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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Υ∆ΑΤΩΝ 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της υδατικής 
πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος µε σκοπό 
την ορθολογιστική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.   Στα 
πλαίσια αυτά µελετά, σχεδιάζει, εκτελεί, λειτουργεί και συντηρεί έργα υποδοµής, 
όπως φράγµατα, λιµνοδεξαµενές, αρδευτικά, υδρευτικά και αποχετευτικά έργα, 
διυλιστήρια νερού, µονάδες επεξεργασίας και επαναχρησιµοποίησης λυµάτων και 
µονάδες αφαλάτωσης νερού.  Επίσης, το Τµήµα είναι υπεύθυνο για την προστασία 
των υδάτινων πόρων από ρύπανση και µόλυνση.  Επιπρόσθετα, το Τµήµα 
συστηµατικά συλλέγει, επεξεργάζεται, ταξινοµεί και αρχειοθετεί υδρολογικά και άλλα  
στοιχεία, απαραίτητα για τις µελέτες και τα αναπτυξιακά του έργα, για την προστασία 
των υδάτινων πόρων της Κύπρου, καθώς και για την ασφάλεια των έργων που 
εκτελεί και ειδικότερα για την ασφάλεια των φραγµάτων. 
 
1.2 Για την κάλυψη των πιο πάνω αρµοδιοτήτων, το Τµήµα διαιρείται στις πιο 
κάτω 11 κεντρικές Υπηρεσίες: Προγραµµατισµού, Μελετών, Τοπικών Έργων 
∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων, που ανήκουν στον Τοµέα Προγραµµατισµού και 
Μελετών, ∆ιαχείρισης Λειτουργίας και Συντήρησης Κυβερνητικών Υδρευτικών 
Συστηµάτων, Λειτουργίας και Συντήρησης Αρδευτικών Έργων, Κατασκευών και 
Ηλεκτροµηχανολογίας, που ανήκουν στον Τοµέα Κατασκευών Λειτουργίας και 
Συντήρησης, Τηλεµετρίας, Αποχετεύσεων και Ανακύκλωσης, Υδρολογίας, Υδάτινων 
Πόρων, που ανήκουν στον Τοµέα Υδατίνων Πόρων και Αποχετεύσεων.  Έχει επίσης 
τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία από ένα στις πόλεις Λευκωσία, Λεµεσό, Πάφο για τις 
αντίστοιχες επαρχίες και ένα στη Λάρνακα που καλύπτει και την επαρχία 
Αµµοχώστου. 
 
1.3 Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος στο διαδίκτυο παρουσιάζονται στοιχεία που 
αφορούν την υδατική ανάπτυξη, την πληρότητα των φραγµάτων σε καθηµερινή 
βάση, οδηγίες για εξοικονόµηση νερού, προσφορές που προκηρύσσει το Τµήµα 
καθώς και στοιχεία γενικού ενδιαφέροντος και επίσης πληροφορίες σχετικές µε το 
Περιβάλλον καθώς και για την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ που 
θέτει το νοµοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδάτινων 
πόρων.  Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Τµήµατος είναι www.moa.gov.cy/wdd. 
 
 
2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ 

 
2.1 Κύριοι άξονες της υδατικής πολιτικής του Κράτους είναι η ανάπτυξη και η 
ορθολογιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων του τόπου που επιτυγχάνεται µε την 
αξιοποίηση των υφιστάµενων επιφανειακών υδάτινων πόρων µε την κατασκευή 
φραγµάτων, την παραγωγή νερού µε τη µέθοδο της αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού, 
τη χρήση του ανακυκλωµένου νερού των κεντρικών αποχετευτικών συστηµάτων των 
πόλεων και κοινοτήτων για σκοπούς άρδευσης και εµπλουτισµού υπόγειων 
υδροφορέων, την αξιοποίηση των υπόγειων υφάλµυρων νερών, την εφαρµογή 
µέτρων εξοικονόµησης νερού και τη δηµιουργία υδατικής συνείδησης στο κοινό. 
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Επιπρόσθετα, η εναρµόνιση µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο και η διατήρηση και 
βελτίωση της ποιότητας του νερού αλλά και του περιβάλλοντος γενικά, είναι 
αναπόσπαστο τµήµα της κυβερνητικής πολιτικής. 
 
Εκτός από τα πιο πάνω µέτρα, έχει επίσης αποφασιστεί η δηµιουργία Ενιαίου Φορέα 
Υδάτων.  Το σχετικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή των Αντιπροσώπων το 
2001, αποσύρθηκε το Σεπτέµβριο του 2003 µε σκοπό να τροποποιηθεί.  Η 
τροποποίηση αυτή έγινε από τη Νοµική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τα νέα  δεδοµένα  που 
προέκυψαν από την πρόσφατη ψήφιση του «Περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των 
Υδάτων Νόµου».  Η Νοµική Υπηρεσία ετοίµασε νέο νοµοσχέδιο µε τίτλο  «Ο Περί 
των Αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων Νόµος». 
 
2.2 Κάθε νοικοκυριό της ελεύθερης Κύπρου είχε κατά το 2007 συνεχή παροχή 
πόσιµου νερού.  Η επίλυση του προβλήµατος κατέστη δυνατή µε την προώθηση των 
αφαλατώσεων.   Η µονάδα αφαλάτωσης Λάρνακας, µαζί µε τη µονάδα αφαλάτωσης 
της ∆εκέλειας µπορούν να  παράγουν µέχρι 33 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα (ΕΚΜ) 
νερού το χρόνο.   Η παραγωγή από τις δυο µονάδες το 2007 ήταν 27,1 ΕΚΜ.  Η 
µειωµένη παραγωγή οφείλεται στο ότι η µονάδα της ∆εκέλειας για σκοπούς 
αναβάθµισης τέθηκε εκτός λειτουργίας από το τέλος Οκτωβρίου 2006 και 
επαναλειτούργησε στις 20/5/2007.   
 
2.3 Το  2007 ήταν χρόνος ανοµβρίας.  Για εξοικονόµηση νερού έγιναν περικοπές  
στην άρδευση,  δόθηκε το 40% των αναγκών για µόνιµες φυτείες, 50% για 
θερµοκήπια και 20% για εποχιακές φυτείες. 
 
2.4 Η εισροή νερού στα φράγµατα κατά το 2007 (Ιαν. – ∆εκ .) ήταν 38,7 Ε.Κ.Μ. και 
η πληρότητα τους την 01/01/2007 ήταν 22,4% (61,2 Ε.Κ.Μ.) της ολικής 
χωρητικότητας.  Λεπτοµέρειες παρουσιάζονται στον πίνακα 9 του Παραρτήµατος. 
 
Οι δραστηριότητες του Τµήµατος κατά το 2007, περιληπτικά είχαν ως ακολούθως: 
 
 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
3.1 Συµπληρώθηκαν οι Τελικές µελέτες, περιβαλλοντική και µελέτη σκοπιµότητας 
για το Έργο Χρήσης του Ανακυκλωµένου Νερού Λευκωσίας.  Το Έργο προνοεί την 
ένταξη του ανακυκλωµένου νερού Λευκωσίας στο υδατικό ισοζύγιο του Νότιου 
Αγωγού, µε σκοπό την ενίσχυση του συστήµατος.  Έχει εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συµβούλιο και αναµένεται η έναρξη του Τελικού σχεδιασµού. 
 
3.2 Συµπληρώθηκε η Προκαταρκτική περιβαλλοντική µελέτη για τα 
αντιπληµµυρικά φράγµατα Αραδίππου. 
 
3.3 Συµπληρώθηκε η Τελική περιβαλλοντική µελέτη και µελέτη σκοπιµότητας για 
το εµπλουτιστικό φράγµα Ιδαλίου και θα προχωρήσει στο στάδιο Τελικού 
σχεδιασµού. 
 
3.4 Άρχισε η περιβαλλοντική µελέτη και η µελέτη σκοπιµότητας για το εκτροπικό -
εµπλουτιστικό φράγµα Σουσκιούς στην Πάφο. 
 
3.5 Άρχισε η εφαρµογή του άρθρου 14(1)(α) και 14(1)(β),  της Οδηγίας Πλαίσιο 
περί Υδάτων (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ όσον αφορά την ενηµέρωση και διαβούλευση µε το 
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κοινό για  το χρονοδιάγραµµα, πρόγραµµα  εργασιών και τα σηµαντικά ζητήµατα 
διαχείρισης των νερών. 
 
3.6 Ζητήθηκαν προσφορές για την εφαρµογή των άρθρων 11 (πρόγραµµα 
µέτρων) και 13 (σχέδιο λεκάνης απορροής ποταµού) της Οδηγίας Πλαίσιο περί 
Υδάτων 2000/60/ΕΚ.  Στην ίδια προσφορά περιλαµβάνεται και Σχέδιο ξηρασίας και 
Μελέτη αναθεώρησης υδατικής πολιτικής.  Στην όλη µελέτη εµπλέκονται και άλλα  
Τµήµατα και Υπουργεία. 
 
3.7 Ετοιµάστηκαν τεχνικοί όροι εντολής για ζήτηση προσφορών για τη χρήση του 
Ανακυκλωµένου Νερού Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας, Λάρνακας και για 
περιβαλλοντική µελέτη για Αφαλάτωση Πάφου. 
 
3.8 Συµπληρώθηκαν οι εδαφοτεχνικές έρευνες για φράγµα στο Χα-Ποτάµι. 
Αναµένονται επιπρόσθετες έρευνες από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης για να 
προχωρήσει το Τµήµα σε µελέτη σκοπιµότητας. 
 
3.9 Ολοκληρώθηκαν οι όροι εντολής (απαιτήσεις του χρήστη) για την ανάπτυξη, 
προµήθεια και εφαρµογή ολοκληρωµένου Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(GIS) στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και άρχισαν οι διαδικασίες για την ετοιµασία 
εγγράφων προσφοράς σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής. 
 
 3.10 Έχουν ετοιµαστεί τεχνικές προδιαγραφές για την προκήρυξη περιβαλλοντικών 
και µελετών σκοπιµότητας.  Επίσης η υπηρεσία έχει συµµετάσχει στην αξιολόγηση 
των προσφορών αυτών. 
 
 
4. ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
4.1 Προκηρύχθηκαν προσφορές για την κατασκευή της δεξαµενής Παφιάνα, οι 
οποίες αξιολογήθηκαν και κατακυρώθηκαν.   
 
4.2 Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Τελικής µελέτης και των κατασκευαστικών 
σχεδίων για τη δεξαµενή αποθήκευσης επεξεργασµένων λυµάτων Λυθροδόντα και 
τους αγωγούς µεταφοράς και άντλησης από το Βιολογικό Σταθµό Λυθροδόντα προς 
τη δεξαµενή αποθήκευσης και από τη δεξαµενή αποθήκευσης προς τη δεξαµενή 
εξισορρόπησης αντίστοιχα. 
 
4.3 Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Τελικής µελέτης και των κατασκευαστικών 
σχεδίων για τη δεξαµενή αποθήκευσης επεξεργασµένων λυµάτων Κοιλανίου και 
συνεχίστηκε η εκπόνηση της Τελικής µελέτης και των κατασκευαστικών σχεδίων για 
τον αγωγό µεταφοράς από το Βιολογικό Σταθµό Κοιλανίου προς τη δεξαµενή 
αποθήκευσης. 
 
4.4 Ελέγχθηκαν τα Προκαταρκτικά και Τελικά έγγραφα προσφορών που 
υποβλήθηκαν από τους Συµβούλους Μελετητές µέσα στα πλαίσια της σύµβασης για 
την Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλων Μηχανικών για την εκπόνηση οριστικής µελέτης, 
ετοιµασία εγγράφων προσφορών και επίβλεψη της κατασκευής του Φράγµατος 
Σολέας.   
 
4.5 Ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν η Τελική µελέτη και τα Τελικά έγγραφα 
προσφορών που υποβλήθηκαν από τους Συµβούλους Μελετητές µέσα στα πλαίσια 
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της σύµβασης για την Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση µελετών για  
δεξαµενές πόσιµου νερού από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
 
4.6 Μελετήθηκαν σε πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή εναλλακτικές λύσεις 
υδροδότησης των κοινοτήτων δυτικά της Λάρνακας και του Τεχνολογικού και 
Επιστηµονικού Πάρκου στην περιοχή Πεντακώµου. 
 
4.7 Έγιναν αξιολογήσεις προσφορών για την προµήθεια διαφόρων σωλήνων και 
εξαρτηµάτων για το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. 
 
4.8 Μελετήθηκε η Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και εντοπίστηκαν τα 
σηµεία που επηρεάζουν τις εργασίες  του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων. 
 
4.9 Προσδιορίστηκε η πορεία του Κεντρικού αγωγού άρδευσης από το φράγµα 
Ακακίου – Μαλούντας – Κλήρου µέχρι το Ακάκι, έγινε η διαστασιολόγηση και η 
προκαταρκτική εκτίµηση της δαπάνης για την κατασκευή του. 
 
4.10 Έγινε ο καθορισµός της περιοχής  (περίπου 287 ha), του προτεινόµενου 
αρδευτικού δικτύου ∆αλιού – Ποταµιάς – Αγίου Σωζόµενου, που αποτελεί µέρος του 
γενικότερου σχεδίου χρήσης – διάθεσης του ανακυκλωµένου νερού από τους 
βιολογικούς σταθµούς επεξεργασίας λυµάτων Ανθούπολης – Βαθιάς Γωνιάς.  
Συµπληρώθηκε η µελέτη του δικτύου µε το σχεδιασµό των αρδευτικών µονάδων, των 
αγωγών και όλων των απαραίτητων στοιχείων.  Ετοιµάστηκαν δελτία ποσοτήτων για 
την προµήθεια των αγωγών και εξαρτηµάτων. 
 
4.11 Ετοιµάστηκε η Έκθεση για την Προκαταρκτική Εκτίµηση Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) του πιο πάνω αρδευτικού δικτύου. 
 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
5.1 Ετοιµάστηκαν οι προτάσεις για τις Αναπτυξιακές ∆απάνες του Τµήµατος για 
τον Προϋπολογισµό του έτους 2008. 
 
5.2 Προωθήθηκαν στο Γραφείο Προγραµµατισµού αιτήµατα που υποβλήθηκαν 
από διάφορες Κοινότητες µέσω των Επαρχιακών Γραφείων του Τµήµατος, για την 
εξασφάλιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων εκτός Προϋπολογισµού. 
 
5.3 Εξετάστηκαν διάφορα µικρά αρδευτικά έργα από τη ∆ιατµηµατική Επιτροπή 
Μικρότερων Αρδευτικών Έργων, µετά από τη διεξαγωγή τεχνοοικονοµικής µελέτης 
από το Τµήµα Γεωργίας, για συµπερίληψη τους στον Προϋπολογισµό του Τµήµατος. 
 
5.4 Ετοιµάστηκαν έγγραφα προσφορών και προκηρύχθηκαν διαγωνισµοί για την 
προµήθεια υλικών και ενοικίαση µηχανηµάτων για την εκτέλεση έργων του Τµήµατος. 
 
5.5 Ετοιµάστηκαν έγγραφα προσφορών και προκηρύχθηκαν διαγωνισµοί για την 
προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων, δικλείδων και αεροβαλβίδων για:  
 
• το Αρδευτικό Σχέδιο Πάφου. 
• τα Αρδευτικό Έργο ∆ιαρίζου. 
• το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Αναδιούς. 



 

ΑΜ/ΖΣ 
P-R-08021201 

5 
 
• το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Αρµίνου. 
• τον αγωγό από το διυλιστήριο νερού Τερσεφάνου στις χαµηλές περιοχές δυτικά 

της Λάρνακας. 
 
5.6 Προκηρύχθηκε διαγωνισµός για προµήθεια και συντήρηση 
συµπληρωµατικού µηχανογραφικού εξοπλισµού και λογισµικών για την υποστήριξη 
της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο. 
 
5.7 Προκηρύχθηκε διαγωνισµός για προµήθεια χηµικών αντιδραστηρίων και 
βακτηριολογικών υλικών για τα Χηµεία των ∆ιυλιστηρίων Νερού Τερσεφάνου, 
Λεµεσού, Ασπρόκρεµµου, Χοιροκοιτίας και Κόρνου. 
 
5.8 Ετοιµάστηκαν έγγραφα προσφορών και προκηρύχθηκαν διαγωνισµοί για: 
 
• Παροχή υπηρεσιών µελέτης και επίβλεψης σχετικά µε το ∆ιυλιστήριο Νερού και 

Αντλιοστάσιο στην περιοχή του Φράγµατος Κανναβιούς. 
• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη ∆ιαπίστευση του Χηµείου του 

Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων στο ∆ιυλιστήριο Νερού Τερσεφάνου. 
• Παροχή υπηρεσιών Βιολόγων για την Εφαρµογή του Προγράµµατος 

Παρακολούθησης στα Πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο περί  Υδάτων 2000/60/ΕΚ. 
• Παροχή υπηρεσιών για το Ερευνητικό Πρόγραµµα «Αξιολόγηση της Οικολογικής 

Ποιότητας των Ρεόντων Υδάτων της Κύπρου µε Βιολογικούς ∆είκτες Ποιότητας 
Υδρόβια Μακρόφυτα, στα Πλαίσια Εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 
2000/60/ΕΚ». 

• Παροχή υπηρεσιών για το Ερευνητικό Πρόγραµµα «Αξιολόγηση της Οικολογικής 
Ποιότητας των Ρεόντων Υδάτων της Κύπρου µε Βιολογικούς ∆είκτες ∆ιάτοµα 
(Φυτοβένθος) στα Πλαίσια Εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 
2000/60/ΕΚ». 

• Παροχή υπηρεσιών για τη Μελέτη Επιµέτρησης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από την κατασκευή του εκτροπικού – εµπλουτιστικού φράγµατος 
Σουσκιούς στη Πάφο. 

• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρµογή του Άρθρου 14(1)(α)  και 
14(1)(β) της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ. 

• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την διεξαγωγή εκστρατείας 
διαβούλευσης για εφαρµογή του Άρθρου 14(1)(α) και 14(1)(β) της Οδηγίας 
Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο. 

• Παροχή υπηρεσιών για µελέτη για την Οργανωτική ∆οµή των Αποχετευτικών 
Συστηµάτων σε Αγροτικές Κοινότητες. 

• Ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση µηχανογραφηµένου Συστήµατος για την 
Οικονοµική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρµογή των Πολιτικών 
Τιµολόγησης Ύδατοςσύµφωνα  µε την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ. 

 
5.9 Ετοιµάστηκαν έγγραφα προσφορών και προκηρύχθηκαν διαγωνισµοί για την 
εκτέλεση έργων για: 
 
• Κατασκευή της δεξαµενής «Παφιάνα» 
• Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων απολύµανσης νερού µε την επιτόπου 

παραγωγή υποχλωριώδους νατρίου για το ∆ιυλιστήριο Νερού Ασπρόκρεµµου 
και συντήρηση των συστηµάτων για περίοδο πέντε ( 5 ) ετών 

• Έργο Αφαλάτωσης νερού Λεµεσού. 
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• Προµήθεια νερού για περίοδο 3 χρόνων, από Κινητή Μονάδα  

Αφαλάτωσης για τις ανάγκες της Επαρχίας Λεµεσού. 
• Προεπιλογή εργολάβων για την κατασκευή της λιµνοδεξαµενής Ορούντας. 
• Προεπιλογή εργολάβων για την κατασκευή του αρδευτικού έργου Σολέας. 
• Ανακαίνιση, αναβάθµιση, λειτουργία και συντήρηση του σταθµού επεξεργασίας 

λυµάτων στο  στρατόπεδο Μαλούντας. 
• Ανακαίνιση, αναβάθµιση, λειτουργία και συντήρηση του σταθµού επεξεργασίας 

λυµάτων στο  στρατόπεδο Αγίου Ιωάννη Μαλούντας. 
• Ανακαίνιση, αναβάθµιση, λειτουργία και συντήρηση του σταθµού επεξεργασίας 

λυµάτων στο  στρατόπεδο Σταυροβουνίου. 
• Ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση του σταθµού επεξεργασίας λυµάτων στο 

στρατόπεδο Κόρνου. 
• Επαναφορά του περιβάλλοντος στο Μεταλλείο Αµιάντου. 
• Επέκταση ανακαινιζόµενου Έργου Αφαλάτωσης ∆εκέλειας και λειτουργία και 

συντήρηση για την περίοδο της συµφωνίας. 
• Ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση του σταθµού επεξεργασίας λυµάτων στο 

στρατόπεδο Κλήρου. 
• Επιδιόρθωση και ανακατασκευή του υφιστάµενου συστήµατος άρδευσης στο 

στρατόπεδο «∆. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ» στο Φρέναρος. 
• ∆εύτερη επέκταση του Εργοστασίου Αφαλάτωσης Λάρνακας, περιλαµβανοµένης 

της λειτουργίας και συντήρησης και πώλησης του αφαλατωµένου νερού για την 
περίοδο της συµφωνίας. 

• Αναβάθµιση και συντήρηση του συστήµατος Τηλεµετρίας του Τµήµατος 
Αναπτύξεως Υδάτων. 

 
5.10 Ετοιµάσθηκαν έγγραφα και προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τη µίσθωση 
Υπηρεσιών: 
 
• ∆ύο Υγειονοµικών Μηχανικών για περίοδο δύο χρόνων για την προώθηση 

υλοποίησης των Αποχετευτικών Έργων σε αγροτικές κοινότητες του 
Προγράµµατος Εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία 
Αστικών Λυµάτων. 

• Για αρ. θέσεων (ενός Υπεύθυνου διαχείρισης βάσης δεδοµένων, ενός Βοηθού 
Υπεύθυνου διαχείρισης βάσης δεδοµένων, ενός Υδρολόγου, ενός 
Υδρογεωλόγου, ενός Χηµικού και επτά Τεχνικών) για την Εφαρµογή των 
Προγραµµάτων Παρακολούθησης σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 
2000/60/ΕΚ. 
 

5.11 Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ετοιµασία των Νοµικών Εγγράφων και για 
τη διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών σε 
συνεργασία µε άλλες Υπηρεσίες του Τµήµατος. 
 
 
6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
6.1  Συνεχίστηκε και το 2007 η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των 
Κυβερνητικών Συστηµάτων Υδατοπροµήθειας που καλύπτει µεταξύ άλλων, τη 
διύλιση, την παραλαβή από τις Μονάδες Αφαλάτωσης, την άντληση και µεταφορά 
νερού, µέσω των παροχετευτικών αγωγών πόσιµου νερού στις υδατοδεξαµενές των 
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Συµβουλίων Υδατοπροµήθειας, ∆ήµων και Κοινοτήτων.  Tα Κυβερνητικά 
Συστήµατα Υδατοπροµήθειας είναι: 
 
• To Σύστηµα Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας, το οποίο περιλαµβάνει το 

∆ιυλιστήριο Νερού Κόρνου, τα φράγµατα Λευκάρων και ∆ιποτάµου, 
αντλιοστάσια, µονάδες άντλησης από γεωτρήσεις και τους κύριους 
παροχετευτικούς αγωγούς µεταφοράς πόσιµου νερού.   Επίσης περιλαµβάνει  
από κοινού µε το Σύστηµα Υδατοπροµήθειας Λάρνακας Αµµοχώστου και το 
∆ιυλιστήριο Νερού Τερσεφάνου που τροφοδοτείται από τα φράγµατα Κούρη και  
Καλαβασού µέσω του Νότιου Αγωγού.  Επίσης τα δύο συστήµατα ενισχύονται 
σηµαντικά από τις δύο Μονάδες Αφαλάτωσης ∆εκέλειας και Λάρνακας. 

• To Σύστηµα Υδατοπροµήθειας Λάρνακας - Αµµοχώστου, το οποίο 
περιλαµβάνει τα  ∆ιυλιστήρια Νερού Χοιροκοιτίας και Τερσεφάνου, αντλιοστάσια, 
µονάδες άντλησης από γεωτρήσεις, κύριους παροχετευτικούς αγωγούς 
µεταφοράς πόσιµου νερού και επίσης ενισχύεται από τις Μονάδες Αφαλάτωσης 
∆εκέλειας και Λάρνακας.  

• Το Σύστηµα Υδατοπροµήθειας Λεµεσού, το οποίο περιλαµβάνει το ∆ιυλιστήριο 
Λεµεσού που προµηθεύεται νερό από το φράγµα του Κούρη, τις µονάδες 
άντλησης από γεωτρήσεις στην περιοχή Γερµασόγειας και τους κύριους 
παροχετευτικούς αγωγούς προς τη Λεµεσό και τις Κοινότητες. 

• To Σύστηµα Υδατοπροµήθειας Πάφου, το οποίο περιλαµβάνει το ∆ιυλιστήριο  
Ασπρόκρεµµου που προµηθεύεται νερό από το φράγµα του Ασπρόκρεµµου, 
µονάδες άντλησης από γεωτρήσεις και παροχετευτικούς αγωγούς µεταφοράς 
πόσιµου νερού. Από το σύστηµα αυτό προµηθεύονται νερό η πόλη της Πάφου 
καθώς και συµπλέγµατα χωριών της Επαρχίας Πάφου µέσω των πέντε 
περιφερειακών σχεδίων Υδατοπροµήθειας. 

 
6.2 Συνεχίστηκε και το 2007 η παροχή πόσιµου νερού στις Τοπικές Αρχές χωρίς 
περικοπές.  Αναλυτικά παράχθηκαν 74,4 ΕΚΜ  νερού, όπως παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 9 του Παραρτήµατος (35,7 ΕΚΜ από ∆ιυλιστήρια, 27,1 ΕΚΜ από Μονάδες  
Αφαλάτωσης και 11,6 ΕΚΜ από γεωτρήσεις) από τα οποία έχουν πωληθεί τα 71,4 
ΕΚΜ στα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, ∆ήµους, Κοινοτικά Συµβούλια και άλλους 
καταναλωτές σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, όπως φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 

Κυβερνητικό Σύστηµα 
Υδατοπροµήθειας 

Aριθµός 
Καταναλωτών 

Τιµή    
(Λ.Κ. /κ.µ.) 

Κατανάλωση   
(ΕΚΜ) 

Λευκωσίας 55 0,45 24,9 
Λάρνακας – Αµµοχώστου 76 0,45 19,3 
Λεµεσού  22 0,45 18,6 
Πάφου 86 0,33   8,6 

ΣΥΝΟΛΟ 239           71,4 ΕΚΜ 
 
6.3 Καταγράφηκε η ποσότητα νερού που παραχωρήθηκε και εκδόθηκαν        
Λογαριασµοί Υδατοπροµήθειας µε βάση τα ισχύοντα τέλη µέσω του 
Μηχανογραφηµένου Συστήµατος Τιµολόγησης Νερού. Επίσης, έγινε παρακολούθηση 
είσπραξης των λογαριασµών σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους.  
 
6.4 Κατά τη διάρκεια του 2007 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των συµβολαίων 
τύπου BOOT των δύο Μονάδων Αφαλάτωσης, ∆εκέλειας και Λάρνακας και έκδοση 
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∆ιατακτικών Πληρωµής Αφαλατωµένου Νερού. Η λειτουργία της Μονάδας  
Αφαλάτωσης ∆εκέλειας διακόπηκε την 01/11/06 µετά την εξαγορά της από το κράτος 
µε σκοπό την ανακαίνιση/αναβάθµιση και  επαναλειτούργησε στις 20/05/07.  Επίσης 
έγιναν διαπραγµατεύσεις µε τους Αναδόχους για Επέκταση τον δύο υφιστάµενων 
Μονάδων και ζητήθηκαν προσφορές για την Κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης στη 
περιοχή της Μονής.  Στις 27/11/07 υπογράφηκε η σύµβαση για Επέκταση της 
Ανακαινισµένης Μονάδας της ∆εκέλειας µε αύξηση ηµερήσιας παραγωγής κατά 
9.000 κυβικά µέτρα στην 1η Φάση και 9.000 κυβικά µέτρα στην 2η Φάση. 
 
6.5 ΄Εγιναν δειγµατοληψίες για συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του 
πόσιµου νερού των ∆ιυλιστηρίων, των Μονάδων Αφαλάτωσης και των δικτύων 
διανοµής πόσιµου νερού. Επίσης, έγινε ποιοτικός έλεγχος σε δείγµατα που στάληκαν  
από τα Επαρχιακά Γραφεία και αφορούσαν υπόγεια, επιφανειακά και ανακυκλωµένα  
νερά. Υπάρχουν πρωτόκολλα συνεργασίας µε το Γενικό Χηµείο του Κράτους που 
αφορούν Οδηγίες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
6.6 Μέσα στα πλαίσια των µέτρων για εξοικονόµηση πόσιµου νερού συνεχίστηκαν 
τα σχέδια επιδοτήσεων για ανόρυξη γεωτρήσεων, σύνδεση γεωτρήσεων µε 
αποχωρητήρια και εγκατάσταση συστηµάτων ανακύκλωσης ηµιακάθαρτου νερού.  
Επίσης εφαρµόστηκε για πρώτη φορά φέτος το σχέδιο επιδότησης για εγκατάσταση 
κυκλοφορητή ζεστού νερού.  
Συγκεκριµένα, έχουν εγκριθεί αιτήσεις για επιδότηση όπως φαίνονται στον πιο κάτω 
πίνακα µε συνολικό ποσό επιδότησης Λ.Κ. 666.040 από τα οποία το ποσό των Λ.Κ. 
91.740 πρόκειται να χορηγηθεί στις αρχές του ερχόµενου έτους.  
 

Σχέδιο Επιδότησης 
Αριθµός 

Εγκριµένων 
Αιτήσεων 

Συνολικό Ποσό 
Επιδότησης 

(Λ.Κ.) 
Ανόρυξη Γεωτρήσεων 
για άρδευση κήπων 1.058 413.600 

Σύνδεση γεωτρήσεων 
µε αποχωρητήρια 531 216.040 

Κυκλοφορητής ζεστού 
νερού 94 9.400 

Σύστηµα ανακύκλωσης 
ηµιακάθαρτου νερού 27 27.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ £666.040 
 
 Η  υπηρεσία συνέχισε την εγκατάσταση συστηµάτων ανακύκλωσης ηµιακάθαρτου 
νερού σε σχολεία και στρατόπεδα για τα οποία έχει την ευθύνη συντήρησης τους.  
 
 
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
7.1 Η διαχείριση και λειτουργία των Κυβερνητικών Υδατικών ΄Εργων (ΚΥΕ) γίνεται 
είτε από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων είτε από ∆ιαχειριστικές Επιτροπές ενώ η 
συντήρηση γίνεται από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.  Εκτός από τα ΚΥΕ  
υπάρχουν και λειτουργούν αρκετά µικρότερα που εκτελέστηκαν µε συνεισφορά του 
κράτους και ανήκουν σε Αρδευτικά Τµήµατα στα οποία ανήκει και η διαχείριση και 
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λειτουργία των ΄Εργων αυτών, ενώ η  συντήρηση τους συνήθως γίνεται από το 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων µε δαπάνη του Αρδευτικού Τµήµατος. 
 
7.2 Κατά τη διάρκεια του 2007 συνεχίστηκε η λειτουργία του µηχανογραφηµένου 
Συστήµατος Τιµολόγησης Νερού, το οποίο χρησιµοποιείται για διευκόλυνση των 
εργασιών αναφορικά µε τη διαχείριση και τιµολόγηση του νερού που παρέχεται από 
τα Κυβερνητικά Υδατικά ΄Εργα για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης.  Εκτός από τα 
Κυβερνητικά Συστήµατα Υδατοπροµήθειας, το µηχανογραφηµένο σύστηµα 
χρησιµοποιείται στα αρδευτικά έργα Πάφου, Χρυσοχούς, Ακρωτηρίου, Βασιλικού-
Πεντάσχοινου, Κιτίου, Αθηένου, Κοκκινοχωριών, Ξυλιάτου και Βυζακιάς, καθώς 
επίσης και στη χρήση του ανακυκλωµένου νερού από τα Συµβούλια Αποχετεύσεων 
Λεµεσού και Λάρνακας. 
 
7.3 Κατά τη διάρκεια του 2007 η Υπηρεσία είχε την ευθύνη για τη σύνταξη των 
όρων εντολής για τη µηχανογράφηση και τη συλλογή των δεδοµένων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την Οικονοµική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος καθώς και για την 
Ανάπτυξη των Πολιτικών Τιµολόγησης Ύδατος σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο περί 
Υδάτων 2000/60/ΕΚ. 
 
7.4 Κατά τη διάρκεια του 2007, η Υπηρεσία είχε την ευθύνη για τη αξιολόγηση των 
δηλώσεων ενδιαφέροντος για τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ και παρεµφερών 
αναπτύξεων σύµφωνα µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 64.614 
ηµεροµηνίας 16/2/2005, σε σχέση µε τις προτάσεις για υδροδότηση. 
 
7.5 Η Υπηρεσία έλαβε µέρος στο Stakeholder Forum for Water Scarcity and 
 Drοught, το οποίο συγκλίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ε.Ε. µε σκοπό 
τη µελέτη και προώθηση µέτρων για αντιµετώπιση των φαινόµενων της Λειψυδρίας 
και Ξηρασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
 
8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
8.1 Συνεχίστηκε η εγκατάσταση του κεντρικού αγωγού µεταφοράς νερού από το 
φράγµα Κανναβιούς µε την τοποθέτηση πρόσθετων 13.450 µέτρων σωλήνων 
ανεβάζοντας το συνολικό µήκος του αγωγού που τοποθετήθηκε στα 18.600 µέτρα. 
  
8.2 Συνεχίστηκε η εγκατάσταση του κεντρικού αγωγού µεταφοράς νερού του 
Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αναδιούς µε την τοποθέτηση πρόσθετων 3.500 
µέτρων σωλήνων ανεβάζοντας το συνολικό µήκος που τοποθετήθηκαν στα 7.500 
µέτρα. 

 
8.3 Έχουν συµπληρωθεί οι µελέτες και τα σχέδια για το τµήµα του Κεντρικού 
αγωγού µεταφοράς του νερού από την Κεντρική δεξαµενή στη Φοίτη µέχρι την 
κοινότητα Πολεµίου (Φάση ΙΙΙ) µέσα  στα πλαίσια του Σχεδίου για την υδροδότηση των 
Κοινοτήτων της ηµιορεινής περιοχής Πάφου από το υπό µελέτη ∆ιυλιστήριο 
Κανναβιούς σε συνδυασµό µε το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Αναδιούς.    
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8.4 Έχει παραδοθεί η πρώτη Έκθεση της µελέτης παροχής υπηρεσιών µελέτης 
και επίβλεψης σχετικά µε το ∆ιυλιστήριο Νερού και Αντλιοστάσιο στην περιοχή του 
Φράγµατος Κανναβιούς. 
 
8.5 Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή της δεξαµενής «Παφιάνα» του 
Μεγάλου Υδατικού Έργου Πάφου η οποία προγραµµατίζεται να αποπερατωθεί το 
πρώτο εξάµηνο του 2008. 
 
8.6 Συµπληρώθηκε η κατασκευή του φράγµατος Κλήρου – Μαλούντας – Ακακίου 
και άρχισε από τον Φεβρουάριο η αποθήκευση νερού.  
 
8.7 Έχει συµπληρωθεί η ανακαίνιση, αναβάθµιση στους σταθµούς επεξεργασίας 
λυµάτων στα στρατόπεδα Μαλούντας, Αγίου Ιωάννη Μαλούντας και Σταυροβουνίου. 
 
8.8 Έχει συµπληρωθεί η κατασκευή του βιολογικού σταθµού επεξεργασίας 
λυµάτων στο στρατόπεδο Μαθιάτη. 
 
8.9 Έχουν συµπληρωθεί τα αρδευτικά δίκτυα στα στρατόπεδα Μαθιάτη και 
Φρενάρους. 
 
8.10 Επαναλειτούργησε η Μονάδα Αφαλάτωσης ∆εκέλειας τον Μάη µε συµβόλαιο, 
για λειτουργία 20 χρόνων. 
 
8.11 Ξεκίνησε η επέκταση της πιο πάνω Μονάδας για παραγωγή από 36.000 σε 
54.000m³/ηµέρα. 
 
8.12 Συνεχίστηκαν οι εργασίες στον χώρο του Μεταλλείου Αµιάντου για τη 
δηµιουργία αποτελεσµατικού συστήµατος αποστράγγισης. 
 
8.13 Έχουν συµπληρωθεί σε µεγάλο βαθµό οι αναλύσεις προσοµοίωσης της 
διόδευσης πληµµύρας περιορισµένης πιθανότητας (ακραίο φαινόµενο) για τους 
ποταµούς Πεδιαίο και Ακακίου από τα Φράγµατα Ταµασού και Κλήρου – Μαλούντας 
– Ακακίου µέχρι τη Λευκωσία και την Αυλώνα, αντίστοιχα. 
 
8.14 Ετοιµάστηκαν έγγραφα για την προκήρυξη προσφορών για την ανακατασκευή 
µίας από τις δεξαµενές αποθήκευσης νερού, δευτεροβάθµιας επεξεργασίας του 
Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας. 
 
 
9. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

 
9.1 Έγινε προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες εκτέλεσης κυβερνητικών και 
κοινοτικών έργων άρδευσης και ύδρευσης καθώς και για τις ανάγκες των συνεργείων 
συντήρησης του Τµήµατος. 
 
9.2 Έγινε µελέτη και εκτίµηση δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού σε 48 µικρά κυβερνητικά και κοινοτικά έργα 
ύδρευσης και άρδευσης.  Επίσης έγινε µελέτη και εκτίµηση δαπάνης για την αγορά 
και εγκατάσταση συστηµάτων χλωρίωσης σε 25 κοινοτικά έργα ύδρευσης καθώς και 
σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς. 
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9.3 Από τα συνεργεία της υπηρεσίας έγιναν  εγκαταστάσεις 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού σε 41 κυβερνητικά και κοινοτικά έργα ύδρευσης 
και άρδευσης.  Επίσης έγιναν 20 εγκαταστάσεις συστηµάτων υγρού τύπου 
χλωρίωσης σε υδρευτικά έργα κοινοτήτων εκ  των οποίων τα 8 µε φωτοβολταϊκή 
ενέργεια.  Έγιναν επίσης µετατροπές σε 3 υφιστάµενα  συστήµατα από αέρια σε 
υγρού τύπου χλωρίωση. 
 
9.4 Έγινε προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών όσο και αξιολόγηση των 
προσφορών για την προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων απολύµανσης νερού 
µε την επιτόπου παραγωγή υποχλωριώδους νατρίου για τα ∆ιυλιστήρια Νερού 
Ασπρόκρεµου, Κόρνου και Τερσεφάνου και συντήρηση των συστηµάτων για περίοδο 
πέντε (5) ετών.  Επίσης έγινε επίβλεψη και παραλαβή του συστήµατος παραγωγής 
υποχλωριώδους νατρίου του ∆ιυλιστηρίου Νερού Λεµεσού. 
 
9.5 Σε συνεργασία µε την υπηρεσία διαγωνισµών και συµβάσεων έγινε 
προετοιµασία εγγράφων διαγωνισµών για τις επεκτάσεις των Μονάδων Αφαλάτωσης 
Λάρνακας και ∆εκέλειας, για την κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης Μονής και τη µόνιµη 
Μονάδα Αφαλάτωσης Λεµεσού στην Επισκοπή.  Επίσης στελέχη της υπηρεσίας 
συµµετείχαν στις διαπραγµατεύσεις για τις επεκτάσεις στις Μονάδες Αφαλάτωσης 
Λάρνακας και ∆εκέλειας και στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την κινητή 
Μονάδα Αφαλάτωσης στη Μονή. 
 
9.6 Σε συνεργασία µε την υπηρεσία διαγωνισµών και συµβάσεων έγινε 
προετοιµασία εγγράφων του διαγωνισµού για την εξασφάλιση Συµβούλων για τα 
έργα του ∆ιυλιστηρίου Κανναβιούς.  Επίσης η υπηρεσία συµµετείχε στην αξιολόγηση 
των προσφορών για το πιο πάνω έργο και λαµβάνει µέρος στην οµάδα 
παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης. 
 
9.7 Σε συνεργασία µε την υπηρεσία αποχετεύσεων και ανακύκλωσης έγινε 
προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών όσο και αξιολόγηση των προσφορών για την 
ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση Βιολογικών Σταθµών σε δύο στρατόπεδα της 
Εθνικής Φρουράς.  Η Υπηρεσία ανέλαβε την επίβλεψη εκτέλεσης των πιο πάνω 
συµβάσεων.  Επίσης συµµετείχε στην οµάδα επίβλεψης εκτέλεσης των συµβάσεων 
για την ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση άλλων τριών Βιολογικών Σταθµών σε 
στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.  Συνεχίστηκε και η επίβλεψη των συµβάσεων 
συντήρησης των Βιολογικών Σταθµών σε εννέα (9) στρατόπεδα της Εθνικής 
Φρουράς. 
 
9.8 Η υπηρεσία συµµετείχε στην οµάδα εκτέλεσης των έργων για την επέκταση 
του ∆ιυλιστηρίου Λεµεσού που αναλήφθηκε από το Τµήµα.  Έγινε προετοιµασία των 
τεχνικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση του απαιτούµενου 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού όσο και η αξιολόγηση των προσφορών.  Επίσης 
άρχισε την εγκατάσταση του εξοπλισµού που αναµένεται να  ολοκληρωθεί εντός του 
2008. 
 
9.9 Η υπηρεσία συµµετείχε στην οµάδα παρακολούθησης και εφαρµογής της 
σύµβασης για την κατασκευή των Γραφείων στο χώρο των Εργαστηρίων, που 
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008. 
 
9.10 Συνεχίστηκε η συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των 
διυλιστηρίων, των έργων του Νοτίου Αγωγού, των Κυβερνητικών Έργων Ύδρευσης 
και Άρδευσης και του συστήµατος Τηλεµετρίας.  Επίσης συνεχίστηκε η παροχή 
τεχνικής βοήθειας σε ∆ήµους,  Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, Συµβούλια 
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Αποχετεύσεων και Κυβερνητικά Τµήµατα σε θέµατα της αρµοδιότητας της 
υπηρεσίας. 
 
 
10. ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ, ∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  

 
10.1 Η παρακολούθηση της λειτουργίας του ΄Εργου του Νότιου Αγωγού γίνεται 
µέσω του Συστήµατος Τηλεµετρίας που περιλαµβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
που είναι τοποθετηµένοι στο Κέντρο Ελέγχου, στα Κεντρικά Γραφεία του Τµήµατος 
Αναπτύξεως Υδάτων και σε Περιφερειακά Επαρχιακά Κέντρα µέσω των οποίων 
παρέχεται  συνεχώς πλήρης εικόνα της λειτουργίας του ΄Εργου και η δυνατότητα 
διορθωτικών ενεργειών.   Κατά τη διάρκεια του 2007 ενώθηκαν µε το Σύστηµα 
Τηλεµετρίας τα νέα Αντλιοστάσια του Φρενάρους και Τερσεφάνου και έγινε 
αναβάθµιση του Αναµεταδότη στην περιοχή Λευκάρων καθώς και των Τερµατικών 
Μονάδων. 
 
10.2 Στα πλαίσια του θεσµού της ενδοτµηµατικής επιµόρφωσης διοργανώθηκαν 30  
σειρές µαθηµάτων, µε συµµετοχές από όλο το προσωπικό του Τµήµατος 
Αναπτύξεως Υδάτων.  Τα θέµατα επιµόρφωσης ήταν τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, 
περιβαλλοντικά, διοικητικά, νοµοθετικά, δηµοσιονοµικές διαδικασίες, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, χρήση λογισµικών προγραµµάτων καθώς επίσης και θέµατα 
τεχνολογίας και νέων µεθόδων στην εργασία. 
 
 Επίσης µέλη του  προσωπικού του ΤΑΥ έχουν παρακολουθήσει διαλέξεις για 
την ασφάλεια και υγεία, Πρώτες Bοήθειες, πυροπροστασία, κινδύνους από το 
κάπνισµα και άλλα  γενικά θέµατα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. 
 
10.3 Η καλωδίωση του ∆ικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τµήµατος 
συµπεριλαµβάνει πέραν των 350 ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακών 
εκτυπωτών.  ΄Ολοι οι Η/Υ έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο και 120 Λειτουργοί 
έχουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Το ∆ίκτυο 
περιλαµβάνει 9 εξυπηρετητές (servers) και διαθέτει τέσσερις (4) µεγάλες βάσεις 
δεδοµένων. Προχωρεί η διαδικασία να ενωθούν στο ∆ίκτυο τα γραφεία της 
τιµολόγησης στην Παρεκκλησιά.   Μέσα στα πλαίσια αναβάθµισης της τεχνολογίας 
έγινε µερική αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών/εκτυπωτών και επί 
καθηµερινής βάσης γίνεται τεχνική υποστήριξη  όλων των υπολογιστών/εκτυπωτών. 
 
10.4  Στα  πλαίσια  της  Μεταβατικής  ∆ιευκόλυνσης  (Transition Facility)  έχει γίνει η 
∆ικτυακή ΄Ενωση Υπηρεσιών του Τµήµατος Αναπτύξεως  Υδάτων, που αναλαµβάνει 
το ρόλο της Αρµόδιας Αρχής, του Τµήµατος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του 
Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Γενικού Χηµείου του Κράτους και 
προγραµµατίζεται η ∆ικτυακή ΄Ενωση µε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος για 
παρακολούθηση των υδατικών συστηµάτων (Σύστηµα CYMOS).  Στα πλαίσια του 
Σχεδίου προβλέπεται η δηµιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για την ταµίευση όλων 
των δεδοµένων που αφορούν τα υδατικά µας συστήµατα (GIS).  Έχει παραληφθεί  
µηχανογραφικός εξοπλισµός ο οποίος έχει δοθεί και εγκατασταθεί στα εµπλεκόµενα  
Τµήµατα.   
 
10.5 Γίνεται καθηµερινή ενηµέρωση της ιστοσελίδας του Τµήµατος στο διαδίκτυο 
για την πληρότητα των φραγµάτων και δίδονται στατιστικά στοιχεία για τη συλλογή 
και τη χρήση του νερού στην Κύπρο.   Στις σελίδες µας υπάρχουν επίσης 
ηλεκτρονικά έντυπα για την υποβολή διαφόρων αιτήσεων, τις εκδόσεις του Τµήµατος, 
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φωτογραφικό υλικό, καθώς και συνδέσεις µε άλλες σχετικές σελίδες µε θέµα το 
νερό.  Έχει δηµιουργηθεί ειδική σελίδα για την Οδηγία Πλαίσιο Περί Υδάτων 
2000/60/ΕΚ, όπως και νέα θεµατολογία για πληροφορίες σχετικές µε το Περιβάλλον.  
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπάρχει επικοινωνία µε το κοινό απαντώντας τα 
ερωτήµατα και σχόλια τους.  Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του ΤΥΠ, επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα του ΤΑΥ γύρω στις πέντε χιλιάδες (5.000) επισκέπτες κάθε µήνα. 
 
10.6 Μέσα στα πλαίσια της διαφωτιστικής εκστρατείας για εξοικονόµηση νερού και 
της καλλιέργειας υδατικής συνείδησης έγιναν διαλέξεις από Λειτουργούς του 
Τµήµατος σε  ∆ηµοτικά Σχολεία, Γυµνάσια, Λύκεια και Στρατόπεδα.  Επίσης έχει 
διατεθεί σε Σχολεία ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, ∆ήµους και Κοινότητες 
ενηµερωτικό υλικό µε θέµα την «Εξοικονόµηση Πόσιµου Νερού».   
 
 Η διαφωτιστική εκστρατεία περιλάµβανε επίσης τη διοργάνωση εκδήλωσης για 
την Παγκόσµια Μέρα Νερού (22 Μαρτίου 2007), στην Πλατεία Ελευθερίας µε θέµα 
την «Αντιµετώπιση της Ανοµβρίας µέσω της εξοικονόµησης νερού».  Παράλληλα  
προγραµµατίσθηκε η µετάδοση διαφωτιστικών µηνυµάτων στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση, καθώς επίσης και η καταχώρηση µηνυµάτων στις εφηµερίδες. 
 
 Επιπρόσθετα σε µια προσπάθεια εντατικοποίησης της εκστρατείας για 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για σωστή χρήση του νερού, λόγω της 
συνεχιζόµενης ανοµβρίας, πραγµατοποιήθηκε από τις 8-14 ∆εκεµβρίου 2007 η 
διοργάνωση της «Εβδοµάδας Ευαισθητοποίησης του Κοινού για το Νερό».  Κατά τη 
διάρκεια της Εβδοµάδας Ευαισθητοποίησης το ΤΑΥ σε συνεργασία µε τα Συµβούλια 
Υδατοπροµήθειας διοργάνωσε αριθµό δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, µεταξύ των 
οποίων και τη λειτουργία ενηµερωτικών περιπτέρων και τη διανοµή διαφωτιστικού 
υλικού σε όλη την Κύπρο. 
 
 Στα πλαίσια των µέτρων εξοικονόµησης νερού εφαρµόστηκε η νοµοθεσία Περί 
Εξοικονοµήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόµος και κανονισµοί (Ν1/91 και 37(1)/98) 
και το ΤΑΥ ανέλαβε την εποπτεία της εφαρµογής της.  Εκτυπώθηκαν νέα τριπλότυπα 
έντυπα για την επιβολή προστίµου και δόθηκαν σε όλους του αρµόδιους φορείς για 
την εφαρµογή του Νόµου.   Παράλληλα εκκρεµεί στη Βουλή η ψήφιση της  
τροποποίησης της Νοµοθεσίας που αφορά την αύξηση του πρόστιµου.  
 
10.7 Σύµφωνα µε το Νόµο 89(1)96 περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, έχει 
δηµιουργηθεί ο Κλάδος Ασφάλειας και Υγιεινής.  Στο Τµήµα λειτουργούν 10 
Επιτροπές Ασφάλειας µε 90 αντιπροσώπους απο όλα τα γραφεία και εγκαταστάσεις 
του ΤΑΥ σύµφωνα µε τους περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους 
Εργασίας(Τροποποιητικούς) Κανονισµούς του 2004 Κ∆Π 628/2004 άρθρα 6-12.  
Κατά τη διάρκεια του 2007 έγιναν 99 επισκέψεις/επιθεωρήσεις σε διάφορα γραφεία/ 
εργοτάξια/εγκαταστάσεις του ΤΑΥ.   Επίσης έγινε σήµανση  σε 16 γραφεία και 
εγκαταστάσεις του Τµήµατος. 
 
 Το ΤΑΥ έχει εξοπλιστεί µε διάφορα Μέσα  Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως  
στολές, µάσκες µιας χρήσης για αµίαντο, είδη ένδυσης, υπόδησης, κράνη και άλλα.  
Επίσης  βιολογικές τουαλέτες, σκαλωσιές (ικριώµατα) κιγκλιδώµατα, εξοπλισµό 
αντιστήριξης σε µεγάλο βάθος και άλλα . 
 
10.8 Η υπηρεσία υποστήριξε τη διοργάνωση δύο (2) διήµερων 
σεµιναρίων/εργαστηρίων κάτω από το πλαίσιο του ΤΑΙΕΧ (Τεχνική Βοήθεια για 
Ανταλλαγή Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) τα οποία είναι τα εξής: 
 



 

ΑΜ/ΖΣ 
P-R-08021201 

14
- Πολιτικές Τιµολόγησης Ύδατος σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο 

περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ που πραγµατοποιήθηκε στις 8-9 Φεβρουαρίου 2007. 
- ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για σηµαντικά ζητήµατα διαχείρισης των υδάτων που 

πραγµατοποιήθηκε στις 10-11 ∆εκεµβρίου. 
 

  Επίσης διοργανώθηκε σεµι νάριο µε θέµα το Ευρωµεσογειακό Σύστηµα 
Πληροφοριών για το Νερό (EMWIS) στις 10 Μαίου 2007.  Επιπρόσθετα δόθηκε 
τεχνική υποστήριξη και προετοιµάστηκε έντυπο υλικό για τις ανάγκες της Γεωργικής 
΄Εκθεσης τον Οκτώβριο του 2007 και των εγκαινίων των φραγµάτων Κλήρου-
Μαλούντας-Ακακίου και Κανναβιούς. 
 
  Παράλληλα παρέχεται υποστήριξη στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος για τη συµµετοχή της Κύπρου στην επικείµενη διεθνή έκθεση µε 
θέµα «Νερό και Αειφόρος Ανάπτυξη» EXPO ZARACOSA 2008, που θα διοργανωθεί  
στην Ισπανία. 
 
 
11. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
11.1  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων για οικισµούς 
µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 2.000: 

 
 Συνεχίστηκε η προώθηση υλοποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Εφαρµογής 

της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, που 
περιλάµβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες : 

 
-      Συντονισµό µε τα αρµόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, των διαδικασιών 

έκδοσης κανονισµών των Συµβουλίων Αποχετεύσεων, εξασφάλισης 
πιστώσεων και σύναψης δανείων. 

- Ετοιµασία µελετών εναλλακτικών σεναρίων αποχετευτικών έργων του 
συµπλέγµατος των δέκα κοινοτήτων της Επαρχίας Λάρνακας και 
ελεύθερης Αµµοχώστου, του συµπλέγµατος Σολέας και του ∆ήµου  
Αθηένου, λόγω αντιδράσεων των κοινοτήτων για την χωροθέτηση των 
σταθµών επεξεργασίας λυµάτων.  

-  Ετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισµό “Η οργανωτική  
δοµή και ο µηχανισµός ανάκτησης των δαπανών για τα αποχετευτικά έργα 
αγροτικών κοινοτήτων της Κύπρου” µετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. 

-  Συνεργασία µε το Γραφείο Προγραµµατισµού όσον αφορά τις προτάσεις 
ώριµων αποχετευτικών έργων για συγχρηµατοδότηση από τα  
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής 2007-2013.  

-  Ετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών και δελτίων ποσοτήτων για τους  
διαγωνισµούς των δικτύων συλλογής των αποχετευτικών έργων 
Αστροµερίτη- Περιστερώνας – Ακακίου, Πόλης Χρυσοχούς και Αθηένου. 

-  Ετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών για την µίσθωση δύο Υγειονοµικών 
Μηχανικών για την υλοποίηση του Προγράµµατος Εφαρµογής της 
Οδηγίας. 

-  Ετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση τεχνοοικονοµικής 
µελέτης για τον ∆ήµο Πέγειας. 

-   Ετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών για την µίσθωση τριών Πολιτικών 
Μηχανικών για την επίβλεψη κατασκευής των αποχετευτικών έργων του 
Προγράµµατος Εφαρµογής της Οδηγίας.  
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 Συµβολή στην ετοιµασία της έκθεσης µε βάση το Άρθρο 16 της Οδηγίας που 
αποσκοπεί στην ενηµέρωση του κοινού και η οποία υποβλήθηκε από την 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέµβριο του 2007. 

 Συµβολή στην ετοιµασία της έκθεσης µε βάση το Άρθρο 15 της Οδηγίας, που 
αποσκοπεί στην περιγραφή της κατάστασης υποδοµής και συµµόρφωσης για 
το έτος 2005 και η οποία θα υποβληθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχές του 2008.  

 Άρχισε η ετοιµασία της έκθεσης σύµφωνα µε το Άρθρο 17 της Οδηγίας, που 
αφορά την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Προγράµµατος Εφαρµογής της 
Οδηγίας. Η ετοιµασία της έκθεσης περιλαµβάνει συντονισµό µε τα Αστικά 
Συµβούλια Αποχετεύσεων και συµφωνίες για τις δεσµεύσεις τους όσον αφορά 
την δική τους συµβολή στην εφαρµογή της Οδηγίας καθώς και   υπολογισµούς 
για τα φορτία οικισµών    (µέγεθος   σε    ισοδύναµο  πληθυσµό), ούτως ώστε να 
καθοριστούν όλοι οι οικισµοί σε παγκύπρια βάση, που εµπίπτουν στις πρόνοιες 
της Οδηγίας όσον αφορά το όριο των 2.000 ισοδύναµου πληθυσµού.  

 
11.2 Μελέτες για αποχετευτικά έργα σε αγροτικές κοινότητες µε ισοδύναµο 
πληθυσµό µικρότερο από 2.000:  
  
 Προωθήθηκε η υλοποίηση των αποχετευτικών έργων αγροτικών κοινοτήτων της 

Επαρχίας Λεµεσού (16 κοινότητες), Πάφου (5 κοινότητες) και Λάρνακας (3 
κοινότητες), σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Προκαταρκτικών 
Αναγνωριστικών Μελετών για τις εν λόγω Επαρχίες και µετά από διαβουλεύσεις 
µε τις αντίστοιχες Επαρχιακές ∆ιοικήσεις. 

 Συµπληρώθηκαν οι τελικές µελέτες των συστηµάτων επεξεργασίας των 
κοινοτήτων του Βουνιού και του Καλού Χωριού. 

 Αξιολογήθηκαν οι Προκαταρκτικές Αναγνωριστικές Μελέτες που ετοιµάστηκαν 
από ιδιώτη µελετητή για τριάντα οκτώ (38) αγροτικές κοινότητες της Επαρχίας 
Λευκωσίας. 

 
11.3  Λειτουργία και Συντήρηση των Σταθµών Επεξεργασίας Λυµάτων:  

  
 Ετοιµάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα έγγραφα διαγωνισµού για  

την αναβάθµιση και ανακαίνιση των σταθµών επεξεργασίας λυµάτων στα   
στρατόπεδα  Μαλούντας, Αγίου Ιωάννη Μαλούντας και Σταυροβουνίου και για 
την ανακαίνιση των σταθµών στα στρατόπεδα Κόρνου και Κλήρου, 
περιλαµβανοµένης της δεκαετούς λειτουργίας και συντήρησης τους. Οι σχετικές 
κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί για τον σταθµό στο στρατόπεδο 
Αγίου Ιωάννη Μαλούντας ενώ για τους άλλους τέσσερεις βρίσκονται υπό 
εξέλιξη.  

 Έγινε ενδελεχής έλεγχος της κατάστασης των µηχανηµάτων στους σταθµούς 
επεξεργασίας λυµάτων των στρατοπέδων Φρενάρους, Μαθιάτη, Λευκάρων και 
Τροόδους και των κοινοτήτων Κυπερούντας, Πλατρών και Αγρού. 

 Συνεχίστηκε ο συντονισµός των συµβάσεων πενταετούς λειτουργίας και 
συντήρησης των στρατοπέδων Φρενάρους, Λευκάρων, Μαθιάτη και Τροόδους. 

 ∆όθηκαν τεχνικές συµβουλές για αποχετευτικά θέµατα σε αγροτικά συµβούλια 
αποχετεύσεων, στρατόπεδα, νοσηλευτικά ιδρύµατα και άλλους κυβερνητικούς 
οργανισµούς. 
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11.4 Παρακολούθηση της Ποιότητας του Ανακυκλωµένου Νερού: 

 
 Συνεχίστηκαν οι µηνιαίες δειγµατοληψίες για χηµικές και µικροβιολογικές 

αναλύσεις και αναλύσεις τοξικότητας από 24 σταθµούς επεξεργασίας λυµάτων  
(8 αγροτικές κοινότητες, 3 προσφυγικούς οικισµούς, 9 στρατόπεδα και 4 
νοσηλευτικά ιδρύµατα). Όλες οι αναλύσεις, εκτός από τις αναλύσεις τοξικότητας  
που έγιναν από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, έγιναν από ιδιωτικό χηµείο που 
επιλέγηκε κατόπιν σχετικού διαγωνισµού. 

 Έγιναν δειγµατοληψίες για µικροβιολογικές(µηνιαίες), ιοντικές αναλύσεις  και 
αναλύσεις µετάλλων και τοξικότητας (δύο φορές τον χρόνο) από το Γενικό 
Χηµείο του Κράτους για τα Συµβούλια Αποχετεύσεων Λάρνακας, Λεµεσού, 
Πάφου και Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας. Οι χηµικές αναλύσεις (BOD, COD, SS, 
TN και TP) είναι αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µέσα  στα πλαίσια 
της εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ  για την επεξεργασία των αστικών 
λυµάτων και γίνονται από ιδιωτικό χηµείο. 

 Έγιναν ετήσιες δειγµατοληψίες για χηµικές αναλύσεις (BOD, SS) από ιδιωτικό 
χηµείο σε ανεπεξέργαστα λύµατα από 20 αγροτικούς σταθµούς επεξεργασίας 
λυµάτων. 

 Συνεχίστηκε η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των αναλύσεων. 
 
11.5  Σταθµός Επεξεργασίας Οικιακών Λυµάτων και Βιοµηχανικών Αποβλήτων 
Βαθιάς Γωνιάς:  

 
 Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και ο συντονισµός της σύµβασης για την 

πενταετή λειτουργία και συντήρηση του σταθµού. 
 Συνεχίστηκε η παρακολούθηση επιβολής και είσπραξης των τελών απόρριψης 

στο σταθµό . 
 Έγιναν µηνιαίες δειγµατοληψίες για την διεξαγωγή µικροβιολογικών αναλύσεων 

και αναλύσεων µετάλλων και τοξικότητας δύο φορές τον χρόνο από το Γενικό 
Χηµείο του Κράτους. 

 
11.6  Αστικά Συµβούλια Αποχετεύσεων – Τριτοβάθµιες Επεξεργασίες:  
 
 Συνεχίστηκαν οι πληρωµές που αφορούσαν την λειτουργία και συντήρηση της 

τριτοβάθµιας επεξεργασίας των βιολογικών σταθµών των Συµβουλίων 
Αποχετεύσεων Λάρνακας και Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας. 

 Έχουν ουσιαστικά συµπληρωθεί οι διαβουλεύσεις µε το Συµβούλιο 
Αποχετεύσεων Λάρνακας και την Κοινοπραξία των Συµβουλίων Αποχετεύσεων 
Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας, για την διευθέτηση των εκκρεµοτήτων σχετικά µε 
την λειτουργία και συντήρηση της τριτοβάθµιας επεξεργασίας των σταθµών και 
για την διαχείριση του ανακυκλωµένου νερού. 

 
11.7 Ευρωπαϊκά Θέµατα: 
  
 Συµβολή σε διάφορες εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

για Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Έρευνες που έγιναν από διάφορους διεθνείς 
οργανισµούς, σε σχέση µε τα αποχετευτικά έργα, όπως:  

 
-      Ετήσια Έκθεση Αναθεώρησης για την Περιβαλλοντική Πολιτική (Annual    

Environmental Policy Review).  
-     ∆εύτερη έκθεση προόδου της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.  
-     Πρόγραµµα WHO/Euro-MED-POL για την κατάσταση των αποχετευτικών 

συστηµάτων των παραλιακών πόλεων στη Κύπρο.  
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-     Υποβολή Συνοπτικών ∆ελτίων Προγραµµατισµού έργων 

µέσα στα  πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013”. 

-     Αναθεώρηση του Κοινοτικού Προϋπολογισµού 2007-2013. 
-     Έρευνα  “International Statistics for water and wastewater services“ από τον 

Οργανισµό “International Water Association“.  
-     Συµµετοχή σε συνεδριάσεις µε τη Γενική ∆ιεύθυνση  Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής και εκτίµηση  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

-      Στρατηγικό σχέδιο ∆ιαχείρισης στερεών αποβλήτων- επικαιροποίηση του 
εθνικού σχεδιασµού όσον αφορά την λάσπη από τους σταθµούς  
επεξεργασίας λυµάτων. 

 
 Συνεχίστηκε η συµµετοχή στο πρόγραµµα της EUROSTAT µε τίτλο " ∆ηµιουργία 

συστήµατος συλλογής στατιστικών στοιχείων 2004-2005 για τις µονάδες 
επεξεργασίας λυµάτων στην Κύπρο" σε συνεργασία µε την Στατιστική 
Υπηρεσία. Το πρόγραµµα έχει διεξαχθεί  µέσα στα πλαίσια της Mεταβατικής 
∆ιευκόλυνσης (Τtransition Facility). Το Πρόγραµµα ολοκληρώθηκε τον 
Αύγουστο 2007 αφού υποβλήθηκε στην EUROSTAT η Τελική έκθεση. Όλα τα 
στοιχεία της έρευνας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η 
έρευνα αυτή θα επαναλαµβάνεται από την Στατιστική Υπηρεσία κάθε δύο 
χρόνια σε συνεργασία µε το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων. 

 Συνεχίστηκε η εκπροσώπηση του Τµήµατος στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα Προϊόντων, ∆οµικών Κατασκευών σε σχέση 
µε το Πόσιµο Νερό, σύµφωνα µε το Άρθρο 19 της Οδηγίας 89/206/ΕΟΚ που 
αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών. 

 
  
12. Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ 

 
12.1   Στα πλαίσια του Σχεδίου Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης (Σ.Μ.∆.) 2004 της Ε.Ε., µε 
θέµα “Development of Integrated Water Monitoring Programmes and Tools for cost – 
effective monitoring and assessment to support sustainability of water resources and 
the implementation of Water Framework Directive 2000/60/EC in Cyprus” και το 
οποίο έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση µε 1,84 εκ . Ευρώ, η Υπηρεσία έχει  την ευθύνη 
για τα ακόλουθα: 
 

- Συντονισµό των εργασιών που σχετίζονται µε το Σ.Μ.∆. των 3 Τµηµάτων 
Συνεργατών δηλ. ΤΑΥ, ΤΑΘΕ και ΓΧΚ, των Συµβούλων (2 Συµβάσεις) και 
των Προµηθευτών (4 Συµβάσεις)  

- Χειρισµό/παρακολούθηση των 6 Συµβολαίων (Υπηρεσίες  και Προµήθειες) 
του Σ.Μ.∆. που κατακυρώθηκαν για το ποσό των 1.68 εκ . Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των 0,148 εκ . Ευρώ Εθνικής 
συνεισφοράς.  

 
Στα πλαίσια ενεργειών του ΤΑΥ για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του Σ.Μ.∆., 
όπως απαιτείται από την Ε.Ε., δηλ. την διαχρονική εφαρµογή των Προγραµµάτων 
Παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας των νερών της Κύπρου, η Υπηρεσία:  
 

- Ετοίµασε όρους εντολής για µίσθωση υπηρεσιών για τις ακόλουθες 
ειδικότητες: Υδρολόγου, Υδρογεωλόγου, Χηµικού, Βιολόγου, Υπεύθυνου 
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διαχείρισης βάσης δεδοµένων, Βοηθού Υπεύθυνου 
διαχείρισης βάσης δεδοµένων και Τεχνικού. 

- Ετοίµασε τεχνικές προδιαγραφές για την αγορά µηχανογραφικού 
εξοπλισµού και λογισµικών. 

- Αξιολόγησε προσφορές για  1) Αγορά υπηρεσιών Βιολόγων 2 ) Προµήθεια 
µηχανογραφικού  εξοπλισµού και   λογισµικών,    3) Μίσθωση υπηρεσιών: 
Υδρολόγου, Χηµικού, Βιολόγου, Υπεύθυνου διαχείρισης βάσης 
δεδοµένων, και Βοηθού Υπεύθυνου διαχείρισης βάσης δεδοµένων. 

- Χειρίζεται/παρακολουθεί το συµβόλαιο αγοράς υπηρεσιών Βιολόγων. 
- Συµβάλλει στην εφαρµογή των προγραµµάτων παρακολούθησης των 

επιφανειακών (εξαιρουµένων των παράκτιων) και υπόγειων νερών µε 
οργάνωση και εκτέλεση δειγµατοληψιών και µετρήσεις φυσικοχηµικών 
παραµέτρων στο πεδίο. 

- Το προσωπικό της υπηρεσίας έχει εκπαιδευτεί σε θέµατα 
παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας νερών, χρήση εξειδικευµένων 
οργάνων παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας νερών, στη χρήση 
της βάσης δεδοµένων CYMOS και στη χρήση του λογισµικού GIS. 

 
12.2 Αφού αξιολογήθηκαν, έγιναν αποδεκτά µαθηµατικά µοντέλα που ετοιµάστηκαν 
από Συµβούλους για την προσοµοίωση της ροής και κίνησης θαλασσίου νερού για (i) 
τον υδροφορέα Κιτίου και (ii) για τον υδροφορέα Έζουσας.  
 
12.3 Συνεχίζεται για σκοπούς ύδρευσης ο τεχνητός εµπλουτισµός και η ρύθµιση 
των υδροφορέων Γερµασόγειας και Ξεροπόταµου. 
 
12.4 Συνεχίστηκε ο τεχνητός εµπλουτισµός και η παρακολούθηση του υδροφορέα 
΄Εζουσας µε ανακυκλωµένο νερό του αποχετευτικού συστήµατος Πάφου. 
 
12.5 Εξετάστηκαν διάφορες υδρολογικές µελέτες σε διάφορες περιοχές της 
Κύπρου. 
 
12.6 Η Υπηρεσία ασχολείται επίσης µε τον έλεγχο της ρύπανσης των νερών από 
βιοµηχανικά, γεωργικά και οικιακά απόβλητα και συµµετέχει στην έκδοση της άδειας 
απόρριψης αποβλήτων για εφαρµογή του περί του Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών και Εδάφους Νόµου.  Ελέγχει την εφαρµογή των όρων των αδειών 
απόρριψης αποβλήτων. 
 
12.7 Συνεχίστηκε ο καθορισµός ζωνών προστασίας των γεωτρήσεων ύδρευσης 
σύµφωνα µε την Κ∆Π 45/96.  Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία καθορισµού των 
ζωνών προστασίας των φραγµάτων. 
 
Μέχρι τώρα έχουν επικυρωθεί από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος µε σχετικά ∆ιατάγµατα οι Ζώνες Προστασίας συνολικά 69 
γεωτρήσεων. Ο συνολικός αριθµός των γεωτρήσεων ύδρευσης ανέρχεται περίπου σε 
500. 
 
12.8 Συνεχίζεται η άµεση µετάδοση µετρήσεων µέσω δορυφόρου, κάθε τρεις ώρες 
για βροχόπτωση, θερµοκρασία και στάθµη νερού σε ποταµό από ένα 
υδροµετεωρολογικό σταθµό στο Γεφύρι της Παναγιάς στην περιοχή Μιτσερού που 
εγκαταστάθηκε στα πλαίσια συνεργασίας µε το πρόγραµµα Med-Hycos. 
 
12.9 Συνεχίστηκε η αποθήκευση υδρολογικών δεδοµένων στην Τράπεζα  
Πληροφοριών ENVIS. Παράλληλα εγκαταστάθηκε στο ΤΑΥ η νέα βάση δεδοµένων 
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CYMOS η οποία τελικά θα αντικαταστήσει την ENVIS. Τα δεδοµένα  
που είναι αποθηκευµένα στην ENVIS θα µεταφερθούν στη CYMOS.  
 
12.10  Υποβλήθηκαν σε ειδικά διαµορφωµένα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στοιχεία για την ποιότητα των επιφανειακών νερών όσον αφορά τις 
επικίνδυνες ουσίες. 

 
Συνεχίστηκε και φέτος η υποβολή στοιχείων στο δίκτυο Eionet της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των υπογείων νερών. 
 
12.11   Ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε στο σύστηµα WISE της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
ψηφιακή έκθεση για το δίκτυο παρακολούθησης που σχεδιάστηκε και λειτουργεί στην 
Κύπρο σύµφωνα µε το Άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ. 
 
 
13. Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
 
13.1 Συνεχίστηκε η συλλογή  και επεξεργασία υδρολογικών και υδρογεωλογικών 
στοιχείων για τους υπόγειους και τους επιφανειακούς υδάτινους πόρους, η 
ενασχόληση µε υδρολογικά προβλήµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό και την 
εκτέλεση υδατικών έργων, η ανόρυξη γεωτρήσεων, ο έλεγχος της άντλησης και 
χρήσης υπόγειου νερού, η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού-µόλυνση και 
περιεκτικότητα σε άλατα και η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρήσης νερού.  
 
13.2 Πιο ειδικά, το 2007, οι δραστηριότητες στον τοµέα της ποσοτικής 
παρακολούθησης των επιφανειακών νερών αφορούσαν µετρήσεις ροής ποταµών 
από 51 υδροµετρικούς σταθµούς εφοδιασµένους µε αυτόµατους σταθµηγράφους. 
Όσον αφορά την ποσοτική παρακολούθηση υπογείων νερών, συνεχίστηκαν οι 
µετρήσεις αυξοµείωσης της στάθµης υπόγειων υδάτων από συνολικά πέραν των 
1400 γεωτρήσεων-παρατηρητηρίων. Σε περίπου 600 από αυτές η µέτρηση γίνεται 
δύο φορές το χρόνο ενώ σε περίπου 580 γεωτρήσεις η συχνότητα µέτρησης είναι 
µεταξύ 3 και 6 φορές κάθε χρόνο, και πέραν των 250 γεωτρήσεων µετριούνται µία 
φορά ή δύο φορές το µήνα. Καταµετρήθηκαν επίσης οι αποδόσεις περίπου 30 πηγών 
µε συχνότητα µέτρησης µία φορά το µήνα και άλλων περίπου 70 πηγών µε 
σποραδικές µετρήσεις. 
 
13.3 Όσον αφορά την ποιοτική παρακολούθηση των υδάτινων πόρων, τέθηκε σε 
λειτουργία την άνοιξη του 2007 το πρόγραµµα παρακολούθησης υδάτων (ποταµοί, 
λίµνες/ταµιευτήρες, υπόγειο νερό) για εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο 
περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράµµατος γίνεται 
συστηµατική παρακολούθηση 31 σηµείων σε ποταµούς, 9 ταµιευτήρων καθώς και 84 
γεωτρήσεων. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού λήφθηκαν πέραν των 20 
βιολογικών δειγµάτων από ποταµούς και 18 βιολογικά δείγµατα από 9 ταµιευτήρες. 
Επιπρόσθετα στις βιολογικές δειγµατοληψίες λήφθηκαν περίπου 60 δείγµατα νερού 
από ποταµούς και επίσης περίπου 60 δείγµατα νερού από ταµιευτήρες για ιοντικές 
και για άλλες εξειδικευµένες αναλύσεις ποιότητας που αφορούν περιεκτικότητα 
θρεπτικών, επικίνδυνων ουσιών και άλλων ρύπων. Στα πλαίσια των δειγµατοληψιών 
διεκπεραιώνεται και αριθµός επί τόπου µετρήσεων για προσδιορισµό φυσικοχηµικών 
παραµέτρων νερού.  
 

Επιπρόσθετα, γίνεται συστηµατική δειγµατοληψία νερού από γεωτρήσεις και 
πηγές για έλεγχο της ποιότητας των νερών που προορίζονται για ύδρευση. Για το 
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σκοπό αυτό λήφθηκαν κατά το 2007 πέραν των 400 δειγµάτων νερού για 
ιοντική ανάλυση.  
 

Στα πιο πάνω πρέπει να προστεθεί και ο έλεγχος της ρύπανσης των υπογείων 
νερών από βιοµηχανικά, γεωργικά και άλλα απόβλητα και κατάλοιπα. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει τακτικές δειγµατοληψίες από γεωτρήσεις και αγωγούς για 
εξειδικευµένες αναλύσεις που αφορούν περιεκτικότητα φυτοφαρµάκων ή άλλων 
οργανικών ρύπων. 
 
13.4 Εξετάσθηκαν πέραν των 2300 αιτήσεων για ανόρυξη γεωτρήσεων, 
εγκατάσταση µηχανηµάτων κ.α. καθώς και περίπου 800 αιτήσεις για επιδότηση 
ανόρυξης γεωτρήσεων για οικιακή χρήση. Εξετάσθηκαν επίσης και πληθώρα 
αιτήσεων απόρριψης αποβλήτων µέσα στα πλαίσια του νόµου περί προστασίας των 
υδατικών πόρων της Κύπρου. Έγινε επίσης έλεγχος υδροµετρητών σε περίπου 1850 
γεωτρήσεις. 
 
13.5 To Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, στα πλαίσια της συµµετοχής του στην 
Άσκηση ∆ιαβαθµονόµησης (Intercalibration Exercise) της Ε.Ε., έχει αναλάβει την 
υποχρέωση να προχωρήσει στη βιολογική ταξινόµηση και των υδατικών συστηµάτων 
των ποταµών της Κύπρου. Επειδή το Τµήµα, λόγω έλλειψης εξειδικευµένου 
προσωπικού, αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του έναντι της Ε.Ε., η 
όλη εργασία είχε ανατεθεί κατόπιν προσφοράς σε συµβούλους.  Οι εργασίες για τους 
ποταµούς µε συνεχόµενη ροή για το Βιολογικό Ποιοτικό Στοιχείο των 
µακροασπόνδυλων ολοκληρώθηκαν το 2006. Το 2007 ανατέθηκαν συµβάσεις για τα 
Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία του φυτοβένθους και των µακροφύτων καθώς και µια 
σύµβαση για έναρξη των εργασιών για το Βιολογικό Ποιοτικό Στοιχείο των 
µακροασπόνδυλων στους ποταµούς µε µη-συνεχόµενη ροή. Η επίβλεψη της όλης 
εργασίας έγινε και γίνεται από την Υπηρεσία Υδατίνων Πόρων. 
 
13.6 Συνεχίστηκε η παροχή δεδοµένων σε µελετητικά γραφεία, συµβούλους, 
φοιτητές κλπ. Συγκεκριµένα το 2007 παραχωρήθηκαν στοιχεία σε 10 περιπτώσεις.  
 
13.7 Συνεχίστηκε και φέτος η υποβολή στοιχείων στο δίκτυο Eionet της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα νερού ποταµών και ταµιευτήρων.  
 
 
                                                                                                                                                                                                                  



Χωρητικότητα Αποθέματα Εισροή

Ε.Κ.Μ. 01-01-07 1/1/-31/12/07 Υδρευση Αρδευση Εμπλουτ Ολικό

1 Χρυσοχού
1.1 Φράγματα

(ι) Ευρέτου 24,000 7,214 2,181 2,470 2,470
(ιι)Πωμός 0,860 0,094 0,826 0,666 0,666
(ιιι) Αγία  Μαρίνα 0,298 0,049 0,159 0,158 0,158
(ιv) Αργάκα 0,990 0,271 0,844 0,793 0,793

Ολικό 26,148 7,628 4,010 4,087 4,087

1.2 Γεωτρήσεις 0,271 0,271

Ολικό  Χρυσοχούς 4,358 4,358

2.1 Πάφος
Φράγματα
(ι) Ασπρόκρεμμος 52,375 16,229 6,021 6,600 5,450 0,850 12,900
(ιι) Μαυροκόλυμπος 2,180 0,663 0,066 0,500 0,500

Ολικό 54,555 16,892 6,087 6,600 5,950 0,850 13,400
2.2    Γεωτρήσεις&Eκτροπές 3,200 3,550 0,000 6,750

Iννια ,∆ρούσια,Βρέτσια ,Αναδιού 0,500 0,150 0,650

Ολικό  Πάφου 10,300 9,650 0,850 20,800

3

Νότιος Αγωγός
Βασιλικός - Πεντάσχοινος
Γερμασόγεια - Πολεμίδια

3.1 Φράγματα
(ι) Κούρης 115,000 20,618 11,321 23,144 6,720 4,260 34,124
(ιι) Καλαβασός 17,100 3,281 0,479 3,435 3,435
(ιιι) Λεύκαρα 13,850 4,469 0,596 1,700 2,260 3,960
(ιv) ∆ιπόταμος 15,500 3,451 1,083 4,210 0,407 4,617
(v) Γερμασόγεια 13,500 0,471 2,118 0,600 1,280 1,880
(vi) Πολεμίδια 3,400 1,101 0,878 0,000
(vιι)   Κίτι 0,000
(vιιι) ΄Αχνα 6,800 0,747 0,056 0,000

Ολικό 185,150 34,138 16,531 29,054 13,422 5,540 48,016

3.2 Γεωτρήσεις  Λάρνακας-Λευ/σιας 0,996 0,996

3.3 Γεωτρήσεις  Λεμεσού/Γαρύλλη 6,857 2,607 9,464

3.4 Αφαλάτωση 27,070 27,070

3.5
Ανακυκλ. Νερό   ∆υτικά 
καί  Ανατολικά τής  Λεμεσού 4,200 4,200

3.6 Ανακυκλ. Νερό    Λάρνακας 1,500 *

Ολικό  Ν.Α./ Β.Π  /Γ.Π 63,977 20,229 5,540 89,746

4 Εργα Επ. Λευκωσίας

4.1 Φράγματα
Ξυλιάτος 1,430 0,532 1,323 0,715 0,715
Βυζακιά 1,690 0,145 0,804 0,275 0,275

Καλοπαναγιώτης 0,363 0,107 0,495 0,282 0,282

Λύμπια 0,220 0,014 0,014
Ολικό 3,703 0,784 2,622 0,000 1,286 0,000 1,286

Ανακυκλ.Νερό Βαθειάς Γωνιάς 0,128 *
Γεωτρήσεις
Ολικό  Επ.   Λευκωσίας

5 Αρμίνου 4,300 1,743 9,439 1,235 1,235
6 Αυδήμου-Παραμάλι 0,276 0,276

Ολα τά εργα
Φράγματα 35,654 24,745 7,625 68,024
Γεωτρήσεις 11,553 6,704 0,000 18,257
Αφαλάτωση 27,070 27,070
Ανακυκλωμένο Νερό 4,200 4,200

  Ολικό 273,856 61,185 38,689 74,277 35,649 7,625 117,551

Εμπλουτισμός
Συνολική Κατανάλωση Γεωτρ.Υδρευσης -5,180 112,371
ΣΗΜ: Ολική ποσότητα Ανακυκλωμένου νερού στο υδατικό ισοζύγιο 6,7 εκ.κυβ.μ. * ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
( 4.2 εκ.κυβ.μ.στην Λεμεσό+2,5 εκ.κ.μ. της Πάφου που συμπεριλαμβάνεται στις γεωτρήσεις)
Αρδευση Πολεμιδιών απο Ανακυκλωμένο νερό.
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