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Ο γενικός στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία ‐ Πλαίσιο για 
τα Ύδατα) είναι η επίτευξη της καλής κατάστασης σε όλα τα 
υδάτινα σώματα. 

Καλή οικολογική και χημική κατάσταση για τα επιφανειακά

Καλό οικολογικό δυναμικό και χημική κατάσταση για τα 
Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα και τα Τεχνητά Επιφανειακά 
Υδάτινα Σώματα

Καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση για τα υπόγεια  

Άρθρο 4 της Οδηγίας 
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Περιβαλλοντικοί Στόχοι ‐ Προβλέψεις Οδηγίας 



Στόχος 1: Για τα Συστήματα Υπογείων Υδάτων με καλή
κατάσταση, τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η μη
υποβάθμιση της κατάστασης.

Στόχος 2 : Για τα Συστήματα Υπογείων Υδάτων που
βρίσκονται σε κακή χημική ή κακή ποσοτική κατάσταση
τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η αναβάθμιση της
κατάστασης τους μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος
Μέτρων

Στόχος 3: Για το Σύστημα Υπογείων Υδάτων CY‐1
Κοκκινοχώρια τίθενται λιγότερο αυστηροί στόχοι και
υπάγεται στο άρθρο 4.5 της Οδηγίας για τα Ύδατα
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Στόχοι για τα υπόγεια 



Στόχος 1: Για τα επιφανειακά ύδατα με καλή ή υψηλή κατάσταση ή
καλό οικολογικό δυναμικό τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η μη
υποβάθμιση τους.
Στόχος 2 : Για τα επιφανειακά ύδατα με κατάσταση/δυναμικό
κατώτερη της καλής, τίθεται ως περιβαλλοντικός στόχος η
αναβάθμιση τους μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος
Μέτρων
Στόχος 3: Για όσα επιφανειακά ύδατα η κατάστασή τους
παραμένει άγνωστη λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων, δεν
τίθετο περιβαλλοντικός στόχος άλλος από τη μη υποβάθμιση τους,
ενώ στο Πρόγραμμα Μέτρων προβλέπεται η συγκέντρωση
δεδομένων μέσω ειδικών προγραμμάτων παρακολούθησης
προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί η κατάστασή τους το
συντομότερο δυνατό.
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Στόχοι για τα Επιφανειακά 



Στόχος 4: Για τα επιφανειακά ύδατα των οποίων τα
χαρακτηριστικά πρόκειται να υποστούν νέες τροποποιήσεις

Επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού

Στόχος 5: Για όλα τα ποτάμια υδάτινα σώματα που έχουν
προσδιοριστεί ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδάτινα
Σώματα (μη περιλαμβανομένων των ποτάμιων ταμιευτήρων),
τίθεται ως στόχος για το 2021, η επίτευξη του καλού
οικολογικού δυναμικού με την υλοποίηση ανακουφιστικών
μέτρων

Επίσης τίθενται και ειδικοί στόχοι για τις περιοχές του
μητρώου προστατευόμενων περιοχών που απορρέουν
κυρίως από τις πρόνοιες των αντίστοιχων οδηγιών
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Στόχοι για τα Επιφανειακά 



Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Άρθρου 4 (περιβαλλοντικοί 
στόχοι)  Η Οδηγία προβλέπει 4 τύπους εξαιρέσεων:

Παράταση προθεσμίας (Άρθρο 4.4) 
Λιγότερο αυστηροί στόχοι (Άρθρο 4.5)  
Προσωρινή υποβάθμιση από φυσικά αίτια ή ανωτέρα βία 
(Άρθρο 4.6) και 
Μεταβολές  στα φυσικά χαρακτηριστικά από νέες 
δραστηριότητες (Άρθρο 4.7).

Για την υπαγωγή των υδάτινων σωμάτων ή/και των υδατικών 
συστημάτων στα ανωτέρω έχει εκδοθεί ειδικό κατευθυντήριο 
κείμενο 
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Εξαιρέσεις 



Εντάσσονται ΥΣ με οικολογική και χημική κατάσταση κατώτερη 
της καλής:

για τα οποία απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση (παρακολούθηση, 
αναλυτική εξέταση των πιέσεων στην υπολεκάνη) 
– Ταξινόμηση οικολογικής κατάστασης με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας
– Είναι τέτοιου τύπου όπου δεν ήταν δυνατόν να συσχετιστούν τα φορτία 

μετάβασης από την καλή κατάσταση σε κατώτερη της καλής. Αφορά σε 
ποτάμια ΥΣ τύπου Ih (έντονα διαλείπουσας ροής) που δέχονται 
σημαντικές πιέσεις από κτηνοτροφικές δραστηριότητες 

ΥΣ που δέχονται σημαντικές πιέσεις από γεωργία ή/και 
κτηνοτροφία και απαιτείται μείωση των φορτίων Ν, P και BOD 
μεγαλύτερη από 25%
ΥΣ που δε σχετίζονται με έργα που υλοποιούνται με στόχο την 
αντιμετώπιση επιπτώσεων στα νερά  (πχ έργα στο Βατί, έργα 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς). 
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Εξαιρέσεις‐ Παράταση προθεσμίας – Επιφανειακά 



44 ποτάμια ΥΣ 
2 ποτάμιοι ταμιευτήρες 
8 λιμναία ΥΣ 

Στόχοι όπως διαμορφώνονται  για το 2021 
Καλή κατάσταση ποτάμιων ΥΣ  118 ΥΣ  (ποτάμια  70% + π. 
ταμιευτήρες 87%) 
Θα είναι δυνατή η ταξινόμηση των λιμνών
Θα είναι δυνατή η ταξινόμηση των  ποτάμιων ΥΣ με άγνωστη 
χημική κατάσταση 
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Εφαρμογή παράτασης προθεσμίας – Επιφανειακά  



Εφαρμόζεται σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας σε όλα
τα επιφανειακά.
Εξετάζεται στο τέλος του διαχειριστικού κύκλου
Ορίζεται συγκεκριμένος τρόπος διαπίστωσης της
«παρατεταμένης ξηρασίας» με υδρολογικούς δείκτες
Κατά τις περιόδους αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη τα
αποτελέσματα του δικτύου παρακολούθησης για την
ταξινόμηση της κατάστασης
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Προσωρινή  υποβάθμιση – ανωτέρα βία 



Εξετάζεται το σύνολο των προγραμματιζόμενων έργων τα 
οποία σχετίζονται με τα ύδατα. 
Εξετάζονται οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις που δύναται 
να προκαλέσει ένα έργο σε φυσικά ΥΣ ώστε να μεταβληθεί 
σε ΙΤΥΣ. 

Η εξέταση γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο – βήματα που απαιτεί 
σχετική ωριμότητα των έργων  Σκοπιμότητα, εναλλακτικές 
δυνατότητες και καλύτερες περιβαλλοντικά λύσεις  χωρίς 
δυσανάλογο κόστος 
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Νέες τροποποιήσεις – επιφανειακά 



Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα τα προγραμματιζόμενα έργα στην Κύπρο  
αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Έργα αποχέτευσης 
Έργα υδατοπρομήθειας 
Έργα χρήσης ανακυκλωμένου νερού 
Φράγματα 
Έργα αφαλατώσεων και έργα εμπλουτισμού υδροφορέων

Στο πλαίσιο του άρθρου 4.7 δύνανται να εξεταστούν
Αντιπλημμυρικά φράγματα Αραδίππου (Αρχάγγελος και Καμμίτσης)
Φράγμα Επισκοπής
Φράγμα Σουσκιούς
Μικρά Gabions στο Παλαιχώρι

Αναλυτικά στοιχεία για να προσχωρήσει η αξιολόγηση διατίθενται μόνο για 
το Φράγμα Σουσκιούς
Τα λοιπά δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν στην παρούσα φάση 
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Νέες τροποποιήσεις (2) 



Ο προσδιορισμός των εξαιρέσεων από την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων, περιλαμβάνει τα Συστήματα
Υπογείων Υδάτων (ΣΥΥ) για τα οποία προβλέπεται ότι δεν
είναι εφικτό να επιτύχουν βελτιώσεις με αποτέλεσμα να
παραμείνουν σε κατάσταση χαμηλότερου επιπέδου από την
καλή.
Έτσι, τα συγκεκριμένα ΣΥΥ θα αποτελέσουν «Εξαιρέσεις»
(exemptions) από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
Οι εξαιρέσεις των ΣΥΥ ειδικότερα είναι δύο ειδών:
– παρατάσεις προθεσμιών, και
– (μόνιμοι) λιγότεροι αυστηροί στόχοι.
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Εξαιρέσεις Συστημάτων Υπόγειων Υδάτων  (1/3)
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Παρατάσεις προθεσμίας για υπόγεια νερά

Πραγματοποιήθηκε με βάση:
την υφιστάμενη κατάσταση ποσοτική και ποιοτική (χημική)
κατάσταση κάθε ΣΥΥ με αξιολόγηση του βαθμού εμπιστοσύνης των
διαθέσιμων στοιχείων.
τις σημαντικές πιέσεις οι οποίες συμβάλλουν στην κακή ποσοτική
ή/και ποιοτική κατάσταση των ΣΥΥ με τεκμηρίωση του βαθμού
επίδρασής τους στην μη επίτευξη των στόχων βελτίωσης.
Τον καθορισμό για κάθε ΣΥΥ της δυνατότητας επίτευξης ή μη
επίτευξης των στόχων μέχρι το έτος 2021 και σε περίπτωση αρνητικής
πρόβλεψης την εξέταση της δυνατότητας επίτευξης ή μη επίτευξης
μέχρι το έτος 2027.
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Λιγότερο αυστηροί στόχοι για υπόγεια νερά
Πραγματοποιήθηκε στα ΣΥΥ για τα οποία:
– έχει προηγηθεί η εξέταση παρατάσεων και
– έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε παράταση

προθεσμίας, το αργότερο μέχρι το έτος 2027.
Πριν τον προσδιορισμό των λιγότερο αυστηρών στόχων
εξετάζονται και άλλες πιθανές δυνατότητες και εναλλακτικές
λύσεις για την επίτευξη του στόχου της καλής κατάστασης.
Τέλος εξετάζεται η δυνατότητα της επιλογής λιγότερο
αυστηρών στόχων επίτευξης καλής κατάστασης για έναν (ή
περισσότερους) από μία ομάδα δεικτών ποιότητας.
Η επιλογή των λιγότερων αυστηρών στόχων μπορεί να
σημαίνει και επιβολή μέτρων το ίδιο αυστηρά όπως και στην
περίπτωση της εξυπηρέτησης του στόχου της καλής
κατάστασης.
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Εξαιρέσεις ΣΥΥ 2ου ΣΔΛΑΠ



Σας ευχαριστούμε


