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V.  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, ∆ιαχείρισης 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 Υδάτινων Πόρων και 
Αποχετεύσεων. Το Τµήµα  διαθέτει επίσης σχεδιαστήριο, κλάδο Tοπογραφίας, 
αποθήκη υλικών και µηχανηµάτων, καλά εξοπλισµένα εργαστήρια εδαφοµηχανικής   
και βιβλιοθήκη.  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 Μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τµήµατος, µπορείτε να ενηµερωθείτε για το 
ιστορικό της ανάπτυξης των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Γίνεται ενηµέρωση για την 
πληρότητα των φραγµάτων και δίδονται στατιστικά στοιχεία όπως της συλλογής και 
της χρήσης του νερού στην Κύπρο. Στις σελίδες αυτές, θα βρείτε επίσης, ηλεκτρονικά 
έντυπα για την υποβολή διαφόρων αιτήσεων, εκδόσεις, φωτογραφικό υλικό, 
πληροφορίες για τα µεγάλα υδατικά έργα, καθώς και συνδέσεις µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλες σχετικές σελίδες µε θέµα το νερό. Επίσης εδώ καταχωρούνται 
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.  Ο µέσος, µηνιαίος όρος επισκεψιµότητας του 
κοινού, στο ∆ιαδικτυακό τόπο του Τµήµατος για το 2008, ανήλθε στις 4.943 
επισκέψεις. 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 
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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 
υπογείων υδροφορέων, την αξιοποίηση των υπογείων υφάλµυρων νερών, την 
εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης νερού και τη δηµιουργία υδατικής συνείδησης στο 
κοινό. 

 
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 ∆ιεύθυνσης 
Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων. Σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία έχει ετοιµαστεί 
σχετικό νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο Περί των Αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Ενιαίας 
∆ιαχείρισης Υδάτων Νόµος του 2008», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συµβούλιο, στις 6/2/2008 (Αρ. Απόφασης 66.781). Αναµένεται ότι σύντοµα θα 
ληφθούν τελικές αποφάσεις σε σχέση µε την προώθηση του πιο πάνω Νοµοσχεδίου. 
 
2.2 Για εξοικονόµηση πόσιµου νερού, από τον Απρίλιο 2008 άρχισε η µείωση στην 
παροχή του κατά 30% σε σχέση µε τη παροχή του 2007 (η παροχή του 2007 ήταν 
χωρίς περιορισµούς) από τα Κυβερνητικά Συστήµατα Υδατοπροµήθειας προς όλες 
τις Αρχές Υδατοπροµήθειας. Στις 11.4.08, σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο 
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποφασίστηκε να παραχωρηθούν 
επιπρόσθετες ποσότητες νερού (πέραν της µείωσης του 30%)  στις  Αρχές 
Υδατοπροµήθειας για κάλυψη των αναγκών των ξενοδοχείων, νοσοκοµείων και 
βιοµηχανικών µονάδων όπου αυτό ήταν πρακτικά δυνατό.  
Στην κατανοµή του νερού προς τις Αρχές Υδατοπροµήθειας εκτός από τις πιο πάνω 
αποφάσεις, λήφθηκαν επίσης υπόψη και τα ιδιαίτερα προβλήµατα της κάθε περιοχής 
όπως π.χ. µεγάλη ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο ή και απώλεια άλλων πηγών που 
είχαν τον προηγούµενο χρόνο.  
Κατά τη περίοδο της εφαρµογής του µέτρου της εξοικονόµησης νερού δηλαδή από 
τον Απρίλιο του 2008 µέχρι το τέλος του χρόνου επιτεύχθηκε ποσοστό 
εξοικονόµησης γύρω στο 20-23% ενώ τηv καλοκαιρινή περίοδο (Ιουλίου- Αυγούστου)  
η µείωση έφτασε το 25,7%. 
Επίσης για την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος του ελλειµµατικού  υδατικού 
ισοζυγίου αποφασίστηκε η µεταφορά νερού µε δεξαµενόπλοια από την Ελλάδα 
συνολικής ποσότητας 8,00 εκατ. κυβικά µέτρων νερού. Μέχρι το τέλος του χρόνου 
παραλήφθηκαν συνολικά  5,00 εκατ. κυβικά µέτρα νερού και τα υπόλοιπα 3,00 εκατ. 
κυβικά µέτρα  θα µεταφερθούν µέχρι το πρώτο τρίµηνο του 2009. Έχει κατασκευαστεί 
αγκυροβόλιο σε απόσταση 1,1 km µέσα στη θάλασσα ακριβώς στις εκβολές του 
ποταµού Άµαθου. Έχει τοποθετηθεί αγωγός από το αγκυροβόλιο µέχρι τις υποδοµές 
του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού που βρίσκονται µέσα στη κοιλάδα 
Γερµασόγειας. 1,1 km του αγωγού που είναι υποθαλάσσιος, είναι από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDPE) διαµέτρου 700 χιλ.  ενώ τα υπόλοιπα 2 χλµ. που 
βρίσκονται µέσα στη κοίτη του ποταµού Άµαθου, είναι από ελατό χυτοσίδηρο 
διαµέτρου 700 χιλ.  
Εκτός από τα πιο πάνω  µέτρα που λήφθηκαν για αντιµετώπιση της κατάστασης µε 
στόχο την απεξάρτηση της ύδρευσης από την βροχόπτωση, αποφασίστηκαν και τα 
ακόλουθα: 
Επέκταση των υφιστάµενων  Μονάδων Αφαλάτωσης  και εγκατάσταση νέων, 
αξιοποίηση κυβερνητικών και ιδιωτικών γεωτρήσεων και                      
συνέχιση των σχεδίων επιδότησης για εξοικονόµηση νερού. 
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2.3 Το  2008 η Κύπρος αντιµετώπισε τη δεύτερη χειρότερη υδρολογική χρονιά της 
τελευταίας εκατονταετίας µε ελάχιστη ροή  νερού στα φράγµατα. Η  βροχόπτωση  
ήταν 272,3 χιλιοστόµετρα, 54% της  κανονικής  και είχε  ως  αποτέλεσµα  την 
περιορισµένη ροή  νερού στα φράγµατα.  Τα αποθέµατα νερού  στα  Κυβερνητικά 
Υδατικά Έργα του Ενιαίου Σχεδίου Νοτίου  Αγωγού  είχαν ουσιαστικά εξαντληθεί   και 
για τον λόγο αυτό δεν δόθηκαν καθόλου ποσότητες για άρδευση στις περιοχές που 
καλύπτονται από το Σχέδιο του Νοτίου Αγωγού για όλες τις φυτείες (µόνιµες, 
εποχιακές και θερµοκήπια).Για εξοικονόµηση νερού έγιναν περικοπές  στην άρδευση,  
και στις  περιοχές  Πάφου και  Πόλεως  Χρυσοχούς, της τάξης των 80% και  60%  
αντίστοιχα.  
 
2.4 Η εισροή νερού στα φράγµατα  κατά το 2008 ( Ιαν. – ∆εκ .) ήταν 15,7 Ε .Κ.Μ. 
και η πληρότητα τους την 01/01/2008 ήταν 25,2 Ε.Κ.Μ. ή 9,2%  ενώ την 31/12/2008 
ήταν 11,2 Ε.Κ.Μ. ή 4,1% της ολικής χωρητικότητας. 
 Λεπτοµέρειες παρουσιάζονται στον πίνακα 9 του Παραρτήµατος. 
 
2.5 Το 2008, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ζήτησε οικονοµική ενίσχυση από το Ταµείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βοήθεια για να ανταποκριθεί στις ζηµιές 
που προκάλεσε η περίοδος της εξαιρετικά σοβαρής ξηρασίας. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση ενίσχυσης €7,6 εκατ. για να βοηθήσει την Κύπρο να 
καλύψει δαπάνες για επείγοντα µέτρα, όπως η µεταφορά νερού από την Ελλάδα. 
Αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιήθηκε το Ταµείο Αλληλεγγύης για παροχή 
οικονοµικής ενίσχυσης για επείγοντα µέτρα λόγω προβλήµατος υπερβολικής 
ξηρασίας.  
 
Οι δραστηριότητες του Τµήµατος κατά το 2008, περιληπτικά είχαν ως ακολούθως: 
 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
3.1  Συµπληρώθηκε η Περιβαλλοντική µελέτη για τα Aντιπληµµυρικά  φράγµατα 
Αραδίππου. Έχει γίνει η παρουσίαση της Μελέτης στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
στις 17/07/2007  και αναµένεται η γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής.  
 
3.2 Συµπληρώθηκε η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική µελέτη για το εκτροπικό – 
εµπλουτιστικό φράγµα Σουσκιούς στη Πάφο. Έχει γίνει η παρουσίαση της Μελέτης  
στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στις 25/11/2008 και αναµένεται η γνωµάτευση της 
Περιβαλλοντικής Αρχής 
  
3.3 Ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του άρθρου 14(1) (β) της Οδηγίας Πλαίσιο Περί 
Υδάτων (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ όσον αφορά την ενηµέρωση και διαβούλευση µε το κοινό 
για το χρονοδιάγραµµα, πρόγραµµα εργασιών και τα σηµαντικά ζητήµατα διαχείρισης 
των νερών.  
 
3.4 Υπογράφτηκε Συµβόλαιο στις 10/12/2008 για την εφαρµογή του άρθρου 11 
(Πρόγραµµα Μέτρων), 13 (Σχέδιο λεκάνης απορροής ποταµού) και 15 (Ετοιµασία 
Εκθέσεων προς ΕΕ) της Οδηγίας Πλαίσιο Περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ. Στο συµβόλαιο 
περιλαµβάνεται και ετοιµασία σχεδίου διαχείρισης της ξηρασίας και µελέτης 
αναθεώρησης της Υδατικής πολιτικής. Η διάρκεια του Συµβολαίου είναι 2 χρόνια και 
εµπλέκονται πολλά Τµήµατα και Υπουργεία. 
  
3.5 Άρχισε στις 30/06/2008 η µελέτη σκοπιµότητας για τη χρήση του 
Ανακυκλωµένου Νερού Παραλιµνίου – Αγίας Νάπας. 
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3.6 Άρχισε στις 20/05/2008 µελέτη σκοπιµότητας για τη χρήση του 
Ανακυκλωµένου Νερού Λάρνακας.  
 
3.7 Άρχισε µελέτη σκοπιµότητας για την υδροδότηση της Ευρύτερης Περιοχής  
Πέγειας . 
 
3.8 Ζητήθηκαν προσφορές για την Περιβαλλοντική µελέτη για τη χρήση του 
Ανακυκλωµένου Νερού Λάρνακας. 
 
3.9 Εντοπίστηκαν θέσεις και έγιναν τοπογραφικές εργασίες για µικρά 
εµπλουτιστικά φράγµατα στη περιοχή Ορούντας. 
  
3.10 Έγινε συνεισφορά από την Υπηρεσία για τη  µελέτη για µεσοπρόθεσµη και 
µακροπρόθεσµη Υδατική Πολιτική.  
 
3.11 Έγιναν εκτιµήσεις των αναπτυξιακών υδατικών έργων του Τµήµατος για 
σκοπούς χρηµατοδότησης από Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
3.12 Έχουν ετοιµαστεί τεχνικές προδιαγραφές για την προκήρυξη περιβαλλοντικών 
µελετών και µελετών σκοπιµότητας.  Επίσης η υπηρεσία έχει συµµετάσχει  στην 
αξιολόγηση των προσφορών αυτών. 
 
3.13  Ολοκληρώθηκε ο ποιοτικός έλεγχος των όρων εντολής (απαιτήσεις του χρήστη)             
για την ανάπτυξη, προµήθεια και εφαρµογή ολοκληρωµένου Συστήµατος 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και δόθηκε η 
τελική έγκριση από το Τµήµα Πληροφορικής για τροχοδρόµηση της διαδικασίας 
προκήρυξης προσφορών αρχές του 2009. 
  
 
4. ΜΕΛΕΤΕΣ 

4.1 Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Τελικής µελέτης των κατασκευαστικών 
σχεδίων και της κοστολόγησης της δεξαµενής για το Αποχετευτικό Έργο Κοιλανίου. 
 
4.2 Έλεγχος στα προκαταρκτικά παραδοτέα που υποβλήθηκαν από τους 
Συµβούλους Μελετητές µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης για την Παροχή Υπηρεσιών 
για τη µελέτη χρήσης του ανακυκλωµένου νερού της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας.
  
 
4.3 Μελετήθηκαν εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης των κοινοτήτων  
Κοκκινοτριµιθιάς, Αγίων Τριµιθιάς, Παλιοµετόχου, Μενοίκου, Μάµµαρι, ∆ένειας, 
Ακακίου, Περιστερώνας, Αστροµερίτη και 3800 υπό διαχωρισµό οικόπεδων στην 
περιοχή Κοκκινοτριµιθιάς – Μάµµαρι. 
 
4.4  Έγιναν αξιολογήσεις προσφορών για την προµήθεια σωλήνων και 
εξαρτηµάτων για το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. 
 
4.5 Ετοιµάστηκε έκθεση σχετικά µε την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και 
επισηµάνθηκαν τα σηµεία που αφορούν τις εργασίες/δραστηριότητες  του Τµήµατος 
Αναπτύξεως Υδάτων. 
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4.6 Έγινε επανακαθορισµός της περιοχής  άρδευσης του προτεινόµενου 
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 
νέα τελική µελέτη του δικτύου και ετοιµάστηκαν δελτία ποσοτήτων για την προµήθεια 
των αγωγών και εξαρτηµάτων. 
 
4.7 Ετοιµάστηκαν οι Όροι Εντολής/Τεχνικές Προδιαγραφές των εγγράφων 
∆ιαγωνισµού για τις Συµβάσεις Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για τη Μελέτη 
του Φράγµατος Ιδαλίου στον ποταµό Γιαλιά και Φράγµατος Μυλούρι στο Παλαιχώρι. 
 
4.8 Συνεχίστηκε η µελέτη υδροδότησης των κοινοτήτων ∆υτικά της Λάρνακας 
και του Τεχνολογικού και Επιστηµονικού Πάρκου στην περιοχή Πεντακώµου από το 
∆ιυλιστήριο Τερσεφάνου. 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
5.1 Ετοιµάστηκαν οι προτάσεις για τις Αναπτυξιακές ∆απάνες του Τµήµατος για 
τον Προϋπολογισµό του έτους 2009. 
 
5.2 Προωθήθηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών αιτήµατα που υποβλήθηκαν από 
διάφορες Κοινότητες µέσω των Επαρχιακών Γραφείων του Τµήµατος, για την 
εξασφάλιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων εκτός Προϋπολογισµού. 
 
5.3 Ετοιµάστηκαν Έγγραφα Προσφορών και προκηρύχθηκαν ∆ιαγωνισµοί για την 
προµήθεια υλικών και ενοικίαση µηχανηµάτων για την Εκτέλεση Έργων του 
Τµήµατος. 
 
5.4 Προκηρύχθηκαν ∆ιαγωνισµοί για Προµήθεια Χηµικών Αντιδραστηρίων και 
Βακτηριολογικών Υλικών και Θειικού Αργιλίου Στερεάς Μορφής για τα Χηµεία των 
∆ιυλιστηρίων Νερού Τερσεφάνου, Λεµεσού, Ασπρόκρεµµου, Χοιροκοιτίας και 
Κόρνου. 
 
5.5 Προκηρύχθηκαν ∆ιαγωνισµοί για την Προµήθεια/Μεταφορά Πόσιµου Νερού µε 
δεξαµενόπλοια από την Ελλάδα και την κατασκευή έργων υποδοµής στην Ελευσίνα  
και Λεµεσό. 
 
5.6 Προκηρύχθηκε ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια πόσιµου νερού από Ιδιωτικές 
Γεωτρήσεις. 
 
5.7 Ετοιµάστηκαν Έγγραφα Προσφορών και προκηρύχθηκαν ∆ιαγωνισµοί για 
Παροχή Υπηρεσιών για: 
• Τεχνοοικονοµική Μελέτη για την Χρήση του Ανακυκλωµένου Νερού Λάρνακας. 
• Μελέτη Σκοπιµότητας και Τελικής Μελέτης για τη Χρησιµοποίηση 

Ανακυκλωµένου Νερού από τα Αποχετευτικά Συστήµατα των ∆ήµων 
Παραλιµνίου-Αγίας Νάπας και Άλλων Πέντε Κοινοτήτων για Εµπλουτισµό του 
Υπογείου Υδροφορέα  παρά το Λιοπέτρι. 

• Επέκταση της Σύµβασης για Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για τη Μελέτη 
Χρήσης του Ανακυκλωµένου Νερού της Ευρύτερης Περιοχής Λευκωσίας. 

• Μελέτη Αξιολόγησης της Χωροθέτησης και Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον για τη Μονάδα Αφαλάτωσης θαλασσίου Νερού στην Πάφο. 

• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση τεχνο-οικονοµικών Μελετών του 
Αποχετευτικού Συστήµατος στο ∆ήµο Πέγειας. 
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• Εκπόνηση Μελέτης της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας  

Βιοµηχανικών λυµάτων της Βιοµηχανικής περιοχής Ύψωνα. 
• Μελέτη του Φράγµατος Μυλούρι. 
• Μελέτη του Φράγµατος Ιδαλίου στον ποταµό Γιαλιά. 
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα έργα χρησιµοποίησης του 

Ανακυκλωµένου νερού του Αποχετευτικού συστήµατος της ευρύτερης περιοχής 
Λάρνακας. 

 
5.8 Ετοιµάστηκαν Έγγραφα Προσφορών και προκηρύχθηκαν ∆ιαγωνισµοί για την 
Εκτέλεση Έργων για: 
• Σχεδιασµό, Προµήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση Προκατασκευασµένου 

Σταθµού Επεξεργασίας Λυµάτων στο Απλίκι, και λειτουργία και συντήρηση για 
δέκα χρόνια. 

• Ανακατασκευή ∆εξαµενής Αποθήκευσης Νερού ∆ευτεροβάθµιας Επεξεργασίας 
του Αποχετευτικού Συστήµατος Λάρνακας. 

• Κατασκευή αγωγού µεταφοράς επεξεργασµένου νερού από το εργοστάσιο 
επεξεργασίας λυµάτων Ανθούπολης στο µελλοντικό αντλιοστάσιο του Τ.Α.Υ. 

• Κατασκευή ∆ικτύου συλλογής και αντικατάστασης Υδρευτικού ∆ικτύου στην 
Κοινότητα Αγ.Βαβατσινιάς. 

• Σχεδιασµό Κατασκευή Προκατασκευασµένου σταθµού επεξεργασίας λυµάτων 
στην κοινότητα Απλικίου και λειτουργία και συντήρηση για δέκα χρόνια. 

• ∆ιαµόρφωση Περιοχής Μεταλλείου Αµιάντου. 
• Treatment of the Garillis Aquifer Raw Water to Limassol Potable Water. 
• Ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίου λυµάτων στο στρατόπεδο 

Αγίου Ιωάννη Μαλούντας. 
• Επέκταση της δυναµικότητας της Κινητής Μονάδας Αφαλάτωσης στην Λεµεσό 

από 20.000 κ.µ. νερού σε 40.000 κ.µ/ηµέρα. 
• Προµήθεια και εγκατάσταση µεµβράνης της δεξαµενής αποθήκευσης νερού  του 

Κυβερνητικού Υδατικού Έργου  Βρετσιών 
• Σχεδιασµό, κατασκευή, λειτουργία και Συντήρηση Προκατασκευασµένης 

Μονάδας Αφαλάτωσης και Προµήθεια νερού στο Τ.Α.Υ. για τις ανάγκες της 
επαρχίας Πάφου. 

• Ανακατασκευή ∆εξαµενής αποθήκευσης νερού δευτεροβάθµιας επεξεργασίας 
του Αποχετευτικού Συστήµατος Λάρνακας. 

• Κατασκευή ∆ιυλιστηρίου νερού στην Κανναβιού – Πάφο. 
 
5.9 Ετοιµάσθηκαν έγγραφα και προκηρύχθηκε ∆ιαγωνισµός για τη Μίσθωση 
Υπηρεσιών: 
• Τριών Πολιτικών Μηχανικών για την κατασκευή του αποχετευτικού Συστήµατος 

Συµπλέγµατος Αστροµερίτη. 
• Ενός υδρογεωλόγου και επτά τεχνικών για την εφαρµογή των προγραµµάτων 

παρακολούθησης σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο  περί Υδάτων (ΟΠΥ) 
2000/60/ΕΚ. 

• Υγειονοµικών Μηχανικών για την προώθηση υλοποίησης αποχετευτικών Έργων 
σε Αγροτικές κοινότητες. 

• Υδρογεωλόγου, Βιολόγου, Υπευθύνου διαχείρισης βάσης δεδοµένων και πέντε 
Τεχνικών για εφαρµογή των προγραµµάτων παρακολούθησης, σύµφωνα µε την 
µε την Οδηγία Πλαίσιο  περί Υδάτων (ΟΠΥ)  2000/60/ΕΚ. 

 
5.10 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. 
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6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
6.1  Συνεχίστηκε και το 2008 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 
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 που 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  
Πάφου 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 Το 2008 επικράτησαν συνθήκες σοβαρής ανοµβρίας.  Για αντιµετώπιση της 
ανοµβρίας εφαρµόστηκαν µεταξύ άλλων µέτρων και το µέτρο περιορισµού της 
παροχής πόσιµου νερού προς τις Τοπικές Αρχές.  Η µείωση στην παροχή νερού  για 
την ύδρευση άρχισε να εφαρµόζεται από τον Απρίλιο.  Μέχρι το τέλος του χρόνου το 
ποσοστό εξοικονόµησης που επιτεύχθηκε σε σχέση µε την αντίστοιχη ποσότητα του 
2007 έφθασε το 20%.  Η συνολική παραγωγή νερού έφθασε τα 62,3 ΕΚΜ  όπως  
φαίνεται πιο κάτω: 
 

Πηγή Νερού   Ποσότητα Νερού  
για Ύδρευση 

ΕΚΜ 

Για εµπλουτισµό 
γεωτρήσεων 

 ΕΚΜ 

ΟΛΙΚΟ 
ΕΚΜ 

Φράγµατα 14,8 1,5 16,3 
Γεωτρήσεις   8,6    8,6 
Αφαλατώσεις 32,6  32,6 
Πλοία   3,3 1,5   4,8 
ΟΛΙΚΑ 59,3 3,0 62,3 
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Από τις πιο πάνω ποσότητες 58,7 ΕΚΜ παραχωρήθηκαν στις Τοπικές Αρχές  
όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  Από τα υπόλοιπα, 1,2 ΕΚΜ 
χρησιµοποιήθηκαν από το ∆ήµο Πάφου και 2,4 ΕΚΜ αποτελούν το ατιµολόγητο 
νερό. 
 
 

Κυβερνητικό Σύστηµα 
Υδατοπροµήθειας 

Αριθµός 
Καταναλωτών 

Τιµή    
(€ /κ.µ.) 

Κατανάλωση   
(ΕΚΜ) 

Λευκωσίας 55 0,77 21,5 
Λάρνακας – Αµµοχώστου 76 0,77 16,9 
Λεµεσού  22 0,77 12,9 
Πάφου 86 0,56 7,4 

ΣΥΝΟΛΟ 239           58,7 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.  
Οι Τοπικές Αρχές που δεν είχαν εξοφλήσει τις καθυστερηµένες οφειλές  τους και 
υπήρχε κίνδυνος παραγραφής των οφειλών παραπέµφθηκαν στον Γενικό 
Εισαγγελέα. Οι υποθέσεις δόθηκαν ως επί το πλείστον σε ιδιώτες δικηγόρους και 
καταχωρήθηκαν  αγωγές. Ορισµένες υποθέσεις έχουν εκδικαστεί µε έκδοση 
απόφασης από το ∆ικαστήριο. Όσες Τοπικές Αρχές  ξόφλησαν ζητήθηκε από τους 
δικηγόρους να αποσύρουν τις αγωγές. 
 
6.4 Κατά τη διάρκεια του 2008 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των συµβολαίων 
τύπου BOOT των δύο υφιστάµενων Μονάδων Αφαλάτωσης, ∆εκέλειας και Λάρνακας 
και η έκδοση ∆ιατακτικών Πληρωµής Αφαλατωµένου Νερού. Με στόχο την ενίσχυση 
του υδατικού ισοζυγίου και την απεξάρτηση της υδατοπροµήθειας των αστικών και 
τουριστικών κέντρων από τις καιρικές συνθήκες το Τµήµα έχει προχωρήσει σε 
επεκτάσεις των δύο υφιστάµενων Μονάδων και στην δηµιουργία νέων Μονάδων 
Αφαλάτωσης.  Αναλυτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

• Η Μονάδα Αφαλάτωσης ∆εκέλειας αύξησε την ονοµαστική παραγωγή κατά 
10.000κµ/ηµέρα από τις 18/07/08 (Α’ Φάσης της επέκτασης). Με την 
ολοκλήρωση και της Β΄ Φάσης της επέκτασης κατά 10.000κµ / ηµέρα τον 
Απρίλιο του 2009 η συνολική ονοµαστική παραγωγή θα ανέρχεται στις 
60.000κ.µ. /ηµέρα 

• Στις 31/01/08 υπογράφηκε η σύµβαση για επέκταση της Μονάδας 
Αφαλάτωσης Λάρνακας κατά 10.000κµ /ηµέρα µε έναρξη τον ∆εκέµβριο του 
2008 που ανέβασε τη συνολική ονοµαστική παραγωγή της Μονάδας σε 
61.667κ.µ./ηµέρα 

• Στις 14/07/08 υπογράφηκε η σύµβαση για τη νέα Μονάδα Αφαλάτωσης του 
νερού των γεωτρήσεων του Γαρύλλη που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο 
του 2009. Η ονοµαστική παραγωγή της Μονάδας είναι 10.000κ.µ./ ηµέρα. 

• Στις 14/02/08 υπογράφηκε η σύµβαση για νέα Κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης 
στην περιοχή της Μονής (µέσα στον περιφραγµένο χώρο του σταθµού της 
ΑΗΚ) η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον ∆εκέµβριο του 2008. Η παραγωγή της 
Μονάδας είναι 20.000κ.µ. /ηµέρα. 
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• Στις 20/12/08 υπογράφηκε η σύµβαση για νέα Μονάδα  

Αφαλάτωσης στην Πάφο η οποία αναµένεται να  λειτουργήσει τον Αύγουστο 
του 2009. Η ονοµαστική παραγωγή της Μονάδας θα ανέρχεται στις 20.000κ.µ 
./ηµέρα. 

 
Όλα τα πιο πάνω µέτρα που έχουν ληφθεί  έχουν συγκεντρωθεί στον πιο κάτω 
πίνακα: 

Αύξηση Παραγωγής 
κµ/ηµέρα 

Συνολική Παραγωγή Αφαλάτωση Ηµεροµ. 
Λειτουργίας 

Ονοµαστική Ελαχ. 
Συµβατική 

Υποχρέωση* 

Ονοµαστική Ελαχ. 
Συµβατική 

Υποχρέωση* 

Λάρνακα ∆εκ 2008 10.000 9.000 61.667 55.500 
 

∆εκέλεια  
(Α φάση επέκτασης) 

18/7/08 10.000 9.000 50.000 45.000 
 

∆εκέλεια  
(Β φάση επέκτασης) 

1/4/2009 10.000 9.000 60.000 54.000 

Μονή (Κινητή) 12/2008 --------- --------- 20.000 18.000 
 

Γαρύλλης 
 

16/1/09 -------- ---------- 10.000 9.000 

Πάφου (Κινητή) 
 

5/8/2009 --------- --------- 20.000 18.000 

* Η ελάχιστη συµβατική υποχρέωση του Εργολάβου  είναι 90% της ονοµαστικής παραγωγής. 
 
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 αφορούν 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 γεώτρησης, σύνδεση γεώτρησης µε 
αποχωρητήρια, εγκατάσταση συστήµατος ανακύκλωσης ηµιακάθαρτου νερού και 
εγκατάσταση κυκλοφορητή ζεστού νερού.  
Συγκεκριµένα, εντός του 2008 έχουν εγκριθεί αιτήσεις για επιδότηση όπως φαίνονται 
στον πιο κάτω πίνακα µε συνολικό ποσό επιδότησης €1,284,022 σε σχέση µε  
€1.137.997 το 2007. 

Σχέδιο Επιδότησης 
Αριθµός 

Εγκεκριµένων 
Αιτήσεων 

Συνολικό Ποσό 
Επιδότησης (€) 

Ανόρυξη Γεωτρήσεων 
για άρδευση κήπων 1034 705.138 

Σύνδεση γεωτρήσεων 
µε αποχωρητήρια 673 510.306 

Σύστηµα 
ανακύκλωσης 
ηµιακάθαρτου νερού 

14 23.834 

Κυκλοφορητής ζεστού 
νερού 261 44.744 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ €1,284,022 
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 Η  Υπηρεσία συνέχισε την συντήρηση των συστηµάτων ανακύκλωσης σε σχολεία 
και στρατόπεδα για τα οποία έχει την ευθύνη συντήρησης τους. Επίσης έχει 
προχωρήσει στις συνδέσεις γεωτρήσεων µε αποχωρητήρια σε 4 σχολεία και σε 1 
στρατόπεδο. 
 
 
7.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 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 
λειτουργία των έργων αυτών, ενώ η συντήρηση τους συνήθως γίνεται από το Τµήµα 
Αναπτύξεως Υδάτων. 
 
7.2 Κατά τη διάρκεια του 2008 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 έργα 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 2008  ανατέθηκε στην   Υπηρεσία  ο συντονισµός για την  
υλοποίηση της σύµβασης  ΤΑΥ  86/2007  σχετικά µε την ανάπτυξη  και  εγκατάσταση 
του  µηχανογραφηµένου συστήµατος  που θα  χρησιµοποιηθεί για την οικονοµική  
ανάλυση της χρήσης  του νερού και την εφαρµογή των πολιτικών τιµολόγησης  νερού 
Η Σύµβαση  στοχεύει επίσης στη µελέτη και την ανάπτυξη των πολιτικών  
τιµολόγησης  νερού  σύµφωνα µε Ευρωπαϊκή  Οδηγία  Πλαίσιο  περί Υδάτων  
2000/60/ ΕΚ. .  
Το έργο  βρίσκεται  σε εξέλιξη  και αναµένεται  να ολοκληρωθεί  τον  Σεπτέµβριο  του 
2009 . 
 
7.4 Κατά τη διάρκεια του 2008, η Υπηρεσία είχε την ευθύνη για την 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. 
Επίσης  ασχολήθηκε µε την  αξιολόγηση   εκθέσεων εκτίµησης περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων και για τα  θέµατα που αφορούν την υδροδότηση  των               
προτεινόµενων έργων. 
 
7.5    Η  Υπηρεσία  είχε  την ευθύνη για την  συλλογή  στοιχείων  για  της  ποσότητες 
νερού  στα  φράγµατα, τον συντονισµό  των συσκέψεων  και ετοιµασία των 
πρακτικών  της  επιτροπής  Ανοµβρίας, καθώς  και την ευθύνη  της οµαλής 
λειτουργίας   και της  συντήρησης   του  Έργου του  Νοτίου  Αγωγού  και των 
Αρδευτικών  δικτύων     Κιτίου  ,   Αθηένου  -  Τρούλλων – Αβδελλερού. 
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7.6    Κατά  τη  διάρκεια  του 2008 κινήθηκε η διαδικασία  για  την εφαρµογή 
του περί παραγραφής  χρεών   Νόµου   για είσπραξη   των καθυστερηµένων  
οφειλών για κατανάλωση   νερού  άρδευσης από  τα  Κυβερνητικά  Υδατικά  έργα. 
Η  διαδικασία   αυτή   συντονίζεται  από  την  υπηρεσία  Λειτουργίας και Συντήρησης   
Αρδευτικών  έργων ,  σε συνεργασία  µε  την Νοµική υπηρεσία  της  ∆ηµοκρατίας  η 
οποία  έχει  προχωρήσει  σε  λήψη  δικαστικών   µέτρων εναντίων  των  οφειλετών. 
 
8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

8.1. Συµπληρώθηκε η εγκατάσταση του κεντρικού αγωγού µεταφοράς νερού από 
το Φράγµα  Κανναβιούς, συνολικού µήκους 27.800 µέτρων.   

8.2  Συνεχίστηκε η εγκατάσταση του κεντρικού αγωγού µεταφοράς νερού του 
Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αναδιούς µε την τοποθέτηση πρόσθετων 5.700 
µέτρων σωλήνων, ανεβάζοντας το συνολικό µήκος του αγωγού σε 13.200 µέτρα. 

8.3  Έχει ολοκληρωθεί η έκθεση της µελέτης παροχής υπηρεσιών µελέτης και 
επίβλεψης σχετικά µε το διυλιστήριο νερού και αντλιοστασίου στην περιοχή του 
φράγµατος Κανναβιούς και αναµένεται η δηµοσίευση των Προσφορών εντός του 
2009. 

8.4  Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την κατασκευή της δεξαµενής «Παφιάνα» 
του Μεγάλου Υδατικού Έργου Πάφου. 

8.5  Συνεχίζεται η επίβλεψη της  επέκτασης της Μονάδας Αφαλάτωσης ∆εκέλειας 
για παραγωγή νερού από 40.000 σε 60.000 κ.µ./ηµέρα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η 
επέκταση της σε 50.000  κ.µ/ηµέρα.  

8.6  Άρχισε η επίβλεψη της επέκτασης της Μονάδας Αφαλάτωσης Λάρνακας από 
52.000 σε 62.000  κ.µ. νερού /ηµέρα. 

8.7  Συνεχίστηκαν οι εργασίες στο χώρο του Μεταλλείου Αµιάντου για τη 
δηµιουργία αποτελεσµατικού συστήµατος αποστράγγισης. 

8.8  Έχουν συµπληρωθεί οι αναλύσεις προσοµοίωσης της διόδευσης πληµµύρας 
περιορισµένης πιθανότητας (ακραίο φαινόµενο) για τους ποταµούς Πεδιαίου και 
Ακακίου από τα Φράγµατα Ταµασού και Κλήρου – Μαλούντας – Ακακίου µέχρι τη 
Λευκωσία και Αυλώνα, αντίστοιχα.  

8.9 Έχει κατακυρωθεί το συµβόλαιο για την κατασκευή του δικτύου συλλογής 
λυµάτων και του δικτύου ύδρευσης του χωριού Αγίοι Βαβατσινιάς και οι εργασίες 
άρχισαν τον Σεπτέµβριο του 2008. 

8.10 Έχει κατακυρωθεί το συµβόλαιο για την ανακατασκευή της δεξαµενής 
αποθήκευσης νερού δευτεροβάθµιας επεξεργασίας του Αποχετευτικού Συστήµατος 
Λάρνακας και οι εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο του 2008. 

8.11 Το ειδικό συνεργείο συντήρησης φραγµάτων της Υπηρεσίας Κατασκευών 
συµπλήρωσε τις εργασίες σταθεροποίησης του πρανούς, στο χώρο της οικίας του 
παρατηρητή στο φράγµα του Κούρη. 

8.12  Το ειδικό συνεργείο συντήρησης φραγµάτων της Υπηρεσίας Κατασκευών 
ασχολήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε τη συντήρηση του πύργου υδροληψίας 
του φράγµατος του Κούρη, µε τη χρήση µετακινούµενης πλατφόρµας. Οι εργασίες  
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αυτές περιλάµβαναν στεγανοποίηση των τοίχων του πύργου υδροληψίας από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε τη χρήση ειδικών στεγανοποιητικών προϊόντων, καθώς και 
του κεντρικού αγωγού υδροληψίας µε την αφαίρεση της οξείδωσης και της βαφής του 
µε ειδικές εποξειδικές βαφές.  

8.13  Ειδικό συνεργείο της Υπηρεσίας Κατασκευών άρχισε εργασίες αναβάθµισης 
του συστήµατος καθαρισµού του φράγµατος Γερµασόγειας, έτσι ώστε αυτό να 
συνάδει µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφάλεια. Οι 
εργασίες αυτές είναι σχεδόν συµπληρωµένες. 
 
8.14 Το ΤΑΥ έχει συνεχίσει την αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό και αντικατάσταση 
υδρευτικών δικτύων Κοινοτήτων όλων των Επαρχιών για ποιοτική παροχή νερού και 
µείωση απωλειών.   
 
9. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

9.1 ΄Εγινε 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 ΄Εγινε µελέτη και εκτίµηση δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση του  
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού σε 34 µικρά κυβερνητικά και κοινοτικά έργα 
ύδρευσης και άρδευσης.  Επίσης έγινε µελέτη και εκτίµηση δαπάνης για την αγορά 
και εγκατάσταση συστηµάτων χλωρίωσης σε 17 κοινοτικά έργα ύδρευσης καθώς και 
σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς. 
 
9.3 Από τα συνεργεία της υπηρεσίας έγιναν εγκαταστάσεις ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού σε 40 κυβερνητικά και κοινοτικά έργα ύδρευσης και άρδευσης.  Επίσης 
έγιναν 21 εγκαταστάσεις συστηµάτων υγρού τύπου χλωρίωσης σε υδρευτικά έργα 
κοινοτήτων εκ  των οποίων τα 3 µε φωτοβολταϊκή ενέργεια.  ΄Εγιναν επίσης 
µετατροπές σε 8 υφιστάµενα  συστήµατα από αέρια σε υγρού τύπου χλωρίωση. 
 
9.4 ΄Εγινε επίβλεψη και παραλαβή των συστηµάτων παραγωγής υποχλωριώδους 
νατρίου των ∆ιυλιστηρίων Νερού Ασπρόκρεµµου, Κόρνου και Τερσεφάνου. 
 
9.5 Στελέχη της Υπηρεσίας συµµετείχαν στις οµάδες διαχείρισης συµβολαίων και  
επίβλεψης έργων για τις επεκτάσεις στις Μονάδες Αφαλάτωσης Λάρνακας, ∆εκέλειας 
και της κινητής Μονάδας Αφαλάτωσης Μονής.  Η Υπηρεσία συµµετείχε επίσης στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την µόνιµη Μονάδα Αφαλάτωσης Λεµεσού. 
 
9.6 Η Υπηρεσία συµµετείχε στην οµάδα παρακολούθησης της εφαρµογής 
σύµβασης για τα έργα που αφορούν το ∆ιυλιστήριο Κανναβιούς. 
 
9.7 Η Υπηρεσία ανέλαβε την επίβλεψη εκτέλεσης των συµβάσεων για την 
ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση Βιολογικών Σταθµών σε δύο στρατόπεδα της 
Εθνικής Φρουράς.  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. 
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9.8 Η Υπηρεσία συµµετείχε στην οµάδα εκτέλεσης των έργων για την 
επέκταση του ∆ιυλιστηρίου Λεµεσού που αναλήφθηκε από το Τµήµα και που 
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009. 
 
9.9  Η Υπηρεσία συµµετείχε στην οµάδα παρακολούθησης και εφαρµογής της 
σύµβασης για την κατασκευή των Γραφείων στο χώρο των Εργαστηρίων, που 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2008. 
 
9.10 Συνεχίστηκε η συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των  
διυλιστηρίων, των έργων του Νοτίου Αγωγού, των Κυβερνητικών ΄Εργων ΄Υδρευσης 
και ΄Αρδευσης και του συστήµατος Τηλεµετρίας.  Επίσης συνεχίστηκε η παροχή 
τεχνικής βοήθειας σε ∆ήµους, Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, Συµβούλια 
Αποχετεύσεων και Κυβερνητικά Τµήµατα σε θέµατα της αρµοδιότητας της 
υπηρεσίας. 
 
 
10. ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ, ∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  

 
10.1 Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Έργου του Νότιου Αγωγού γίνεται 
µέσω του Συστήµατος Τηλεµετρίας. Αυτό περιλαµβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
που είναι τοποθετηµένοι στο Κέντρο Ελέγχου στα Νέα  κεντρικά Γραφεία του 
Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στα Περιφερειακά Επαρχιακά Κέντρα. 
Μέσω των κέντρων αυτών, παρέχεται συνεχής και πλήρης εικόνα της λειτουργίας 
των Μεγάλων υδατικών Έργων και η δυνατότητα διορθωτικών ενεργειών. Κατά την 
διάρκεια του 2008, έγινε αναβάθµιση του Συστήµατος Τηλεµετρίας σε εξοπλισµό 
τόσο στα διάφορα Περιφερειακά Κέντρα, όσο και στο Κέντρο Ελέγχου στη Λευκωσία. 
Παράλληλα έγινε και αναβάθµιση του Λογισµικού.  

 
10.2 Στα πλαίσια του θεσµού της ενδοτµηµατικής επιµόρφωσης διοργανώθηκαν  52 
σειρές µαθηµάτων. Τα θέµατα επιµόρφωσης ήταν τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά 
περιβαλλοντικά, διοικητικά, νοµοθετικά, δηµοσιονοµικές διαδικασίες, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, χρήση λογισµικών προγραµµάτων καθώς και θέµατα τεχνολογίας και 
νέων µεθόδων στην εργασία. 
Λειτουργοί του Τµήµατος παρακολούθησαν σειρά Προγραµµάτων Εισαγωγικής 
Κατάρτισης Νεοεισερχοµένων στη ∆ηµόσια Υπηρεσία που προσφέρει η Κυπριακή 
Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA, Λειτουργοί του Τµήµατος 
παρακολούθησαν τα Προγράµµατα “Κατάρτιση ∆ηµοσίων Υπαλλήλων από Ελλάδα 
και Κύπρο σε θέµατα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης µέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)” και 
“Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση”.  
Επίσης αρκετοί Λειτουργοί του ΤΑΥ έχουν παρακολουθήσει διαλέξεις για την 
ασφάλεια και υγεία, Πρώτες Βοήθειες, πυροπροστασία και άλλα γενικά θέµατα που 
αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. 

 
10.3 Το δίκτυο πληροφοριών του Τµήµατος συµπεριλαµβάνει πέραν των 380 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), εκτυπωτών και άλλων δικτυακών περιφερειακών. 
Όλοι οι Η/Υ έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο. Όλο το επιστηµονικό 
προσωπικό, και σχεδόν όλο το Τεχνικό, Γραµµατειακό και το προσωπικό του Γενικού 
Λογιστηρίου που υπηρετεί στο Τµήµα, έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο 
υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Το δίκτυο του Τµήµατος ελέγχεται από 10 
κεντρικούς εξυπηρετητές (Servers), όπου φιλοξενούνται και οι 4 µεγάλες βάσεις 
δεδοµένων. 
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Μέσα  στο 2008 έγινε πολύ οµαλά  η µετακίνηση της όλης υποδοµής στα νέα  
κτίρια του Τµήµατος,  µε το λιγότερο δυνατό χρόνο αποσύνδεσης. Η καλωδίωση των 
νέων κτιρίων είναι τελευταίας τεχνολογίας, δηλαδή µε οπτικές ίνες οι οποίες συνδέουν 
τα κτίρια µεταξύ τους και σύρµατα κατηγορίας 6, µε ταχύτητες µέχρι και 1000 mbps 
σε κάθε τελικό σηµείο.  
Μέσα στα  πλαίσια αναβάθµισης της τεχνολογίας έγινε µερική αντικατάσταση παλαιών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών. Επί καθηµερινής βάσης παρέχεται 
τεχνική υποστήριξη στους Λειτουργούς του Τµήµατος τόσο σε υλισµικό (hardware) 
αλλά και σε λογισµικό (software). 

 
10.4 Μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 
2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) έχει γίνει σύνδεση του δικτύου του Τµήµατος µε το Τµήµα Αλιείας 
και Θαλάσσιων Ερευνών, µε το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης και µε το Κρατικό 
Χηµείο. Αυτό ήταν αναγκαίο για τη συλλογή της αναγκαίας πληροφορίας κάτω από 
την βάση δεδοµένων του CYMOS και ENVIS.  
Τον ∆εκέµβριο του 2008, στα ίδια πλαίσια µε αυτά της ΟΠΥ, σε συνεργασία µε άλλες  
υπηρεσίες του ΤΑΥ,  εγκρίθηκαν οι όροι εντολής για την ανάπτυξη και υλοποίηση της 
πρώτης Φάσης του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) από το Τµήµα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και εντός του 2009 αναµένεται η προκήρυξη 
προσφορών. 

 
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 αυτές υπάρχουν επίσης 
ηλεκτρονικά έντυπα για την υποβολή διαφόρων αιτήσεων, εκδόσεις του Τµήµατος, 
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  
ερωτήµατα και σχόλια του. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του ΤΥΠ, επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα του Τµήµατος γύρω στα πέντε χιλιάδες (5.000) άτοµα τον µήνα.  

 
10.6 Μέσα στα πλαίσια της διαφωτιστικής εκστρατείας για εξοικονόµηση νερού και 
της καλλιέργειας υδατικής συνείδησης, έγιναν διαλέξεις από Λειτουργούς του 
Τµήµατος σε 40 ∆ηµοτικά Σχολεία, Γυµνάσια και Λύκεια. Στο τέλος της διάλεξης 
δόθηκε στα παιδιά έντυπο υλικό, αυτοκόλλητα και άλλο διαφηµιστικό υλικό µε 
µηνύµατα για εξοικονόµηση νερού.   
Ενηµερωτικές διαλέξεις έγιναν επίσης σε  Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς που 
υδροδοτούνται από τα κυβερνητικά υδατικά έργα. Περίπου 900 οπλίτες 
παρακολούθησαν τις διαλέξεις.  
∆ιαλέξεις, µε θέµατα την υδατική κατάσταση και την εξοικονόµηση νερού, έγιναν και 
σε Ιδιωτικά Πανεπιστήµια ( Frederic University Cyprus, Cyprus University) σε 
οργανωµένα σύνολα πολιτών (Σύνδεσµος Καταναλωτών, PROBUS Group Larnaca,  
Women’s Friendship Group Nicosia) στις Κεντρικές Φυλακές καθώς και στα πλαίσια 
άλλων εκδηλώσεων.  
Το ΤΑΥ συµµετείχε στις πιο κάτω Εκθέσεις και Φεστιβάλ  µε θέµα την προστασία του 
νερού και του περιβάλλοντος µε εισηγήσεις καθώς και διανοµή  διαφωτιστικού 
υλικού.   

• Πρώτη Έκθεση Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος στην κρατική έκθεση 
21-23 Μαρτίου 2008 

• Environmental Fair οf Rotary Club, Limassol Berengaria Cosmopolitan, στο 
Ξενοδοχείο Four Seasons στην Λεµεσό στις 22/6/08 
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• Φυσικό περιβάλλον και νερό - Πηγή Ζωής - που διοργάνωσε η 

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής Τροόδους 21/6/08 
  

• 2ο Ετήσιο Φεστιβάλ για το Περιβάλλον που διοργάνωσε ο ραδιοφωνικός 
σταθµός - Άστρα 92.8 στα Πλατάνια στις 28 Σεπτεµβρίου 2008 

• Ανοικτό Σχολείο Μέσα  Γειτονιάς στη Λεµεσό 18 Οκτωβρίου  
Το ΤΑΥ επιχορήγησε επίσης την παραγωγή θεατρικής παράστασης αφιερωµένης 
στην εξοικονόµηση νερού από την Παιδική Σκηνή ∆ώρου Κυριακίδη  την οποίαν 
παρακολούθησαν περισσότερα από 30.000 παιδιά σε όλη την  Κύπρο από τον 
Μάρτιο µέχρι τον Μάιο 2008. 
 Έγινε τηλεοπτική προβολή διαφωτιστικών σπότς και µετάδοση ραδιοφωνικών 
µηνυµάτων  για τους µήνες Απρίλιο – Νοέµβριο 2008 σε παγκύπριας εµβέλειας 
ραδιοφωνικούς σταθµούς µε θέµα την εξοικονόµηση νερού.  
 
10.7 Στο Τµήµα λειτουργεί ο Κλάδος Ασφάλειας και Υγιεινής ο οποίος είναι 
στελεχωµένος από δύο άτοµα εκ  των οποίων ο  ένας είναι ο Λειτουργός Ασφάλειας. 
Επίσης λειτουργούν 10 Επιτροπές Ασφάλειας µε 92 αντιπροσώπους από 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 2008 έγιναν 63 επισκέψεις/επιθεωρήσεις σε 
διάφορα γραφεία/εργοτάξια/εγκαταστάσεις του ΤΑΥ. Ολοκληρώθηκε η σήµανση σε 
όλα τα νέα  γραφεία και εγκαταστάσεις του Τµήµατος.  
Το ΤΑΥ έχει εξοπλιστεί µε µεγάλο αριθµό κατάλληλων Μέσων Ατοµικής Προστασίας 
(ΜΑΠ). Επίσης τα συνεργεία  κατασκευών και συντήρησης προµηθεύτηκαν βιολογικές 
τουαλέτες, σκαλωσιές (ικριώµατα) κιγκλιδώµατα, εξοπλισµό αντιστήριξης σε µεγάλο 
βάθος και  κινητές µονάδες διευκόλυνσης (τροχόσπιτα).  
 

 
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 και επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα : 

- Υλοποίηση της πολιτικής για ένταξη των περι-αστικών κοινοτήτων στα όρια 
των Αστικών Συµβουλίων Αποχετεύσεων (ΑΣΑ) µε καταληκτικές 
συµφωνίες ότι οι κοινότητες Κίτι, Περβόλια, Μενεού ∆ροµολαξιά,  Λιβάδια, 
Επισκοπή, Τραχώνι, Ύψωνας, Κολόσσι και Ερήµη θα ενταχθούν στα  
αντίστοιχα ΑΣΑ, τα οποία θα αναλάβουν και την κατασκευή των 
αποχετευτικών τους έργων. 

- Οριστικοποίηση της τεχνικής λύσης και εξασφάλιση της κοινής αποδοχής 
για την χωροθέτηση των σταθµών επεξεργασίας λυµάτων για το ∆ήµο 
Αθηένου και τα συµπλέγµατα Σολέας, Κοκκινοχωριών και Ελεύθερης 
Περιοχής Αµµοχώστου, καθώς και επίτευξη συµφωνίας για τη σύσταση 
των αντίστοιχων ενιαίων Συµβουλίων Αποχετεύσεων. 

- ∆ιαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε 
συνεργασία  µε το Υπουργείο Οικονοµικών, µε στόχο τη εξασφάλιση της 
δανειοδότησης από την ΕΤΕπ για τα αποχετευτικά έργα των αγροτικών 
οικισµών του Προγράµµατος Εφαρµογής της Οδηγίας. 

- Προκήρυξη διαγωνισµού για την κατασκευή του αποχετευτικού 
συστήµατος του Συµπλέγµατος Αστροµερίτη- Περιστερώνας- Ακακίου. 
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- Συντονισµό των Συµβάσεων : α) ΤΑΥ 69/2007 
¨Η οργανωτική  δοµή και ο µηχανισµός ανάκτησης των δαπανών για τα  
αποχετευτικά έργα αγροτικών κοινοτήτων της Κύπρου¨, β) ΤΑΥ 35/2008 
¨Αγορά Υπηρεσιών δύο Υγειονοµικών Μηχανικών για την υλοποίηση του 
Προγράµµατος Εφαρµογής της Οδηγίας¨ γ) ΤΑΥ 26/2008 ¨Εκπόνηση 
τεχνο-οικονοµικών Μελετών για το αποχετευτικό σύστηµα του ∆ήµου 
Πέγειας¨, δ) ΥΑΑ 08/2008 ¨Αναθεώρηση Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον από το σταθµό επεξεργασίας λυµάτων στην Αθηένου¨ και 
ε) ΥΑΑ 06/2008 ¨Εκπόνηση της Μελέτης Ελλείµµατος Χρηµατοδότησης για 
τα αποχετευτικά Έργα του Συµπλέγµατος Αστροµερίτη-Ακακίου- 
Περιστερώνας και Αθηένου¨. 

• Ετοιµασία και υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκθεσης µε βάση το 
Άρθρο 17 της Οδηγίας, που αφορά το Εθνικό Αναθεωρηµένο Πρόγραµµα 
Εφαρµογής για την Οδηγία.  

• Συµβολή στην ετοιµασία του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου του 2007 µε 
βάση το Άρθρο 15 της Οδηγίας, που αποσκοπεί στην περιγραφή της 
κατάστασης υποδοµής και συµµόρφωσης για το έτος 2005, το οποίο 
υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τον Οκτώβριο του 2008. 

• Συµµετοχή σε εργαστήριο στις Βρυξέλλες για ενηµέρωση ως προς την νέα  
µέθοδο ετοιµασίας εκθέσεων και την ηλεκτρονική υποβολή τους προς την 
ΕΕ µέσω του WISE, από το 2009. 

 
11.2  Μελέτες και Πρόγραµµα υλοποίησης για αποχετευτικά έργα σε αγροτικές 
κοινότητες µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από 2.000. 
Συνεχίστηκε η προώθηση υλοποίησης των αποχετευτικών έργων σε αγροτικές 
κοινότητες της Επαρχίας Λεµεσού (10 κοινότητες), Λάρνακας (5 κοινότητες), Πάφου 
(3 κοινότητες), οι οποίες ανήκουν στην πρώτη οµάδα ιεράρχησης του προγράµµατος 
υλοποίησης, το οποίο έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τα πορίσµατα των 
Προκαταρκτικών Αναγνωριστικών Μελετών για τις εν λόγω Επαρχίες και µετά από 
διαβουλεύσεις µε τις αντίστοιχες Επαρχιακές ∆ιοικήσεις. 
Η προώθηση υλοποίησης περιλάµβανε µεταξύ άλλων τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

- Οριστικοποίηση της τεχνικής λύσης, εξασφάλισης της κοινής αποδοχής για τη 
χωροθέτηση των συστηµάτων επεξεργασίας και σύσταση Συµβουλίων 
Αποχετεύσεων για τις Κοινότητες Συκόπετρας, Βουνίου, Σκαρίνου, Αγίων 
Βαβατσινιάς, Λαγουδερών. 

- Εξασφάλιση πιστώσεων για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήµατος 
Συκόπετρας. 

- Ετοιµασία των εκθέσεων Προκαταρκτικής Εκτίµησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον ( ΠΕΕΠ) συντονισµός για την ετοιµασία των µελετών διάθεσης του 
ανακυκλωµένου νερού και της λάσπης και υποβολή τους στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος για εξασφάλιση Γνωµάτευσης για τις Κοινότητες ∆ιερώνας  και 
Στρουµπιού. 

- Υποβολή κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών στο Γραφείο 
Προγραµµατισµού και υπολογισµός των αποχετευτικών τελών για τις 
Κοινότητες Σκαρίνου και Βουνίου. 

-      Εκπόνηση της τελικής µελέτης και σχεδιασµού του ∆ικτύου συλλογής  
        λυµάτων, της Κοινότητας ∆ιερώνας, της Επαρχίας Λεµεσού .         
- Ετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών και δελτίων ποσοτήτων και προκήρυξη 

διαγωνισµού, για την εγκατάσταση του δικτύου συλλογής του αποχετευτικού 
Έργου της κοινότητας Αγίων Βαβατσινιάς, της Επαρχίας Λάρνακας, του 
οποίου άρχισε η κατασκευή. 
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- Ετοιµασία δελτίων ποσοτήτων και εκτίµηση δαπάνης για το δίκτυο 

συλλογής λυµάτων και το σύστηµα επεξεργασίας του Αποχετευτικού έργου της 
κοινότητας Συκόπετρας Λεµεσού, του οποίου άρχισε η κατασκευή, από το 
Επαρχιακό Τµήµα του Τ.Α.Υ Λεµεσού. 

- Συµπλήρωση των ειδικών Εντύπων και υποβολή τους στα Αρµόδια Τµήµατα 
και Υπηρεσίες, για εξασφάλιση προκαταρκτικής Πολεοδοµικής έγκρισης και 
άδειας απόρριψης αποβλήτων, για τα συστήµατα επεξεργασίας των 
Κοινοτήτων Συκόπετρας και Βουνίου της Επαρχίας Λεµεσού. 

- Συντονισµός και παρουσίαση των Αποχετευτικών Συστηµάτων από Αρµόδια 
Τµήµατα σε παγκοινοτικές συγκεντρώσεις, στο Πολέµι της Πάφου και στον 
Άγιο Μάµα της Λεµεσού. 

 
11.3  Λειτουργία και Συντήρηση των Σταθµών Επεξεργασίας Λυµάτων . 

 ∆όθηκε τεχνική υποστήριξη για τα συµβόλαια των σταθµών επεξεργασίας λυµάτων 
στα  στρατόπεδα  Μαλούντας, Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, Σταυροβουνίου Κόρνου και 
Κλήρου.  
• Ετοιµάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την 

-εγκατάσταση µονάδας επεξεργασίας για την κοινότητα Απλικίου , 
-ανακαίνιση, λειτουργία και συντήρηση για δέκα χρόνια του   σταθµού 
επεξεργασίας λυµάτων της κοινότητας Αγγλισίδων, 

-λειτουργία και συντήρηση του σταθµού επεξεργασίας λυµάτων της κοινότητας 
Κυπερούντας µε ταυτόχρονη εγκατάσταση  συστηµάτων αφαίρεσης άµµου 
και  

-παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση µελέτης για την κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας βιοµηχανικών λυµάτων της βιοµηχανικής περιοχής Ύψωνα.  

• Συνεχίστηκε ο συντονισµός των συµβάσεων λειτουργίας και συντήρησης των 
στρατοπέδων Φρενάρους, Λευκάρων, Μαθιάτη, Τροόδους Κλήρου και 
Κόρνου. 

• ∆όθηκαν τεχνικές συµβουλές για αποχετευτικά θέµατα σε αγροτικά συµβούλια 
αποχετεύσεων, στρατόπεδα, νοσηλευτικά ιδρύµατα και άλλους κυβερνητικούς 
οργανισµούς. 

 
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 
(9 αγροτικές κοινότητες, 4 προσφυγικούς οικισµούς, 9 στρατόπεδα και  
5 νοσηλευτικά ιδρύµατα). Οι αναλύσεις, έγιναν από το Γενικό Χηµείο του 
Κράτους, και 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 
κα 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, 
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11.5  Σταθµός Επεξεργασίας Οικιακών Λυµάτων και Βιοµηχανικών Αποβλήτων 
Βαθιάς Γωνιάς.  
• Ανανεώθηκε για τρία ακόµα χρόνια η σύµβαση για τη λειτουργία και συντήρηση 

του σταθµού. 
• Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και ο συντονισµός της σύµβασης για την τριετή  

λειτουργία και συντήρηση του σταθµού. 
• Καταργήθηκαν τα τέλη απόρριψης των οικιακών λυµάτων και λάσπης που 

προέρχεται από σταθµούς επεξεργασίας λυµάτων κοινοτήτων και κυβερνητικών 
κτιρίων.  

• 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 τη λειτουργία και συντήρηση της 
τριτοβάθµιας επεξεργασίας των βιολογικών σταθµών και του συστήµατος 
επαναχρησιµοποίησης, των Συµβουλίων Αποχετεύσεων Λάρνακας και 
Παραλιµνίου - Αγίας Νάπας. 

- Συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις µε την Κοινοπραξία των 
Συµβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιµνίου και Αγίας Νάπας, για τη διευθέτηση 
των εκκρεµοτήτων σχετικά µε τη λειτουργία και συντήρηση της τριτοβάθµιας 
επεξεργασίας του Σταθµού( νιτροποίηση/απονιτροποίηση  και αφαίρεση 
φωσφόρου) και του συστήµατος επαναχρησιµοποίησης, καθώς και για τη 
διαχείριση του ανακυκλωµένου νερού. 

- Ετοιµάστηκε προσχέδιο συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης και της 
Κοινοπραξίας των Συµβουλίων Παραλιµνίου και Αγίας Νάπας, το οποίο θα 
προωθηθεί στη ∆ιυπουργική Επιτροπή, για έγκριση και υλοποίηση των 
συµφωνηθέντων. 

 
11.7 Άλλα Ευρωπαϊκά Θέµατα.  

• Συνεχίστηκε η συµβολή στην ετοιµασία της τρίτης έκθεσης προόδου του Εθνικού 
Μεταρρυθµιστικού Σχεδίου για την Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

• Συνεχίστηκε η συµµετοχή σε συνεδριάσεις µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής και Εκτίµησης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

• 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. 

•   
11.8 Συγχρηµατοδότηση Αποχετευτικών Έργων από Κοινοτικούς Πόρους .   

• Συναντήσεις και διαβουλεύσεις µε την ∆ιαχειριστική Αρχή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
και του Ταµείου Συνοχής (Γραφείο Προγραµµατισµού) και τον Ενδιάµεσο Φορέα 
(∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων), όσον αφορά τα 
προτεινόµενα για ένταξη αποχετευτικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Αειφόρος 
Ανάπτυξη  και Ανταγωνιστικότητα  2007-2013¨. 

• Συναντήσεις και διαβουλεύσεις µε την ∆ιαχειριστική Αρχή, την Κοινοτική Πρωτοβουλία 
JASPERS (Joint Assistance for Support Projects In European Regionς), Ενδιάµεσο 
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Φορέα µε σκοπό την συζήτηση των προτεινόµενων δράσεων της 
Πρωτοβουλίας στην Κύπρο για το 2009 σε συγκεκριµένα αποχετευτικά έργα µεγάλου 
µεγέθους.  

• Ετοιµασία Τεχνικών ∆ελτίων Έργων και υποβολή αιτήσεων προς τον Ενδιάµεσο 
Φορέα για τη συγχρηµατοδότηση των αποχετευτικών έργων του Συµπλέγµατος 
Αστροµερίτη- Ακακίου-Περιστερώνας και του ∆ήµου   Αθηένου.  

• Για το Αποχετευτικό Σύστηµα του Συµπλέγµατος Αστροµερίτη – Ακακίου -
Περιστερώνας εξασφαλίστηκε το πιστοποιητικό Συµβατότητας µε την Περιβαλλοντική 
Πολιτική και προκηρύχθηκαν τρεις διαγωνισµοί για την  κατασκευή των δικτύων 
συλλογής λυµάτων στις 3 κοινότητες, την αγορά υπηρεσιών ενός πολιτικού Μηχανικού 
για την κατασκευή του Έργου και την εκπόνηση της ¨Μελέτης Ελλείµµατος 
Χρηµατοδότησης¨ που απαιτείται για συγχρηµατοδοτηµένα έργα που παράγουν 
έσοδα. 

• Για το Αποχετευτικό Σύστηµα της Αθηένου προωθήθηκαν οι διαδικασίες για την 
εξασφάλιση του πιστοποιητικού Συµβατότητας µε την Περιβαλλοντική Πολιτική και 
ετοιµάστηκαν τα έγγραφα διαγωνισµού για το δίκτυο συλλογής λυµάτων, τα οποία 
υπόκεινται στην διενέργεια του Ποιοτικού Ελέγχου και από τον Ενδιάµεσο Φορέα 
(∆ιεύθυνση Ελέγχου). 

• Για το Αποχετευτικό Σύστηµα των Κοκκινοχωριών έγιναν διαβουλεύσεις µε την 
∆ιαχειριστική Αρχή ως προς τον χρόνο της υποβολής της αίτησης για ένταξη του ως 
Μεγάλο Έργο και προωθήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες για να 
καταστεί το έργο ώριµο. 

• Για το Αποχετευτικό Σύστηµα της Σολέας έγιναν διαβουλεύσεις µε τον Ενδιάµεσο 
Φορέα για την ετοιµασία των εγγράφων διαγωνισµού και µελετών που κρίνονται 
απαραίτητα να παρουσιαστούν για τον ποιοτικό έλεγχο και την εξασφάλιση του 
πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου.  

  
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 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:  

- Συνεχίζει την παρακολούθηση και διαχείριση του Σ.Μ.∆ και την ετοιµασία 
και υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Γραφείο Προγραµµατισµού (National 
Authorising Officer για τα  Σ.Μ.∆.) 
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- Ετοίµασε όρους εντολής για µίσθωση υπηρεσιών 

Υδρογεωλόγου, Βιολόγου, Υπεύθυνου διαχείρισης βάσης δεδοµένων και 
Τεχνικού. 

- Αξιολόγησε προσφορές για  Μίσθωση Υπηρεσιών ενός Υδρογεωλόγου και 
επτά Τεχνικών. 

- Χειρίζεται/παρακολουθεί το συµβόλαιο αγοράς υπηρεσιών Βιολόγων. 
- Παρακολουθεί την ποιότητα υπόγειων και επιφανειακών νερών 

(εξαιρουµένων των παράκτιων). 
- *∆ιεξάγει χηµικές αναλύσεις για προσδιορισµό της συγκέντρωσης Αµµωνίου 

στα νερά. 
- Συµβάλλει στην εφαρµογή των προγραµµάτων παρακολούθησης 

υπόγειων νερών µε οργάνωση και εκτέλεση δειγµατοληψιών και µετρήσεις 
φυσικοχηµικών παραµέτρων στο πεδίο. 

- Ετοίµασε και υπέβαλε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος εκθέσεις σχετικά µε 
την ποιότητα των υπογείων νερών. 

- Ετοίµασε και υπέβαλε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος εκθέσεις σχετικά µε 
τη συγκέντρωση ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά νερά.  

- Παρέλαβε και ελέγχει τη βάση υδρογεωλογικών/υδρολογικών δεδοµένων 
CYMOS για  πιθανά προβλήµατα στη λειτουργία της και ενηµερώνει  
ανάλογα τους υπεύθυνους Συµβούλους Μελετητές. 

- Προσφέρει υποστήριξη στους υπεύθυνους Συµβούλους Μελετητές σε 
θέµατα που αφορούν τις λύσεις σε προβλήµατα που παρουσιάζει η  
CYMOS (“bugs” στη λειτουργία της βάσης, στην  αρχιτεκτονική της βάσης 
κτλ). 

- Εκπαιδεύει προσωπικό του ΤΑΥ, ΤΑΘΕ , ΓΧΚ και του ΤΓΕ στη χρήση της 
βάσης δεδοµένων CYMOS. 

- Ελέγχει και εισάγει δεδοµένα  στη CYMOS. 
- Προσφέρει υποστήριξη στο προσωπικό του ΤΑΥ (Υπηρ. Υδάτινων Πόρων, 

Τερσεφάνου) του ΤΑΘΕ, του ΓΧΚ και του ΤΓΕ σε θέµατα ελέγχου και 
εισαγωγή δεδοµένων στη CYMOS.  

- Συνεργασία µε το ΤΑΘΕ., το ΓΧΚ και το Γραφείο Προγραµµατισµού στις 
προσπάθειες κάλυψης ελλείψεων προσωπικού αναγκαίων για την 
βιωσιµότητα του Σ.Μ.∆. 

 
12.2 Ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν 14 µελέτες πληµµυρών που εκπονήθηκαν από 
ιδιώτες Μελετητές και αφορούσαν διάφορες περιοχές της Κύπρου.  
 
12.3  Εκπονήθηκαν 3 υδρολογικές µελέτες για έργα τα οποία είναι υπό µελέτη από 
το ΤΑΥ (i) στη Κλήρου, (ii) στο Άγιο Ιωάννης Λευκωσίας και (iii)  στην περιοχή 
Πελενδρίου (ΑΜΜΟΣ). 
 
12.4  Μελετήθηκαν/εξετάστηκαν θέµατα που αφορούν τη ρύπανση και ορθολογική 
διαχείριση των νερών. 
 
12.5*  Η Υπηρεσία ασχολήθηκε µε τον έλεγχο της ρύπανσης των νερών από 
βιοµηχανικά, γεωργικά και οικιακά απόβλητα και συµµετείχε στην έκδοση αδειών 
απόρριψης αποβλήτων σύµφωνα µε τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και 
Εδάφους Νόµο. 
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12.6*  Εξετάστηκαν/αξιολογήθηκαν περιβαλλοντικές  µελέτες που 
αφορούσαν την υλοποίηση διαφόρων έργων στα πλαίσια εφαρµογής του περί 
Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόµου. 
 
12.7  Υπολογίστηκε το υδατικό ισοζύγιο των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου το 
οποίο διαβιβάστηκε στη Στατιστική Υπηρεσία για προώθηση του στη EUROSTAT. 
 
12.8  Αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε µαθηµατικό µοντέλο που ετοιµάστηκε από 
Συµβούλους για την προσοµοίωση της ροής και κίνησης θαλασσίου νερού  στον 
υδροφορέα Παραµαλιού. 
 
12.9 Συνεχίζεται για σκοπούς ύδρευσης ο τεχνητός εµπλουτισµός και η ρύθµιση 
των υδροφορέων Γερµασόγειας και Ξεροπόταµου. 
 
12.10 Συνεχίστηκε ο τεχνητός εµπλουτισµός (µε ανακυκλωµένο νερό του 
αποχετευτικού συστήµατος Πάφου) και η παρακολούθηση του υδροφορέα ΄Εζουσας. 
 
12.11*  Συνεχίστηκε ο καθορισµός των ζωνών προστασίας των γεωτρήσεων 
ύδρευσης σύµφωνα µε την Κ∆Π 45/96.  
 
12.12 Συνεχίζεται η ετοιµασία θεµατικών χαρτών GIS που αφορούν τις ζώνες  
προστασίας των γεωτρήσεων ύδρευσης σύµφωνα  µε την Κ∆Π 45/96. Μέσα στο 2008 
ετοιµάστηκαν 15 χάρτες. 
 
12.13 Συνεχίζεται η παρακολούθηση και συντήρηση του υδροµετεωρολογικού 
σταθµού στο Γεφύρι της Παναγιάς (ποταµός Περιστερώνας) ο οποίος εγκαταστάθηκε 
στα πλαίσια συνεργασίας µε το πρόγραµµα Med-Hycos για  άµεση µετάδοση µέσω 
δορυφόρου µετρήσεων (ανά τρίωρο) βροχόπτωσης, θερµοκρασίας και στάθµης 
νερού. 
 
12.14 Συνεχίζεται η αποθήκευση υδρολογικών/υδρογεωλογικών δεδοµένων στην 
Τράπεζα Πληροφοριών ENVIS.  
 
12.15* Υποβλήθηκαν σε ειδικά διαµορφωµένα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στοιχεία για την ποιότητα των επιφανειακών νερών όσον αφορά τις 
επικίνδυνες ουσίες. 

 
12.16* Ετοιµάστηκαν και υποβλήθηκαν  στο δίκτυο EIONET της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πίνακες που αφορούν την ποιότητα των υπογείων νερών. 
 
12.17 Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η προσπάθεια λύσης λειτουργικών 
προβληµάτων της βάσης δεδοµένων ENVIS. 
 
12.18  Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η προσπάθεια µεταφοράς συγχρονισµένων 
στοιχείων (replication) της ENVIS µεταξύ ΤΓΕ και ΤΑΥ. 
 
12.19 Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων που αφορά 
τη διαδικασία αδειοδότησης για ανόρυξη και χρήση γεωτρήσεων. 
 
12.20 Συνεχίστηκε η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων που αφορά την άντληση νερού 
από γεωτρήσεις. 
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12.21 Λειτουργός της Υπηρεσίας Υδρολογίας εκπροσώπησε την Κύπρο σε 
1 εργαστήριο και 2 συνεδρίες στο εξωτερικό που αφορούσαν την εφαρµογή της 
ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διαχείριση κινδύνων πληµµύρας. 
 
12.22 Τεχνικοί της υπηρεσίας παρακολούθησαν σειρά µαθηµάτων σε θέµατα που 
αφορούν τις εργασίες της Υπηρεσίας Υδρολογίας και γενικότερα του ΤΑΥ (χρήση 
λογισµικών GIS και Microsoft Power Point, ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Πρώτες 
Βοήθειες,  Ασφάλεια & Υγεία κτλ.). 
* Σηµείωση: Μετά τον Ιούλιο του 2008 ,τη συγκεκριµένη δραστηριότητα την ανάλαβε 
η Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων. 

 
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, ο έλεγχος της άντλησης και χρήσης υπόγειου νερού, η 
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού(µόλυνσης)και η παροχή συµβουλών σε 
θέµατα χρήσης νερού.  
 
13.2 Πιο ειδικά, το 2008, 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 υπογείων υδάτων από συνολικά πέραν των 
1400 γεωτρήσεων-παρατηρητηρίων. Σε πέραν των 600 από αυτές η µέτρηση γίνεται 
δύο φορές το χρόνο ενώ σε περίπου 530 γεωτρήσεις η συχνότητα µέτρησης είναι 
µεταξύ 3 και 6 φορές ανά έτος, και πέραν των 260 γεωτρήσεων µετρούνται µία φορά 
ή δύο φορές το µήνα. Εγκαταστάθηκε αριθµός καταγραφικών δεδοµένων (data 
logger) σε γεωτρήσεις για τη συνεχή παρακολούθηση των αυξοµειώσεων της 
στάθµης υπογείου νερού. 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, συνεχίστηκε 
η εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης υδάτων (ποταµοί, 
λίµνες/ταµιευτήρες, υπόγειο νερό) σύµφωνα µε το Άρθρο 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 τα ακόλουθα 
δείγµατα: 

- Για βιολογική παρακολούθηση 
o πέραν των 30 δειγµάτων από ποταµούς  
o 28 δείγµατα από 11 ταµιευτήρες 

- Για ιοντικές και για άλλες εξειδικευµένες αναλύσεις ποιότητας που αφορούν 
περιεκτικότητα θρεπτικών, επικίνδυνων ουσιών και άλλων ρύπων: 

o πέραν των 100 δειγµάτων νερού από ποταµούς  
o περίπου 50 δείγµατα νερού από ταµιευτήρες 
o περίπου 80 δείγµατα υπογείου νερού 

Στα πλαίσια των δειγµατοληψιών διεκπεραιώνεται και αριθµός επί τόπου µετρήσεων 
για προσδιορισµό φυσικοχηµικών παραµέτρων νερού. Παράλληλα γίνονται µηνιαίες 
επί τόπου µετρήσεις φυσικοχηµικών παραµέτρων σε συνολικά 64 σηµεία σε ποτάµια 
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σε όλη την Κύπρο. Ο αριθµός σηµείων στα οποία πραγµατοποιούνται µετρήσεις 
είναι κάθε µήνα ανάλογος της ύπαρξης ροής.  
Επιπρόσθετα, γίνεται συστηµατική δειγµατοληψία νερού από γεωτρήσεις και πηγές 
για έλεγχο της ποιότητας των νερών που προορίζονται για ύδρευση. Για το σκοπό 
αυτό λήφθηκαν κατά το 2008 πέραν των 400 δειγµάτων νερού για ιοντική ανάλυση.  
 
13.4  Όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες (π.χ. φυτοφάρµακα, εντοµοκτόνα, βαρέα 
µέταλλα κλπ) εξετάστηκε και αξιολογήθηκε η συγκέντρωση κατά µέσο όρο 60 ουσιών 
από 26 σηµεία ποταµών και από 8 σηµεία σε φράγµατα (2040 παράµετροι 
συνολικά). Όλα  τα δεδοµένα  υποβλήθηκαν σε µορφή έκθεσης στην Ε .Ε. στο σύστηµα 
WISE.  
 
13.5 Τέθηκε σε λειτουργία η καινούργια βάση δεδοµένων Cymos στην οποία 
εισάγονται τα αποτελέσµατα τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής 
παρακολούθησης ποταµών, ταµιευτήρων, υπογείου νερού και πηγών.  
 
13.6 Εξετάσθηκαν πέραν των 3.900 αιτήσεων για ανόρυξη γεωτρήσεων, 
εγκατάσταση µηχανηµάτων κ.α. καθώς και περίπου 770 αιτήσεις για επιδότηση 
ανόρυξης γεωτρήσεων για οικιακή χρήση. Εξετάσθηκαν επίσης και πληθώρα 
αιτήσεων άδειας απόρριψης αποβλήτων µέσα στα πλαίσια του νόµου περί 
προστασίας των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Έγινε επίσης έλεγχος υδροµετρητών 
σε πέραν των 2300 γεωτρήσεων (Επαρχία Λευκωσίας περίπου 2.100, Επαρχία 
Πάφου περίπου 80, Επαρχία Λεµεσού περίπου 150).  
 
13.7 ∆ηµιουργήθηκε καινούργια τράπεζα πληροφοριών για την καταχώρηση όλων 
των σχετικών µε την αδειοδότηση γεωτρήσεων στοιχειών. Η εισαγωγή δεδοµένων 
άρχισε κατά το 2008 και ήδη καταχωρήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις από το 2004 µέχρι 
σήµερα για την Επαρχία Λευκωσίας.  
  
13.8 Συνεχίστηκε ο καθορισµός ζωνών προστασίας γεωτρήσεων ύδρευσης. 
Συγκεκριµένα, από τις 350 περίπου γεωτρήσεις ύδρευσης έχουν καθοριστεί µέχρι 
τώρα γύρω στις 100 ζώνες προστασίας.  
 
13.9 Ξεκίνησε µια έρευνα για τη χρήση νερού από πλυντήρια αυτοκινήτων για 
διαπίστωση των πηγών νερού τους καθώς και για εκτίµηση των ποσοτήτων που 
καταναλώνουν. 
 
13.10 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 των υδατικών συστηµάτων 
των ποταµών και ταµιευτήρων της Κύπρου. Η επίβλεψη της όλης εργασίας έγινε και 
γίνεται από την Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων. 
 
13.11 Συνεχίστηκε η παροχή δεδοµένων σε µελετητικά γραφεία, συµβούλους, 
φοιτητές κλπ. Συγκεκριµένα το 2008 παραχωρήθηκαν στοιχεία σε πέραν των 25 
περιπτώσεων.  
 
13.12 Συνεχίστηκε και φέτος η υποβολή στοιχείων στο δίκτυο Eionet της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα νερού ποταµών και ταµιευτήρων καθώς και 
για τα υπόγεια ύδατα.  
 
                                                                                                                                                                                                                  



Χωρητικότητα Αποθέματα Εισροή

Ε.Κ.Μ. 01-01-08 1/1/-31/12/08 Υδρευση Αρδευση Εμπλουτ Ολικό

1 Χρυσοχού
1.1 Φράγματα

(ι) Ευρέτου 24,000 6,070 1,206 3,727 3,727
(ιι)Πωμός 0,860 0,314 0,288 0,602 0,602
(ιιι) Αγία  Μαρίνα 0,298 0,075 0,111 0,114 0,114
(ιv) Αργάκα 0,990 0,364 0,422 0,634 0,634

Ολικό 26,148 6,823 2,027 5,077 5,077
1.2 Γεωτρήσεις 0,138 0,138

Ολικό  Χρυσοχούς 5,215 5,215

2 Πάφος
2.1 Φράγματα

(ι) Ασπρόκρεμμος 52,375 7,847 2,319 5,607 0,350 0,157 6,114
(ιι) Μαυροκόλυμπος 2,180 0,325 0,074 0,245 0,245

Ολικό 54,555 8,172 2,393 5,607 0,595 0,157 6,359

2.2
   Γεωτρήσεις & Eκτροπές( Σύστημα   
Υδατ.Πάφου 3,004 3,004

2.3 Υδροφ.Εζουσας-∆ιαρίζου 2,979 0,026 3,005

Ολικό  Πάφου 8,611 3,574 0,183 12,368

3

Νότιος Αγωγός
Βασιλικός - Πεντάσχοινος
Γερμασόγεια - Πολεμίδια

3.1 Φράγματα
(ι) Κούρης 115,000 4,782 5,431 9,217 0,576 1,283 11,076
(ιι) Καλαβασός 17,100 0,063 0,104 0,017 0,114 0,131
(ιιι) Λεύκαρα 13,850 0,141 0,013 0,033 0,033
(ιv) ∆ιπόταμος 15,500 0,140 0,021 0,040 0,040
(v) Γερμασόγεια 13,500 0,192 0,556 0,084 0,084
(vi) Πολεμίδια 3,400 1,040 0,045 0,000
(vιι)   Κίτι 0,000
(vιιι) ΄Αχνα 6,800 0,127 0,000 0,000

Ολικό 185,150 6,485 6,170 9,234 0,847 1,283 11,364
3.2 Γεωτρήσεις  Λάρνακας-Λ/σιας 1,936 1,936
3.3 Γεωτρήσεις  Λεμεσού για Υδρευση 6,800 6,800
3.4 Γεωτρήσεις  Λεμεσού για Αρδευση 4,110 4,110
3.5 Αφαλάτωση-Λάρνακα+∆εκέλεια 32,470 0,025 32,495
3.6 Αφαλάτωση Μονής 0,098 0,098
3.7 Απο Πλοία 3,314 3,314
3.8 Εμπλουτισμό απο Πλοία 1,512 1,512
3.9 Ανακυκλ. Νερό   ∆υτικά 

καί  Ανατολικά τής  Λεμεσού 4,710 4,710
3.10 Γεωτρήσεις Βασιλ./Πεντάσχοινου 0,860 0,860
3.11 Ανακυκλ. Νερό    Λάρνακας 1,244

Ολικό  Ν.Α./ Β.Π  /Γ.Π 53,852 10,552 2,795 67,199

4 Εργα Επ. Λευκωσίας

4.1 Φράγματα
Ξυλιάτος 1,430 0,884 0,130 0,845 0,845
Βυζακιά 1,690 0,697 0,150 0,279 0,279
Καλοπαναγιώτης 0,363 0,363 0,266 0,351 0,351
Λύμπια 0,220 0,000

Ολικό 3,703 1,944 0,546 0,000 1,475 0,000 1,475

4.2 Ανακυκλ.Νερό Βαθειάς Γωνιάς 0,068
5 Αρμίνου 4,300 1,799 4,567 1,027 1,027
6 Αυδήμου-Παραμάλι 0,276 0,276

ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Φράγματα 14,841 7,994 2,467 25,302
Γεωτρήσεις 11,740 8,087 19,827
Αφαλάτωση 32,568 0,025 32,593
Απο Πλοία 3,314 0,000 1,512 4,826
Ανακυκλωμένο Νερό 4,710 4,710

ΟΛΙΚΟ 273,856 25,223 15,703 62,463 20,816 3,979 87,258
Εμπλουτισμός

Συνολική Κατανάλωση Γεωτρ.Υδρευσης -2,952 84,306
ΣΗΜ: Ολική ποσότητα Ανακυκλωμένου νερού στο υδατικό ισοζύγιο 6,7 εκ.κυβ.μ. * ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
( 4.7 εκ.κυβ.μ.στην Λεμεσό+2,0 εκ.κ.μ. της Πάφου που συμπεριλαμβάνεται στις γεωτρήσεις Εζουσας)
Αρδευση Πολεμιδιών απο Ανακυκλωμένο νερό.
Αρδευση Αυδήμου-Παραμάλι απο ποταμό.
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