
Παρουσίαση αντικειμένου και στόχων διαβούλευσης

∆ημόσια ∆ιαβούλευση 
για το Προσχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτων και 

το Προσχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Παναγιώτα Χατζηγεωργίου
Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός (Υπεύθυνη Συντονίστρια)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Επαρχιακές Ημερίδες
4 Φεβρουαρίου 2016, Πάφος

5  Φεβρουαρίου 2016, Λάρνακα



Παρουσίαση αντικειμένου και στόχων διαβούλευσης Σελίδα 2

Εισαγωγή στο Έργο

Μάιος 2015: Υπογραφή της Σύμβασης ΤΑΥ10/2014 μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων (Αναθέτουσα Αρχή) και της Κοινοπραξίας LDK A.E και ECOS A.E 

Στόχος του Έργου: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του 2ου 
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου για την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) και για την Κατάρτιση του Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ(ΟΔΚΠ)» 

Δράσεις: Επανεξέταση όλων των δεδομένων για την αναθεώρηση του 1ου ΣΔΛΑΠ, έτσι 
ώστε εντός του 2016 να τεθεί σε ισχύ το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων και το νέο 
Πρόγραμμα Μέτρων με περίοδο εφαρμογής από το 2016 – 2021. Παράλληλα, 
ετοιμασία του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και του Προγράμματος 
Μέτρων για την ίδια περίοδο εφαρμογής, αξιοποιώντας συνέργιες των δυο Οδηγιών

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής

Η σημερινή ημερίδα αφορά στη διαβούλευση του Προσχεδίου Διαχείρισης Υδάτων 
με βάση το άρθρο 14(1)(γ) της ΟΠΥ, του Προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας με βάση το άρθρο 10 της ΟΔΚΠ, καθώς και του άρθρου και 9(3) της 
ΟΔΚΠ για την αξιοποίηση συνεργιών



ΟΠΥ 2000/60/ΕΕ:

– Οδηγία ‐ Ομπρέλα εφαρμογής όλων των θεσμικών ρυθμίσεων και
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τους υδατικούς μας πόρους

– Εισάγει μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση στη διαχείριση των
νερών λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του κύκλου του νερού και καθορίζει
τον τρόπο διαχείρισης τους συνεκτιμώντας τις κοινωνικοοικονομικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις

– Καθιστά υποχρέωση την διαμόρφωση σχεδίου δράσεων σωστής διαχείρισης
των νερών

Στόχος της ΟΠΥ:

– Διαχείριση νερών με ορθό, βιώσιμο και συλλογικό τρόπο, με άξονες την
προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδατικών μας πόρων και την
αειφορική ποσοτική και ποιοτική επάρκεια για όλους τους χρήστες. Άμεσος
στόχος: επίτευξη «καλής κατάστασης» υδάτων μέχρι το 2015

Εργαλείο επίτευξης: Σχέδιο Διαχείρισης & Πρόγραμμα Μέτρων
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Οδηγία 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) ‐ αειφόρος διαχείριση 
υδάτων



Το 1ο ΣΔΛΑΠ εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 9/6/2011

Το Σχέδιο Διαχείρισης είναι 
ουσιαστικά:
– ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο 

στον χρόνο που καταγράφει την 
κατάσταση των νερών και 
καθορίζει τα μέτρα για βελτίωση 

– αντικείμενο συνεχούς 
επαναξιολόγησης και 
ενημέρωσης ανά εξαετία

– η επικαιροποίηση του ακολουθεί 
μια κυκλική διαδικασία

– βασίζεται σε βελτιωμένα 
δεδομένα σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε 
περισσότερη κατανόηση των 
διαδικασιών που απαιτούνται για 
την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της ΟΠΥ
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Το Σχέδιο Διαχείρισης αναθεωρείται ανά εξαετία



Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την παρακολούθηση της κατάστασης 
των Υδάτων Σωμάτων (ΥΣ)
Την επανεξέταση του χαρακτηρισμού και της διακριτοποίησης των ΥΣ
Την αξιολόγηση της κατάστασης των επικαιροποιημένων /αναθεωρημένων 
ΥΣ
Την  επικαιροποίηση των πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούνται στα ύδατα 
καθώς και τον εντοπισμό των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των 
υδάτων
Την οργάνωση, αλλά και την καλύτερη εικόνα για τα θέματα διαχείρισης των 
υδάτων που έχουμε αποκτήσει, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
προγράμματος μέτρων του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων
Την έκδοση νέων Οδηγιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα νερά, όπως 
η Οδηγία για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 
Τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποτυπώνονται στο 
συμφωνηθέν Σχέδιο Δράσης  του 2013 (Action Plan)
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Νέα δεδομένα για την αναθεώρηση του 1ου Σχεδίου
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Αξιολόγηση 1ου ΣΔΛΑΠ από την ΕΕ ‐ άρθρο 15
Σχέδιο Δράσης 

Κύρια Πλεονεκτήματα

«Το ΣΔΛΑΠ της Κύπρου έχει αρκετά
πλεονεκτήματα. Η διαδικασία διαβούλευσης ήταν
εκτεταμένη και διαφανής και περιελάμβανε την
ενεργή συμμετοχή των οικείων ενδιαφερόμενων
μερών. Τα μέτρα ήταν ορθώς στοχευμένα για τη
βελτίωση της κατάστασης των υδάτων στην
πράξη. Παρόλο που το πρόγραμμα
παρακολούθησης παρουσιάζει μεγάλα κενά, αυτά
αντιμετωπίζονται με διαφάνεια, γεγονός που θα
βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα
στο άμεσο μέλλον».

Κύρια Μειονεκτήματα

«Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μια σειρά από
μειονεκτήματα. Δεν είναι σαφές πώς τίθενται οι
στόχοι για τα διάφορα υδατικά συστήματα.
Υπάρχουν ελλείψεις στην ταξινόμηση της
οικολογικής κατάστασης και του δυναμικού, στον
καθορισμό ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών
συστημάτων και στην εκτίμηση της κατάστασης
των υπόγειων υδάτων. Περαιτέρω προβλήματα
που έχουν εντοπιστεί αφορούν την έλλειψη
αιτιολόγησης των εξαιρέσεων και την
αβεβαιότητα για το εάν συγκεκριμένα μέτρα θα
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την υπερβολική
εκμετάλλευση των συστημάτων υπόγειων
υδάτων».

Σχέδιο Δράσης της Κύπρου (αποτέλεσμα της διμερούς
σύσκεψης με την ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2013)

Τεκμηρίωση διαγραφής ΥΣ στο 2ο ΣΔΛΑΠ
Καθορισμός συνθηκών αναφοράς των λιμναίων ΥΣ
Βελτίωση του εντοπισμού των πιέσεων και
εκτίμησης κινδύνου
Τα ΒΠΣ για τα μακρόφυτα στα ποτάμια να ληφθούν
υπόψη για την αξιολόγηση της οικολογικής
κατάστασης
Αναπροσαρμογή των ΠΠΠ για το As στα ποτάμια
Πύκνωση δικτύου Παρακολούθησης
Συλλογή δεδομένων για ουσίες προτεραιότητας από
ποτάμια με υψηλή αβεβαιότητα στη χημική τους
κατάσταση
Θέσπιση καταλόγου εκπομπών απορρίψεων και
διαρροών για τις ουσίες προτεραιότητας
Βελτίωση της αξιολόγησης των ΙΤΥΣ (κατά πόσο
υπάρχει τροποποίηση και αν μπορεί αυτή να
αποκατασταθεί)
Τεκμηρίωση και λεπτομερής αιτιολόγηση των
περιβαλλοντικών στόχων και εξαιρέσεων για κάθε ΥΣ
Συμπερίληψη ειδικών μέτρων για μείωση της
γεωργικής και κτηνοτροφικής ρύπανσης,
αναθεώρηση προγράμματος δράσης για τις ΕΝΖ,
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών επενδυτικών ταμείων για
χρηματοδότηση των μέτρων
Επιλογή μέτρων που να αντέχουν στις κλιματικές
αλλαγές
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Εφαρμογή Προγράμματος Μέτρων του 1ου κύκλου

Κατάσταση Σήμερα

Δυσκολίες στην υλοποίηση των μέτρων:
Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι
Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού
Απουσία ειδικοτήτων στα αρμόδια 
Τμήματα (βιολόγων,  χημικών)
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Μη αναγκαία πλέον

Δεν άρχισαν

Συνεχίζονται

Ολοκληρώθηκαν

Η βελτίωση της κατάστασης των ΥΣ και των ΣΥΥ 
είναι περιορισμένη

λόγω της φύσης των μέτρων τα οποία στην 
πλειοψηφία τους ήταν μέτρα διοικητικού ή 
διερευνητικού χαρακτήρα για τη βελτίωση της γνώσης 
σε ορισμένα θέματα

Δόθηκε η δυνατότητα να θεσπιστούν τα 
κατάλληλα νομοθετήματα και εργαλεία

για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες βασικές δομές 
μέσω των οποίων θα μπορούν να εξειδικευτούν  
συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία των νερών

Διαθέτουμε πολύ περισσότερα δεδομένα από το 
δίκτυο παρακολούθησης 

και έχουμε καλύτερη γνώση των Κυπριακών 
συνθηκών σε σχέση με τα ΥΣ αλλά και καλύτερη 
κατανόηση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων  πτυχών της ΟΠΥ, γνώση απαραίτητη για 
περισσότερο στοχευμένα μέτρα στον 2ο κύκλο 

Το νέο Πρόγραμμα Μέτρων θα πρέπει να είναι 
εφικτό

να βασιστεί στις πραγματικές οικονομικές 
δυνατότητες της χώρας αλλά και στο διαθέσιμο 
ανθρώπινο δυναμικό

Τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα
σε στρατηγικής σημασίας πιέσεις ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους
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2ο Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων

Ετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη:
Το 10  Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) και το Σχέδιο Δράσης
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τα σημαντικά ζητήματα διαχείρισης των νερών 
(Σύμβαση ΥΠ1/2014)
Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
Τα σχετικά καθοδηγητικά έγγραφα και την τρέχουσα τεχνογνωσία

και περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα Μέτρων στους άξονες:
Αποδοτική και αειφόρος χρήση του νερού
Πρόληψη, έλεγχος και μείωση της ρύπανσης και των αρνητικών επιπτώσεων στα ύδατα
Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων
Αποτελεσματικότητα και επαναχρησιμοποίηση

Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας για έγκαιρη διάγνωση της ξηρασίας και 
περιορισμό των επιπτώσεων

Κατάλογο  αρμόδιων αρχών
Περίληψη των αλλαγών ή ενημερώσεων σε σχέση με το 1ο ΣΔΛΑΠ και τα μέτρα που δεν 
εφαρμόστηκαν με τις σχετικές διευκρινίσεις
Εκτίμηση της προόδου προς επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και διευκρινίσεις για 
τους περιβαλλοντικούς στόχους που δεν επιτεύχθηκαν
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Οδηγία 2007/60/ΕΚ – νέα προσέγγιση                  
στη διαχείριση πλημμυρών

Στο παρελθόν 
Η διαχείριση των κινδύνων από 
πλημμύρες αφορούσε κυρίως στην 
προστασία από τις πλημμύρες με 
την κατασκευή αντιπλημμυρικών 
έργων (φράγματα, αναχώματα, 
εκτροπές)
• Παρέχουν προστασία για πλημμύρες 

ίσες ή μικρότερες από την πλημμύρα 
σχεδιασμού

• Δημιουργούν ένα υπερβολικό 
αίσθημα ασφάλειας και έλκουν 
ανάπτυξη σε περιοχές με κίνδυνο 
πλημμύρας

• Δεν παρέχουν πλήρη προστασία όταν 
η πλημμύρα ξεπερνά τα μεγέθη 
σχεδιασμού

Σήμερα Οδηγία 2007/60/ΕΚ    
Θέσπιση πλαισίου για την εκτίμηση και τη 
διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας
(μείωση της πιθανότητας να σημειωθούν 
πλημμύρες και των δυνητικών συνεπειών 
τους)

Ολιστική προσέγγιση λαμβάνεται υπόψη το 
σύστημα που παράγει και επηρεάζεται από 
τις πλημμύρες 
Αξιολογείται ο κίνδυνος πλημμύρας που 
είναι συνάρτηση:

Της πιθανότητας εμφάνισης της 
πλημμύρας (επικινδυνότητα) και
Της επίδρασης που θα έχει στην 
ανθρώπινη κοινωνία 

Αντιμετωπίζονται και περιορίζονται οι 
επιπτώσεις τόσο σε στρατηγικό‐
μακροπρόθεσμο επίπεδο (κατασκευαστικά 
και μη κατασκευαστικά μέτρα), όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο (κατάλληλη 
προετοιμασία και υποδομές)
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Συνέργιες με ΟΠΥ‐ Ολοκληρωμένη διαχείριση 
λεκάνης απορροής ποταμού

Οδηγία 2000/60/ΕΕ: Οδηγία ‐ Ομπρέλα για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των
υδατικών πόρων συνεκτιμώντας τις
κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Συμβάλλει στο μετριασμό των
επιπτώσεων από ακραία φαινόμενα
(πλημμύρες και ξηρασίες).

Ωστόσο, η μείωση του κινδύνου
πλημμύρας δεν είναι στους κύριους
στόχους της, ούτε λαμβάνονται υπόψη
μελλοντικές αλλαγές στους κινδύνους
πλημμύρας ως αποτέλεσμα της κλιματικής
αλλαγής.

Οδηγία 2007/60/ΕΕ: Οδηγία – Πλαίσιο για
την εκτίμηση και τη διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας συνεκτιμώντας τις
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά
και τις οικονομικές δραστηριότητες.

Συμπληρώνει την ΟΠΥ και συντονίζεται
μαζί της. Τα μέτρα για τη μείωση των
κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να
συντονίζονται σε επίπεδο λεκάνης
απορροής, έχοντας υπόψη τους
περιβαλλοντικούς στόχους της ΟΠΥ, για να
είναι αποτελεσματικά.

Συνέργιες & κοινό όφελος: προσδιορισμός αποδοτικών μέτρων που εξυπηρετούν
πολλαπλούς σκοπούς, π.χ. τα μέτρα φυσικής συγκράτησης των υδάτων που μπορούν να
συμβάλλουν ταυτόχρονα στην επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ και της ΟΠ
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Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Εργαλείο επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
Το Σχέδιο Διαχείρισης είναι:
– Ένα στρατηγικό κείμενο στο οποίο                     

καθορίζονται οι στόχοι για τη                              
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 

– Αντικείμενο συνεχούς επαναξιολόγησης 
και ενημέρωσης ανά εξαετία

– Η ενημέρωση του ακολουθεί κυκλική διαδικασία
– Συντονίζεται με το ΣΔΛΑΠ και τους κύκλους της ΟΠΥ

Γεωγραφική μονάδα εφαρμογής: 
– Λεκάνη απορροής ποταμού (όπως στην ΟΠΥ) 
– Εστιάζει στις περιοχές δυνητικού σημαντικού κινδύνου πλημμύρας 

Άξονες διαχείρισης : 
– Πρόληψη, προστασία, ετοιμότητα (στρατηγικό επίπεδο)
– Αντιμετώπιση, αποκατάσταση (επιχειρησιακό επίπεδο)

Ακολουθεί τη διαδικασία της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
(ΣΜΠΕ), τα αποτελέσματα της οποίας ενσωματώνονται στο τελικό ΣΔΚΠ
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1ο Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη:
Τα στοιχεία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (Σύμβαση 
ΥΥ&Υ 1/2010), καθώς και των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας 
(Σύμβαση ΤΑΥ1/2012)
Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
Τα σχετικά καθοδηγητικά έγγραφα και την τρέχουσα τεχνογνωσία
Τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μέτρων στους άξονες:
Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες
Προστασία για μείωση της πιθανότητας να συμβεί πλημμύρα σε συγκεκριμένες 
περιοχές
Ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας
Αποκατάσταση για επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατόν

Περιλαμβάνει Κατάλογο Εμπλεκομένων Φορέων 
Αρμοδιότητες/υποχρεώσεις/ρόλος/εμπλοκή/δράση τους 
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Χρονοδιάγραμμα για τον καταρτισμό του 2ου ΣΔΛΑΠ
και του 1ου ΣΔΚΠ

20/2/2016
Ολοκλήρωση 
Διαβούλευσης

3/2016
Έγκριση 
ΣΜΠΕ 
ΣΔΛΑΠ 
από 
Περιβαλλον
τική Αρχή

Έγκριση 
ΣΜΠΕ 
ΣΔΚΠ από 
Περιβαλλον
τική Αρχή

5/2016
Έγκριση
ΣΔΛΑΠ από 
Υπουργικό 
Συμβούλιο

Έγκριση
ΣΔΚΠ 
από
TAY 

6/2016
Υποβολή
ΣΔΛΑΠ
στην ΕΕ

Υποβολή 
ΣΔΚΠ
στην ΕΕ

8/2016
Ολοκλήρωση 
Σύμβασης 
ΤΑΥ10/2014

12/ 2018 
Πρόγραμμα 
Μέτρων 

λειτουργικό 
και σε πλήρη 
εφαρμογή 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ολοκλήρωση του ΣΔΛΑΠ 
(έγκριση από το ΥΣ) αποτελεί εκ των 
προτέρων προϋπόθεση για τη 
συγχρηματοδότηση έργων υδατικής 
ανάπτυξης από την ΕΕ 
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Πληροφορίες διαβούλευσης

Προσχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτων

www.wfd.wdd.moa.gov.cy

Προσχέδιο ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας 

www.flood.wdd.moa.gov.cy



Έντυπο Διαβούλευσης (μη τεχνική περίληψη)
Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης
Χάρτες

1) Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 
Απορροής Ποταμού
– Ταξινόμηση Υδάτινων Σωμάτων 
– Ιδιαίτερα Τροποποιημένα Υδάτινα Σώματα
– Εξαιρέσεις
– Οικονομική Ανάλυση Χρήσεων Ύδατος

2) Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων

3) Προκαταρκτική αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του ΠΜ

4) Προκαταρκτική έκθεση‐ Αναθεώρηση Σχεδίου 

Διαχείρισης Ξηρασίας

5) Προκαταρκτική Στρατηγική Μελέτη Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον 

και η μη‐τεχνική περίληψη αυτής
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Έντυπα διαβούλευσης

Έντυπο Διαβούλευσης (μη τεχνική περίληψη)
Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης

1) Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας
– Αξιολόγηση αβεβαιότητας στα αποτελέσματα 

των χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου 
Πλημμύρας και εισηγήσεις για μείωση της 

– Αξιολόγηση επιπτώσεων από πλημμύρες

– Καθορισμός στόχων για διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας 

– Καταγραφή φορέων/αρμοδιοτήτων 

2) Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων

3) Προκαταρκτική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του ΠΜ

4) Προκαταρκτική Στρατηγική Μελέτη Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον

και η μη‐τεχνική περίληψη αυτής

www.wfd.wdd.moa.gov.cy www.flood.wdd.moa.gov.cy
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Αντικειμενικός σκοπός διαβούλευσης

Άμεση εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων στη διαμόρφωση των Σχεδίων 
Διαχείρισης Υδάτων και Κινδύνων Πλημμύρας για ένα συναινετικό Πρόγραμμα 
Μέτρων

Κατανόηση των αντιλήψεων /προσδοκιών/ αντιδράσεων

Αποφυγή / μείωση των συγκρούσεων

Αξιοποίηση των γνώσεων και της διάσπαρτης τοπικής εμπειρίας

Συλλογή ποιοτικών απόψεων, παρατηρήσεων, σχολίων επί των κειμένων 
διαβούλευσης  

Λήψη εποικοδομητικών και αποτελεσματικών αποφάσεων οι οποίες θα 
αντέξουν στον χρόνο

Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων και της 
Αρμόδιας Αρχής για αειφόρο διαχείριση των υδάτων και μείωση των κινδύνων 
πλημμύρας



Συμμετέχοντας στις ημερίδες με δημόσια τοποθέτηση

Αποστέλλοντας  γραπτώς τις απόψεις σας :
– στο Email: planning@wdd.moa.gov.cy
– στο τηλεομοιότυπο: 22609133
– στη διεύθυνση του ΤΑΥ στη Λ. Κέννεντυ 100‐110 Παλλουριώτισσα, 1047 

Λευκωσία (υπόψη Υπηρεσίας Προγραμματισμού)

Απαντώντας τα ερωτηματολόγια διαβούλευσης για:
– το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων
– το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2016 
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Επικοινωνήστε μαζί μας



Σας ευχαριστούμε
phadjigeorgiou@wdd.moa.gov.cy


