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Αποστολή ΤΑΥ- Θεσμικό & Νομικό Πλαίσιο
Αποστολή ΤΑΥ
Ανάπτυξη, προστασία, διαχείριση
και διασφάλιση της αειφορίας των
υδάτινων πόρων, μέσα στα πλαίσια
της εκάστοτε κυβερνητικής
υδατικής πολιτικής
• Διανομή νερού από τα ΚΥΕ
• Έκδοση αδειών, παρακολούθηση
αντλήσεων και επιβολή ποινών
• Διαμόρφωση της υδατικής
πολιτικής και τιμολόγησης κατόπιν
της σύμφωνης γνώμης της
Συμβουλευτικής Επιτροπής
Διαχείρισης Υδάτων και έγκρισης
του Υπουργικού Συμβουλίου

Φράγματα

Ανακυκλω
μένο Νερό

ΚΥΕ
Άρδευση
ΤΑΥ

ΚΥΕ
Ύδρευση
ΤΑΥ

Νερό Άρδευσης
(λιανικά) ΚΥΕ
και
Τοπικούς
Οργανισμούς

Νερό Ύδρευσης
(χονδρικά)
Τοπικές Αρχές
Υδατοπρομήθεια
ς

Άρδευση

Νομοθετικό Πλαίσιο
Περί της Προστασίας και Διαχείρισης των Νερών (Ν.13(Ι)/2004
Περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Ν.79/(Ι)/2010)
Περί της Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πλημμύρας (Ν. 70(Ι)/2010
Περί Ελέγχου της Ρύπανσης (Ν. 106(Ι)/2006) μερικώς
Κανονισμοί Τιμολόγησης Κ.Δ.Π. 48/2017

Αφαλατωμέ
νο Νερό

Άλλες Πηγές Νερού
(Επιφανειακές και
Υπόγεια)

Καταναλωτές
Πόσιμου Νερού
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Υδατική Ανάπτυξη στην Κύπρο
Διαχείριση της Παροχής (1960-1989)
 Ανάπτυξη επιφανειακών υδάτων
 Κατασκευή μεγάλων φραγμάτων (327MCM)
 Υπεράντληση Υπογείων

«Ούτε μια σταγόνα νερού στη θάλασσα»

Διαχείριση της Ζήτησης (1990-2010)
 Περικοπές νερού
 Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης
 καταμέτρηση νερού/ογκομετρική τιμολόγηση
 χρήση κλιμακίων τιμών στην ύδρευση, χρήση τελών
υπερκατανάλωσης στην άρδευση από ΚΥΕ
 εκστρατείες εξοικονόμησης
 Αξιοποίηση μη συμβατικών πόρων
 αφαλάτωση (73ΕΚΜ/Έτος)
 Επαναχρησιμοποίηση (20ΕΚΜ/Έτος)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων (2010 και μετά)

«Το Νου σου στο Νερό»

«Προσέχω το νερό και το περιβάλλον»

 Αναγνώριση οικολογικής αξίας νερού
 Ενιαία αντιμετώπιση ποσοτικών και
ποιοτικών παραμέτρων του νερού
 Συμμετοχικές διαδικασίες
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Τομέας Υδάτων-Δεδομένα

 Συχνές και μακρές περίοδοι ξηρασίας
 Περιορισμένοι υδάτινοι πόροι, χρονική
και χωρική ανισοκατανομή
 Απότομη μείωση της βροχόπτωσης –
μείωση κατά 40% της απορροής
 Μείωση αξιοπιστίας επιφανειακών
υδάτινων πόρων – σημαντική αλλαγή
διαθεσιμότητας ανά έτος
3,3% 3,0%

 Δείκτης Εκμετάλλευσης Νερού ~ 73%
 Τομέας Ύδρευσης
- Αυξητική ζήτηση
- Προτεραιότητα
 Αγροτικός Τομέας
- Ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού
- Ελλειμματική άρδευση – περικοπές
μέχρι 70% σε περιόδους ξηρασίας

29,6%

Ύδρευση
Τουρισμός
Γεωργία

59,1%

4,9%

Κτηνοτροφία
Βιομηχανία

Υδατικές Ανάγκες: 270 ΕΚΜ
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Ζήτηση Νερού

■

Οι ανάγκες σε ύδρευση παρόλο που
ακολουθούν εκείνες τις άρδευσης, εντούτοις σε
απόλυτους αριθμούς αυξάνονται ραγδαία τα
τελευταία χρόνια (2% κατ΄ έτος στα ΚΥΕ)

■

Η ποσότητα του νερού άρδευσης δεν
είναι σταθερή από έτος σε έτος.
Ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες, την αποθήκευση
νερού στα φράγματα και την
κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων

■

Για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό
άρδευσης,
έχουν
δημιουργηθεί
κατάλληλοι μηχανισμοί κατανομής του
νερού,
κάτω
από
συνθήκες
σπανιότητας
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Υδατικό Έλλειμμα

WATER BUDGET Mean values (MCM) 2000-2017
Rainfall
Inflow into Groundwater
Outflow to the sea
Groundwater Balance (GW)
Inflow into surface storage (SW)

468 mm
198
61
137
81

TOTAL Available (SW+GW)
SW Releases

218
67

GW Extraction (Pumping)
TOTAL Releases/Extractions

146
213

DEMAND

254

DEFICIT

- 41 (+33*+8**)
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Προκλήσεις στον Τομέα των Υδάτων
■ Η διαθεσιμότητα του νερού θα εξακολουθεί να μειώνεται στα προσεχή χρόνια λόγω της
κλιματικής αλλαγής

■ Η ζήτηση θα αυξάνεται λόγω της αύξησης του πληθυσμού και του τουρισμού
■ Οι υδροφορείς δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στρατηγικά αποθέματα καθότι
έχουν υπεραντληθεί, οι δε παράκτιοι είναι υφαλμυρισμένοι

■ Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιδεινώσει όχι μόνο τη διαθεσιμότητα αλλά και την
ποιότητα των υδάτινων σωμάτων

■ Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική είναι ανελαστική ως προς τη ζήτηση νερού
Σοβαρή
Ξηρασία

Σοβαρή
Ξηρασία

Σοβαρή
Ξηρασία

Σοβαρή
Ξηρασία
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Νέα Προσέγγιση στη Διαχείριση Υδάτων
■ Η διασφάλιση της επάρκειας νερού έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι τωρινές και οι
μελλοντικές ανάγκες σε νερό και η ζήτηση να ισοσκελίζεται με τις διαθέσιμες ποσότητες
νερού, προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής
κατεύθυνσης η οποία :

■ Αναγνωρίζει την περιορισμένη διαθεσιμότητα του νερού
■ Αντανακλά την πραγματική αξία του νερού και την ανάγκη για
οικονομική βιωσιμότητα

■ Διασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση στους περιορισμένους υδάτινους πόρους
■ Επικεντρώνεται στη διαχείριση της ζήτησης και σε εναλλακτικές πηγές
νερού

■ Αξιολογεί την ανάλυση κινδύνου και τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής

■ Διασφαλίζει την ποιότητα των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος
■ Ως επακόλουθο, οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό πιο αποδοτικά και σε
μικρότερες ποσότητες από ότι προηγουμένως και όλοι θα πρέπει να πληρώνουν ανάλογα
με την προσφερόμενη υπηρεσία ύδατος σε τιμή, η οποία θα επανεξετάζεται και θα
αναθεωρείται ανάλογα
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Στρατηγικός Στόχος 1- Διαχείριση της Προσφοράς

• Βελτιστοποίηση
λειτουργίας
• Προληπτική &
Προβλεπτική
Συντήρηση

• Βασιλικός
• Κοκκινόκρεμμος
• Τερσεφάνου

Νέα έργα
υποδομής με
συμβατικές και
μη συμβατικές
πηγές νερού
Βελτιστοποίηση
Λειτουργίας &
Συντήρησης
Διασφάλιση της
πληρέστερης
δυνατής κάλυψης
των αναγκών σε
νερό για όλες τις
χρήσεις
Υλοποίηση των
εν εξελίξει
αναπτυξιακών
έργων

• Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας
• Αντιπλημμυρικά φράγματα
• Αξιοποίηση βρόχινου νερού

• Διυλιστήρια
• Αφαλατώσεις
• Ανακυκλωμένο
Αύξηση
δυναμικότητας
υφιστάμενων
έργων
υποδομής

Αξιοπιστία ως
προς την
παροχή νερού
Προσαρμογή
στην κλιματική
αλλαγή

• Στοχευμένη
αντικατάσταση
παλαιών
συστημάτων
αγωγών και
αντλιοστασίων

• Εμπλουτισμοί
υδροφόρων με
ανακυκλωμένο
• Eπαναξιολόγηση
απόδοσης έργων
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Στρατηγικός Στόχος 2- Διαχείριση της Ζήτησης

Σχέδιο δράσης
για την
αποδοτική
χρήση του
νερού

• Εξέταση
μετεξέλιξης ΤΑΥ
σε ρυθμιστική
αρχή υδάτων
Ενίσχυση της
αποτελεσματικής
διακυβέρνησης
για το νερό

Προώθηση
Αποδοτικής
Χρήσης Πόρων

•
•
•
•
•

Αύξηση τιμής νερού
Παροχή κινήτρων
Καλλιέργειας υδατικής συνείδησης
Μείωση υδροβόρων καλλιεργειών
Οδικός χάρτης για μείωση απολήψεων

Σχέδιο δράσης
για έλεγχο/
περιορισμό των
απωλειών

• Ευφυή συστήματα
ανίχνευσης διαρροών

• Έξυπνοι υδρομετρητές
• Μείωση απωλειών
σε λογικά επίπεδα

• Επιβολή εξωδίκου
• GIS
• Χρήση
τεχνολογιών
Data Mining/
Data Analytics

Αξιοποίηση νέας
τεχνολογίας

Επικαιροποίηση
υδατικής/
τιμολογιακής
πολιτικής

• Σχέδιο ποσοτικής διαχείρισης
εξωτερικών υδραγωγείων
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Στρατηγικός Στόχος 3- Προστασία Υδάτων

Διασφάλιση της ποιότητας και της προστασίας των υδάτινων πόρων και του
υδάτινου περιβάλλοντος

Εφαρμογή Οδηγίας
2000/60/ΕΚ

•
•

Υλοποίηση ΠΕ
Διαχείριση
καταδίκης από ΕΕ

•
•
•
•

Υλοποίηση 2ου ΣΔΛΑΠ
Ετοιμασία 3ου ΣΔΛΑΠ
Αναθεώρηση ΣΔΞ
Ετοιμασία Σχεδίων
Ασφάλειας Νερού

•

Εφαρμογή Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ

Εφαρμογή Οδηγίας
2007/60/ΕΚ

•

Υλοποίηση 1ου
ΣΔΚΠ
Ετοιμασία 2ου
ΣΔΚΠ

12

Αντιμετωπίζοντας την Πρόκληση
■ Παρόλη την εντυπωσιακή επένδυση σε μεγάλα υδατικά έργα συμβατικά και μη,
καθώς και μέτρα εξοικονόμησης, το πρόβλημα του ανισοζυγίου μεταξύ παροχής
και ζήτησης νερού εξακολουθεί να υφίσταται

■ Πρώτη προτεραιότητα η συγκράτηση της ζήτησης και οι δράσεις πρόληψης/
προετοιμασίας για την αποτελεσματικής αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων
ξηρασίας/πλημμυρών που αναμένονται στο προσεχές μέλλον

■ Η νέα βιώσιμη στρατηγική για το νερό αποτελεί ένα ζωντανό κατευθυντήριο
κείμενο το οποίο θα πρέπει να τροφοδοτείται/τροποποιείται ανάλογα με νέα
στοιχεία ώστε να είναι επίκαιρη και αποτελεσματική

■ Απαιτείται συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των φορέων
ύδατος της Μεσογειακής Λεκάνης για αντιμετώπιση των προκλήσεων για τον
κοινό σκοπό
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας

phadjigeorgiou@wdd.moa.gov.cy
www.moa.gov.cy/wdd
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