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Το  παρόν  έντυπο  ετοιμάστηκε  από  την  Υπηρεσία  Υδρομετρίας  του  Τμήματος    Αναπτύξεως  Υδάτων  kai 

δημοσιεύεται  σύμφωνα  με  το  Άρθρο  14.1.(α)  της  Οδηγίας  Πλαίσιο  περί  Υδάτων  (2000/60/ΕΚ)  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Άρθρο 22.3.(γ) του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 13(Ι)/2004. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

- Ηλ. Ταχυδρομείο: wfd@wdd.moa.gov.cy 

- Tηλέφωνο: 22609355 

από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεταξύ των ωρών 7:30 – 15:00
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων  (ΤΑΥ)  του Υπουργείου  Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος, μαζί με άλλους αρμόδιους φορείς, εργάζεται για την προστασία και 

διατήρηση  των  υδατικών  πόρων  της  Κύπρου,  προς  όφελος  της  κοινωνίας  και  του 

περιβάλλοντος.  

Στόχος μας  είναι να επιτύχουμε βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων 

της Κύπρου. Αυτό προϋποθέτει: 

 Καλής  Ποιότητας  υπόγεια  και  επιφανειακά  (ποτάμια,  λιμναία  και  παράκτια) 

ύδατα, σε επαρκές ποσότητες για τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο.  

 Βελτιστοποίηση  της  παροχής  Οικοσυστημικών  Υπηρεσιών  από  υδάτινα 

συστήματα  με  την  εξασφάλιση  και  διατήρηση  Καλής  κατάστασης 

οικοσυστημάτων. 

 Βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης νερού και διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 

για τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. 

 

Για  το  σκοπό  αυτό  και  σε  συμμόρφωση  με  τις  πρόνοιες  της  Ευρωπαϊκής  Οδηγίας 

Πλαίσιο  περί  Υδάτων  2000/60/ΕΚ  (ΟΠΥ),  το  ΤΑΥ  προχωρεί  στην  εκπόνηση  του  3ου 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου (ΣΔΛΑΠ). Το Σχέδιο αυτό, 

με βάση το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας, αναθεωρείται και ενημερώνεται 

ανά εξαετία.   

Η  εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  και  ενεργούς  συμμετοχής  όλων  των 

επηρεαζόμενων φορέων, αλλά και του ευρύτερου κοινού, στην εκπόνηση του Σχεδίου, 

θεωρείται ως βασικό συστατικό επιτυχίας για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων.  

Επομένως, κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου, θα πρέπει να: 

- Υπάρχει  επαρκής  και  συνεχής  πληροφόρηση  προς  όλους,  μέσω  εύκολα 

προσβάσιμων πηγών πληροφόρησης. 

- Παρέχεται  η  δυνατότητα  αποτελεσματικής  δημόσιας  διαβούλευσης  σε  όλα  τα 

κύρια στάδια του σχεδιασμού και εκπόνησης του σχεδίου. 

- Παρέχεται  υποστήριξη  στην  ενεργό  συμμετοχή  όλων  των  ενδιαφερόμενων 

φορέων. 
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2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Στόχοι  της  παρούσας  δημόσιας  διαβούλευσης  (1η  φάση  διαβούλευσης)  είναι  να 

καθοριστούν  τα  βασικότερα στάδια  και  ορόσημα  της  διαδικασίας  εκπόνησης  του  3ου 

ΣΔΛΑΠ  της  Κύπρου,  μέχρι  τον  Δεκέμβριο  2021,  με  την  ενεργό  συμμετοχή  των 

ενδιαφερόμενων φορέων. 

Μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα παρουσιαστεί και θα οριστικοποιηθεί: 

 Το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών ετοιμασίας του 3ου  ΣΔΛΑΠ. 

 Οι διαδικασίες, μέσα από τις οποίες θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

να συνεισφέρουν στη διαδικασία ετοιμασίας του 3ου ΣΔΛΑΠ. 

 Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση του Σχεδίου. 

Παράλληλα  μέσα  από  τη  διαδικασία  της  πρώτης  φάσης  της  διαβούλευσης  θα 

παρέχεται  στους  ενδιαφερόμενους,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της,  η  ευκαιρία  να 

εκφράσουν  τις  απόψεις    τους  ως  προς  τη  διαδικασία  που  θα  ακολουθηθεί,  το 

χρονοδιάγραμμα  και  τον  τρόπο  που  εμπλέκονται  στη  διαδικασία  εκπόνησης  του 

σχεδίου,  ώστε  να  σχεδιαστεί  συλλογικά  ένα  σχέδιο  για  την  ολοκληρωμένη  και 

αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων της Κύπρου. 

H  παρούσα  διαβούλευση  απευθύνεται  προς  φορείς  του  κρατικού  και  ημι‐κρατικού 

τομέα, του ιδιωτικού τομέα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών κ.α., όπως: Κρατικούς 

και  ημι‐κρατικούς  φορείς,  κυβερνητικά  τμήματα,  τοπικές  αρχές,  ερευνητικά  και 

ακαδημαϊκά  ιδρύματα,  μη  κυβερνητικούς  ή/και  μη  κερδοσκοπικούς    οργανισμούς, 

περιβαλλοντικές  οργανώσεις,  επιστημονικούς  συνδέσμους,  μελετητικά  γραφεία, 

οργανισμούς  ιδιωτικού  τομέα,  ομοσπονδίες  βιομηχάνων,  επιμελητήρια,  εταιρίες, 

συνδέσμους  καταναλωτών,  οργανώσεις  γεωργών  και  κτηνοτρόφων,  καταναλωτές  και 

χρήστες νερού που συμμετέχουν,  επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη διαχείριση των 

υδάτων.
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3 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ; 

Το νερό αποτελεί απαραίτητο συστατικό στη ζωή μας και η διατήρηση καλής ποιότητας 

αλλά και επαρκούς ποσότητας υδάτων, είναι καθοριστική για την εύρυθμη λειτουργία 

της κοινωνίας, της οικονομίας, των οικοσυστημάτων και του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Παράλληλα,  η  προσπάθεια  για  τη  διατήρηση  υδάτων  καλής  ποιότητας  συμβάλει 

μεταξύ  άλλων,  στην  προστασία  της  δημόσιας  υγείας.  Αυτό  αφορά  φυσικά,  τόσο  τα 

επιφανειακά  ύδατα,  όσο  και  τα  υπόγεια.  Η  διασφάλιση  υδάτων  καλής  ποιότητας  σε 

ένα νησί με έντονη δραστηριότητα, τόσο στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας όσο και 

στον  τομέα  των  υπηρεσιών  και  κυρίως  στον  τουριστικό  κλάδο,  και  που  μαστίζεται 

διαχρονικά από προβλήματα ανομβρίας, αποτελεί σημαντική και  ιδιαίτερη πρόκληση. 

Η  διαρκής  βελτίωση  της  ποιότητας  των  υδάτων  μας  αλλά  και  η  βελτιστοποίηση  της 

εξοικονόμησης νερού για τη διατήρηση επαρκών ποσοτήτων, συμβάλει στη στήριξη και 

ενίσχυση  των πιο  πάνω  τομέων,  στην  εξασφάλιση υψηλού  επιπέδου ποιότητας  ζωής 

και στη διατήρηση υγειών οικοσυστημάτων με πλούσια βιοποικιλότητα. 

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων, επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή της Οδηγίας 

Πλαίσιο  περί  Υδάτων  2000/60/ΕΚ,  τον  βασικό  πυλώνα  πολιτικής  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  για  τη  διαχείριση  των  Υδάτων  της  Ευρώπης.  Η  ΟΠΥ  εφαρμόζεται  μέσω  της 

διαχείρισης  σε  επίπεδο  Περιοχής  Λεκάνης  Απορροής  Ποταμού  (ΠΛΑΠ),  η  οποία 

αποτελείται από πολλές  λεκάνες απορροής ποταμών, συμπεριλαμβανομένου και  των 

παράκτιων υδάτων στην εκβολή τους.  

Για την κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού  εκπονείται ένα Σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκάνης  Απορροής  Ποταμού  της  Κύπρου  (ΣΔΛΑΠ)  το  οποίο  αναθεωρείται  μέσα  από 

εξαετείς κύκλους διαχείρισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας. Επομένως και οι 

δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ υλοποιούνται σε επίπεδο ΠΛΑΠ.  

Με την εφαρμογή του Άρθρου 3, η Κύπρος έχει θεωρηθεί ως μια ΠΛΑΠ, αποτελούμενη 

από  70  κύριες  λεκάνες  απορροής.  Η  περιοχή  που  ελέγχεται  από  την  κυβέρνηση  της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και στην οποία εφαρμόζεται σήμερα το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 

περιλαμβάνει  47  κύριες  λεκάνες  απορροής,  όπως  φαίνεται  στο  Χάρτη  1.  Έτσι,  για 

ολόκληρο το νησί και τα υδατικά του σώματα, καταρτίζεται και εφαρμόζεται ένα μόνο 

ΣΔΛΑΠ, το οποίο αναθεωρείται ανά εξαετία.  

Το 1ο  ΣΔΛΑΠ  της Κύπρου δημοσιεύθηκε  το 2011 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε με 

την  δημοσίευση  του  2ου  ΣΔΛΑΠ  το  2015  (2015‐2021).  Τα  σχετικά  έγγραφα  είναι 

διαθέσιμα  στην  ιστοσελίδα  του  ΤΑΥ  στον  ακόλουθο  σύνδεσμο:    

http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfd.nsf/home_gr/home_gr?Opendocument 



1η Φάση Διαβούλευσης για την Εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ – Άρθρο 14.1(α) 

‐7‐ 

 Χάρτης 1: Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου 

 

Το Σχέδιο Διαχείρισης επικεντρώνεται στην επίτευξη της προστασίας, της βελτίωσης και 

της  βιώσιμης  χρήσης  του  υδάτινου  περιβάλλοντος,  δηλαδή  των  επιφανειακών 

χερσαίων νερών (λίμνες και ποτάμια), των υπόγειων νερών, των οικοσυστημάτων που 

εξαρτώνται  από  τα  νερά  και  των  παράκτιων  νερών  (ως  και  1  ναυτικό  μίλι  από  την 

ακτή)1.  

   

                                                       

1 Στην Κύπρο δεν υπάρχουν μεταβατικά ύδατα και γι’ αυτό δεν δηλώθηκαν τέτοια στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 
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Οι  κύριες  δράσεις  στη  διαδικασία  σχεδιασμού  και  διαχείρισης  σε  επίπεδο  λεκάνης 

απορροής αφορούν: 

- Αναθεώρηση  των  Υδατικών  Σωμάτων  (ΥΣ)  και  της  τυπολογίας  τους,  όπου 

απαιτείται.  

- Αξιολόγηση  των  πιέσεων,  που  ασκούνται  στα  νερά  από  τις  ανθρώπινες 

δραστηριότητες, καθώς και των επιπτώσεων τους. 

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης των ΥΣ. 

- Εντοπισμό  των  περιπτώσεων  όπου  απαιτείται  βελτίωση  της  κατάστασης  των 

υδάτων  (από  συνδυασμό  των  αποτελεσμάτων  του  προγράμματος 

παρακολούθησης με την αξιολόγηση των πιέσεων και των επιπτώσεων τους). 

- Εντοπισμό  των  σημαντικότερων  ζητημάτων  διαχείρισης  των  υδάτων  στην 

Κύπρο. 

- Προσδιορισμός  των  πλέον  κατάλληλων  δράσεων/μέτρων  διαχείρισης  και 

καθορισμός των πιο κατάλληλων οργανισμών/φορέων που θα υλοποιήσουν τα 

μέτρα. 

- Παρακολούθηση  της  ποιότητας  των  υδάτων,  για  αξιολόγηση  της 

αποτελεσματικότητας των μέτρων στα πλαίσια του επόμενου ΣΔΛΑΠ. 

- Παράλληλη ποσοτική παρακολούθηση των υδάτων λόγω της άμεσης εξάρτησης 

της ποιότητας από την ποσότητα των υδάτων.  

Η  παρούσα  διαβούλευση,  αφορά  ουσιαστικά  την  έναρξη  της  προεργασίας  για  την 

υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων και την ετοιμασία του 3ου ΣΔΛΑΠ της Κύπρου που 

αφορά την περίοδο 2021‐2027, ενώ παράλληλα αξιολογούνται τα αποτελέσματα από 

την εφαρμογή του 2ου ΣΔΛΑΠ. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εργασίες που θα υλοποιηθούν για την ετοιμασία του 

3ου  ΣΔΛΑΠ  και  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  οι  ενδιαφερόμενοι  φορείς  θα  μπορούν  να 

συμμετάσχουν  ενεργά  στη  διαδικασία  εκπόνησης  του  νέου  Διαχειριστικού  Σχεδίου.
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4 ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Ο  αποτελεσματικός  σχεδιασμός  και  υλοποίηση  του  σχεδίου  διαχείρισης  απαιτεί  την 

ενεργό συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων και κύριων ενδιαφερόμενων φορέων, 

όπως οι δημόσιοι, ημι‐κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς, τοπικές αρχές, τοπικά Συμβούλια 

Υδατοπρομήθειας  καθώς  και  των  χρηστών  νερού.  Σε  αυτό  αποσκοπεί  η  δημόσια 

διαβούλευση και το παρόν έντυπο, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πιο 

πάνω φορέων. 

Εντός  του  κειμένου  παρατίθενται  συγκεκριμένες  ερωτήσεις  για  διευκόλυνση  της 

συμμετοχικότητας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν περαιτέρω, με την 

αποστολή  περαιτέρω  σχολίων  και  απόψεων  ως  προς  τη  διαδικασία  σχεδιασμού.  Τα 

ερωτήματα  αυτά  μπορεί  να  υποβληθούν  διαδικτυακά  με  ηλεκτρονική  επιστολή  ή  με 

έντυπη επιστολή προς τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. 

Παράλληλα,  προς  το  τέλος  της  εξάμηνης  περιόδου  της  πρώτης  φάσης  της  δημόσιας 

διαβούλευσης,  θα  πραγματοποιηθεί  ανοικτή  ενημερωτική  ημερίδα,  όπου  για  ακόμα 

μια φορά, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις 

τους επί της διαδικασίας εκπόνησης του σχεδίου. 

Οι απαντήσεις και πιθανά σχόλια, θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση του 3ου ΣΔΛΑΠ.  

Περίληψη  των  αποτελεσμάτων  της  παρούσας  διαβούλευσης  θα  δημοσιευτούν  με  το 

πέρας της περιόδου διαβούλευσης, με τη μορφή έκθεσης, στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ.   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 Είχατε συμμετάσχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις για τη συν-διαμόρφωση 

του 1ου ή/και 2ου ΣΔΛΑΠ; Αν ναι, θεωρείτε ότι οι εισηγήσεις ή οι       

ανησυχίες σας λήφθηκαν υπόψη στο τελικό Σχέδιο Διαχείρισης;  
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5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες για την εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ ξεκινούν τώρα και θα διαρκέσουν μέχρι 

και το τέλος του έτους 2021, οπότε το αναθεωρημένο σχέδιο θα μπει σε εφαρμογή.  

Η δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει τρεις βασικές φάσεις: 

Φάση  Ενέργεια Χρονική περίοδος 

1 
Διαβούλευση για τον καθορισμό των βασικών 

σταδίων και ορόσημων εκπόνησης του σχεδίου. 
Ιούνιος – Δεκέμβριος 2019 

2 
Διαβούλευση για τα σημαντικά ζητήματα 

διαχείρισης των υδάτων 
Ιανουάριος ‐ Ιούνιος 2020 

3 
Διαβούλευση για το Προσχέδιο Διαχείρισης 

Λεκάνης Απορροής Κύπρου 
Απρίλιος  ‐ Σεπτέμβριος 2021 

Η  δημοσιοποίηση  του  χρονοδιαγράμματος  και  του  προγράμματος  εργασιών  με  το  

παρόν έγγραφο, μας επιτρέπει να καθορίσουμε κρίσιμα χρονικά σημεία/ορόσημα στα 

οποία  το  κοινό  μπορεί  να  παρέμβει  και  να  συμβάλει  ενεργά  στη  διαδικασία 

διαμόρφωσης  του  σχεδίου,  έχοντας  ενώπιον  του  τον  οδικό  χάρτη  της  διαδικασίας. 

Επιπρόσθετα, θα διασφαλίσει ότι έχουν καθοριστεί τα ορόσημα αυτά στο πρόγραμμα 

εργασιών, ώστε οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να συμβάλουν με τις παρεμβάσεις τους 

σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

Για  την  ετοιμασία  του  3ου  Σχεδίου  θα  διοργανωθούν  κατ’  ελάχιστον  τρεις  ανοικτές 

συναντήσεις  δημόσιας  διαβούλευσης.  Για  τη  διευκόλυνση  και  την  ενημέρωση  των 

συμμετεχόντων  θα  ετοιμαστούν  και  θα  δημοσιευθούν  σχετικά  έντυπα  είτε  για 

ενημέρωση  είτε  για  διαβούλευση.  Όλο  το  σχετικό  υλικό  θα  αναρτάται  και    στην 

ιστοσελίδα του ΤΑΥ στο:  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 

Η  ανταπόκριση  και  συμβολή  των  ενδιαφερόμενων  φορέων  σε  κάθε  φάση 

διαβούλευσης  θα  επηρεάσει  την  όλη  διαδικασία,  με  απώτερο  στόχο  τη 



1η Φάση Διαβούλευσης για την Εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ – Άρθρο 14.1(α) 

‐11‐ 

Συνδιαμόρφωση  του  3ου  ΣΔΛΑΠ,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  τόσο  στους 

στόχους  της  ΟΠΥ  και  τις  απαιτήσεις  των  υδάτινων  οικοσυστημάτων,  όσο  και  στις 

απαιτήσεις και προσδοκίες των ιδίων των χρηστών νερού.  

Τα βασικά βήματα/ενέργειες και ο στόχος τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

σχεδιασμού επεξηγούνται συνοπτικά πιο κάτω και παρατίθενται στον Πίνακα 1. 

 

 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης 

Η  1η  Φάση  της  δημόσιας  διαβούλευσης  ξεκινά  με  τη  δημοσίευση  του  παρόντος 

εγγράφου (Ιούνιος 2019) και θα διαρκέσει 6 μήνες, μέχρι δηλαδή το Δεκέμβριο 2019. 

Βασικός  στόχος  της  φάσης  αυτής  είναι  να  καθοριστούν  τα  βασικότερα  στάδια  και 

ορόσημα  της  διαδικασίας  εκπόνησης  του 3ου  Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου, με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων.  

 

 Επισκόπηση των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των 

υδάτων - 2η Φάση Δημόσιας διαβούλευσης 

Στο  στάδιο  αυτό  θα  γίνει  αναθεώρηση  των  υδατικών  σωμάτων  της  Κύπρου 

προκειμένου  να  εφαρμοστούν  τροποποιήσεις,  όπου  κριθεί  αναγκαίο.  Ακολούθως  θα 

γίνει  επισκόπηση  των  σημαντικών  πιέσεων  που  ασκούνται  στα  νερά  από  τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους. Τα στοιχεία αυτά 

θα  βοηθήσουν  στον  εντοπισμό  των  υδατικών  σωμάτων  που  κινδυνεύουν  να  μην 

πετύχουν  τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους  της Οδηγίας μέχρι  το 2027 και θα 

παρουσιαστούν  προτάσεις  για  πιθανή  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  αυτών.  Η 

επισκόπηση  θα  τεθεί  σε  εξάμηνη  δημόσια  διαβούλευση  (2η  φάση  δημόσιας 

διαβούλευσης)  μεταξύ  Ιανουαρίου  και  Ιουνίου  2020,  προκειμένου  να 

οριστικοποιηθούν  τα  αποτελέσματα  της.  Αυτά  θα  αποτελέσουν  τον  πυρήνα  για  την 

ετοιμασία του 3ου ΣΔΛΑΠ.  
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 Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Κύπρου - 3η Φάση 

Δημόσιας Διαβούλευσης 

Το Προσχέδιο του σχεδίου διαχείρισης θα τεθεί σε εξάμηνη δημόσια διαβούλευση την 

περίοδο μεταξύ Απριλίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2021 περίπου, μέσω της οποίας θα 

πάρει την τελική του μορφή. Το προκαταρκτικό αυτό σχέδιο θα παρουσιάζει την 

υφιστάμενη κατάσταση των υδάτων στην Κύπρο, τα προβλήματα που αυτά 

αντιμετωπίζουν και πως μπορούν να επιλυθούν μέσω της εφαρμογής ενός 

Προγράμματος Μέτρων, κατά την περίοδο από το 2021 μέχρι το 2027. Επιπρόσθετα, 

θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των μέτρων αυτών, εκτίμηση του κόστους 

υλοποίησης, αναφορά στον φορέα υλοποίησης, καθώς και άλλες σημαντικές 

λεπτομέρειες.  

Σημειώνεται ότι, για το προσχέδιο θα εκπονηθεί Προκαταρκτική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία θα δημοσιευτεί και θα τεθεί σε 

δημόσια διαβούλευση την ίδια χρονική περίοδο με τη διαβούλευση του προσχεδίου 

διαχείρισης. Με την ολοκλήρωση του ΣΔΛΑΠ, θα επικαιροποιηθεί αντίστοιχα και η 

ΣΜΠΕ και θα υποβληθεί στην περιβαλλοντική αρχή για αξιολόγηση. 
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Πίνακας 1: Βασικές εργασίες και ορόσημα κατά τον καταρτισμό του 3ου ΣΔΛΑΠ 

Φάση  Ενέργεια  Βασικές εργασίες  Ιούνιος        
2019 

 

 

 

 

 

 

 

Δεκέμβριος 
2019 

 

Ιανουάριος 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιούνιος        
2020 

1η
 Φ

ά
σ
η
 Δ
η
μ
ό
σ
ια
ς 
Δ
ια
β
ο
ύ
λε
υ
σ
η
ς 

Παρουσίαση του 
χρονοδιαγράμματος και 
του προγράμματος 
εργασιών 

- Παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος και του 
προγράμματος εργασιών για την εκπόνηση του 
3ου ΣΔΛΑΠ. 

- Ενημέρωση για τις δράσεις διαβούλευσης κατά 
την περίοδο εκπόνησης του σχεδίου. 

- Διερεύνηση του τρόπου συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων στην όλη διαδικασία. 

- Καθορισμός των ενδιαφερόμενων φορέων που 
θα λάβουν μέρος στο σχεδιασμό. 

- Δημοσιοποίηση του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης τον Ιούνιο 2019 και διαβούλευση 
έως τον Δεκέμβριο 2019. 

2
η
 Φ

ά
σ
η
 Δ
η
μ
ό
σ
ια
ς 
Δ
ια
β
ο
ύ
λε
υ
σ
η
ς 

Σημαντικά ζητήματα 
διαχείρισης των υδάτων 

- Αξιολόγηση της επίτευξης των περιβαλλοντικών 
στόχων που προσδιορίστηκαν στο 2ο ΣΔΛΑΠ. 

- Αναθεώρηση της ανάλυσης των χαρακτηριστικών 
της λεκάνης απορροής (υδατικά σώματα και 
τυπολογία) και των σημαντικών πιέσεων και 
επιπτώσεων στα νερά. 

- Εντοπισμός των σημαντικών ζητημάτων 
διαχείρισης υδάτων, τα οποία θα αποτελέσουν 
τον πυρήνα για την ετοιμασία του ΣΔΛΑΠ και θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή 
του. 

- Δημόσια διαβούλευση των σημαντικών 
ζητημάτων διαχείρισης υδάτων έως τον Ιούνιο 
2020. 
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3η
 Φ

ά
σ
η
 Δ
η
μ
ό
σ
ια
ς 
Δ
ια
β
ο
ύ
λε
υ
σ
η
ς 

Προσχέδιο 3ου ΣΔΛΑΠ 

- Ετοιμασία προσχεδίου του 3ου ΣΔΛΑΠ 
συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος 
μέτρων, για την περίοδο εφαρμογής του 3ου 
ΣΔΛΑΠ (2021 έως 2027). 

- Ετοιμασία άλλων εκθέσεων τεκμηρίωσης του 3ου 
ΣΔΛΑΠ. 

- Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Ξηρασίας 

- Ετοιμασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
για την αξιολόγηση των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή 
του Σχεδίου, της άμβλυνσης των επιπτώσεων και 
της διερεύνησης των εναλλακτικών προτάσεων. 

- Οριστικοποίηση του ΣΔΛΑΠ και της  Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις επιπτώσεις από 
την εφαρμογή του 3ου ΣΔΛΑΠ. 

Απρίλιος 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεπτέμβριος 
2021 

    - Δημοσίευση του 3ου  ΣΔΛΑΠ που θα καθορίσει το 
πλαίσιο  των  περιβαλλοντικών  στόχων  για  τους 
υδάτινους  πόρους  καθώς  και  τη  στρατηγική  για 
την επίτευξη των στόχων αυτών για την περίοδο 
από  το  2021  έως  το  2027,  μέσω  του 
προγράμματος μέτρων. 

- Το  3ο  ΣΔΛΑΠ,  συμπεριλαμβανομένου  και  του 
Προγράμματος  Μέτρων,  θα  εγκριθεί  από  το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

 

 

 

Δεκέμβριος 
2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 Θεωρείτε ότι το χρονοδιάγραμμα και η κατανομή εργασιών που προτείνονται είναι 
εφικτοί και προσφέρουν τη δυνατότητα εμπλοκής σας στη διαδικασία          

διαμόρφωσης του Σχεδίου Διαχείρισης; 

Αν όχι, ποιες τροποποιήσεις θα προτείνατε;  
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6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

 Ενημέρωση Ενδιαφερομένων Φορέων  

Για την άμεση ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων φορέων ώστε να 
συμβάλουν  ενεργά στην  εκπόνηση  του  σχεδίου,  σε  κάθε φάση διαβούλευσης  και 

καθ’ όλη τη διάρκεια τους, το ΤΑΥ: 

1. Θα  κοινοποιεί  όλα  τα  έντυπα,  έγγραφα  και  εκθέσεις  στην  ιστοσελίδα  του 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument. 

2. Θα διοργανώσει 3 τουλάχιστον ημερίδες δημόσιας διαβούλευσης. 

3. Θα προβάλει  τη διεξαγωγή κάθε προγραμματισμένης ημερίδας διαβούλευσης 

μέσω του ημερήσιου τύπου και της ιστοσελίδας του. 

4. Θα  παρέχει  σχετικά  έντυπα,  έγγραφα  και  όποιο  άλλο  υλικό  κρίνεται 

απαραίτητο για ενημέρωση, σε κάθε ημερίδα διαβούλευσης.  

5. Θα  παρέχει  την  απαιτούμενη  πληροφόρηση  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

6. Θα  ετοιμάζονται  και  θα  τίθενται  στη  διάθεση  του  κοινού  επικαιροποιημένα 

ερωτηματολόγια για διευκόλυνση της δημόσιας συμμετοχής. 

7. Αν  κριθεί  απαραίτητο  θα  διοργανώσει  θεματικές  ή  τοπικές  συναντήσεις  με 

συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

 

 

 

   

Κρίνετε ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, όπως περιγράφεται, είναι 

επαρκής για την αποτελεσματική εμπλοκή των ενδιαφερόμενων          

φορέων;  
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  Συμμετοχή στην εκπόνηση του ΣΔΛΑΠ 

Η  προηγούμενη  εμπειρία,  από  την  εκπόνηση  του  1ου  και  του  2ου  ΣΔΛΑΠ  έχει 

αποδείξει  ότι  ο  καταρτισμός  ενός  επιτυχημένου  και  αποδεκτού  Διαχειριστικού 

Σχεδίου  προϋποθέτει  την  εμπλοκή  των  ενδιαφερόμενων  φορέων,  οι  οποίοι  θα 

πρέπει  να  μπορούν  να  εκφράσουν  τις  θέσεις  και  τους  προβληματισμούς  τους, 

συνεισφέροντας  ενεργά  στην  όλη  διαδικασία.  Η  συλλογική  εργασία  με  τους 

ενδιαφερόμενους  φορείς  και  η  παροχή  πληροφοριών,  είτε  μέσω  γραπτών 

παρατηρήσεων,  είτε  μέσω  διαλόγου,  παρέχει  την  ευκαιρία  σε  πολλούς 

ενδιαφερόμενους φορείς να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία 

σχεδιασμού.  

Η  αλληλεπίδραση  των  ενδιαφερόμενων  με  την  αρμόδια  αρχή,  επιτρέπει  στην 

ενημέρωση, στην ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών και στοιχείων που δύναται 

να αξιοποιηθούν κατά τον καταρτισμό του σχεδίου, στην καλύτερη κατανόηση των 

προβλημάτων  και  αναγκών  που  υπάρχουν  αμφότερα  και  συμβάλλει  στον 

προσδιορισμό εύστοχων μέτρων διαχείρισης. 

Επομένως  μια  αποτελεσματική  διαβούλευση  θα  συμβάλει  καταλυτικά  στη 

διαμόρφωση  ενός  Σχεδίου Διαχείρισης με  ένα πιο αποτελεσματικό  και αποδοτικό 

πρόγραμμα  μέτρων.  Επομένως,  η  συμβολή  του  καθενός  από  εσάς  συνιστά 

σημαντική  παράμετρο  προς  την  επίτευξη  των  στόχων  της  ΟΠΥ  και  κρίνεται 

απαραίτητη στη διαδικασία διαμόρφωσης του 3ου ΣΔΛΑΠ. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

 

 

 

   

Κατά την εκπόνηση των προηγούμενων ΣΔΛΑΠ πραγματοποιήθηκαν 

περιφερειακές ημερίδες διαβούλευσης, κάτι που προγραμματίζεται να γίνει 

και στο παρόν σχέδιο. Πιστεύετε ότι  μέσα από τέτοιες δομές           

μπορείτε να συνεισφέρετε ικανοποιητικά;   

Αν όχι, μπορείτε να εισηγηθείτε άλλους τρόπους εμπλοκής σας;    
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 Ημερίδες διαβούλευσης και ενδιαφερόμενοι φορείς 

6.3.1 Διεξαγωγή ημερίδων διαβούλευσης 

Λόγω  της  χωρικά  ευρείας  περιοχής  που  καλύπτει  το  υπό  εκπόνηση  Σχέδιο 

Διαχείρισης  (αφού  όπως  ήδη  λέχθηκε,  η  Κύπρος  αποτελεί  μία  ΠΛΑΠ),  υπάρχει  η 

ανάγκη εμπλοκής πολλών φορέων από όλο το νησί. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διαδικασία  διαβούλευσης  και  η  εμπλοκή  του  κοινού  και  ενδιαφερόμενων 

οργανισμών/φορέων από όλη την Κύπρο στη διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής 

του  σχεδίου  διαχείρισης,  θα  πραγματοποιηθούν  περιφερειακές  ημερίδες 

διαβούλευσης.  Συγκεκριμένα,  τουλάχιστον  για  την  3η  φάση  διαβούλευσης,  θα 

πραγματοποιηθούν ημερίδες σε διαφορετικές επαρχίες.  

Θέματα  που  αναμένεται  να  απασχολήσουν  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς,  είναι 

μεταξύ άλλων, η διαχείριση της  ζήτησης και χρήσης νερού, η ρύπανση των νερών 

από  εγκαταλελειμμένα  μεταλλεία,  η  ρύπανση  των  νερών  από  τα  λύματα,  τη 

γεωργία,  τη  κτηνοτροφία,  τη  βιομηχανία  και  άλλες  σημειακές  ή  διάχυτες  πηγές 

ρύπανσης,  η  διαφύλαξη  των  προστατευόμενων  περιοχών  και  των  υδάτινων 

(ποτάμιων  και  λιμναίων)  οικοσυστημάτων,  οι  επιπτώσεις  από  τις  κλιματικές 

αλλαγές στο υδάτινο περιβάλλον, κ.α. 

Παράλληλα,  στις  περιπτώσεις  όπου  αναγνωρίζεται  ένα  σημαντικό  θέμα  τοπικού 

χαρακτήρα  σε  σχέση  με  τη  διαχείριση  των  υδάτων,  το  ΤΑΥ  δύναται  να 

πραγματοποιήσει τοπικές ημερίδες διαβούλευσης αφιερωμένες στο εν λόγω θέμα. 

Μέσα  από  τέτοιες  ημερίδες  θα  εξεταστούν  θέματα  εις  βάθος  και  με  μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια, με τη συμβολή τοπικών φορέων, όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

6.3.2 Βασική ομάδα ενδιαφερόμενων φορέων – ρόλος και αποστολή 

Ο ρόλος της ομάδας φορέων είναι, μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης, να 
συμβουλεύει και να υποστηρίζει την αρμόδια αρχή στα εξής: 

‐ Ετοιμασία και τελικό καταρτισμό του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης.  

‐ Εφαρμογή του Σχεδίου. 

‐ Καταρτισμό και εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων για την επίτευξη των 

στόχων του Σχεδίου. 

‐ Εντοπισμό  άλλων  προτεραιοτήτων/προβλημάτων  για  βελτίωση  και 

περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος.  

‐ Συμμετοχή στο συντονισμό και ενοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης με άλλα 

στρατηγικά  εθνικά  προγράμματα  και  πολιτικές,  με  στόχο  την  καλύτερη 

προστασία των υδάτων και την προώθηση της αειφόρου χρήση τους.  
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Μέλη βασικής ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων 

Η βασική ομάδα ενδιαφερόμενων φορέων, όπως αναγνωρίστηκε από το ΤΑΥ βάσει 

και της προηγούμενης εμπειρίας, συγκροτείται από αντιπροσώπους των αρμοδίων 

αρχών,  ενδιαφερόμενους  φορείς  εθνικής  εμβέλειας  και  οργανισμούς  που 

εργάζονται  σε  ένα  στρατηγικό  επίπεδο,  όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  2.  Η  ομάδα 

αυτή  είναι  ενδεικτική  και  μέσα  από  την  παρούσα  φάση  της  διαβούλευσης  και 

σύμφωνα με προτάσεις που θα υποβληθούν, αν κριθεί απαραίτητο και τεκμηριωθεί 

επαρκώς, μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι η ομάδα θα παραμείνει 

λειτουργική. 

Πίνακας 2: Ενδεικτική σύσταση της βασικής ομάδας Ενδιαφερόμενων Φορέων 

Τομέας  Ενδιαφερόμενος Φορέας 

Κρατικός και Ημικρατικός 

Τομέας 

 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

 Υπουργείο Εσωτερικών 
 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
 Τμήμα Περιβάλλοντος 
 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 
 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 
 Τμήμα Γεωργίας 
 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
 Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
 Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας 
 Υπηρεσία Μεταλλείων 

  Γενικό Χημείο του Κράτους 
 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Ένωση Δήμων  
 Ένωση Κοινοτήτων 
 Συμβούλια Αποχετεύσεων 

Ακαδημαϊκή κοινότητα 
 Πανεπιστήμια 
 Ερευνητικά κέντρα 



1η Φάση Διαβούλευσης για την Εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ – Άρθρο 14.1(α) 

‐19‐ 

Μη κερδοσκοπικές, 

Περιβαλλοντικές 

 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών 
 Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
 Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 
 Ίδρυμα Τerra Cypria 
 Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος  

Επαγγελματικοί και 

Επιστημονικοί Σύνδεσμοι 

 ETEK ‐ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
 ΟΕΒ – Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
 ΚΕΒΕ–Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αγροτικός και Κτηνιατρικός 

Τομέας 

 Αγροτικές οργανώσεις 

Σε  σχέση  με  τοπικά  θέματα  που  υφίστανται  για  τη  διαχείριση  των  υδάτων,  κάθε 

ενδιαφερόμενος  φορέας  μπορεί  να  αντλεί  σχετικές  πληροφορίες  και 

προβληματισμούς  από  τους  επαρχιακούς  κλάδους/τμήματα  του,  όπου  αυτοί 

υφίστανται, και να τις προωθεί προς την αρμόδια αρχή.  

Μέσω  της  διαδικασίας  αυτής  αναμένεται  ότι  θα  αναδειχθούν  και  τα  τοπικής 

φύσεως  σημαντικά  ζητήματα,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  κατά  την 

εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ. Συγκεκριμένα, από την τροφοδότηση με πληροφορίες για 

κρίσιμα θέματα τοπικού χαρακτήρα αναμένεται ότι θα προκύψει:  

‐ Παροχή λεπτομερέστερης τοπικής πληροφορίας στην ετοιμασία του Σχεδίου 

Διαχείρισης. 

‐ Συνεισφορά  στον  εντοπισμό  των  πιέσεων  και  των  προτεραιοτήτων,  που 

αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και βελτίωση μιας περιοχής. 

‐ Θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων για την εκάστοτε περιοχή. 

‐ Προτάσεις  απαιτούμενων  μέτρων  για  την  επίτευξη  των  περιβαλλοντικών 

στόχων του Σχεδίου.  

‐ Εφαρμογή του Σχεδίου σε τοπικά θέματα. 

‐ Υποβολή/έκφραση  των  αιτημάτων  και  προσδοκιών  για  τη  διαχείριση  των 

υδάτων σε τοπικό επίπεδο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

 

 

 

Η κοινωνία των πολιτών έχει  τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση ενός σχεδίου, που 

στόχο έχει την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. Το ευρύ κοινό και 

όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  φορείς  έχουν  από  σήμερα  μπροστά  τους,  μια  μακρά  

χρονική  περίοδο,  στη  διάρκεια  της  οποίας  μπορούν  να  ενημερωθούν,  να 

συμμετάσχουν  στις  δημόσιες  διαβουλεύσεις  και  να  διατυπώσουν  προφορικώς  ή 

γραπτώς  τις  απόψεις  τους,  συμμετέχοντας  σε  ημερίδες  και  συμπληρώνοντας 

ερωτηματολόγια.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

 

 

 

   

Συμφωνείτε ότι η σύσταση της βασικής ομάδας φορέων όπως περιγράφεται πιο 

πάνω και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 του παρόντος εντύπου καλύπτει τους 

κυριότερους φορείς που μπορούν να  συνεισφέρουν ουσιωδώς στην     

αναθεώρηση του Σχεδίου;  

Αν όχι, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε άλλους φορείς που θα θέλατε                     

να συμπεριληφθούν. 

Καθώς προχωράμε στον τρίτο κύκλο ετοιμασίας του ΣΔΛΑΠ, υπάρχει κατά την 

άποψη σας, κάποιος καλύτερος τρόπος/δομή με τον οποίο οι              

ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να πετύχουν πιο αποτελεσματική                     

συνεργασία για την εκπόνηση του Σχεδίου; 

Έχετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο ή εισήγηση που πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την 

αρμόδια αρχή είτε στη διαδικασία της Δημόσιας διαβούλευσης, είτε                    

στην αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Είχατε  συμμετάσχει  στις  δημόσιες  διαβουλεύσεις  για  τη  συν‐διαμόρφωση 
του  1ου  ή/και  2ου  ΣΔΛΑΠ;  Αν  ναι,  θεωρείτε  ότι  οι  εισηγήσεις  ή  οι  
ανησυχίες σας λήφθηκαν υπόψη στο τελικό Σχέδιο Διαχείρισης;  

 

 

 
2. Θεωρείτε  ότι  το  χρονοδιάγραμμα  και  η  κατανομή  εργασιών  που 

προτείνονται  είναι  εφικτοί  και  προσφέρουν  τη  δυνατότητα  εμπλοκής  σας 
στη  διαδικασία  διαμόρφωσης  του  Σχεδίου  Διαχείρισης;  Αν  όχι,  ποιες 
τροποποιήσεις θα προτείνατε;  

 

 

 

 
3. Κρίνετε ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, όπως περιγράφεται, είναι 

επαρκής για την αποτελεσματική εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων;  

 

 

 
4. Κατά την εκπόνηση  των  προηγούμενων  ΣΔΛΑΠ  πραγματοποιήθηκαν 

περιφερειακές ημερίδες διαβούλευσης, κάτι που προγραμματίζεται να γίνει 
και στο παρόν σχέδιο. Πιστεύετε ότι   μέσα από τέτοιες δομές μπορείτε να 
συνεισφέρετε ικανοποιητικά;   
Αν όχι, μπορείτε να εισηγηθείτε άλλους τρόπους εμπλοκής σας;    
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5. Συμφωνείτε ότι η σύσταση της βασικής ομάδας φορέων όπως περιγράφεται 

πιο  πάνω  και  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  2  του  Εντύπου  Διαβούλευσης 
καλύπτει  τους  κυριότερους  φορείς  που  μπορούν  να  συνεισφέρουν 
ουσιωδώς  στην  αναθεώρηση  του  Σχεδίου;  Αν  όχι,  παρακαλούμε  όπως 
εισηγηθείτε άλλους φορείς που θα θέλατε να συμπεριληφθούν. 

 

 

 

 
6. Καθώς προχωράμε στον τρίτο κύκλο ετοιμασίας του ΣΔΛΑΠ, υπάρχει κατά 

την  άποψη  σας,  κάποιος  καλύτερος  τρόπος/δομή  με  τον  οποίο  οι  
ενδιαφερόμενοι  φορείς  μπορούν  να  πετύχουν  πιο  αποτελεσματική  
συνεργασία για την εκπόνηση του Σχεδίου; 

 

 

 

7. Έχετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο ή εισήγηση που πιστεύετε ότι θα βοηθήσει 
την  αρμόδια  αρχή  είτε  στη  διαδικασία  της  Δημόσιας  διαβούλευσης,  είτε  
στην αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ; 

 

 

 

 

 



1η Φάση Διαβούλευσης για την Εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ – Άρθρο 14.1(α) 

‐23‐ 

Πες μας τη γνώμη σου! 

Παρακαλούμε  όπως  συμπληρώσετε  το  συνημμένο  ερωτηματολόγιο  και  το 

αποστείλετε:     

στο email: wfd@wdd.moa.gov.cy 

ή 

στο τηλεομοιότυπο : 22609353  

ή 

στη  διεύθυνση:  Τμήμα  Αναπτύξεως  Υδάτων,  Λεωφόρος  Κέννεντυ  100‐110 

Παλλουριώτισσα, 1047 Λευκωσία (υπόψην Υπηρεσίας Υδρομετρίας) 

μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019, ώστε να ληφθούν υπόψη και οι δικές σας θέσεις 

και προτάσεις στην αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης. 


