 

1309 ΠΛΑΣΑΝΗΣΑΑ 201 172 

1400 ΠΖΛΗΑ 181 162 

4315 ΟΡΑ 181 180 

4316 ΜΔΛΗΝΖ 90 57 

4318 ΑΓΗΟΗ ΒΑΒΑΣΗΝΗΑ 217 117 

5133 ΠΡΑΣΗΟ ΚΔΛΛΑΚΗΟΤ 79 81 

5137 ΑΚΑΠΝΟΤ 34 26 

5138 ΔΠΣΑΓΧΝΔΗΑ 294 329 

5140 ΓΗΔΡΧΝΑ 286 258 

5141 ΑΡΑΚΑΠΑ 327 292 

5143 ΑΓΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 191 164 

5144 ΤΚΟΠΔΣΡΑ 80 135 

5145 ΛΟΤΒΑΡΑ 349 380 

5146 ΚΑΛΟ ΥΧΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ 431 472 

5147 ΕΧΟΠΖΓΖ 184 160 

5318 ΜΟΝΗΑΣΖ 220 227 

5354 ΚΑΣΧ ΑΜΗΑΝΣΟ 254 219 

5360 
ΑΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 
ΛΔΜΔΟΤ 138 106 

5361 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΛΔΜΔΟΤ 483 396 

5362 ΚΑΣΧ ΜΤΛΟ 65 63 

5363 ΠΟΣΑΜΗΣΗΑ 116 70 

5364 ΓΤΜΔ 165 164 

5365 ΠΔΛΔΝΓΡΗ 1377 1.185 

5366 ΑΓΡΟ 764 837 

5367 ΑΓΡΗΓΗΑ 158 121 

5368 ΥΑΝΓΡΗΑ 259 205 

5369 ΚΤΠΔΡΟΤΝΣΑ 1455 1.497 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 10.345 9.515 

Ζ γεληθή, γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ηάζε ζρεηηθήο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ ζε ζχγθξηζε κε απηφλ 

ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, θαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ (φπσο έρεη 

δηεμνδηθά αλαιπζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα §6.7.2.3 ηεο παξνχζεο).  

Αληίζηνηρα απφ ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη 

μεθάζαξν φηη ν κφληκνο θαηαγεγξακκέλνο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο Πηηζηιηάο 

παξνπζίαζε κέζα ζηελ 10-εηία ζρεηηθή κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 8% ήηνη κείσζε θαηά 

κέζν φξν 0,08% θαη’ έηνο.  

Ο ξπζκφο απηφο ηνπ πιεζπζκνχ αθνινπζεί ηε ζρεηηθή ηάζε κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, φπσο θαίλεηαη ζηηο απνγξαθέο.  
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7.4.5. Δθηίκεζε Αλαγθώλ ζε Νεξό ζηελ πεξηνρή Πηηζηιηάο  

Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ηηο παξαδνρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

ελφηεηα §6 ηεο παξνχζεο κία εθηίκεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο ζε 

λεξφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

Πίλ. 7-18 Δθηηκώκελεο Αλάγθεο Ύδξεπζεο θαη Άξδεπζεο (ζπκπ. Κηελνηξνθίαο) ζηελ 
πεξηνρή Πηηζηιηάο γηα ην έηνο 2011   

ΚΧΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΤ / 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΓΖΜΟ/ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Δθηίκεζε 
Τδξεπηηθψλ 

Αλαγθψλ 

Δθηίκεζε 
Αξδεπηηθψλ 

Αλαγθψλ  

Αξδεχζηκε 
Έθηαζε 

Δθηίκεζε 
Αλαγθψλ 

Νεξνχ ζηελ 
Κηελνηξνθία 

1200 ΚΑΜΠΗ 9.484 116.682 265 0,00 

1201 ΦΑΡΜΑΚΑ 46.232 256.456 564 0,00 

1301 ΑΚΑ 17.052 129.392 285 1.635,20 

1302 ΑΛΧΝΑ 11.672 81.560 163 0,00 

1303 ΦΣΔΡΗΚΟΤΓΗ 12.949 55.482 150 0,00 

1304 ΠΟΛΤΣΤΠΟ 15.776 63.864 140 0,00 

1305 ΛΑΓΟΤΓΔΡΑ 12.949 65.549 141 0,00 

1306 ΑΡΑΝΣΗ 5.198 77.942 172 0,00 

1309 ΠΛΑΣΑΝΗΣΑΑ 15.684 84.766 234 0,00 

1400 ΠΖΛΗΑ 14.772 210.409 347 0,00 

4315 ΟΡΑ 16.414 413.660 1.136 31.652,16 

4316 ΜΔΛΗΝΖ 5.198 261.695 544 0,00 

4318 ΑΓΗΟΗ ΒΑΒΑΣΗΝΗΑ 16.140 461.881 947 1.054,12 

5133 ΠΡΑΣΗΟ ΚΔΛΛΑΚΗΟΤ 7.386 128.143 343 113,88 

5137 ΑΚΑΠΝΟΤ 2.371 114.528 287 0,00 

5138 ΔΠΣΑΓΧΝΔΗΑ 30.001 820.714 1.600 0,00 

5140 ΓΗΔΡΧΝΑ 23.526 255.320 514 0,00 

5141 ΑΡΑΚΑΠΑ 26.627 524.093 1.085 0,00 

5143 ΑΓΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 14.955 86.201 271 0,00 

5144 ΤΚΟΠΔΣΡΑ 12.310 134.271 301 0,00 

5145 ΛΟΤΒΑΡΑ 34.651 175.225 581 0,00 

5146 ΚΑΛΟ ΥΧΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ 43.041 380.819 1.077 0,00 

5147 ΕΧΟΠΖΓΖ 14.590 79.291 249 0,00 

5318 ΜΟΝΗΑΣΖ 20.700 93.114 255 350,40 

5354 ΚΑΣΧ ΑΜΗΑΝΣΟ 19.970 127.936 294 0,00 
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ΚΧΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΤ / 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΓΖΜΟ/ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Δθηίκεζε 
Τδξεπηηθψλ 

Αλαγθψλ 

Δθηίκεζε 
Αξδεπηηθψλ 

Αλαγθψλ  

Αξδεχζηκε 
Έθηαζε 

Δθηίκεζε 
Αλαγθψλ 

Νεξνχ ζηελ 
Κηελνηξνθία 

5360 ΑΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΛΔΜΔΟΤ 9.666 125.613 215 0,00 

5361 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΛΔΜΔΟΤ 36.110 153.136 409 0,00 

5362 ΚΑΣΧ ΜΤΛΟ 5.745 151.365 387 0,00 

5363 ΠΟΣΑΜΗΣΗΑ 6.383 177.117 445 0,00 

5364 ΓΤΜΔ 14.955 503.431 1.161 0,00 

5365 ΠΔΛΔΝΓΡΗ 108.058 673.859 1.696 0,00 

5366 ΑΓΡΟ 76.324 377.784 875 0,00 

5367 ΑΓΡΗΓΗΑ 11.034 137.573 365 0,00 

5368 ΥΑΝΓΡΗΑ 18.694 75.725 186 0,00 

5369 ΚΤΠΔΡΟΤΝΣΑ 136.508 590.713 1.383 0,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 873.125 8.165.307 19.065 34.806 
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7.4.6. Γηαζεζηκόηεηα Νεξνύ  

Όπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα §7.4.2, ηα θξάγκαηα θαη νη εμσπνηάκηεο 

δεμακελέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο λεξνχ πξνο άξδεπζε ζε πνζφηεηεο 

ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηνλ φγθν ηνπο, δειαδή ζπλνιηθά πεξί ηα 2,5 εθαη. m³. Βάζεη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ κπνξνχλ λα αξδεχνπλ πεξί ηα 850 εθηάξηα (=8.500 δεθάξηα). 

Ηδηαίηεξα γηα ην θξάγκα Ξπιηάηνπ, γηα ην νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

εηζξνψλ θαη δηάζεζεο ζηελ άξδεπζε, πξνθχπηεη φηη γηα ην έηνο 2007 δηαηέζεθαλ πεξί 

ηα 715.000 m³ λεξνχ.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα §7.4.5, πνπ 

βαζίζζεθαλ ζηελ ελφηεηα §6, δειαδή ζε πξαγκαηηθά θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία 

αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ απφ ηε βάζε ηνπ ΚΟΑΠ γηα ην 2008 (πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

πξέπεη λα δηαθέξνπλ ειάρηζηα απφ ηηο αληίζηνηρεο γηα ην 2007), νη ζπλνιηθά 

αξδεπφκελεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηεο Πηηζηιηάο είραλ έθηαζε πεξίπνπ 19.000 

δεθάξηα.   

Γειαδή, ε θαηαγεγξακκέλε αξδεχζηκε έθηαζε είλαη ππεξδηπιάζηα ηεο έθηαζεο 

ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ.  

Αληίζηνηρα ε ζπληεξεηηθά εθηηκψκελε δηάζεζε λεξνχ ησλ έξγσλ ηεο Πηηζηιηάο, πεξί 

ηα  2,5 εθαη. m³, είλαη 3 θνξέο κηθξφηεξε απφ ηελ εθηηκψκελε αλάγθε ζε λεξφ ησλ 

εθηάζεσλ, δειαδή πεξί ηα 8 εθαη. m³.   

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία είλαη πξνθαλέο φηη νη ζπλνιηθέο αλάγθεο ζε 

λεξφ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Πηηζηιηάο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κφλν απφ ηα 

δηαζέζηκα έξγα, αθφκε θαη αλ ζεσξεζεί φηη ε απφδνζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ 

δηπιάζηα ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο. Μειεηψληαο ηα θπβεξλεηηθά αξδεπηηθά έξγα ηεο 

πεξηνρήο θαίλεηαη φηη πνιιά απφ απηά εμππεξεηνχληαη ηφζν απφ γεσηξήζεηο φζν θαη 

απφ κηθξά εθηξνπηθά έξγα επί ξεκάησλ / πνηακψλ, αιιά θαη απφ ηηο πηζαλέο 

ππεξρεηιίζεηο ησλ θξαγκάησλ.   
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7.4.7. πκπεξάζκαηα 

7.4.7.1. ρεηηθά κε ην Αλαπηπμηαθφ Έξγν ζηελ Πηηζηιηά  

Πέξαλ ησλ ζεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηθαλψλ πνζνηήησλ λεξνχ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, ε πεξηνρή εθηηκάηαη φηη αληηκεησπίδεη 

νξγαλσηηθήο θχζεο πξνβιήκαηα.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη κέρξη πξφζθαηα ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ 

ζπληήξεζεο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζε 

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

αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Απφ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ κε επίζθεςε ηνπ πκβνχινπ ζην Δπαξρηαθφ 

Γξαθείν Λεπθσζίαο (θνο Υαηδεράλλαο) πξνθχπηεη φηη νη παξαπάλσ ζχλδεζκνη θαη 

επηηξνπέο εθιέγνληαη αλά ηξηεηία θαη πξνεδξεχνληαη απφ ηνλ Έπαξρν ν νπνίνο αζθεί 

θαη ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ.   

Μέρξη ζήκεξα ειάρηζηα κεγάια ηκήκαηα (φπσο π.ρ. ην Αξδεπηηθφ Σκήκα θιήδξνπ) 

έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 

θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο.  

Σα κηθξά ηκήκαηα δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηνηεινχο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ φινπ έξγνπ. Μπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κφλν κε ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε.  

Φαίλεηαη φηη κε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε (κεηά ηελ έληαμε ζηελ Δ.Δ. – Απξίιηνο 2004) 

φπνπ δελ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη πιένλ ηα έξγα ζπληήξεζεο, ζα είλαη αδχλαηε ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ θαη 

ζπλδέζκσλ. Γεληθά ζηελ πεξηνρή (παξάδεηγκα ε Δπαξρία Λεπθσζίαο κε 

αξκνδηφηεηα απφ ηνλ Έπαξρν Λεπθσζίαο) παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα αγξνηηθή αλάπηπμε.  

Απφ φηη θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ν ζηφρνο ησλ έξγσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ ζπλέρηζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ ζα 

επηηεπρζεί κε ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο  θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε κεησκέλε ελαζρφιεζε κε ηε γεσξγία δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ πεξηνδηθή έιιεηςε ηνπ λεξνχ. Βέβαηα, ζηηο νξεηλέο εηδηθά πεξηνρέο δελ είλαη 
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πιένλ πξνζνδνθφξα δξαζηεξηφηεηα, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο κεγάισλ επίπεδσλ 

επηθαλεηψλ θαηάιιεισλ γηα θαιιηέξγεηεο θαη επνκέλσο αδπλακίαο καδηθήο 

εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ζχγρξνλσλ γεσξγηθψλ κεραληθψλ κέζσλ. Πέξαλ φκσο 

απηψλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ππάξρνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεζπζκηαθή 

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

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα (εηδηθά επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο εμσζρνιηθήο επηκφξθσζεο), ε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θηι.  

7.4.7.2. ρεηηθά κε άιια Αλαπηπμηαθά ρέδηα   

Απφ πιεξνθνξίεο ηνπ πκβνχινπ είλαη γλσζηφ φηη ε Γηεζλήο Σξάπεδα 

ρξεκαηνδφηεζε ην ζρέδην ηεο Πηηζηιηάο θαη πξνζπάζεζε θαηά ην παξειζφλ λα 

εθαξκφζεη θαη αιινχ ηέηνηνπ είδνπο πνιπδηάζηαηα αλαπηπμηαθά έξγα. Όκσο νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ πκβνχινπ θαηαιήγνπλ ζην φηη ην κνλαδηθφ έξγν πνπ 

πξνγξακκαηίζηεθε θαη εθηειέζηεθε κε επηηπρία ήηαλ απηφ ζηελ Πηηζηιηά. Όκσο απφ 

ηελ εκπεηξία ηνπ έξγνπ απηνχ πξνέθπςε φηη έλα ηέηνην εγρείξεκα ήηαλ κάιινλ 

αληηνηθνλνκηθφ, δεδνκέλεο ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ.  

Μία πεξηνρή ζηελ νπνία πηζαλνινγείηαη φηη ππήξμαλ ζθέςεηο γηα παξφκνηνπ ηχπνπ 

αλάπηπμε, αιιά πνηέ δελ εμειίρζεθε ζε νξγαλσκέλν ζρέδην ήηαλ ε πεξηνρή ησλ 

Κξαζνρσξίσλ.  

Χο «Κξαζνρψξηα» λννχληαη ηα θχξηα νηλνπαξαγσγά ρσξηά ηεο επαξρίαο ηεο 

Λεκεζνχ. Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη άιια νηλνπαξαγσγά ρσξηά ζηελ πεξηνρή ηεο 

Πάθνπ, πνπ γεσγξαθηθά δελ αλήθνπλ ζηα «Κξαζνρψξηα», αιιά ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη ζπλππνινγίδνληαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

Γηα ηα ρσξηά απηά εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί έλα, παξφκνην κε ηεο 

Πηηζηιηάο, πνιπδηάζηαην αλαπηπμηαθφ ζρέδην, πνπ λα θάιππηε δειαδή ζέκαηα 

παηδείαο, πγείαο, κεηαθνξψλ θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο κε παξνρή λεξνχ γηα 

άξδεπζε θαη ζηφρν ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα ρσξηά.  

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί ν χκβνπινο πξνζεγγίδεη ηελ πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνρψλ βάζεη ησλ πην πξφζθαησλ απνγξαθψλ ηεο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο.   
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Πίλ. 7-19 Γηαρξνληθή Δμέιημε Πιεζπζκνύ ζηελ Πεξηνρή ησλ Οηλνπαξαγσγώλ Υσξηώλ   

ΚΧΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΤ / 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΓΖΜΟ/ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Πιεζπζκόο 
Απνγξαθήο 

1992 

Πιεζπζκόο 
Απνγξαθήο 

2002 

ΟΗΝΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΧΡΗΑ ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΜΔΟΤ   

5305 ΑΓΗΟ ΑΜΒΡΟΗΟ 290 291 

5307 ΛΟΦΟΤ 37 10 

5308 ΠΑΥΝΑ 1174 967 

5311 ΓΧΡΟ 113 101 

5312 ΛΑΝΔΗΑ 167 193 

5322 ΑΡΟ 315 233 

5324 ΜΑΛΛΗΑ 58 59 

5325 ΒΑΑ (ΚΟΗΛΑΝΗΟΤ) 174 118 

5326 ΒΟΤΝΗ 189 136 

5328 ΜΑΝΓΡΗΑ 107 75 

5330 ΟΜΟΓΟ 396 284 

5352 
ΦΟΗΝΗ (ΠΔΡ. ΜΟΝΖ 
ΣΡΟΟΓΗΣΗΑ) 558 450 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ 3.578,00 2.917,00 

ΟΗΝΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΧΡΗΑ ΔΠΑΡΥΗΑ ΠΑΦΟΤ  

6120 ΣΑΓΑ 672 684 

6122 ΣΡΟΤΜΠΗ 486 461 

6123 ΠΟΛΔΜΗ 726 737 

6124 ΚΑΛΛΔΠΔΗΑ 251 216 

6125 ΛΔΣΤΜΒΟΤ 341 279 

6128 ΛΔΜΟΝΑ 99 59 

6132 ΚΑΘΗΚΑ 386 333 

6210 ΚΔΛΟΚΔΓΑΡΑ 310 227 

6216 ΦΗΛΟΤΑ 48 23 

6227 ΣΑΣΟ 348 248 

6230 ΠΑΝΧ ΠΑΝΑΓΗΑ 680 564 

6301 ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΝΟ 102 85 

6306 ΦΤΣΖ 149 97 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ 4.598,00 4.013,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 8.176,00 6.930,00 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη κε θφθθηλε ζθίαζε ζεκεηψλνληαη νη δήκνη/θνηλφηεηεο 

πνπ παξαηεξήζεθε δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Όινη νη ππφινηπνη 

δήκνη/θνηλφηεηεο εκθάληζαλ πιεζπζκηαθή αχμεζε.  
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Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη ελ ιφγσ πεξηνρέο αθνινπζνχλ ηε γεληθφηεξε ηάζε 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα 

ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ ζε ζχγθξηζε κε απηφλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Πξαγκαηνπνηψληαο κία ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο πξνθχπηεη ν αθφινπζνο πίλαθαο:  

Αγξνηηθόο 

πιεζπζκόο  

1982 1992 2002 

Λεπθσζία 61.613 67.328 273.642 

Ακκφρσζηνο 25.569 30.798 37.738 

Λεκεζφο 38.453 36.893 196.553 

Πάθνο 24.821 19.997 66.364 

Πηηζηιηά - 10.345 9.515 

Κξαζνρψξηα - 8.176 6.930 

Δπνκέλσο, ζα ήηαλ δπλαηφλ κία απφ ηηο αηηίεο ηεο δηαθνξεηηθήο πιεζπζκηαθή 

εμέιημεο (κηθξφηεξε δηαρξνληθή κείσζε) ηεο πεξηνρήο Πηηζηιηάο ζε ζχγθξηζε κε απηή 

ησλ Κξαζνρσξίσλ λα ήηαλ ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Πηηζηιηάο θαη ε κε πινπνίεζε 

αληίζηνηρνπ έξγνπ ζηα Κξαζνρψξηα. Φπζηθά είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θαη πνιιέο 

αηηίεο.  
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7.5. Έξγν Βόξεηνπ Αγσγνύ   

7.5.1. Ηζηνξηθό – Πεξηγξαθή   

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηνπ Βνξείνπ 

Σξνφδνπο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Δθηφο ηνπ 

αμηφινγνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ, ε πεξηνρή παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ θαη σο πξνο ηε, 

ζρεηηθή, εγγχηεηα πξνο ηελ πεξηνρή απμεκέλεο πδξεπηηθήο δήηεζεο ηεο Λεπθσζίαο, 

αιιά θαη πξνο ηελ ελδηαθέξνπζα γηα γεσξγηθή αλάπηπμε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 

Μεζανξίαο θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν, ηελ πεδηάδα Μφξθνπ. ε επίπεδν ζθνπηκφηεηαο 

εθπνλήζεθαλ έσο ην 1974 κειέηεο γηα ηελ χδξεπζε ηεο Λεπθσζίαο απφ ηνλ πνηακφ 

Καξγψηε, αιιά θαη γηα ηελ αξδεπηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο Μφξθνπ – Σπιιεξίαο 

κε εθκεηάιιεπζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο.  

Σν έξγν ηνπ Βφξεηνπ Αγσγνχ κειεηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 απφ ην ΣΑΤ. Σν 

θηιφδνμν απηφ έξγν, πξνέβιεπε ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ, πδξνιεςηψλ, ζεξάγγσλ 

θαη αγσγψλ γηα ηε κεηαθνξά θαη ηακίεπζε ζε ηεξκαηηθφ ηακηεπηήξα, ζηελ πεξηνρή 

Πνιηάηεο, πδάησλ απφ ηηο ιεθάλεο ησλ πνηακψλ Πχξγνπ, Ληκλίηε, Ξεξνχ θαη 

Μαξαζάζαο. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε πδξνδφηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

Λεπθσζίαο κε ζπλδπαζκέλε, φκσο, αξδεπηηθή ρξήζε. 

Ζ κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαηέιεμε ζε ηξεηο (3) βαζηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, κε 

επηκέξνπο παξαιιαγέο. Οη βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ήηαλ σο πξνο ηηο ζέζεηο, ην 

κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ησλ θξαγκάησλ ή αλαβαζκψλ πδξνιεςίαο ζηνπο πνηακνχο 

θαη ηνλ ηχπν (αγσγφο ή ζήξαγγα) θαη ηε ράξαμε ησλ έξγσλ κεηαθνξάο. Δπίζεο, 

εμεηάζζεθαλ δχν (2) ζέζεηο γηα ηνλ ηεξκαηηθφ ηακηεπηήξα ζηνλ Πνιηάηε κε φγθν 

ηακίεπζεο 25 θαη 55 εθαη. m3 αληίζηνηρα. 

ην ζρήκα εθκεηάιιεπζεο ησλ πνηακψλ ηεο κειέηεο πξνβιεπφηαλ ε εμαζθάιηζε 

ειάρηζηεο παξακέλνπζαο (κε απνιήςηκεο) απνξξνήο ζηνπο ηέζζεξηο (4) πνηακνχο 

ζπλνιηθνχ φγθνπ 6 εθαη. m3 εηεζίσο πεξίπνπ. Με βάζε ην ζρήκα εθκεηάιιεπζεο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ πδξνινγηθή δηεξεχλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο θαη νη ηξεηο (3) 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο νδεγνχζαλ ζε ζρήκαηα κε «εγγπεκέλε» εηήζηα πδαηηθή 

απφιεςε 17 εθαη. m3 πεξίπνπ. Δγγπεκέλε είρε νξηζζεί απφ ηε κειέηε: 
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 ε πδξεπηηθή απφιεςε ε νπνία ζα επηηπγράλεην θαηά 95% ζαλ κέζνο φξνο θαη 

ζα εμαζθαιηδφηαλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 90% πνζνηηθά ζην 80% ησλ εηψλ 

ειέγρνπ θαη θαηά ηνπιάρηζηνλ 80% πνζνηηθά ζην 100% ησλ εηψλ ειέγρνπ θαη 

 ε αξδεπηηθή απφιεςε ε νπνία ζα επηηπγράλεην θαηά 90% ζαλ κέζνο φξνο θαη 

ζα εμαζθαιηδφηαλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% πνζνηηθά ζην 80% ησλ εηψλ 

ειέγρνπ θαη θαηά ηνπιάρηζηνλ 25% πνζνηηθά ζην 100% ησλ εηψλ ειέγρνπ. 

Σν θφζηνο ησλ ηξηψλ (3) ελαιιαθηηθψλ, ζε ηηκέο 1997, εθηηκήζεθε κεηαμχ 47 θαη 49 

εθαη. ιηξψλ Κχπξνπ, δει. πεξίπνπ 82 εθαη. €. Δθαξκφδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε 

πιεζσξηζκνχ ησλ ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ηελ Κχπξν κεηαμχ 1998 θαη 2009, 

πξνθχπηεη έλα ζεκεξηλφ θφζηνο γηα ην έξγν ηεο ηάμεο ησλ 110 εθαη. €. 

7.5.2. Γηαζέζηκν Τδξνινγηθό Γπλακηθό  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο έγηλε έλαο έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ απνξξνήο 

ησλ ιεθαλψλ απφ ηηο νπνίεο πξνβιεπφηαλ λα πδξνδνηεζεί ην έξγν. 

Απφ ηηο ηέζζεξηο (4) ιεθάλεο απνξξνήο πνπ πξνβιεπφηαλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηνλ 

Βφξεην Αγσγφ, κφλν απηή ηνπ Ληκλίηε δηαζέηεη πδξνκεηξηθφ ζηαζκφ (r2-8-3-10) κε 

ζρεδφλ ζπλερή ιεηηνπξγία απφ ην πδξνινγηθφ έηνο 1969-70 (δελ είλαη πιήξε κφλν ηα 

πδξ. έηε 1972, 1973 θαη 2005). Χζηφζν, νη κεηξήζεηο εηήζησλ απνξξνψλ ζην Ληκλίηε 

εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά πςειή ζπζρέηηζε κε απηέο ζηνλ Πχξγν θαη ην Ξεξφ (βι.  

ρήκα 7-48 θαη ρήκα 7-49) θαη ηθαλνπνηεηηθέο, ηδηαίηεξα γηα ηα μεξφηεξα έηε, κε ηεο 

Μαξαζάζαο (βι. ρήκα 7-50).  

Με αμηνπνίεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ, νινθιεξψζεθε ε ζχλζεζε κηαο ζπλερνχο 

ρξνλνζεηξάο 31 πδξνινγηθψλ εηψλ (1974-2004) γηα ηα νπνία ππήξραλ κεηξήζεηο ζην 

Ληκλίηε (βι. ρήκα 7-51). Ζ ρξνλνζεηξά ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ απνξξνψλ θαη ζηηο 

4 ιεθάλεο έρεη κέζν φξν 28 εθαη. m3 , δηάκεζν 24,5 εθαη. m3 θαη απνξξνή πνπ 

εμαζθαιίδεηαη θαηά ην 75% ησλ εηψλ 12 εθαη. m3. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη: 

 Ζ απνξξνή απηή αλαθέξεηαη ζηηο ζέζεηο ησλ πδξνκεηξηθψλ ζηαζκψλ. 

 Ζ πξαγκαηηθά δηαζέζηκε απνξξνή εμαξηάηαη απφ ηηο ππνδνκέο ξχζκηζεο, 

πδξνιεςίαο, κεηαθνξάο θαη ηακίεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εθηηκεζεί ρσξίο πξνζνκνίσζε κε ηελ αμηνπνίεζε καζεκαηηθνχ κνληέινπ 

ηζνδπγίνπ. 
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Χζηφζν, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή κηα γεληθή ζχγθξηζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, εθηηκήζεθε ε ειάρηζηε κε απνιήςηκε ειάρηζηε απνξξνή 

ζε 7,4 εθαη. m3 (Ληκλίηεο 3,1 εθαη. m3, Ξεξφο 1,6 εθαη. m3, Πχξγνο 1,3 εθαη. m3 

θαη Μαξαζάζα 1,3 εθαη. m3) θαη ππνινγίζζεθε θαηά ζπλέπεηα ε ρξνλνζεηξά 

δηαζέζηκεο (ππφ θαζεζηψο πιήξνπο ξχζκηζεο) εηήζηαο απνξξνήο (βι. ρήκα 

7-51), ελψ ππνινγίζζεθε θαη ν θπιηφκελνο κέζνο φξνο ηξηεηίαο. 

Ο κέζνο φξνο ηεο δηαζέζηκεο απνξξνήο είλαη 21 εθαη. m3 θαη ε δηάκεζνο 17 εθαη. 

m3, ηηκή ε νπνία είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ ηηκή «εγγπεκέλεο 

απφιεςεο» ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. Χζηφζν ε ηηκή πνπ εμαζθαιίδεηαη θαηά ην 

75% ησλ εηψλ είλαη κφιηο 5 εθαη. m3. Ο θπιηφκελνο κέζνο φξνο ηξηεηίαο είλαη κία 

έλδεημε ηνπ δηαζέζηκνπ φγθνπ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή ππεξεηήζηα 

ηακίεπζε, θάηη πνπ ζα επηηπγράλνληαλ κε θξάγκα ρσξεηηθφηεηαο 55 εθαη. m3 

ζηνλ Πνιηάηε. Με βάζε απηφλ, ε δηαζέζηκε απφιεςε ην 75% ησλ εηψλ ζα ήηαλ 

11 εθαη. m3 θαη ην 50% ησλ εηψλ 21 εθαη. m3. 

Σν παξαπάλσ έξγν πιήξνπο, νπζηαζηηθά, ξχζκηζεο ησλ ηεζζάξσλ πνηακψλ έρεη 

κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο εθκεηάιιεπζεο πδάηηλσλ πφξσλ. Παξά ην 

ζεκαληηθφ αξρηθφ θφζηνο, ηα κηθξά έμνδα ιεηηνπξγίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηέηνηα 

έξγα, ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 20 εθαη. m3 αλά έηνο θαη ην θφζηνο παξαγσγήο 

λεξνχ χδξεπζεο απφ ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο ην θαζηζηνχλ θαη’ αξρήλ 

ειθπζηηθφ, αθφκε θαη αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ θαη 

λέεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ πξνο χδξεπζε λεξνχ. 

Χζηφζν, ην έξγν ζα έρεη πνιχ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κε θχξην 

απνηέιεζκα ην βέβαην ραξαθηεξηζκφ θαη ησλ ηεζζάξσλ πνηακψλ ζαλ Ηδηαίηεξα 

Σξνπνπνηεκέλσλ ιφγσ πδξνκνξθνινγηθψλ πηέζεσλ. Δλαιιαθηηθά εμεηάζζεθε, 

ζε πξψηκν φκσο ζηάδην, ε αμία απφ πιεπξάο πδάηηλσλ πφξσλ ελφο ζρήκαηνο 

ήπηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ πνηακψλ κε κηθξά έξγα πδξνιεςίαο 

ρσξίο επηπνηάκηεο ξπζκηζηηθέο ηακηεχζεηο, αιιά κφλν κε ηειηθή ηακίεπζε θαη, 

πηζαλφλ, εμσπνηάκηεο ξπζκηζηηθέο ηακηεχζεηο γηα κείσζε ησλ δηακέηξσλ ησλ 

έξγσλ κεηαθνξάο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θακπχιεο παξνρήο δηάξθεηαο θαη φγθνπ απνξξνήο-παξνρήο 

(βι. θεθ. 2.6) θαη εθηηκήζεθαλ νη απνιήςηκνη φγθνη κε ηελ παξαδνρή φηη δελ 

αθαηξνχληαη απφ ηνλ πνηακφ παξνρέο: 
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 Μηθξφηεξεο απφ ηελ ηηκή ηελ νπνία ππεξβαίλεη ε παξνρή ηνπ πνηακνχ 

θαηά ην 50% ηνπ ρξφλνπ. Γειαδή, δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφιεςε θαηά ην 

50% ησλ εκεξψλ, ελψ θαηά ην ππφινηπν 50% παξακέλεη ζηνλ πνηακφ 

παξνρή ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ ειάρηζηε απηή ηηκή. 

 Μεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή ηελ νπνία ππεξβαίλεη ε παξνρή ηνπ πνηακνχ 

θαηά ην 10% ηνπ ρξφλνπ. Γειαδή, θαηά ην 10% ησλ εκεξψλ ην έξγν 

πδξνιεςίαο ππεξρεηιίδεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε ζεκαληηθή, 

πδξνκνξθνινγηθά, ηαθηηθή εκθάληζε ησλ πςειψλ παξνρψλ. 

Με βάζε απηνχο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο εθηηκήζεθαλ νη απνιήςηκνη φγθνη πνπ 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλ. 7-20. 

Πίλ. 7-20 Απνιήςηκεο Πνζόηεηεο Υσξίο Δπηηόπηα Σακίεπζε    

Πνηακόο Διάρηζηε 
παξνρή 

απόιεςεο 

Μέγηζηε Παξνρή 
απόιεςεο 

Δηήζηνο 
όγθνο 

απόιεςεο 

Παξνρεηεπηηθόηεηα 
πδξνιεςίαο 

 m3/s m3/s εθαη. m3 m3/s 

Πύξγνο 0,04 0,4 1,70 0,36 

Ληκλίηεο 0,08 0,7 2,89 0,62 

Ξεξόο 0,04 0,4 1,70 0,36 

Μαξαζάζα 0,1 0,4 2,14 0,30 

  ύλνιν: 8,42  

Ο ζπλνιηθφο απνιήςηκνο φγθνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 8,5 εθαη. m3 θάηη ην νπνίν 

ζπγθξίλεηαη ηδηαίηεξα δπζκελψο κε ηνλ φγθν ησλ 20 εθαη. m3 ηνπ έξγνπ κε 

ξπζκηζηηθά θξάγκαηα. 

7.5.3. πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο  

Σν έξγν ηνπ Βφξεηνπ Αγσγνχ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο αμηνπνίεζεο 

πδάηηλσλ πφξσλ, σζηφζν ζα έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα πνηάκηα 

νηθνζπζηήκαηα. Μία παξαιιαγή, πνπ ζα κείσλε ηηο δπζκελείο απηέο επηπηψζεηο, ζα 

ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ πδξνιεςηψλ ζε ζρεηηθά ρακειά πςφκεηξα, ψζηε ζην 

κεγαιχηεξν κήθνο ηνπο θαη εληφο πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ηα πνηάκηα ζψκαηα λα κελ 

επεξεαζηνχλ. Αξλεηηθή ζπλέπεηα ζα είλαη ε απψιεηα ελέξγεηαο θαη ε απαίηεζε 

άληιεζεο. 
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Ζ ζπκβνιή ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο πδαηηθήο νηθνλνκίαο ζα είλαη πην ζεκαληηθή 

εθφζνλ έρνπλ απνζβεζζεί νη επελδχζεηο γηα ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο, δεδνκέλνπ 

φηη ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά πξνο απηέο. 

Αιιαγέο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ πεξηνρή άζθεζεο 

απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ θπβέξλεζε, είλαη δπλαηφλ (ζεσξεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ) λα επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην θαη άιιεο αλάγθεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ ππφςε πνηακψλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη 

θαη αχμεζε ζηε δήηεζε λεξνχ εληφο ηεο πεξηνρήο Σειιπξίαο, εθφζνλ ππάξμεη 

επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. 

Καηά ζπλέπεηα, δελ θαίλεηαη ψξηκε πξνο ην παξφλ ε πξνψζεζε ελφο ηφζν κεγάινπ 

έξγνπ, είλαη φκσο απαξαίηεην λα παξακέλεη σο κειινληηθή εθεδξεία. Ζ αμηνπνίεζε 

φκσο κηθξφηεξσλ φγθσλ λεξνχ, ζχκθσλα κε πνιηηηθή πην ήπηαο εθκεηάιιεπζεο, ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε λέσλ, ηνπηθψλ, αλαγθψλ πνπ πηζαλφλ ζα 

παξνπζηαζζνχλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Σν ζέκα απηφ αθνξά ηδηαίηεξα ηε 

ιεθάλε ηνπ Πχξγνπ. 

Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ θαηάληε, ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε κειέηε, πδξνιεςηψλ 

ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εμεηαζζεί ζε επίπεδν πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο 

απφ πιεπξάο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηερληθήο (ηδηαίηεξα ραξάμεσλ), 

ελεξγεηαθήο θαη θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. 
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ρήκα 7-48: πζρέηηζε Δηήζηαο Απνξξνήο r2-7-2-75 κε r2-8-3-10   

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7-49: πζρέηηζε Δηήζηαο Απνξξνήο r3-1-1-70 κε r2-8-3-10   
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ρήκα 7-50: πζρέηηζε Δηήζηαο Απνξξνήο r3-2-1-85 κε r2-8-3-10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7-51: Δηήζηνο Όγθνο Απνξξνήο Λεθαλώλ Βόξεηνπ Αγσγνύ 

Ο δηαζέζηκνο όγθνο πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξνρώλ. 

y = 0,4642x + 1E+06
R² = 0,7882
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8. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

8.1. Δηζαγσγή 

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

πνιηηηθή αθνξά ηελ πνζνηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Κχπξνπ. Οη 

πξνηάζεηο απηέο, πνπ έρνπλ ήδε δηαηππσζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο 

παξνχζαο έθζεζεο, ζπλνςίδνληαη ζηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

8.2. Γηαρείξηζε Εήηεζεο 

8.2.1. Γεληθά 

Ζ δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ζπληζηψζα ηεο πδαηηθήο 

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

ζε πςειφ βαζκφ, ηα έξγα θαη ηα ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.  

 Σα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

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

ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην εξγαιείν γηα ηελ εμάζθεζε ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. 

8.2.2. Δθηίκεζε Αλαγθώλ 

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

κεζνδνινγία ηεο κειέηεο ηνπ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (βι. Βηβιηνγξαθία 25) κεηά απφ  επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ. 

Με βάζε ηελ εξγαζία απηή θαηαζηξψζεθαλ ζελάξηα εθηίκεζεο ηεο εμέιημεο ηεο 

δήηεζεο χδξεπζεο θαη άξδεπζεο αλά δήκν θαη θνηλφηεηα. Δπίζεο έγηλαλ εθηηκήζεηο 

ηεο ηνπξηζηηθήο θαη βηνκεραληθήο δήηεζεο. Ζ κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο απηήο θαη ε ζχγθξηζε κε κεηξεκέλεο θαηαλαιψζεηο παξνπζηάδνληαη ζην 

Κεθάιαην 6. 

Ζ πξφβιεςε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο κε βάζε ηελ εθηίκεζε ζεσξεηηθψλ 

αλαγθψλ είλαη αξθεηά επηζθαιήο. Ζ πδξεπηηθή δήηεζε πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνβιέςεηο πιεζπζκψλ θαη ηελ πηνζέηεζε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο, ε ηνπξηζηηθή 

απφ ηηο πξνβιέςεηο δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ηελ αληίζηνηρε κνλάδα θαηαλάισζεο, ε 
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αξδεπηηθή απφ ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο εθηάζεηο ησλ επηκέξνπο θαιιηεξγεηψλ θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο ηνπο αλάγθεο ζε λεξφ. Ζ πξνβνιή φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζην 

κέιινλ ελέρεη πνιχ κεγάιε ζπλνιηθή αβεβαηφηεηα σο πξνο ην απνηέιεζκα. 

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

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

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

δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ έθζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

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

καθξχηεξνο νξίδνληαο ζα είλαη εμαηξεηηθά επηζθαιήο. Δπίζεο, ην 2015 ζα 

αλαζεσξεζεί ην ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο ηεο Κχπξνπ θαη θαηά 

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

8.2.2.1. Κπβεξλεηηθό Έξγν Ύδξεπζεο Νόηηνπ Αγσγνύ 

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

θνηλφηεηεο ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο, Ακκνρψζηνπ θαη Λεκεζνχ, 

πξνηείλεηαη ζαλ ζηφρνο ε δηαηήξεζε ζπλνιηθήο εηήζηαο πδξεπηηθήο θαηαλάισζεο φρη 

κεγαιχηεξεο ησλ 70 εθαη. m3, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδξνδνηήζεσλ ηνπ 

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

ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ήδε ε θαηαλάισζε ην 2010 

ζα θζάζεη ηα επίπεδα απηά. 

Οη θνηλφηεηεο ηηο νπνίεο πδξνδνηεί απηφ ην ζχζηεκα απμάλνληαη. αλ παξάδεηγκα, 

ζηελ πεξηνρή Γ. Μεζανξίαο πξνβιέπεηαη ηα πξνζερή έηε λα εληαρζνχλ ζην 

ζχζηεκα πδξνδφηεζεο 9 θνηλφηεηεο έσο θαη ηνλ Αζηξνκεξίηε. Ζ πξφζζεηε δήηεζε 

πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο ηηο θνηλφηεηεο εθηηκάηαη φηη μεπεξλά ην 1 εθαη. m³/έηνο. 

Χζηφζν, ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην γηα κείσζε ησλ απσιεηψλ ζε θνηλφηεηεο θαη 

δήκνπο εθηφο ησλ νξίσλ ησλ πκβνπιίσλ Τδαηνπξνκήζεηαο. Ζ ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ θαζαξψλ απσιεηψλ θαη ηνπ αηηκνιφγεηνπ λεξνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηε λέα 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξίζνπλ θαη ηε κε πδξεπηηθή ρξήζε ηνπ 

λεξνχ γηα αξδεχζεηο θήπσλ θιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε 

ηνπ Δπηηξφπνπ Πεξηβάιινληνο 2007, ην πνζνζηφ αηηκνιφγεηνπ λεξνχ ζε 

νξηζκέλνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο μεπεξλά ην 40%, ελψ είλαη ζπλήζεηο ηηκέο άλσ 

ηνπ 30%. 
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εκεηψλεηαη φηη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έρεη εμεηαζζεί ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

χδξεπζεο γηα πνζφηεηεο έσο 90 εθαη. m3/έηνο. 

8.2.2.2. Κπβεξλεηηθό Έξγν Ύδξεπζεο Πάθνπ 

ηελ επαξρία Πάθνπ ιεηηνπξγνχλ 8 θπβεξλεηηθά έξγα πδαηνπξνκήζεηαο. χκθσλα 

κε ζηνηρεία ηνπ Μαξηίνπ 2010 πνπ ρνξήγεζε ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΣΑΤ Πάθνπ, ε 

εηήζηα πδξνδφηεζε απφ ηα έξγα απηά έθζαζε ηα 8 εθαη. m3/έηνο. Απφ απηά ηα 6,1 

εθαη. αθνξνχζαλ ην ζεκαληηθφηεξν απφ απηά, ην Κπβεξλεηηθφ Έξγν 

Τδαηνπξνκήζεηαο Ξεξνπνηάκνπ – Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Πάθνπ θαη ην 1,1 εθαη. ην 

ΚΤΔ Υακειψλ Υσξηψλ. Σα ππφινηπα, κηθξφηεξα, έξγα είραλ ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

600 ρηιηάδεο m3 /έηνο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ Καλλαβηνχο θαη ηελ πδξνδφηεζε απφ απηφ 30 

εκηνξεηλψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Πέγεηαο, ζηελ ελνπνηεκέλε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ησλ θξαγκάησλ Αζπξφθξεκκνπ, Μαπξνθφιπκπνπ θαη 

Καλλαβηνχο θαη ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ζηα Κνχθιηα ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεηαη θαη ε δήηεζε ησλ λέσλ απηψλ πδξνδνηήζεσλ. 

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

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

Δπηπιένλ, απφ ηε κνλάδα αθαιάησζεο πξνηείλεηαη λα πδξνδνηεζεί ε πεξηνρή 

Πηζζνπξίνπ. Με βάζε ην κφληκν πιεζπζκφ απνγξαθήο 2001 κφλν, ε πδξεπηηθή 

δήηεζε εθηηκήζεθε ζε 130 ρηιηάδεο m3/έηνο. Χζηφζν ππάξρεη κεγάιε αλάπηπμε 

δεχηεξεο θαηνηθίαο θαη ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε εθηηκάηαη  

ηεο ηάμεο ησλ 300 ρηιηάδσλ m3/έηνο. 

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

Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Πάθνπ θαη απηφ ησλ Υακειψλ Υσξηψλ είλαη ζθφπηκν λα 

αληηκεησπηζζνχλ ζπλνιηθά, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη αξθεηέο θνηλφηεηεο 

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

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

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

ηα ζηνηρεία θαηαλάισζεο θαη δήηεζεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή 

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

πδαηνπξνκήζεηαο ηεο Πάθνπ πξνηείλεηαη ζαλ ζηφρνο γηα ην έηνο 2015.  

Δπεηδή ππάξρεη ζαθήο απμεηηθή ηάζε ζηελ θαηαλάισζε, θπξίσο ιφγσ ηεο 

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

πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ απσιεηψλ θαη ηεο ρξήζεο λεξνχ χδξεπζεο γηα κε 

πδξεπηηθνχο ζθνπνχο. Σα κέηξα ηνπ Πξνζρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο 

Πνηακνχ θαη ε λέα πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ζα ζπκβάιινπλ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. 

8.2.2.3. Ύδξεπζε εθηόο Μεγάισλ Κπβεξλεηηθώλ Έξγσλ 

Δθηφο ησλ Μεγάισλ Κπβεξλεηηθψλ Έξγσλ, νη αλάγθεο χδξεπζεο ηθαλνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο κέζσ δηαηξήζεσλ θαη πεγψλ. Σα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζε πνζνηηθψλ ζηφρσλ φπσο γηα ηα 

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

κηθηή πδξεπηηθή θαη αξδεπηηθή ρσξίο λα είλαη επρεξήο ν πνζνηηθφο δηαρσξηζκφο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη πξνζπάζεηα απνδνηηθήο 

ρξήζεο ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ κε πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πδξεπηηθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

αηηκνιφγεησλ πνζνηήησλ. ηε θαηεχζπλζε απηή ζα ζπλδξάκεη ε εθαξκνγή ηεο λέαο 

πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο θαη άιισλ κέηξσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ θαη ζην ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο 

Πνηακνχ. 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε χδξεπζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο 

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

θαηαλαιψζεηο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Πάθνπ, 

θαίλνληαη λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξεο  ηνπ 1 εθαη. m3/έηνο γηα ηελ παξάθηηα δψλε. 

Όκσο ε πεξηνρή αλαπηχζζεηαη κε πνιχ πςεινχο ξπζκνχο ηφζν απφ πιεπξάο 

ηνπξηζκνχ φζν θαη νηθηζηηθήο γηα παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο. Πηζαλέο εμειίμεηο νη 

νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζπέιαζε απφ ηε Λεπθσζία ζα νδεγήζνπλ ζε αθφκε 

κεγαιχηεξεο αλαπηπμηαθέο πηέζεηο. Όπσο αλαιχεηαη ζηελ Παξάξηεκα VIII (ρέδην 

γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Ξεξαζίαο), ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε κειινληηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ. 
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8.2.3. Άξδεπζε 

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

κε βάζε ηηο εθηάζεηο επηκέξνπο αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο δειψλνληαη ζηε 

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

Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο απηέο, πξνθχπηεη, γηα ην 

ζχλνιν ηεο ππφ απνηειεζκαηηθφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν πεξηνρήο, κηα εηήζηα ζεσξεηηθά 

δήηεζε ίζε κε 152 εθαη. m3. Ο φξνο «ζεσξεηηθή» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη φηη 

νη ηηκέο απηέο δελ ζηεξίδνληαη ζε κεηξήζεηο πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ. Δθηφο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ έξγσλ, ηέηνηεο κεηξήζεηο γεληθά δελ ππάξρνπλ. 

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

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

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

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

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

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θαηαλάισζε ηα πεξηζζφηεξα έηε είλαη κηθξφηεξε ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ, απφ ηα θπβεξλεηηθά έξγα, γηα πιήξε θάιπςε απηήο ηεο 

δήηεζεο. Οη γεσξγνί πξνζαξκφδνληαη θαιιηεξγψληαο κηθξφηεξεο εθηάζεηο κε εηήζηεο 

θπηείεο αιιά θαη αληιψληαο απφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο κε δηαηξήζεηο ηδησηηθέο. 

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

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

πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ. Χζηφζν, νη αιιαγέο απηέο απαηηνχλ ρξφλν. 

Ο έιεγρνο ηεο αξδεπηηθήο θαηαλάισζεο κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο πξνηείλεηαη λα είλαη θπξίσο 

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

απφ ηα θξάγκαηα θαη ηνπο επηηξεπφκελνπο ζπλνιηθνχο φγθνπο άληιεζεο απφ ηνπο 

ππφγεηνπο πδξνθνξείο. Οη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

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

ηνπ Πξνζρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ ζα κεηψζεη θαηά πνιχ ηε 

δπλαηφηεηα αλαπιήξσζεο ειιεηκκάησλ ησλ θπβεξλεηηθψλ έξγσλ κε ηδησηηθέο 

αληιήζεηο. Απηφ αληηκεησπίδεηαη κε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δηαηηζέκελσλ απφ ηα 

θξάγκαηα πνζνηήησλ θαη κε εηζαγσγή κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ ζηα θπβεξλεηηθά αξδεπηηθά έξγα. 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 11,13 ΚΑΗ 15  
ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΧΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

εελλίίδδαα  551122  ααππόό  552277 

8.3. Τπόγεηνη Τδξνθνξείο  

ην Κεθάιαην 3 εθηηκήζεθαλ νη αεηθνξηθά δηαζέζηκεο πνζφηεηεο γηα άληιεζε απφ 

ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο. Πξνηάζεθαλ, επίζεο, εηήζηεο κέγηζηεο πνζφηεηεο 

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

αλάθακςε ησλ ππφγεησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ. Πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζνχλ σο 

κέγηζηνη απνιήςηκνη φγθνη απηνί ηνπ Πίλ. 3-64. 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέγηζησλ απνιήςεσλ ζα ζπλδξάκνπλ ηα κέηξα ειέγρνπ ησλ 

δηαηξήζεσλ θαη αληιήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη κε ην Πξνζρέδην Γηαρείξηζεο. 

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

ηηκνιφγεζεο. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηηκψλ ηνπ Πίλ. 3-64, εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ φγθσλ ησλ αληιήζεσλ θαηά 30 κε 35 εθαη. m3. ε 

πδξνθνξείο φπνπ ζπλππάξρνπλ εθηάζεηο πνπ αξδεχνληαη απνθιεηζηηθά απφ 

δηαηξήζεηο θαη άιιεο νη νπνίεο αξδεχνληαη απφ ζπλδπαζκφ αληιήζεσλ θαη άιισλ 

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

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

χδξεπζεο θαη άξδεπζεο φπνπ ππάξρεη αληαγσληζκφο γηα άληιεζε απφ ηνλ ίδην 

πδξνθνξέα κε εθηάζεηο εθηφο θπβεξλεηηθψλ έξγσλ, λα γίλεη πξνζπάζεηα κείσζεο, 

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

θπξίσο, ηνπ αλαθπθισκέλνπ θαη ησλ θξαγκάησλ. 

Δπίζεο απφ ηελ αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ν ηερλεηφο 

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

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

κέξνο λα ιακβάλεη ρψξα ζηελ Γεξκαζφγεηα θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο 

Πάθνπ. Με δεδνκέλεο ηηο κεηεσξνινγηθέο θαη ζπλζήθεο αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηελ 

Κχπξν, πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ πξνθεηκέλνπ, αθελφο λα 

αλαθάκςνπλ νη πδξνθνξείο θαη αθεηέξνπ γηα λα αμηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα ππφγεηαο 

ηακίεπζεο πνπ δηαηίζεηαη.  
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8.4. Φξάγκαηα 

Οη πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θξαγκάησλ αθνξνχλ θπξίσο ηα 

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

πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Οη δηαζέζηκεο απνιήςεηο ζχκθσλα κε ηνπο Πίλ. 7-6 θαη Πίλ. 7-11. 

 Ζ δηαρείξηζε ππεξρεηιίζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Πίλ. 7-8 θαη Πίλ. 7-12. 

Απαηηήζεηο ειάρηζησλ φγθσλ εηήζησλ εθξνψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαηάληε ησλ 

θξαγκάησλ ππνινγίζζεθαλ γηα φια ηα ζεκαληηθά θξάγκαηα. Απηέο αλαθέξνληαη ζην 

ππνθεθάιαην 6.13.4. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

θξαγκάησλ θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII (ρέδην γηα ηελ Αληηκεηψπηζε 

ηεο Ξεξαζίαο) θαη ηδηαίηεξα νη πξνηάζεηο γηα ηνπο φγθνπο ειάρηζηεο ηακίεπζεο θαη γηα 

ηηο εηζξνέο ησλ μεξαζηψλ αλαθνξάο. 

Σέινο θαη εηδηθφηεξα γηα ηα θξάγκαηα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ πξνηείλεηαη λα εμεηαζζεί ε 

δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο δπλαηφηεηαο ηακίεπζεο. Παξά ηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ ππεξρεηιίζεσλ πνπ πξνηείλεηαη, ε δίαηηα ησλ πνηακψλ ζε ζρέζε κε 

ηε δηαζέζηκε ξπζκηζηηθή ηακίεπζε είλαη ηέηνηα ψζηε ζα εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 

αμηφινγεο ππεξρεηιίζεηο, πέξα απφ απηέο νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ 

γηα εκπινπηηζκφ (βι. ρήκα 7-30). Μάιηζηα, ζε πεξίπησζε πνπ πινπνηεζεί ε 

ηακίεπζε αλαθπθισκέλνπ (κεηά απφ αθαιάησζε) λεξνχ ζην θξάγκα Άρλαο, ε 

δηαζέζηκε δπλαηφηεηα ηακίεπζεο ζα κεησζεί. 
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8.5. Αλαθπθισκέλν Νεξό  

Ζ ζεκαζία ηνπ πφξνπ απηνχ κε ηνλ νπνίν αμηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά πνζφηεηεο 

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

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

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

παξαδνζηαθψλ πφξσλ ζε αξλεηηθέο ηηκέο. 

Σα βαζηθά ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ εμεηάζζεθαλ 

ζην Κεθάιαην 5. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη 

θέληξσλ επεμεξγαζίαο πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ νη δηαζέζηκεο πξνο αλαθχθισζε πνζφηεηεο 

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

ζήκεξα. 

Πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζνχλ νη εηζεγήζεηο ηνπ ππνθεθαιαίνπ 5.3 «Πξνηάζεηο 

ηξαηεγηθήο Αληηκεηψπηζεο» νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην 

νξζνινγηθέο νη δηαδηθαζίεο ζηελ πνξεία πξνο γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηελ άξδεπζε. 

Δπηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ ζα έρεη ε απμεκέλε ρξεζηκνπνίεζε 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηηο αξδεχζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ (βι. θαη 

ππνθεθάιαηα 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2 θαη 5.4.3). ήκεξα νη πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ 

πνπ αμηνπνηνχληαη είλαη ιίγν κεγαιχηεξεο απφ 4 εθαη. m3/έηνο. 

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

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηηο αξδεχζεηο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ: 

 Όπσο αλαιχεηαη ζην ππνθεθάιαην 4.3.5, ε αληηθαηάζηαζε λεξνχ θξαγκάησλ 

κε αλαθπθισκέλν έρεη ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε πδξεπηηθνχ 

λεξνχ αθαιάησζεο κε λεξφ ησλ θξαγκάησλ. Απηφ νδεγεί ζε κηθξφηεξν 

θφζηνο, κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξφηεξε 

ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή ξχπσλ απφ πιεπξάο πδαηηθήο δηαρείξηζεο. 

 Όπσο αλαιχεηαη ζην ππνθεθάιαην 4.3.3, ζε πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο 

μεξαζίαο (εμαηξεηηθά πςειή επηθπιαθή), φηαλ πεξηνξίδνληαη νη απνιήςεηο απφ 
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ηα θξάγκαηα, ε δηαζεζηκφηεηα αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζεη ηηο αλάγθεο ησλ κφληκσλ θπηεηψλ. 

 Ζ αλάγθε επαλαθνξάο ησλ ππφγεησλ ζσκάησλ ζε θαιή πνζνηηθή θαηάζηαζε 

ζεκαίλεη πεξηνξηζκφ ησλ αληιήζεσλ απφ απηά. Σν αλαθπθισκέλν λεξφ 

απνηειεί έλαλ πφξν αληηθαηάζηαζεο ηεο απψιεηαο απφ ηε κείσζε ησλ 

αληιήζεσλ. 

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

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

ηξεηο πεξηπηψζεηο είλαη ζε εμέιημε κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο θαη 

αλακέλνληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο. 
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8.6. Μνλάδεο Αθαιάησζεο  

Οη απαηηήζεηο δπλακηθνχ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο γηα 

ηα έξγα χδξεπζεο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη ηεο Πάθνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

ππνθεθάιαηα 4.3 θαη 4.4 αληίζηνηρα. 

Πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο λα ζπζρεηηζζνχλ κε ην 

θαζεζηψο επηθπιαθήο γηα ηε μεξαζία, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Πίλ. 4-2. 

ρεηηθά κε ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ νη 

εηδηθφηεξεο εηζεγήζεηο είλαη νη εμήο: 

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

ζχληνκα δηαζέζηκε απφ ηηο κφληκεο κνλάδεο είλαη επαξθήο γηα ζπλνιηθέο 

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

είλαη θαη ην αλψηαην πξνηεηλφκελν απφ ηελ παξνχζα έθζεζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή ππάξρεη επαξθήο πδξνδφηεζε ησλ αξδεχζεσλ. ε 

πεξίπησζε παξαηεηακέλεο μεξαζίαο επηηπγράλεηαη νξηαθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ κε ηηο ζεκεξηλέο πνζφηεηεο 

αλαθπθισκέλνπ, ελψ κε ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ αλαθπθισκέλνπ 

πθίζηαληαη θαη θάπνηεο πνζφηεηεο γηα κε κφληκεο θαιιηέξγεηεο. 

 Γηα ηνλ παξαπάλσ ζπλδπαζκφ θαηαλάισζεο θαη δπλακηθνχ κνλάδσλ 

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

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

θαζεζηψο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ γηα ηηο αξδεχζεηο ηνπ 

Νφηηνπ Αγσγνχ θαη αληίζηνηρα ηελ αμηνπνίεζε κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ απφ 

ηα θξάγκαηα γηα χδξεπζε. Δπίζεο, ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ ζα 

κεηψλεηαη ηνπο κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ππεξρεηιίζεσλ απφ ηα θξάγκαηα. 

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

απμεζεί ην δπλακηθφ ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε 242 ρηιηάδεο m3/εκέξα. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο 

μεξαζίαο, ε ζπκβνιή ηνπ αλαθπθισκέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 

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

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

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

είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ ζε 

πεξίπησζε παξαηεηακέλεο μεξαζίαο παξά κφλνλ εάλ ε ζπκβνιή ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ μεπεξάζεη ηα 12 εθαη. m3/έηνο. 

ρεηηθά κε ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο Πάθνπ νη εηδηθφηεξεο 

εηζεγήζεηο είλαη νη εμήο: 

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

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

ζηφρν ησλ 9,5 εθαη. m3/έηνο αιιά θαη γηα πξνβιέςηκεο απμήζεηο φπσο 11 εθαη. 

m3/έηνο ή θαη πεξηζζφηεξν, ελψ ζπγρξφλσο επηηξέπεη ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αξδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

Γηα ην ζπλδπαζκφ θαηαλάισζεο ζηφρνπ 9,5 εθαη. m3/έηνο θαη δπλακηθνχ κνλάδσλ 

30 ρηι. m3/εκέξα πξνηείλεηαη ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ γηα ηα έηε θαηά 

ηα νπνία δελ ηζρχεη επηθπιαθή μεξαζίαο λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20% (ζε κέζε εηήζηα 

βάζε). Απηφ, ζεσξεηηθά, ζεκαίλεη φηη είλαη δπλαηφλ ε κνλάδα λα  ιεηηνπξγεί κφλν 

ηνπο κήλεο πςειήο δήηεζεο. ε πεξίπησζε πιήξνπο απελεξγνπνίεζεο ηεο κνλάδαο 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ρακειήο δήηεζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο Πηζζνπξίνπ (π.ρ. δηαηξήζεηο Γηαξίδνπ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ζε πνζνζηφ 20% αθνξά κφλν ηα έηε θαηά ηα νπνία 

δελ πθίζηαηαη επηθπιαθή μεξαζίαο, ελψ θαηά ηα ππφινηπα γίλεηαη πιήξεο 

αμηνπνίεζεο ηεο κνλάδαο, πνπ νπζηαζηηθά αληηζηνηρεί ζε 90% ηνπ δπλακηθνχ. Γηα ηα 

έηε πξνζνκνίσζεο (1970-2006), ην κέζν πνζνζηφ αμηνπνίεζεο είλαη 51%, ελψ 

πιήξεο αμηνπνίεζε (90%) απαηηείηαη ην 20% ησλ εηψλ. 
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8.7. Γεληθή πζηεκηθή Πξνζέγγηζε  

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

αιιεινεπηδξάζεσλ κεηαμχ  ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

επηζπκηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ κεηεσξνινγηθψλ, πδξνινγηθψλ θαη πδξνγεσινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο κε απηέο αβεβαηφηεηεο, πξνζηίζεληαη νη πνιιαπινί 

ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη αιιεινζπγθξνπφκελεο 

αλάγθεο. 

Ζ αλαιπηηθή καζεκαηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ κε ζηφρν ηελ 

εμαγσγή ζπλνιηθά βέιηηζησλ ζρεκάησλ πδαηηθήο πνιηηηθήο έρεη ακθηιεγφκελα 

απνηειέζκαηα ζε φιεο εθηφο απφ ηηο απιέο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ πφξσλ θαη 

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

βαζηθνχο άμνλεο απφδνζεο ηεο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο έρεη ζεκαληηθή αμία ζαλ εξγαιείν 

δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο γηα ην κέιινλ, δεδνκέλνπ φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηα εμήο: 

I. Αεηθνξία. 

Σν θξηηήξην απηφ εμαξηάηαη απφ επηκέξνπο ππνθξηηήξηα. Απηά είλαη: 

 Οη ξπζκνί εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ξπζκνύο θπζηθήο αλαπιήξσζήο ηνπο. 

o Οη πξνηάζεηο δηαρείξηζεο ιακβάλνπλ  ππφςε ην θξηηήξην απηφ κε ηηο 

εηζεγήζεηο γηα αεηθνξηθέο πνζφηεηεο άληιεζεο αλά ππφγεην ζψκα. 

Δπίζεο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη θαιχπηνπλ ην ππνθξηηήξην απηφ 

θαη νη εηζεγήζεηο γηα εμάξηεζε ησλ απνιήςεσλ απφ ηελ ηακίεπζε ησλ 

θξαγκάησλ. 

 Οη επηπηώζεηο ζε εμαξηεκέλα από ην λεξό νηθνζπζηήκαηα. 

o Οη πξνηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε παξνρψλ θαηάληε ησλ θξαγκάησλ 

εκπίπηνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθξηηήξην. 
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 Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. 

o Ο πεξηνξηζκφο ηεο δήηεζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ απσιεηψλ είλαη ε 

ζεκαληηθφηεξε γηα ην ππνθξηηήξην απηφ δηαρεηξηζηηθή παξέκβαζε. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεηηθή είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

λεξνχ ησλ θξαγκάησλ κε ηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ 

ππεξρεηιίζεσλ. Ζ αχμεζε ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηηο 

αξδεχζεηο ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, κεηψλνληαο ηε ρξήζε αθαιαησκέλνπ λεξνχ γηα χδξεπζε. 

Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε ζπλνιηθή επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα απαηηεί ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ ηελ 

αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ.  

II. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαο. 

Σν θξηηήξην απηφ αθνξά ηελ χπαξμε ή φρη επηπηψζεσλ ζηελ θνηλσλία ή ηελ 

νηθνλνκία απφ πδαηηθά ειιείκκαηα. Γηαρεηξηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ δξνπλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηθαλνπνίεζεο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ είλαη: 

 Όια ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ πην απνδνηηθή ρξήζε 

ηνπ λεξνχ (πεξηνξηζκφο ησλ απσιεηψλ, βειηίσζε αξδεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

θιπ.). 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθαιαηψζεσλ – θξαγκάησλ κε ηξφπν ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη πάληα ε ηθαλνπνίεζε ηεο πδξεπηηθήο δήηεζεο. 

 Ζ εμαζθάιηζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ. 

III. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ηεο δηαρείξηζεο. 

Σν ζπγθξηηηθφ θφζηνο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ελαιιαθηηθέο δηαρεηξηζηηθέο πνιηηηθέο 

είλαη πξνθαλψο έλα απφ ηα θξηηήξηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Πξνηείλεηαη 

εηδηθφηεξα ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο επεηδή ζεσξείηαη φηη ην θφζηνο πφξνπ θαη 

ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο έρνπλ ήδε ιεθζεί έκκεζα ππφςε κε ηα ππνθξηηήξηα ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο «αεηθνξίαο». 

Σα κέηξα απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ πξνθαλψο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο. 
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ε φηη αθνξά ην ζπγθξηηηθφ θφζηνο αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ πφξσλ, κε δεδνκέλεο 

ηηο ππνδνκέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ, ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζηα ζεκεία 

θαηαλάισζεο θαη ηε γεληθή νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζεί 

αξθεηά ζηελά ηε ζπγθξηηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Καηά ζπλέπεηα, νη δηαρεηξηζηηθέο 

πξνηάζεηο κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο. 

Όηαλ πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ (π.ρ. αμηνπνίεζε 

επηπιένλ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, θαηαζθεπή θξαγκάησλ), ε αλάιπζε είλαη ζαθψο 

πην ζχλζεηε θαη αθφκε θαη ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο απηφ ην θξηηήξην θαη 

κφλν δελ είλαη πξνθαλή.  

IV. Κνηλσληθά δίθαηε πξόζβαζε ζηνπο πόξνπο. 

χκθσλα θαη κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ είλαη 

αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη ζπγρξφλσο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε άιισλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ φπσο ε πγεία θαη ε ηξνθή. 

ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ, βέβαηα, δηαθχβεπκα ηεο πδαηηθήο δηαρείξηζεο 

δελ είλαη ε βαζηθή πξφζβαζε ζην λεξφ ζαλ αγαζφ, αιιά ε εμαζθάιηζε 

ηθαλνπνηεηηθήο θαηαλνκήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

ρξεζηψλ. εκαληηθά κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Πξνζρέδην Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ (Ννκνζεηηθά θαη Οηθνλνκηθά 

κέηξα) θαη ζηελ έθζεζε γηα ηε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή (χκβαζε ΣΑΤ 86/2007). 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε αξλεηηθή εηζήγεζε ζην Πξνζρέδην Γηαρείξηζεο γηα ην 

ελδερφκελν δεκηνπξγίαο θαζεζηψηνο εκπνξεχζηκσλ δηθαησκάησλ λεξνχ. Κξίζεθε φηη 

κηα ηέηνηα εμέιημε ελέρεη ηνλ θίλδπλν ζπγθέληξσζεο ησλ δηθαησκάησλ απφ 

νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

ε φηη αθνξά ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο, νη πξνηάζεηο δηαρεηξηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ επαξθή πδξνδφηεζε ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο 

πδξεπηηθνχ λεξνχ (λνηθνθπξηά, ηνπξηζκφο, επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλία) φζν θαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο γηα αξδεχζεηο ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

θνηλσληθά δίθαηεο πξφζβαζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζχγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζρεκάησλ (βι. ρήκα 4-7 θαη ρήκα 4-8). ε απηά απεηθνλίδεηαη ε πξνζνκνίσζε ηεο 

παξνρήο λεξνχ ζηα αξδεπηηθά δίθηπα ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ κε ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο 

γηα ην πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο γηα ηε 
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ζπκβνιή ηνπο ζηελ χδξεπζε. ην πξψην ζρήκα, θαηά ηα έηε εθηφο επηθπιαθήο 

μεξαζίαο έγηλε ε ππφζεζε φηη αμηνπνηείηαη ην δπλακηθφ ησλ κνλάδσλ θαηά 33%. 

Απνηέιεζκα είλαη ε θαηά ζχζηεκα κε ηθαλνπνίεζε ηεο αξδεπηηθήο δήηεζεο ησλ 46 

εθαη. m3/έηνο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη κεγάιε απμνκείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ φγθνπ απφ 

έηνο ζε έηνο. ην δεχηεξν ζρήκα, ην πνζνζηφ αμηνπνίεζεο είλαη 75%, ην νπνίν 

είλαη θαη ην πξνηεηλόκελν. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ επηηπγράλεηαη φια ηα έηε 

εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. 

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

Ζ απνθπγή ζπλερψλ δηαθπκάλζεσλ, απφ έηνο ζε έηνο, ζηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο λεξνχ θαη ε δηαζθάιηζε πνζνηήησλ κε θάπνηα, αλάινγα κε ηε ρξήζε, 

απνδεθηή αμηνπηζηία είλαη βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ.  

ε φηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πδξεπηηθήο δήηεζεο, νη πξνηάζεηο ηεο πδαηηθήο 

πνιηηηθήο απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηεο κε πξαθηηθά 100% 

αμηνπηζηία. 

ε φηη αθνξά ηελ αξδεπηηθή δήηεζε απφ ηα θπβεξλεηηθά έξγα, νη πξνηάζεηο πδαηηθήο 

πνιηηηθήο έρνπλ δηακνξθσζεί κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε αμηνπηζηίαο 80% γηα ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αχμεζε ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, ε αμηνπηζηία 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπ νπνίνπ είλαη απηή ηνπ πδξεπηηθνχ, δειαδή πξαθηηθά 100%, ζα 

δηεπθνιχλεη θαη ηελ αμηφπηζηε ηθαλνπνίεζε ηεο αξδεπηηθήο δήηεζεο. 

VI. Αληηκεηώπηζε παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. 

Έλα δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα είλαη δπλαηφλ λα είλαη απνδνηηθφ σο πξνο φια ηα άιια 

θξηηήξηα θαηά ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα αζηνρεί φκσο 

θαηαζηξνθηθά ζε ζπάληεο πεξηφδνπο εληαηηθήο θαη παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. Σν 

πξφβιεκα απηφ πθίζηαηαη θπξίσο γηα ηα θξάγκαηα θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην ρήκα 

7-18, πξντφλ πξνζνκνίσζεο, φπνπ ζπγθξίλνληαη ηα κέγηζηα εηήζηα ειιείκκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ κε ηελ επηζπκεηή εηήζηα απφιεςε. 

Οη πξνηάζεηο γηα ην δηαζέζηκν δπλακηθφ αθαιαηψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πδξεπηηθή 

δήηεζε (βι. Κεθάιαην 4 θαη ππνθεθάιαην 8.6) εμαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο θαη 
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ζε ζπλζήθεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. Δπίζεο, νη πξνηάζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εμαζθάιηζε ειάρηζηεο απφιεςεο απφ ηα θξάγκαηα, επηηξέπνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ κφληκσλ θπηεηψλ, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ 

νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο ζηε γεσξγία. 

ε φηη αθνξά ηα θξάγκαηα, ε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο πεξηνξηζκνχ ησλ 

ειιεηκκάησλ ζε ζπλζήθεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο (έσο 5 έηε), απνηέιεζε 

αληηθείκελν ηνπ Πξνθαηαξθηηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Ξεξαζίαο. Ζ 

δηακφξθσζε ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο απνιήςεσλ θαη δηαηήξεζεο απνζεκάησλ (βι. 

ππνθεθ. 8.4) ζηεξίρζεθε ζηε ζχλζεζε κε ζηνραζηηθέο κεζφδνπο εηζξνψλ γηα 

μεξαζίεο αλαθνξάο ελφο έσο πέληε εηψλ. 

Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα ζπκβάιιεη, πξνθαλψο, θαη ζηε 

κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο ζηε γεσξγία. 

Ζ πνζνηηθή αλάθακςε ησλ ππνγείσλ πδάηηλσλ ζσκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα 

επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλψηαησλ νξίσλ αληιήζεσλ ζα επηηξέςεη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζαλ ζηξαηεγηθά απνζέκαηα γηα ηηο πδξεχζεηο θαη αξδεχζεηο πνπ 

ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηά. Απφ έλα ππφγεην ζψκα ζε θαιή πνζνηηθή 

θαηάζηαζε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο αχμεζεο ηνπ φγθνπ άληιεζεο ψζηε 

λα πεξηνξηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. 

VII. Πξνζαξκνζηηθόηεηα ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

Οη πξνηάζεηο πδαηηθήο πνιηηηθήο θαη νη άκεζα ζπλδεδεκέλεο πξνηάζεηο 

αληηκεηψπηζεο ηεο μεξαζίαο ζηεξίδνληαη ζε έλα αλνηθηά (explicitly) 

παξακεηξνπνηεκέλν ζχζηεκα. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ην 

ζχζηεκα βαζίδνληαη ζε ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο βξνρνπηψζεσλ, εμάηκηζεο, παξνρψλ 

θαη εηζξνψλ θαη εθηηκήζεσλ ηξνθνδνζίαο πδξνθνξέσλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί 

ελδερφκελε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, είλαη απαξαίηεην 

λα γίλεηαη πεξηνδηθά επαλεθηίκεζε ησλ ηηκψλ απηψλ. 

αλ παξάδεηγκα, κηα λέα ζηαηηζηηθή αλάιπζε εηζξνψλ μεξαζίαο ζην κέιινλ θαζψο 

θαη κία αμηνπνίεζε ησλ κνληέισλ ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ θαη Πάθνπ κε ηελ πξνζζήθε 

ησλ λέσλ ρξνλνζεηξψλ παξνρψλ, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζρέζεσλ ηακίεπζεο – απφιεςεο απφ ηα θξάγκαηα. Απηή, πηζαλφηαηα, ζα νδεγήζεη 

ζε επαλεθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 
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κνλάδσλ αθαιάησζεο. Αληίζηνηρα θαη ζηελ πεξίπησζε επαλεθηίκεζεο ηεο 

αλαλεψζηκεο ηξνθνδνζίαο ησλ ππνγείσλ ζσκάησλ. Χζηφζν, ην γεληθφ πιαίζην ηεο 

πδαηηθήο πνιηηηθήο δελ ζα απαηηείηαη λα ηξνπνπνηεζεί. 

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

ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Πίλ. 8-1: Πξνηάζεηο Τδαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Κξηηήξηα Απόδνζεο 

 = αξλεηηθή ζπκβνιή /  = ζεηηθή ζπκβνιή. 
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Μέηξα δηαρείξηζεο δήηεζεο        

Αλψηαηα φξηα αληιήζεσλ        

πζρέηηζε απνιήςεσλ κε ηακίεπζε 

θξαγκάησλ 

  
  

  
 

Δμαζθάιηζε παξνρψλ θαηάληε θξαγκάησλ        

Σήξεζε ειάρηζησλ φγθσλ θξαγκάησλ        

Γηαρείξηζε ππεξρεηιίζεσλ θξαγκάησλ        

ηξαηεγηθή αχμεζεο ηεο ρξήζεο 

αλαθπθισκέλνπ 

  
  

   

Απμεκέλε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ ζην Νφηην 

Αγσγφ 

  
  

   

Δμαζθάιηζε δπλακηθνχ κνλάδσλ αθαιάησζεο        

πζρέηηζε αθαιάησζεο κε επηθπιαθή 

μεξαζίαο 
  

 
 

  
 

Πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο αθαιαηψζεσλ εθηφο 

μεξαζίαο 

     
  

Πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε παξακέηξσλ 

δηαρείξηζεο 
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