
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
   

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

 
 

 
 
 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 



 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 

3 Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 9 

3.1 ∆εδομένα........................................................................................................................................................ 9 

3.2 Προβλέψεις. ................................................................................................................................................. 10 

4 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ. 11 

4.1 Θεσμικό Πλαίσιο και ∆ιεθνείς Υποχρεώσεις. ............................................................................................... 11 

4.2 Αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας και ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την αλλαγή του κλίματος. ...... 13 

4.3 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης. .............................................................. 16 

4.4 Επιμέρους στρατηγικές, καταμερισμός αρμοδιοτήτων και συντονισμός. .................................................... 17 

5 Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ. 17 

5.1 Θεσμικό Πλαίσιο και ∆ιεθνείς Υποχρεώσεις. ............................................................................................... 17 

5.2 Αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας. ........................................................................................................... 19 

5.3 Στρατηγική και Πολιτικές. ............................................................................................................................. 20 

5.3.1 Κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης. .......................................................................................................... 21 

5.3.2 Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού. ......................................................................................................... 24 

5.3.3 Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης νερού. ..................................................................................................... 25 

5.3.4 Πρόγραμμα Μέτρων που προκύπτουν μέσα από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού. ................................................................................................................................................... 26 

5.3.5 Πολιτικές τιμολόγησης νερού. ................................................................................................................... 27 

5.3.6 Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ξηρασίας. ................................................................................................................... 29 

5.3.7 Εφαρμογή Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. ......................................................................... 29 

5.3.8 Αξιοποίηση όμβριων υδάτων. ................................................................................................................... 30 

5.3.9 Συλλογή και φύλαξη νερού στα φράγματα. ............................................................................................... 30 

5.3.10 Άλλες ∆ράσεις. .......................................................................................................................................... 31 

5.3.11 Καταγραφή μη αδειούχων γεωτρήσεων. .................................................................................................. 31 

6. ∆ΑΣΗ. 31 

7. ΓΕΩΡΓΙΑ. 34 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  Ποσοτικοποίηση – Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Μέτρων 
∆ιαχείρισης της Ζήτησης Νερού. 38 

 



 3

1 ∆ιοικητική περίληψη.   

Η κλιματική αλλαγή, δηλαδή οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται 
σε μεγάλη χρονική κλίμακα, είναι, σύμφωνα με τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίματος, αδιαμφισβήτητη. ∆ιεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι η περιοχή της 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής όπου βρίσκεται η Κύπρος θα επηρεαστεί αρνητικά σε 
ένα φάσμα τομέων, από τη γεωργία και τα διαθέσιμα αποθέματα πόσιμου νερού, μέχρι τον 
τουρισμό και την υγεία. 

Παρόλο που η Κύπρος, λόγω μεγέθους, δεν μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην 
αναχαίτιση του φαινομένου μέσω της  μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
επηρεάζεται ήδη δυσμενώς από το φαινόμενο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, και 
συνεπώς επιβάλλεται ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής πολιτικής προσαρμογής στην 
αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ημοκρατίας, η οποία είναι 
ενεργό μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (EUROSAI WGEA), αποδέχτηκε την 
πρόσκληση για συμμετοχή στη διεξαγωγή ευρωπαϊκού ελέγχου με θέμα την προσαρμογή 
στην αλλαγή του κλίματος.  Σκοπός του ελέγχου είναι να εξεταστούν τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για την προσαρμογή στις αλλαγές του 
κλίματος, και να αξιολογηθεί η υλοποίηση, ο συντονισμός και η αποτελεσματικότητά τους. 
Λόγω της ευρύτητας των τομέων που επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές θα ήταν 
αδύνατο να ασχοληθούμε με όλους τους τομείς στα πλαίσια ενός μόνο ελέγχου. Έτσι, 
χωρίς να υποβαθμίζουμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στους άλλους τομείς, 
επιλέξαμε να εστιάσουμε τον έλεγχό μας τους τομείς του νερού, των δασών και της 
γεωργίας, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος, γεγονός που καθιστά την προσαρμογή τους στα νέα κλιματολογικά 
δεδομένα ακόμα πιο επιτακτική.    
Τα ευρήματα του ελέγχου παρατίθενται περιληπτικά πιο κάτω: 

Γενικές επισημάνσεις: 

 ∆εν έχει διενεργηθεί επίσημη αξιολόγηση κινδύνου ούτε έχει καταρτιστεί ακόμα εθνική 
στρατηγική για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, παρόλο που η Κύπρος βιώνει 
ήδη τις αρνητικές συνέπειές τους.  Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια του Προγράμματος 
Life +, εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα 
με τίτλο “CYPADAPT” το οποίο θα επιληφθεί αυτών των θεμάτων και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2014. 

 ∆εν έχουν ακόμα ετοιμαστεί επίσημες μετεωρολογικές προβλέψεις από τη 
Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφορικά με τις κλιματικές συνθήκες που αναμένεται να 
επικρατήσουν στο μέλλον, γεγονός που θεωρούμε ότι θα πρέπει να προηγηθεί της 
κατάρτισης οποιασδήποτε στρατηγικής προσαρμογής. Όπως μας αναφέρθηκε, 
επιστημονικές προβλέψεις αναφορικά με τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες στην 
Κύπρο θα υπολογιστούν από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο είναι ένας από 
τους εταίρους στο πρόγραμμα CYPADAPT. 

 Λόγω του ότι η Κύπρος βιώνει ήδη σειρά αρνητικών επιπτώσεων από τις κλιματικές 
αλλαγές, λαμβάνονται από διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες, μέτρα για άμβλυνση των 
προβλημάτων που παρατηρούνται.  Ωστόσο, τα μέτρα αυτά αποσκοπούν κυρίως 
στην αντιμετώπιση ήδη υπαρχόντων προβλημάτων και όχι στην προσαρμογή στα 
κλιματικά δεδομένα που αναμένεται να επικρατήσουν στο μέλλον. Επίσης, τα μέτρα 
αυτά τυγχάνουν εφαρμογής από το κάθε εμπλεκόμενο Τμήμα/Υπηρεσία ξεχωριστά, 
χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε συντονισμός ή εποπτεία. 
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 Ενόψει του ότι η ανάλυση επικινδυνότητας και η ετοιμασία εθνικής στρατηγικής 
βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, έχουμε υποβάλει εισηγήσεις σε σχέση με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να έχουν, ώστε επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Επιγραμματικά, θεωρούμε ότι θα πρέπει να 
εκπονηθεί μια λεπτομερής και εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των πιθανών 
επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος ανά τομέα, καθώς και της ικανότητας 
προσαρμογής σε αυτές, η οποία θα χρησιμοποιεί δεδομένα μελλοντικών 
κλιματολογικών παραμέτρων σε επαρκώς λεπτομερές επίπεδο, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη την αβεβαιότητά τους.  Η ανάλυση θα πρέπει να καλύπτει ένα 
επαρκώς μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο, να περιλαμβάνει οικονομικές εκτιμήσεις 
των επιπτώσεων, όπου είναι δυνατό, και να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας 
διαβούλευσης και ανεξάρτητης αξιολόγησης. Η εθνική στρατηγική προσαρμογής θα 
πρέπει να βασίζεται και να απορρέει από την προαναφερόμενη ανάλυση κινδύνων 
και ευπάθειας, να περιλαμβάνει εφαρμόσιμους, ρεαλιστικούς και μετρήσιμους 
στόχους, εκτιμήσεις κόστους και οφέλους και  χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.  Θα 
πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης συντονισμού και 
παρακολούθησης που παρατηρείται σήμερα σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται 
από το κάθε εμπλεκόμενο Τμήμα/Υπηρεσία ξεχωριστά, να συνοδεύεται από εκτίμηση 
των επιπτώσεων του κάθε μέτρου στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και να αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες, τα μέτρα για 
προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να ιεραρχηθούν σε σχέση με το 
κόστος και τα αναμενόμενα οφέλη τους και την ευκολία εφαρμογής τους.  Τα μέτρα με 
χαμηλό κόστος και σημαντική εισφορά στην προσαρμογή θα πρέπει να προωθηθούν 
το συντομότερο. 

 Τόσο η εμπειρία, όσο και μελέτες που έχουν διενεργηθεί, καταδεικνύουν ότι η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για προσαρμογή αυξάνουν το κόστος τους.  
Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η καθυστέρηση/αναστολή στην υλοποίηση 
προγραμματισμένων μονάδων αφαλατώσεων οδήγησε, κατά την περίοδο ξηρασίας 
των ετών 2004-2008, στη λήψη πολύ δαπανηρών μέτρων, όπως η εισαγωγή νερού 
με δεξαμενόπλοια και η κατασκευή κινητών μονάδων αφαλάτωσης, με μεγαλύτερο 
κόστος σε σχέση με τις μόνιμες μονάδες.  Επίσης, σχετική μελέτη του ΤΕΠΑΚ 
καταδεικνύει ότι, εάν εφαρμοζόταν έγκαιρα η κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική για το 
νερό, οι αυξήσεις που θα έπρεπε να επιβληθούν, ώστε η τιμή του νερού να 
αντικατοπτρίζει και το κόστος σπανιότητάς του, θα ήταν πολύ χαμηλότερες από 
εκείνες που πρέπει να επιβληθούν σήμερα, ενώ παράλληλα το υδατικό ισοζύγιο θα 
ήταν βελτιωμένο. 

 Παρόλο που έχουν παρέλθει τέσσερα χρόνια από την ολοκλήρωση του Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, δεν έχουν ληφθεί ακόμα 
οποιαδήποτε μέτρα για εφαρμογή των εισηγήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το 
Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε πρόσφατα στην ανάθεση σύμβασης για την 
οριστικοποίηση των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης της απερήμωσης, η οποία θα 
περιλαμβάνει εκτιμήσεις δαπανών, αποδοτικότητας και εφαρμοσιμότητας. 

Επιπρόσθετα, από την επισκόπηση των τομέων ύδατος, δασών και γεωργίας, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Τομέας ΄Υδατος: 

 ∆εν έχει ετοιμαστεί τμηματική στρατη 

 γική προσαρμογής, ωστόσο το Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμού 
περιλαμβάνει έκθεση υδατικής πολιτικής η οποία καλύπτει τη μελέτη της διαχείρισης 
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της ζήτησης νερού, την εξέταση της απόδοσης των μεγάλων υδατικών έργων και τη 
διασύνδεση της υδατικής ανάπτυξης με την αρχή της αειφορίας. 

 Η κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης με συνολική ημερήσια δυναμικότητα που θα 
αγγίζει συνολικά τα 250.000 κ.μ., έχει επιλύσει, σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ), το πρόβλημα εξάρτησης παροχής πόσιμου νερού από τις καιρικές 
συνθήκες.  Ωστόσο, για την κατασκευή τους δεν φαίνεται να διενεργήθηκε 
οποιαδήποτε τεχνοοικονομική μελέτη που να καθορίζει τον βέλτιστο αριθμό μονάδων 
αφαλατώσεων, τον τύπο τους (μόνιμες ή κινητές) και τη δυναμικότητά τους.   

 Η ελάχιστη ποσότητα νερού την οποία το κράτος είναι υποχρεωμένο να αγοράζει σε 
περίπτωση όπου η λειτουργία μίας ή περισσοτέρων μονάδων αναστέλλεται (για 
παράδειγμα λόγω πολυομβρίας) αντιστοιχεί στο σχεδόν 100% των αναγκών 
ύδρευσης.  Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με το σημαντικά ψηλότερο κόστος του 
αφαλατωμένου νερού σε σχέση με το νερό από φράγματα, καταδεικνύει ότι μια λύση 
που θα συνδύαζε την παραγωγή μικρότερης ποσότητας αφαλατωμένου νερού με 
καλύτερη διαχείριση του νερού από τα φράγματα, για κάλυψη των αναγκών 
ύδρευσης, θα ήταν πιο οικονομικά συμφέρουσα για το κράτος και θα είχε χαμηλότερο 
περιβαλλοντικό κόστος, εφόσον η παραγωγή αφαλατωμένου νερού είναι ενεργοβόρα. 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, (ΓΦΠΠ), μας 
πληροφόρησε ότι το Υπουργείο συμφωνεί με την πιο πάνω θέση, η οποία έχει ήδη 
ληφθεί υπόψη στην αναθεώρηση της υδατικής πολιτικής και στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
της Ξηρασίας, όπου η λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης συσχετίζεται με τη 
στάθμη νερού στα φράγματα και τη διαχείριση των υπερχειλίσεων. 

 Η μεγάλη εξάρτηση της παροχής νερού ύδρευσης στις μονάδες αφαλάτωσης καθιστά 
αναγκαία την εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση του κινδύνου 
διακοπής της λειτουργίας μίας ή περισσότερων μονάδων για απρόβλεπτους λόγους. 

 Η αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό, του ανακυκλωμένου νερού, αποδεσμεύει νερό 
που είναι αποθηκευμένο στα φράγματα για άλλες χρήσεις, οπότε η προώθηση της 
χρήσης του είναι επιτακτική.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η παρούσα ζήτηση δεν είναι αρκετή 
για να απορροφά όλες τις ποσότητες ανακυκλωμένου νερού που παράγονται από 
τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων.  Το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί με τη 
λειτουργία όλων των σταθμών επεξεργασίας που βρίσκονται υπό ανέγερση και για 
αντιμετώπισή του εισηγηθήκαμε όπως εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης του 
ανακυκλωμένου νερού, όπως η πώλησή του στις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ στην 
τιμή του αφαλατωμένου νερού.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του 
ανακυκλωμένου νερού σε μια πολύ συμφέρουσα τιμή για το κράτος και από την άλλη 
δεν θα καταστεί αναγκαία η ανέγερση και λειτουργία ενεργοβόρων και ρυπογόνων 
μονάδων αφαλάτωσης από τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ. Η εισήγησή μας έγινε 
αποδεκτή σε σχέση με το βιολογικό σταθμό Λεμεσού, απορρίφθηκε όμως σε σχέση 
με τον βιολογικό σταθμό της Πόλης Χρυσοχούς. 

Ο Υπουργός ΓΦΠΠ μας πληροφόρησε ότι η ζήτηση για το ανακυκλωμένο νερό 
ολοένα αυξάνεται, ωστόσο τα έργα υποδομής τα οποία απαιτούνται για πλήρη 
αξιοποίησή του δεν έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να παρουσιάσουν 
καθυστέρηση λόγω της παρούσας οικονομικής ύφεσης.  Εισήγηση του Υπουργείου 
είναι όπως το νερό αυτό χρησιμοποιείται πρωτίστως για κάλυψη των αρδευτικών 
αναγκών καλλιεργειών και τυχόν πλεόνασμα να παραχωρείται για άρδευση γηπέδων 
γκολφ. 

 Το ΤΑΥ εφαρμόζει με επιτυχία, ανάλογα με τις περιστάσεις, διάφορα μέτρα 
διαχείρισης της ζήτησης νερού όπως η επιδότηση εγκατάστασης κυκλοφορητή 
ζεστού νερού, ανόρυξης γεώτρησης για άρδευση κήπων και ανακύκλωσης 
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ημιακάθαρτου νερού σε επίπεδο κατοικίας, ενώ ενθαρρύνει παράλληλα την 
καλλιέργεια υδατικής συνείδησης με τη διοργάνωση διαλέξεων σε σχολεία και 
στρατόπεδα.   

 Το σημαντικότερο, ίσως, μέτρο διαχείρισης ζήτησης είναι η εφαρμογή κατάλληλης 
τιμολογιακής πολιτικής, τόσο όσον αφορά στο νερό ύδρευσης, όσο και άρδευσης. Η 
υιοθέτηση κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής, που να διασφαλίζει ότι παρέχονται 
στους χρήστες κίνητρα για αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων απαιτείται 
και από την Οδηγία Πλαίσιο για το νερό.  Στα πλαίσια αυτά προωθήθηκε από το ΤΑΥ 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφιση, νομοσχέδιο για την τιμολόγηση του 
νερού στη βάση σχετικής μελέτης που διενεργήθηκε.   

 Ενόψει του γεγονότος ότι οι περισσότεροι υδροφορείς της Κύπρου βρίσκονται σε 
κίνδυνο λόγω, κυρίως, της υπεράντλησης, το Τμήμα προώθησε σχέδιο για 
καταγραφή των γεωτρήσεων ώστε να διακριβωθεί ο αριθμός των υπαρχουσών 
γεωτρήσεων, αδειοδοτημένων και μη, και οι ποσότητες νερού που αντλούνται από 
αυτές. 

Τομέας ∆ασών: 

 Έρευνες του Τμήματος ∆ασών κατέδειξαν ότι οι αυξημένες ξηράνσεις κυπριακών 
κέδρων κατά το 1999 -2001 οφείλονταν στις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, δηλαδή 
τη μείωση της βροχόπτωσης και την αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης, κατά την 
περίοδο 2005-2008 παρατηρήθηκε εκτεταμένη καταπόνηση των δασών λόγω της 
ανομβρίας. 

 Το Τμήμα ετοίμασε και υλοποίησε κατά την περίοδο 2009 – 2010, βραχυπρόθεσμο 
σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ανομβρίας της περιόδου 2005 
-2008 στα δάση. 

 Παρόλο που δεν έχει εκπονηθεί στρατηγική για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές 
συνθήκες, η ανάγκη αυτή επισημαίνεται στη ∆ασική Πολιτική, η οποία περιλαμβάνει 
σχετική αναφορά. 

 Το Τμήμα προχωρεί με την ετοιμασία δεκαετούς σχεδίου δράσης για την 
προσαρμογή των δασών της Κύπρου στις κλιματικές αλλαγές, το οποίο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το 2013 και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα για την 
παρακολούθηση της κατάστασης των δασών, την προστασία των δασών από τις 
δασικές πυρκαγιές και την αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας σχετικά με 
την αντοχή των κύριων δασικών ειδών στην ξηρασία. Θα δίνεται επίσης 
προτεραιότητα στη διατήρηση και διαφύλαξη των πιο ευαίσθητων ειδών όπως ο 
κέδρος και η μαύρη πεύκη. 

 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, αλλά και φορείς του 
εξωτερικού, λαμβάνονται μέτρα για διαφύλαξη γενετικού υλικού ειδών που είναι πιο 
ευάλωτα στις κλιματικές αλλαγές. Στα πλαίσια αυτά προωθείται η εγκατάσταση 
φυτείας μαύρης πεύκης προέλευσης Κύπρου σε δάση της Γερμανίας. 

 Αρκετά υπάρχοντα έργα υποδομής καθώς και μέτρα που έχουν ληφθεί στο παρελθόν 
για προστασία των δασών, όπως οι αντιπυρικές ζώνες, το δίκτυο δασικών δρόμων 
και οι δασικοί πυροσβεστικοί σταθμοί, αναμένεται ότι θα διευκολύνουν σημαντικά τη 
λήψη περαιτέρω μέτρων για προστασία των δασών από τις κλιματικές αλλαγές. 

Τομέας Γεωργίας: 

 Στα πλαίσια ορισμένων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
ενθαρρύνονται ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η εξοικονόμηση νερού. 
Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, η επιχορήγηση βελτιωμένων συστημάτων 
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άρδευσης και οι παροτρύνσεις για ορθολογιστική χρήση του νερού επέφεραν 
εξοικονόμηση 60 εκ. κμ. νερού ετησίως. 

 Επιπρόσθετα των πιο πάνω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα οι 
δράσεις που αναφέρονται σε έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο 
συνοδεύει τη Λευκή Βίβλο, οι οποίες αποσκοπούν στην προσαρμογή στις κλιματικές 
αλλαγές σε επίπεδο αγροκτήματος.  Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
την προσαρμογή της χρονικής περιόδου διάφορων αγροτικών δραστηριοτήτων, την 
επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών στις νέες συνθήκες θερμοκρασίας και διάθεσης νερού, 
την αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων πόρων και την εισαγωγή πιο ανθεκτικών στη 
θερμότητα ζώων και προσαρμογή των προτύπων διατροφής τους σε συνθήκες 
ψηλών θερμοκρασιών. 

 Εξίσου σημαντική είναι και η προώθηση ενεργειών που περιγράφονται στο 
προαναφερόμενο έγγραφο και που αποσκοπούν στην προσαρμογή του ευρύτερου 
τομέα της γεωργίας στις κλιματικές αλλαγές. Αυτές περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό 
των ευάλωτων περιοχών και τομέων και την αξιολόγηση των αναγκών και ευκαιριών 
για αλλαγή καλλιεργειών και ποικιλιών σύμφωνα με την τάση του κλίματος, τη στήριξη 
της γεωργικής έρευνας και την ανάπτυξη σχεδίων άρδευσης. 

 Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών συμμετέχει στο πρόγραμμα ‘Adapt2Change’, το 
οποίο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση των θερμοκηπίων στα ορυκτά καύσιμα, 
ώστε να μειωθεί η αρνητική επίδραση της καλλιέργειας σε θερμοκήπια στις κλιματικές 
αλλαγές.  ∆ιεξάγει επίσης μελέτες και έρευνες σχετικά με την προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος, σε σχέση με τεχνικές εξοικονόμησης νερού και τη χρήση 
υφάλμυρου νερού, ενώ προωθεί στοχευμένα ερευνητικά προγράμματα με στόχο την 
ταχεία προσαρμογή φυτικών ειδών στις κλιματικές αλλαγές, τη διατήρηση τράπεζας 
γενετικού υλικού και τον εντοπισμό, μελέτη και αξιοποίηση νέων ενδημικών φυτών 
στην εμπορική ανθοκομία.  
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2 Εισαγωγή. 
 
Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται στη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα σε 
μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Οι 
κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της 
ατμόσφαιρας. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές 
(UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται 
άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική 
μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια 1. 

Σύμφωνα με την τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης (AR4)2 της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για 
την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), η οποία ιδρύθηκε από τον ΟΗΕ (UNEP) και τον 
Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό  και αποτελεί τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό  για 
την αξιολόγηση της αλλαγής του κλίματος,  «η αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού 
συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη», και η πιθανότητα αυτό να οφείλεται στον ανθρώπινο 
παράγοντα, εξαιτίας των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, είναι μεγαλύτερη από 
90%. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, χωρίς δραστικές μειώσεις των εκπομπών, η μέση 
πλανητική θερμοκρασία θα αυξηθεί ως το τέλος του αιώνα κατά 1,7°C έως 7°C, σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ανάλογα με το ρυθμό μεταβολής των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Οι τωρινές εκπομπές βρίσκονται στην κορυφή των 
προβλεπόμενων εκτιμήσεων και αν δεν αναληφθούν δράσεις θα επιφέρουν, πιθανότατα, 
αυξήσεις της θερμοκρασίας στο ανώτερο εύρος των προβλέψεων.  

Ήδη παρατηρούνται σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στους 
ανθρώπινους πληθυσμούς ακόμα και με τη σημερινή αύξηση της θερμοκρασίας στους 0,8 
°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.  Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι 
τελευταίες επιστημονικές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι οι κλιματικές αλλαγές επισυμβαίνουν 
με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από ότι προβλέπει η AR4. Επιπλέον, παρατηρούνται 
επιπτώσεις πολύ νωρίτερα σε σύγκριση με τις προβλέψεις, πολλές φορές με διαφορά 
δεκαετιών, κυρίως επειδή το κλιματικό σύστημα αντιδρά πιο έντονα από ότι αναμενόταν, 
ενώ οι εκπομπές αυξάνονται γρηγορότερα από ότι προβλεπόταν. Συνεπώς η ανάγκη για 
λήψη άμεσων μέτρων, ώστε η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας να μην υπερβεί τους 
2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, γίνεται πλέον επιτακτικότερη παρά ποτέ, 
αφού αυτό θεωρείται το όριο που, εάν ξεπεραστεί, ενδέχεται να προκαλέσει  πολλές και μη 
αναστρέψιμες επιπτώσεις.  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η 
αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων αποτελούν δύο από τις βασικές 
προτεραιότητες της στρατηγικής ΕΕ - 2020.  Η σημασία της αλλαγής του κλίματος για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέτοια που τον Φεβρουάριο του 2010, δημιούργησε την ειδική 
Γενική ∆ιεύθυνση «∆ράση για το Κλίμα», η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την πολιτική 
για το κλίμα, δηλαδή ηγείται των διεθνών διαπραγματεύσεων στα θέματα κλίματος, 
παρέχει βοήθεια στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής και να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ - 2020, και έχει την ευθύνη για 
την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος εμπορίας ρύπων.  

∆ιεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 
όπου βρίσκεται η Κύπρος εντός του παρόντα αιώνα, θα παρατηρηθεί σημαντική 
περαιτέρω μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης, η οποία θα οδηγήσει σε σοβαρή λειψυδρία 
                                                 
1 United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations, 1992, Αρ.1, παρ. 3 

2 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2007:  Synthesis Report.   
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καθώς και ερημοποίηση της περιοχής. Η προβλεπόμενη αύξηση της μέσης ετήσιας 
θερμοκρασίας στην περιοχή είναι μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ τα 
φαινόμενα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών θα παρουσιάζονται πιο συχνά και με 
μεγαλύτερη διάρκεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτές οι κλιματικές συνθήκες θα 
επηρεάσουν περισσότερο τις γόνιμες και πυκνοκατοικημένες παράκτιες και χαμηλού 
υψόμετρου περιοχές, οι οποίες θα επηρεαστούν άμεσα και από την αύξηση της στάθμης 
της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των συνεχώς αυξανόμενης διάρκειας θερμών και ξηρών 
καλοκαιριών, αναμένεται επέκταση και αύξηση της σφοδρότητας του θερμικού στρες. Οι 
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία αναμένεται να είναι άμεσες, 
συνδεδεμένες με τις ακραίες καιρικές συνθήκες καθώς και έμμεσες, δια μέσου 
μεταδιδόμενων ασθενειών, ασθενειών που σχετίζονται με το νερό, την κακή ποιότητα αέρα 
και νερού, και τη μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής. Ζημιογόνες συνέπειες αναμένονται 
επίσης στις πηγές πόσιμου νερού, τη γεωργία και τον τουρισμό. Οι οικονομικές και 
κοινωνικο-πολιτικές συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνες και πιθανότατα δύσκολα 
αντιμετωπίσιμες, ειδικά αν δεν εφαρμοστούν μέτρα μετριασμού και μέτρα προσαρμογής σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των 
αναφερθέντων κλιματικών κινδύνων είναι απαραίτητη. 

Στην Κύπρο οι δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος είναι ήδη αισθητές μεταξύ 
άλλων, στη γεωργία, τα αποθέματα νερού και την κατάσταση των δασών, ενώ, όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, οι προβλέψεις για τα κλιματικά δεδομένα που αναμένεται να 
επικρατήσουν στο μέλλον προδιαγράφουν μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην κοινωνία ως 
σύνολο. Συνεπώς, παρόλο που η Κύπρος, λόγω μεγέθους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
σημαντικός εισφορέας σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή δεν μπορεί να 
επηρεάσει την αλλαγή του κλίματος, είναι δυστυχώς εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις 
της αλλαγής αυτής και ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής πολιτικής προσαρμογής στην 
αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να μετριαστούν οι αναπόφευκτες αρνητικές συνέπειες των 
κλιματολογικών αλλαγών, είναι απαραίτητος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ημοκρατίας, η οποία είναι 
ενεργό μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (EUROSAI WGEA), αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του πιο πάνω Οργανισμού για συμμετοχή στη διεξαγωγή ευρωπαϊκού ελέγχου 
με θέμα την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.  Σκοπός του ελέγχου είναι να 
εξεταστούν τα μέτρα που λαμβάνονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για την 
προσαρμογή στις αλλαγές του κλίματος, και να αξιολογηθεί η υλοποίηση, ο συντονισμός 
και η αποτελεσματικότητά τους. Λόγω της ευρύτητας των τομέων που επηρεάζονται από 
τις κλιματικές αλλαγές θα ήταν αδύνατο να ασχοληθούμε με όλους στα πλαίσια ενός μόνο 
ελέγχου. Έτσι, χωρίς να υποβαθμίζουμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στους 
άλλους τομείς, επιλέξαμε εστιάσουμε τον έλεγχό μας τους τομείς του νερού, των δασών 
και της γεωργίας, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με 
την αλλαγή του κλίματος, γεγονός που καθιστά την προσαρμογή τους στα νέα 
κλιματολογικά δεδομένα ακόμα πιο επιτακτική.    

3 Η αλλαγή του κλίματος στην Κύπρο.  

3.1 ∆εδομένα  

Σύμφωνα με στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ήδη παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις του κλίματος στην Κύπρο στα τελευταία 100 περίπου χρόνια, για τα 
οποία υπάρχουν καταγραμμένες, με επιστημονικό τρόπο, μετρήσεις. Η βροχόπτωση κατά 
τη διάρκεια του 20ου αιώνα παρουσιάζει πτωτική τάση, με μέσο ρυθμό μείωσης το 1 mm το 
χρόνο και η θερμοκρασία παρουσιάζει ανοδική τάση, με μέσο ρυθμό 0,01οC ετησίως3. 
                                                 
3  Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 
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Συγκεκριμένα, η μέση βροχόπτωση στην περίοδο 1981/82-2009/10 (30 
υδρομετεωρολογικά έτη) ήταν 461 mm ή κατά 8% χαμηλότερη από την κανονική (503 mm) 
της περιόδου 1961-1990, η οποία θεωρείται ως η περίοδος αναφοράς από τον Παγκόσμιο 
Μετεωρολογικό Οργανισμό.  Παράλληλα, η μέση ετήσια θερμοκρασία της Κύπρου την 
περίοδο 1981-2010 ήταν 18,6οC ή κατά 1,4οC ψηλότερη από την κανονική (17,2οC) της 
περιόδου 1961-19904. Η μέση ετήσια θερμοκρασία της Κύπρου το 2010 ξεπέρασε για 
πρώτη φορά τους 20οC και έφτασε τους 20,6οC.  Στη Λευκωσία, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 1,2οC, από 18,9οC, κατά την πρώτη τριακονταετία του 20ου 
αιώνα (1901-1930) σε 20,1οC την τελευταία (1981-2010). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω ρυθμούς μείωσης της συνολικής βροχόπτωσης και 
αύξησης της θερμοκρασίας και υποθέτοντας ότι η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον 
δεν μεταβάλλεται, αναμένεται ότι μέχρι το 2030 η βροχόπτωση θα ελαττωθεί κατά 10-15% 
και η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1,5οC -3οC σε σύγκριση με τις κανονικές τιμές της 
περιόδου 1961-19905. 

Στην Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη που ετοιμάστηκε το 
2010 από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΥΓΦΠΠ) 
αναφέρεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των ετών με ολιγομβρία και ανομβρία 
είναι μεγαλύτερος και οι ξηροθερμικές συνθήκες στην Κύπρο έχουν επιδεινωθεί, ενώ τα 
περισσότερα από τα πιο θερμά χρόνια του αιώνα έχουν παρατηρηθεί στα τελευταία 15 
χρόνια.  Κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα η κατάσταση δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, 
με τη μέση βροχόπτωση να εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερη από την κανονική και 
τη θερμοκρασία ψηλότερη από την κανονική6. 

Επιπρόσθετα, στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καταδεικνύουν ότι ο ρυθμός 
αύξησης της ελάχιστης θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου ρυθμού αύξησης 
της μέγιστης θερμοκρασίας7, ενώ παρατηρείται αύξηση της συχνότητας εμφάνισης, ανά 
τριακονταετία, ετών με υπερβολική ή ελάχιστη μέση ετήσια βροχόπτωση8  αλλά και 
αύξηση στην ένταση άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων (ξηρασίες, πλημμύρες, 
καύσωνες, κλπ) στην τελευταία τριακονταετία. 

3.2 Προβλέψεις. 

Σε έκθεση που ετοιμάστηκε από τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του 
Κλίματος9 σχετικά με προβλέψεις του κλίματος για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, 
επισημαίνεται ότι  η ετήσια μέση θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 
αναμένεται να αυξηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η αύξηση 
πιθανόν να είναι μεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  Παράλληλα, αναμένεται να 
μειωθεί η ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή, με μείωση του αριθμού ημερών 
βροχόπτωσης και αυξημένο κίνδυνο καλοκαιρινής ξηρασίας.  

                                                 
4  Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 

5  Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 

6   Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 2010, σελ.2 

7 Price C., Michaelides S., Pashiardis S., Pinhas A.: Long term changes in diurnal temperature range in 
Cyprus. Atmospheric Research 51  85-98, 1999. 

8  Michaelides S.C., Tymvios F.S., Michaelidou T.: Spatial and temporal characteristics of the annual 
rainfall frequency distribution in Cyprus. Atmospheric Research 94 606-615, 2009. 

9  IPCC Fourth Assessment Report – Climate Change 2007:  The Physical Science Basis σελ.872 – 
Projections of future climate for Europe and the Mediterranean 
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Σε έρευνα αξιολόγησης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος που ετοιμάστηκε από 
το Ινστιτούτο Κύπρου10 αναφέρεται ότι, με τη χρήση ενός κλιματικού μοντέλου για την 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής βασισμένου σε ένα ενδιάμεσο 
σενάριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τον 21ο αιώνα (σενάριο Α1Β), 
αναμένονται σημαντικές αλλαγές του κλίματος στην περιοχή, με σημαντικά ξηρότερες και 
πιο ζεστές συνθήκες. Συγκεκριμένα, αναμένεται συνεχής και σταδιακή αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά 1-3ο C στις επόμενες τρεις δεκαετίες, 3-5ο C μέχρι τα μέσα του αιώνα 
και 3,5-7ο C μέχρι το τέλος του αιώνα, με την αναμενόμενη αύξηση να είναι πολύ 
γρηγορότερη από τη μέση παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας. Η βροχόπτωση στην 
περιοχή προβλέπεται να μειωθεί κατά 10-50% τον 21ο αιώνα, με τη μείωση να σημειώνεται 
κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

Επιπρόσθετα, σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος11 για τις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Ευρώπη, στις κύριες παρατηρούμενες και 
προβλεπόμενες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην περιοχή της Μεσογείου 
περιλαμβάνονται, πέραν της μείωσης της βροχόπτωσης και της μειωμένης ροής των 
ποταμών, αύξηση των δασικών πυρκαγιών, μείωση στην απόδοση καλλιεργειών και 
αυξημένη ζήτηση νερού άρδευσης, αύξηση του κινδύνου απερήμωσης, αύξηση στους 
θανάτους που οφείλονται σε κύμα  καύσωνα, αύξηση των μολυσματικών νόσων, αύξηση 
του κινδύνου απώλειας της βιοποικιλότητας και μείωση του θερινού τουρισμού. 

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εξασφαλίσει το κλιματολογικό μοντέλο PRECIS του 
Hadley Center του Ηνωμένου Βασιλείου και παρόλο που έχουν παραχθεί από το σύστημα 
δεδομένα υψηλής χωρικής ανάλυσης για την Κύπρο με βάση απαισιόδοξο, μέσο και 
αισιόδοξο σενάριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα επόμενα 100 χρόνια, οι 
πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόμη τύχει της απαιτούμενης επεξεργασίας, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σήμερα επίσημες ποσοτικοποιημένες προβλέψεις για την 
αλλαγή του κλίματος στην Κύπρο.  Επισημαίνεται επίσης ότι ο λειτουργός που είναι 
επιφορτισμένος με την ευθύνη για την διαχείριση του συστήματος δεν έχει τύχει ακόμα 
κατάλληλης εκπαίδευσης. 

Θεωρούμε ότι η έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων για την προβλεπόμενη αλλαγή του 
κλίματος στην Κύπρο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ετοιμασία σχετικής εθνικής 
στρατηγικής και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος προσαρμογής στις 
κλιματικές αλλαγές και εισηγούμαστε όπως δοθεί προτεραιότητα, από τη Μετεωρολογική 
Υπηρεσία, στην επεξεργασία των πιο πάνω στοιχείων.  

4 Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Αλλαγή του Κλίματος. 

4.1 Θεσμικό Πλαίσιο και ∆ιεθνείς Υποχρεώσεις. 

(α) ∆ιεθνές επίπεδο. Οι υποχρεώσεις των κρατών σε σχέση με την προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος, που πηγάζουν από σχετικές διεθνείς Συμβάσεις, είναι λιγότερες και 
όχι τόσο συγκεκριμένες σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις για το μετριασμό των 
επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, και δεν είναι νομικά δεσμευτικές για τα 
συμβαλλόμενα μέρη των Συμβάσεων. 

Σε διεθνές επίπεδο, η Κυπριακή ∆ημοκρατία επικύρωσε, στις 15.10.1997, τη Σύμβαση 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 4(β), της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την 
θέσπιση εθνικών στρατηγικών προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές.  

                                                 
10  Climate change and impacts in the Eastern Mediterranean and the Middle East, The Cyprus Institute, 2011 

11  European Environment Agency, Impacts of Europe’s changing climate – 2008 indicator-based 
assessment. 
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Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο για τον περιορισμό της ευπάθειας της 
Ευρώπης στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος καθορίζεται  από τη Λευκή Βίβλο "Η 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης", η οποία 
εκδόθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1.4.2009 και περιλαμβάνει 
κατευθυντήριες γραμμές δράσης για την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση του μεταβαλλόμενου κλίματος. 

Στόχοι που σχετίζονται με, ή επηρεάζονται από, την προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος, περιλαμβάνονται επίσης σε αριθμό πολυμερών/διεθνών περιβαλλοντικών 
συβάσεων τις οποίες η Κύπρος έχει κυρώσει, καθώς και αποφάσεων διεθνών συνόδων 
όπως, για παράδειγμα, οι εξής: 

 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης. Η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (UNCCD) 
έχει ως στόχο την καταπολέμηση της απερήμωσης και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της ξηρασίας. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης, τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν Εθνικά 
Προγράμματα ∆ράσης, στα οποία να εξετάζεται η κατάσταση του περιβάλλοντος στις 
πληγείσες ή απειλούμενες περιοχές, να εξακριβώσουν τα αίτια και τις συνέπειες της 
απερήμωσης και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις για ανάσχεση του 
φαινομένου. Η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση  με σχετικό κυρωτικό Νόμο του 1999 
(Ν.23(ΙΙΙ)/99). 

 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα.  Η σύμβαση για 
τη βιοποικιλότητα επιδιώκει την πρόληψη/πρόβλεψη των αιτιών της σημαντικής 
μείωσης ή απώλειας της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπισή τους στην πηγή τους, 
μέσω της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και στους στόχους της περιλαμβάνεται η 
αντιμετώπιση προκλήσεων στη βιοποικιλότητα από την αλλαγή του κλίματος και τη 
ρύπανση, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητας της βιοποικιλότητας για προσαρμογή 
στην αλλαγή του κλίματος. Η Σύμβαση επικυρώθηκε από την Κύπρο στις 10.7.1996 
με την ψήφιση του κυρωτικού Νόμου αρ. 4(ΙΙΙ)/1996.  

 Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (2002). Οι ηγέτες που 
έλαβαν μέρος στη Σύνοδο δεσμεύτηκαν να εργαστούν προς την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας. 

 Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών.  Οι στόχοι, οι οποίοι 
έχουν ως  χρονικό ορίζοντα το 2015, περιλαμβάνουν ζητήματα τα οποία δυνατό να 
επιδεινωθούν από την αλλαγή του κλίματος. 

(β) Εθνικό Επίπεδο. Υπό το φως της απουσίας σαφών διεθνών και ευρωπαϊκών 
δεσμεύσεων, οι οποιεσδήποτε ενέργειες τυχόν αναληφθούν στον τομέα αυτό θα πρέπει να 
αποτελέσουν, σε μεγάλο βαθμό, εθνική πρωτοβουλία.  Παρά το γεγονός ότι η 
προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές είναι, κατά την άποψή μας, σημαντικό θέμα 
προτεραιότητας για την Κύπρο, δεν έχει μέχρι σήμερα θεσπιστεί, σε εθνικό επίπεδο, 
νομικό πλαίσιο για το θέμα των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές και της 
αποτελεσματικής και έγκαιρης αντιμετώπισής τους. Συνεπώς οι επισημάνσεις της 
παρούσας έκθεσης δεν προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε 
νομοθετήματα, ωστόσο θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη αφού, όπως 
επεξηγείται και αναλυτικότερα στο κείμενο της έκθεσής μας, η καθυστέρηση στη λήψη 
μέτρων για προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα πιθανόν να καταστήσει τις 
επιπτώσεις που ήδη υφίστανται μη ανατρέψιμες καθώς και να αυξάνει σημαντικά το 
κόστος υλοποίησής τους. 
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Η σημασία του θέματος αναγνωρίζεται και από το ΥΓΦΠΠ, το οποίο έχει προτείνει την 
προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ένα από τους στόχους 
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της 
μεταφοράς του ευρωπαϊκού πακέτου για το κλίμα και την ενέργεια, το οποίο εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17.12.2008, στο εθνικό δίκαιο αναμένεται η θέσπιση 
εθνικού νόμου-πλαισίου για τις κλιματικές αλλαγές, ο οποίος θα καλύπτει θέματα τόσο 
μετριασμού των επιπτώσεων, όσο και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.   

4.2 Αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας και ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την 
αλλαγή του κλίματος. 

Σε έκθεση που ετοιμάστηκε το 2007 από την ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του 
Κλίματος12, στην οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις των κλιματικών  αλλαγών, η ευπάθεια 
και η ικανότητα προσαρμογής των κρατών στην αλλαγή του κλίματος, επισημαίνεται 
αριθμός κινδύνων που αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές του πλανήτη λόγω των 
διαπιστωμένων και προβλεπόμενων κλιματικών αλλαγών.  Στην κατηγορία των μικρών 
νησιών καθώς και στην ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου, όπου συγκαταλέγεται η 
Κύπρος, οι κίνδυνοι αυτοί συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Ιδιαίτερη ευπάθεια στην αλλαγή του κλίματος, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, 
της θερμοκρασίας και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων . 

 Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να επιδεινώσει τις πλημμύρες, 
θύελλες, τη διάβρωση των ακτών και άλλους παράκτιους κινδύνους, απειλώντας κατά 
συνέπεια ζωτικής σημασίας υποδομές, οικισμούς και τουριστικές εγκαταστάσεις που 
υποστηρίζουν τους οικονομικούς πόρους του νησιού. 

 Μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων λόγω μείωσης της βροχόπτωσης και 
υφαλμύρινσης των υπογείων υδάτινων πόρων με την διείσδυση θαλάσσιου νερού 
στους υδροφορείς λόγω αύξησης της στάθμης της θάλασσας 

 Αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία και τους θαλάσσιους πόρους. 

 Επιπτώσεις σε μοναδικά ενδημικά είδη, από τα οποία κάποια απειλούνται με 
εξαφάνιση.  Η εμπορική γεωργία και οι καλλιέργειες αυτοκατανάλωσης πιθανόν να 
επηρεαστούν αρνητικά. 

 Άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό. 

 ∆υσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

Όπως διαπιστώθηκε, δεν έχει ακόμα διενεργηθεί σε εθνικό επίπεδο καθολική αξιολόγηση 
κινδύνου και ευπάθειας σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, 
βασισμένο σε έκθεση13 που ετοιμάστηκε από τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή 
του Κλίματος, καθώς και στη Λευκή Βίβλο που εξέδωσε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων το 2009, προέβη στην καταγραφή πιθανών συνεπειών των κλιματικών 
αλλαγών στους τομείς της γεωργίας, των δασών, της αλιείας, της ενέργειας, του 
τουριστικού κλάδου, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, της υγείας και των 
υδάτινων πόρων.  Αναλυτικότερα, οι κίνδυνοι ανά τομέα καταγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

 

                                                 
12 IPCC Fourth Assessment Report:  Climate Change 2007:  Impacts, Adaptation and Vulnerability 

13 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2007:  Synthesis Report.   
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Τομέας Κίνδυνοι / πιθανές επιπτώσεις 

Γεωργία Μειωμένη γονιμότητα εδάφους και απόδοση καλλιεργειών. 
Επιπτώσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και στον 
γεωγραφικό προσανατολισμό της παραγωγής. Ζημιές στη συγκομιδή 
λόγω ακραίων φυσικών φαινομένων. 

∆άση Επιπτώσεις στην υγεία και παραγωγικότητα των δασών, μεταβολές 
στη γεωγραφική κατανομή και στον τρόπο εξάπλωσης ορισμένων 
ειδών δένδρων. 

Αλιεία και ακτές Αναμενόμενη πίεση στον τομέα της αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών, αυξανόμενη ένταση των ρυθμών διάβρωσης των 
ακτών. 

Ενέργεια Πολλαπλασιασμός των περιόδων αιχμής ζήτησης ηλεκτρικού 
ρεύματος, επιπτώσεις στο δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού λόγω 
ακραίων κλιματικών φαινομένων. Επιπτώσεις στις υποδομές, 
ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. 

Τουρισμός Μείωση τουριστικού ρεύματος λόγω τάσης μετακίνησής του σε 
βορειότερους προορισμούς καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται. 

Υγεία Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων/φυτών, αύξηση 
κρουσμάτων ασθενειών/θανάτων σε σχέση με το κλίμα, εξάπλωση 
λοιμωδών νόσων. 

Υδάτινοι Πόροι Μειωμένη ποσότητα και υποβάθμιση ποιότητας υδάτινων πόρων, με 
επιπτώσεις σε τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων και η γεωργία. 

Βιοποικιλότητα και 
οικοσυστήματα 

Απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση οικοσυστημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων) 

 

Θεωρούμε ότι, πριν τον σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής προσαρμογής στις κλιματικές 
αλλαγές, θα πρέπει να προηγηθεί λεπτομερής και εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των 
πιθανών επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος ανά τομέα, καθώς και της ικανότητας 
προσαρμογής στις αλλαγές αυτές, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός ευπάθειας στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.  Μια τέτοια ανάλυση θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
δεδομένα μελλοντικών κλιματολογικών παραμέτρων και επιπτώσεων σε επαρκώς 
λεπτομερές επίπεδο και να λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα των προβλέψεων αυτών.  
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καλύπτει ένα επαρκώς μακροπρόθεσμο πλαίσιο, να 
περιλαμβάνει εκτιμήσεις οικονομικού κόστους, να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας 
διαβούλευσης και να τύχει ποιοτικού ελέγχου από ανεξάρτητο φορέα, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η επάρκειά της.  Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης αυτής θα πρέπει να αποτελέσουν, στη συνέχεια, τη βάση για τον σχεδιασμό της 
εθνικής στρατηγικής της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. 

Παρόλο που η Κύπρος βιώνει ήδη τις συνέπειες των κλιματικών  αλλαγών, παρατηρήθηκε 
ότι δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα ένα εθνικό ενιαίο σχέδιο δράσης για την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές. Επιμέρους προγράμματα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς, 
όπως το νερό και τα δάση, τα οποία, ωστόσο απευθύνονται κυρίως στην επίλυση 
υφιστάμενων προβλημάτων που προέκυψαν από τις κλιματικές αλλαγές και όχι στην 
προσαρμογή στις αναμενόμενες μελλοντικές κλιματολογικές συνθήκες. 

Η ανάγκη ανάπτυξης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Προσαρμογής στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος 
ημερ. 8.2.2011 προς τη Γενική ∆ιευθύντρια του ΥΓΦΠΠ όπου αναφέρεται ότι, παρά την 
ύπαρξη, σε εθνικό επίπεδο, της κατανόησης της ανάγκης για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων και για προσαρμογή στις συνέπειες που προκαλούνται από την αλλαγή του 
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κλίματος, λόγω της απουσίας γενικού σχεδιασμού, το κάθε Τμήμα/Υπηρεσία/Υπουργείο 
αντιμετωπίζει το θέμα μεμονωμένα ως προς τις παραμέτρους που το αφορούν. 

Αναφορά στην ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της προσαρμογής, ο οποίος 
θα περιλαμβάνει  μέτρα σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας 
της χώρας, γίνεται και στην Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
του 2010.   

Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης 
εθνικής στρατηγικής για το θέμα, προχώρησε, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην υποβολή πρότασης, στα πλαίσια 
του εγκεκριμένου προγράμματος LIFE+ 2010, με τίτλο "CYPADAPT" που αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.  Η 
πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού ύψους €1.358.847, εγκρίθηκε για 
συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στα παραδοτέα του έργου 
περιλαμβάνονται τα εξής: 

(i) Έκθεση παρατηρούμενων κλιματικών αλλαγών και τρόπων αντιμετώπισής  τους 
διεθνώς και στην Κύπρο ειδικά. 

(ii) Έκθεση αξιολόγησης των υφιστάμενων επιπτώσεων, της ευπάθειας και της 
 ικανότητας προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος στην Κύπρο.  

(iii) Έκθεση προβλεπόμενων αλλαγών του κλίματος (θερμοκρασία, βροχόπτωση, 
αύξησης στάθμης θάλασσας κλπ), των μελλοντικών ευπαθών τομέων λόγω των 
μελλοντικών αλλαγών, καθώς και το βαθμό της ευπάθειας τους στην Κύπρο. 

(iv) Έκθεση πιθανών επιπτώσεων λόγω της αλλαγής του κλίματος στην Κύπρο. 

(v) Ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων που να συμπεριλαμβάνει όλα τα μέτρα 
προσαρμογής που υλοποιούνται για κάθε τομέα παγκοσμίως με ένα εργαλείο πολύ-
κριτηριακής ανάλυσης για την επιλογή των καταλληλότερων μέσων προσαρμογής για 
την Κύπρο. 

(vi) Λεπτομερές Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στις Αλλαγές του Κλίματος, το οποίο με 
βάση τα πορίσματα των πιο πάνω εκθέσεων και αναλύσεων, θα προτείνει τομεακά 
μέτρα και πολιτικές που θα πρέπει να ενσωματωθούν σε υφιστάμενες τομεακές 
στρατηγικές ή/και στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής, τότε θα προταθούν 
επιπρόσθετα μέτρα/έργα που απευθύνονται ειδικά στην κλιματικές αλλαγές. Το 
Σχέδιο θα περιλαμβάνει ιεράρχηση μέτρων με επισήμανση των επειγόντων 
μέτρων/πολιτικών/έργων για αντιμετώπιση των υφιστάμενων σοβαρών επιπτώσεων 
από τις κλιματικές αλλαγές και σε αυτά που είναι λιγότερο επείγοντα για αντιμετώπιση 
των προβλεπόμενων μελλοντικών επιπτώσεων, με παράλληλη ανάλυση των 
επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής. Θα περιλαμβάνει επίσης 
στρατηγική ελέγχου εφαρμογής του σχεδίου προσαρμογής, με την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεικτών και μέτρων παρακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου, 
της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των μέτρων 
προσαρμογής. 

Η υλοποίηση του έργου άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ όλες οι δράσεις 
προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31.3.2014. 

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική προσαρμογής στις επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος ικανοποιεί τα πιο κάτω κριτήρια: 

(i) Είναι βασισμένη σε αξιολογήσεις κινδύνου και ευπάθειας.  
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(ii) Καλύπτει όλους τους κινδύνους που απειλούν τον κάθε τομέα, προσδιορίζοντας το 
είδος και το μέγεθος της ευπάθειας για κάθε ευαίσθητη ομάδα . 

(iii) Περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους, κατάλληλες εκτιμήσεις κόστους και οφέλους από 
την εφαρμογή των προτεινόμενων πολιτικών/μέτρων/πρακτικών και χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής. 

(iv) Ορίζει ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες κάθε Τμήματος/Υπηρεσίας/Υπουργείου με την 
θέσπιση κατάλληλου συστήματος επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και 
συντονισμού των δράσεων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υιοθέτηση συγκρουόμενων 
πολιτικών. 

(v) Συνάδει με υπάρχουσες πολιτικές που έχουν εντάξει μέτρα και πρακτικές 
προσαρμογής. 

(vi) Αποτελεί εφαρμόσιμο πλαίσιο για το σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων, τόσο 
βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων. 

(vii) Συνοδεύεται από εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά  την εφαρμογή της, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας (Ν.102(Ι)/2005, 
Οδηγία 2001/42/ΕΚ). 

(viii) Αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά. 

Πέραν του προγράμματος "CYPADAPT", βρίσκεται σε εξέλιξη έργο με τίτλο «Αλλαγή 
κλίματος και δημόσια υγεία: Αξιολόγηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών 
φαινομένων και η ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών πρόληψης και μετριασμού». Το 
έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους €187.267 και 
θα διαρκέσει δύο χρόνια, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 1.5.2013.  Σε αυτό 
συμμετέχουν, πέραν του Τμήματος Περιβάλλοντος, το ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Βρετανική Υπηρεσία Προστασίας της Υγείας, με 
συντονιστή - ανάδοχο φορέα το Ίδρυμα Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.  Κύριος 
στόχος του προγράμματος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας σε αστικές κυρίως 
περιοχές και ενδιάμεσοι στόχοι είναι  η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και 
της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας.  Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων θα γίνει μέσω 
της συσχέτισης και της εκτίμησης των συνεπειών  ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της 
κλιματικής αλλαγής με προβλήματα στην υγεία, όπως ο ρυθμός ημερήσιων θανάτων και 
νοσοκομειακών εισαγωγών κατά την θερινή περίοδο στην Κύπρο. Επίσης, θα αναπτυχθεί 
και θα διαμορφωθεί το αντίστοιχο πλαίσιο καινοτόμων στρατηγικών πρόληψης και 
μετριασμού των επιπτώσεων από το θερμικό στρες στην δημόσια υγεία.  

4.3 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης.  

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ∆ημοκρατίας και των απαιτήσεων που 
απορρέουν από τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση 
της Απερήμωσης, το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέθεσε σε μελετητές την ετοιμασία Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης (ΕΣ∆) για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης και τον περιορισμό των 
συνεπειών της ξηρασίας, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 13.3.2008. Το ΕΣ∆ έχει ετοιμαστεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις που έθεσε η Γραμματεία των Ηνωμένων 
Εθνών της Σύμβασης και σε αυτό γίνεται προσδιορισμός και χαρτογράφηση των 
απειλούμενων περιοχών, εκτίμηση της ακολουθούμενης πολιτικής και μέτρων, εκτίμηση 
ανάγκης εισαγωγής αποτελεσματικότερων θεσμικών ρυθμίσεων / διαδικασιών και 
προώθησης αειφόρου εκμετάλλευσης των γαιών και υδάτινων πόρων για περιορισμό ή 
αντιστροφή του φαινομένου. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται πρόνοια για ευαισθητοποίηση και 
ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής των επηρεαζόμενων και εμπλεκόμενων φορέων, αλλά 
και του κοινού, στην διατύπωση και εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων για την 
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αντιμετώπιση της απερήμωσης. Σύμφωνα με το ΕΣ∆, το 57% των εδαφών της Κύπρου 
βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ως προς τον κίνδυνο απερήμωσης, ενώ στην 
περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα διάφορα σενάρια των κλιματικών αλλαγών, το ποσοστό 
αυτό θα ανέλθει στο 70,5%. 

Παρόλο που έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την ολοκλήρωση του πιο πάνω Σχεδίου, 
δεν έχουν ληφθεί ακόμα οποιαδήποτε μέτρα για εφαρμογή των εισηγήσεων που 
περιλαμβάνονται σε αυτό και μόλις πρόσφατα το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην 
ανάθεση σύμβασης για την οριστικοποίηση των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης της 
απερήμωσης. Η σύμβαση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνει την 
ετοιμασία/οριστικοποίηση του "Σχεδίου Μέτρων για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης 
στην Κύπρο", έχει ως στόχο την ιεράρχηση και κοστολόγηση των μέτρων που έχουν 
προταθεί στο ΕΣ∆ και την ετοιμασία πρότασης συγκεκριμένου σχεδίου μέτρων με εκτίμηση 
δαπανών, αποδοτικότητας και εφαρμοσιμότητας και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο 
του 2012.  

Ο Υπουργός ΓΦΠΠ μας πληροφόρησε ότι η πλειοψηφία των μέτρων που περιγράφονται 
στο ΕΣ∆ και αφορούν στους υδάτινους πόρους έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα 
Μέτρων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, το οποίο βρίσκεται σε 
εφαρμογή από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

4.4 Επιμέρους στρατηγικές, καταμερισμός αρμοδιοτήτων και συντονισμός. 

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, λόγω της απουσίας γενικού σχεδιασμού και 
συντονιστικού φορέα, το κάθε Τμήμα/Υπηρεσία/ Υπουργείο αντιμετωπίζει το θέμα της 
προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος ως προς τις παραμέτρους που αφορούν στις 
αρμοδιότητές του, σχεδιάζοντας επιμέρους στρατηγικές και πολιτικές για την εφαρμογή 
τους, βάσει των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του αποδίδει η οικεία νομοθεσία.  

Ως εκ τούτου, οι επιμέρους πολιτικές στους διάφορους τομείς τυγχάνουν σχεδιασμού και 
εφαρμογής μεμονωμένα, χωρίς την ύπαρξη κεντρικού φορέα ο οποίος να συντονίζει τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται και να παρακολουθεί την πρόοδο και υλοποίηση των 
εξαγγελθέντων μέτρων/πολιτικών. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι, εκτός από την πρόσφατη συγκρότηση Συντονιστικής 
Επιτροπής των Θεματικών Ομάδων Εργασίας για την Προσαρμογή υπό την προεδρία του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και τη δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων και πληροφοριών, 
που τροχοδρομήθηκαν στα πλαίσια της ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, δεν έχει θεσπιστεί άλλος μηχανισμός επικοινωνίας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων Τμημάτων όσον αφορά στις πολιτικές που σχετίζονται με την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών.   

Για αντιμετώπιση του ζητήματος του ανύπαρκτου συντονισμού των σχετικών δράσεων, το 
Τμήμα Περιβάλλοντος προωθεί τη δημιουργία νόμου-πλαισίου για τις κλιματικές αλλαγές, 
στον οποίο θα καθορίζεται κεντρική εποπτική/συντονιστική αρχή για τους τομείς τόσο του 
μετριασμού των επιπτώσεων, όσο και της προσαρμογής στις αλλαγές του κλίματος. 

5 Υδάτινοι Πόροι. 

5.1 Θεσμικό Πλαίσιο και ∆ιεθνείς Υποχρεώσεις. 

Παρόλο που, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχει ακόμα θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, νομοθεσία σε σχέση με την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, το θέμα της 
προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος προσεγγίζεται έμμεσα στα πιο κάτω κοινοτικά 
νομοθετήματα που αφορούν στον τομέα των υδάτινων πόρων και στα σχετικά 
κατευθυντήρια έγγραφα.  

(α)  Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας: Η Οδηγία έχει ως στόχο τη 
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μείωση των αρνητικών συνεπειών που συνεπάγονται οι πλημμύρες, οι οποίες αναμένεται 
να αυξηθούν ως συνέπεια των κλιματικών αλλαγών, και διαλαμβάνει κυρίως τη διεξαγωγή 
προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων αυτών, την ετοιμασία χαρτών επικινδυνότητας 
πλημμύρας καθώς και την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.   

(β)  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 
(Οδηγία Πλαίσιο για το νερό): Παρόλο που στην Οδηγία δεν γίνεται άμεση αναφορά 
στην αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής που εξέδωσε το 2008 η 
Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση κοινής στρατηγικής εφαρμογής της14, η σταδιακή και 
κυκλική προσέγγιση που υιοθετεί την καθιστά κατάλληλη για το χειρισμό της αλλαγής του 
κλίματος. Συγκεκριμένα, το άρθρο 13(6) και (7) ορίζει ότι το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού θα αναθεωρείται ανά εξαετία, ώστε να παρέχεται ένα ευέλικτο πλαίσιο 
κατάλληλο για τη διαχείριση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, το οποίο θα 
επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίματος στο αναθεωρημένο σχέδιο.   

Σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής, η αλλαγή του κλίματος μπορεί να ληφθεί υπόψη σε 
διάφορα στάδια εφαρμογής της Οδηγίας, όπως ο σχεδιασμός του προγράμματος μέτρων, 
η οικονομική ανάλυση, η ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού, η ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων, η παρακολούθηση και ο καθορισμός 
στόχων.  Στο έγγραφο επισημαίνεται πως θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα 
μέτρων είναι επαρκώς προσαρμόσιμα στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.   

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 9(1) της Οδηγίας Πλαίσιο,  μέχρι 
το 2010 τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος 
παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους 
υδάτινους πόρους και ότι οι διάφορες χρήσεις ύδατος διακρινόμενες, τουλάχιστον, σε 
βιομηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, συμβάλλουν κατάλληλα στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος, βάσει οικονομικής ανάλυσης. 

(γ) Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο με θέμα την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και 
της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η Ανακοίνωση15 εξετάζει πιθανές πολιτικές για 
την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και προσδιορίζει μέτρα τα οποία αποτελούν χρήσιμα 
εργαλεία για την αυξανόμενη πιθανότητα τέτοιων φαινομένων λόγω της αλλαγής του 
κλίματος. Συγκεκριμένα, στην Ανακοίνωση επισημαίνεται ως προτεραιότητα η μετάβαση 
προς μια οικονομία που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και ορθολογικά τους υδάτινους 
πόρους της, ενώ τονίζεται ο σημαντικός ρόλος της ορθής τιμολόγησης του νερού και του 
σχεδιασμού χρήσης γης στην ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης νερού. Επίσης, το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του ημερ. 11.6.2010 αναφορικά 
με τη λειψυδρία, ξηρασία και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, αναγνωρίζει ότι η 
λειψυδρία και οι ξηρασίες αποτελούν ήδη σοβαρό πρόβλημα για πολλές ευρωπαϊκές 
περιοχές και ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ως συνέπεια της κλιματικής 
αλλαγής και καλεί όλα τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να βιώσουν σημαντικές 
καταστάσεις λειψυδρίας ή ξηρασίας, συμπεριλαμβανομένης της απερήμωσης, να 
καταρτίσουν κατάλληλα σχέδια διαχείρισης λειψυδρίας και ξηρασίας, συντονισμένα και 
ενταγμένα στο γενικότερο σχεδιασμό που προβλέπει η Οδηγία Πλαίσιο.  Εκφράζει επίσης 
ικανοποίηση για την επικείμενη κατάρτιση/υποβολή, εντός του 2012, από την Επιτροπή, 

                                                 
14 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, Policy Paper, Climate Change and 
Water, June 2008. 

15 COM (2007) 414, 18.7.2007   
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μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νερά (blueprint to safeguard Europe’s water 
resources – κατευθύνσεις για τα ύδατα της Ευρώπης), η οποία θα βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, στην έκθεση αποτελεσμάτων της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαισίου για το νερό και 
στην επανεξέταση της στρατηγικής για τη λειψυδρία και την ξηρασία, σε συνάρτηση με το 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

(δ)  Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής το οποίο συνοδεύει τη Λευκή Βίβλο, με 
τίτλο «Κλιματική αλλαγή και θέματα σχετικά με τα ύδατα, τις ακτές και τη 
θάλασσα16»: Στο έγγραφο τονίζονται οι επιπτώσεις που η αλλαγή του κλίματος έχει και 
προβλέπεται να έχει στον τομέα των υδάτινων πόρων, περιλαμβανομένης της μείωσης 
των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και του αυξανόμενου κινδύνου πλημμυρών, οικονομικών 
επιπτώσεων ειδικότερα σε οικονομικούς τομείς εξαρτώμενους από το νερό (πχ γεωργία) 
και κοινωνικών επιπτώσεων ως αποτέλεσμα της μειωμένης παροχής νερού.  Επίσης, 
προβλέπεται να επηρεαστεί η λειτουργία της υπάρχουσας υποδομής των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της υδραυλικής ενέργειας, αντιπλημμυρικά έργα, συστήματα 
αποστράγγισης και άρδευσης, καθώς επίσης και πρακτικές διαχείρισης ύδατος.  
Σημειώνεται ότι η επιτυχημένη προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στο 
νερό θα εξαρτηθεί τόσο από αποτελεσματική εθνική και κοινοτική νομοθεσία στον τομέα 
του ύδατος, όσο και από τον βαθμό στον οποίο η διαχείριση του νερού μπορεί να 
ενσωματωθεί σε πολιτικές άλλων τομέων, όπως η γεωργία και η ενέργεια.  Το έγγραφο 
επισημαίνει την ύπαρξη ευρωπαϊκών πολιτικών που μπορούν να διευκολύνουν την 
προσπάθεια προσαρμογής, όπως για παράδειγμα η Οδηγία Πλαίσιο και η Οδηγία για τις 
πλημμύρες, και ενθαρρύνει τη βέλτιστη χρήση των υπό αναφορά νομοθετημάτων.   

Σημειώνεται ότι, σε εθνικό επίπεδο, θεωρείται σημαντική η ψήφιση του περί της Ενιαίας 
∆ιαχείρισης Υδάτων Νόμου, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 15 Νοεμβρίου 2010 και 
που καθορίζει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία διαχείριση των υδάτων της 
Κύπρου.  Ο Υπουργός ΓΦΠΠ εξέφρασε την άποψη ότι η δημιουργία του κατάλληλου 
θεσμικού πλαισίου για την ενιαία διαχείριση των υδάτων αποτελεί σημαντικό μέτρο για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες 
για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου ασκούνταν από διάφορους φορείς.  
Αυτό οδηγούσε σε κατακερματισμό ευθυνών και εξουσιών και στην αποσπασματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.  Ο Υπουργός ΓΦΠΠ επισήμανε ότι η ψήφιση του περί 
της Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων Νόμου αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη στην προσπάθεια 
επίλυσης του υδατικού προβλήματος και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων. Με το Νόμο αυτό, το Κράτος απέκτησε το θεσμικό νομοθέτημα που εισήγαγε ένα 
ενιαίο υδατικό κώδικα για την ολοκληρωμένη και λεπτομερή ρύθμιση της ανάπτυξης και 
της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Κύπρου. 

5.2 Αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας. 

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχει διενεργηθεί  επίσημη αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας στην 
αλλαγή του κλίματος όσον αφορά στον τομέα των υδάτινων πόρων.  Παρόλη την μη 
ετοιμασία στρατηγικής προσαρμογής, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εφαρμόζει αρκετά 
μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, τα οποία αποσκοπούν, ωστόσο, στην αντιμετώπιση 
υπαρχόντων προβλημάτων, ορισμένα από τα οποία έχουν προκύψει ως συνέπεια των 
κλιματικών αλλαγών που ήδη παρατηρούνται στην Κύπρο, και όχι στην προσαρμογή στα 
νέα κλιματικά δεδομένα που αναμένεται να επικρατήσουν στο μέλλον.   

Σύμφωνα με το Τμήμα, η σημαντικότερη απειλή που προκύπτει στον τομέα των υδάτινων 
πόρων από τις κλιματικές αλλαγές είναι ο κίνδυνος έλλειψης επαρκών ποσοτήτων 
πόσιμου νερού για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Κύπρου, λόγω μείωσης της 

                                                 
16 SEC(2009)386, 1.4.2009 
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βροχόπτωσης και της συνεπαγόμενης μείωσης της ποσότητας νερού που αποθηκεύεται 
στα φράγματα. Το Τμήμα έχει προβεί στο σχεδιασμό μέτρων για απεξάρτηση της παροχής 
πόσιμου νερού από τις καιρικές συνθήκες, το κυριότερο από τα οποία είναι η κατασκευή 
μονάδων αφαλάτωσης, με τη λειτουργία των οποίων,  θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός έχει 
πλέον αντιμετωπισθεί.  

Ο κίνδυνος ανεπάρκειας νερού για κάλυψη των αναγκών άρδευσης είναι επίσης ήδη 
εμφανής, όπως και ο κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των περισσοτέρων 
υδροφορέων  της Κύπρου λόγω υπεράντλησης. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική μελέτη17 που διενήργησε το Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η 
παρούσα αξία του συνολικού κόστους της έλλειψης νερού στην Κύπρο για την περίοδο 
2010 – 2030 υπολογίστηκε στα €72 εκ. (με τιμές του 2009) και αν η μελλοντική ζήτηση 
νερού αυξηθεί με μεγαλύτερο ρυθμό, το κόστος αυτό μπορεί να φτάσει τα €200 εκ.  
Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναμενόμενες αλλαγές στο κλίμα, το κόστος έλλειψης νερού 
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω άλλα €15,69 εκ. (σε παρούσα αξία), με προβλεπόμενη 
αύξηση 1% στην ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση νερού (€6,12 εκ. με σταθερή ετήσια 
κατά κεφαλή κατανάλωση νερού και €31,49 εκ. με προβλεπόμενη αύξηση 2% στην ετήσια 
κατά κεφαλή κατανάλωση νερού). 

5.3 Στρατηγική και Πολιτικές. 

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχει ετοιμαστεί στρατηγική προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος 
στον τομέα των υδάτινων πόρων. Σύμφωνα με το Τμήμα, η ενιαία στρατηγική για θέματα 
υδάτινων πόρων αναμένεται να ετοιμαστεί στα πλαίσια ετοιμασίας της εθνικής στρατηγικής 
προσαρμογής. Ωστόσο, στα παραρτήματα του Σχεδίου  ∆ιαχείρισης της Λεκάνης 
Απορροής Ποταμού, που υποβλήθηκε από τους μελετητές στο ΤΑΥ τον Μάρτιο του 2011, 
περιλήφθηκε έκθεση υδατικής πολιτικής, η οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την 
υιοθέτηση της βέλτιστης πολιτικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με τη μελέτη της 
διαχείρισης της ζήτησης του νερού, την εξέταση της απόδοσης των μεγάλων υδατικών 
έργων και τη διασύνδεση της υδατικής ανάπτυξης με την αρχή της αειφορίας.  Στόχος των 
προτάσεων της έκθεσης είναι η εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης και η διασφάλιση 
της παροχής πόσιμου νερού.   

Η έκθεση καταλήγει με ποσοτικοποιημένες προτάσεις διαχείρισης των υδάτινων πόρων, 
λαμβάνοντας υπόψη την αειφορία, τον βαθμό ικανοποίησης αναγκών της κοινωνίας, το 
χρηματοοικονομικό κόστος διαχείρισής τους, την κοινωνικά δίκαιη πρόσβαση στους 
υδάτινους πόρους, τη χρονική σταθερότητα και αξιοπιστία ως προς την προσφορά νερού, 
την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ξηρασίας και την προσαρμοστικότητα στις κλιματικές 
αλλαγές. Οι προτάσεις θέτουν ως προτεραιότητα τη διαχείριση της ζήτησης και τον 
καθορισμό τιμών-στόχων κατανάλωσης με χρονικό ορίζοντα το 2015 για κάθε κυβερνητικό 
υδρευτικό έργο, καθώς και την αποδοτικότερη διαχείριση του νερού άρδευσης (με τη 
βελτίωση πρακτικών και επιλογή λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών), των υπόγειων 
υδροφορέων (με τον καθορισμό μέγιστων απολήψιμων στόχων), των φραγμάτων 
(ελάχιστοι όγκοι ετήσιων εκροών για το περιβάλλον κατάντη των φραγμάτων, όγκοι 
ελάχιστης ταμίευσης, εξέταση της δυνατότητας αύξησης της συνολικής δυνατότητας 
ταμίευσης στα φράγματα του Νότιου Αγωγού όπου παρατηρούνται αξιόλογες 
υπερχειλίσεις πέρα από αυτές που δύνανται να αξιοποιηθούν για εμπλουτισμό), του 
ανακυκλωμένου νερού (χρήση στην άρδευση) και των μονάδων αφαλάτωσης (βαθμός 
αξιοποίησης δυναμικού).   
                                                 
17 Residential Water Scarcity in Cyprus: Impact of Climate Change and Policy Options, Theodoros 
Zachariadis,  Department of Environmental Management, Cyprus University of Technology, 2010  
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Οι επιμέρους στρατηγικές και πολιτικές που εφαρμόζονται από το Τμήμα βασίζονται σε 
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και δεσμεύσεις της Κύπρου που προκύπτουν 
από την κοινοτική νομοθεσία και εστιάζονται σε τρεις βασικούς άξονες: την κατασκευή 
μονάδων αφαλάτωσης, την αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού και τα μέτρα 
διαχείρισης της ζήτησης του νερού (περιλαμβανομένων των μέτρων εξοικονόμησης).  
Παράλληλα προωθείται η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό, ενώ μελετάται 
και η διαχείριση των όμβριων υδάτων. Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων 
για ελαχιστοποίηση της εξάτμισης νερού από τα φράγματα. 

5.3.1 Κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας απεξάρτησης της παροχής πόσιμου νερού στα μεγάλα 
αστικά και τουριστικά κέντρα από τις καιρικές συνθήκες, το Τμήμα προώθησε την 
κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης. Στα πλαίσια αυτά έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 
δύο μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης στη Λάρνακα και στη ∆εκέλεια, με συνολική ονομαστική 
δυναμικότητα 122.000 κ.μ. νερού την ημέρα18, και δύο κινητές μονάδες στη Μονή και στην 
Πάφο, με συνολική ονομαστική δυναμικότητα 50.000 κ.μ. νερού/ημέρα19. Η λειτουργία της 
κινητής μονάδας στη Μονή έχει τερματιστεί ενώ η κινητή μονάδα της Πάφου 
προγραμματίζεται να αντικατασταθεί από μόνιμη μονάδα.  Επίκειται επίσης, εντός του 
2013, η λειτουργία μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στη Λεμεσό, με ονομαστική 
δυναμικότητα 40.000 κ.μ. νερού την ημέρα και πρόνοια αύξησης στα 60.000 κ.μ. 
ημερησίως.   

Με την ολοκλήρωση όλων των υπό κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης, το σύνολο της 
ονομαστικής δυναμικότητάς τους θα ανέλθει στα περίπου 250.000 κ.μ. νερού την ημέρα20 
ή περίπου 91,25 εκ. κ.μ. ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 106% των ετήσιων 
αναγκών ύδρευσης, που ανέρχονται γύρω στα 86 εκ. κ.μ. νερού. 

Κατά το 2011, παραχωρήθηκαν από τις μονάδες αφαλάτωσης, για σκοπούς ύδρευσης, 
συνολικά 49,5 εκ. κ.μ. νερού (περίπου 61% της συνολικής ποσότητας νερού που 
παραχωρήθηκε από το ΤΑΥ για ύδρευση), έναντι του συνολικού ποσού των €64,6 εκ21.   

Οι μονάδες αφαλάτωσης κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης μετά 
από διαγωνισμούς που προκήρυξε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.  Σύμφωνα με τις 
σχετικές συμβάσεις που υπογράφηκαν, οι οποίες είναι τύπου BOOT (Built, Own, Operate 
and Transfer), οι επενδυτές/κατασκευαστές της κάθε μονάδας έχουν επωμιστεί τα έξοδα 
για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση των έργων καθώς 
και το κόστος λειτουργίας των μονάδων για συγκεκριμένη περίοδο, και πωλούν το 
παραγόμενο νερό στο κράτος σε καθορισμένη τιμή.  Η τιμή αυτή εμπεριέχει στοιχεία 
κεφαλαιουχικού κόστους, κόστους λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας καθώς και 
κόστους ενέργειας, και αναπροσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις αυξομειώσεις της τιμής 
του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τις αυξήσεις στο εργατικό κόστος. 
Μετά την παρέλευση της περιόδου που καθορίζεται στα συμβόλαια, οι μονάδες 
περιέρχονται αυτόματα στην κυριότητα του κράτους, ενώ παρέχεται το δικαίωμα εξαγοράς 
των μονάδων πριν τη συμπλήρωση της περιόδου αυτής.   

                                                 
18 ΥΓΦΠΠ, Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, Απρ.2011, σελ.75 

19 Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη από τα Σχέδια Αφαλατώσεων, Μάιος 2010, σελ. 4 

20 ΥΓΦΠΠ, Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, Απρ.2011, σελ.76. 

21 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπηρεσία Λειτουργίας και Συντήρησης Υδρευτικών Έργων, Μάρτιος 2012. 
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Επιπρόσθετα, το Τμήμα προέβη στη σύναψη συμφωνίας με την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου για αγορά του νερού που θα παράγεται από τη μονάδα αφαλάτωσης στο 
Βασιλικό, ονομαστικής δυναμικότητας 60.000 κ.μ. την ημέρα. Λόγω της μεγάλης ζημιάς 
που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις από την έκρηξη που σημειώθηκε στις 11.7.2011 στη 
Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί με 
καθυστέρηση, τον Μάρτιο του 2013.  

Στις σχετικές προτάσεις, για όλες τις μονάδες αφαλάτωσης, περιλήφθηκαν πρόνοιες για 
μείωση της παραγωγής ή διακοπή της λειτουργίας της κάθε μονάδας και διατήρησή της σε 
εφεδρεία κατόπιν οδηγιών του Τμήματος. Η πρόνοια αυτή μπορεί να τεθεί σε ισχύ σε 
περιόδους πολυομβρίας, όπου η ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης θα μπορεί να 
ικανοποιείται μερικώς ή ακόμα και εξ’ ολοκλήρου από τις ποσότητες αποθηκευμένου 
νερού στα φράγματα, το κόστος επεξεργασίας του οποίου είναι πολύ χαμηλότερο από το 
κόστος αγοράς του αφαλατωμένου νερού.  Σε τέτοια περίπτωση το κράτος, βάσει σχετικής 
πρόνοιας των συμβάσεων, θα είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στον συμβασιούχο το 
αντίτιμο για μια  προκαθορισμένη ποσότητα αφαλατωμένου νερού, η οποία ισούται 
περίπου με το 90% της ονομαστικής δυναμικότητα της κάθε μονάδας.  Τα κ.μ. νερού της 
προκαθορισμένης ποσότητας τα οποία δεν θα παραχθούν, θα τιμολογούνται στην τιμή του 
μη προσφερόμενου νερού σε περίπτωση εφεδρείας, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:  

 

Μονάδα  
Ονομαστική 
δυναμικότητα  

Ελάχιστη 
ημερήσια 
ποσότητα   

(κ.μ. νερού)

Ελάχιστη 
ετήσια 

ποσότητα 
(κ.μ. νερού)

Τιμή 
ανά κ.μ.

Τιμή ανά κ.μ. μη 
προσφερόμενου 

νερού σε 
περίπτωση 
εφεδρείας 

       € € 

Βασιλικός  60.000  54.000 19.710.000 0,81 0,34 

Λεμεσός  40.000  36.000 13.140.000 1,27 0,39 

Λάρνακα  60.000  54.000 19.710.000 1,20 0,15 

∆εκέλεια  60.000  54.000 19.710.000 1,24 0,18 

Πάφος  30.000  27.000 9.855.000 1,67 0,72 

ΣΥΝΟΛΟ  250.000  225.000 82.125.000   

 

Η τιμή αγοράς του μη προσφερόμενου νερού καλύπτει το κόστος της κεφαλαιουχικής 
επένδυσης και μέρος των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, και αναθεωρείται ανά 
τριμηνία βάσει των εκάστοτε δεικτών εργατικού κόστους και κόστους καυσίμων. 

Σε σχέση με το πιο πάνω Σχέδιο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

1. ∆εν έχουν διενεργηθεί εκ των προτέρων τεχνοοικονομική μελέτη και μελέτη 
σκοπιμότητας που να καθορίζουν τον βέλτιστο αριθμό μονάδων αφαλατώσεων που θα 
κατασκευάζονταν, τον τύπο τους (μόνιμες ή κινητές) και τη δυναμικότητά τους.  Επίσης, οι 
ελάχιστες ποσότητες νερού τις οποίες το κράτος είναι υποχρεωμένο να αγοράζει βάσει 
των συμβάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που η λειτουργία των μονάδων δεν είναι 
απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, όπως περιγράφεται πιο πάνω, 
αντιστοιχούν σχεδόν στο 100% των αναγκών ύδρευσης.   

Η μέση τιμή αγοράς αφαλατωμένου νερού για το 2011 ανήλθε στα €1,31 ανά κ.μ.  Για τον 
υπολογισμό της μέσης τιμής λήφθηκε υπόψη το συνολικό κόστος που καταβλήθηκε για 
την αγορά του αφαλατωμένου νερού κατά το 2011 σε συνάρτηση με τις συνολικές 
ποσότητες που αγοράστηκαν από τις μονάδες αφαλάτωσης κατά την υπό αναφορά 
περίοδο.  Το κόστος αυτό είναι ενδεικτικό εφόσον, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, η τιμή του 
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αφαλατωμένου νερού προσαρμόζεται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με το κόστος του 
πετρελαίου και του ηλεκτρισμού, και συνεπώς δεν είναι σταθερή.  Επισημαίνεται ότι, στην 
πιο πάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το περιβαλλοντικό κόστος από ρύπους CO2  και 
από άλλους ρύπους, το οποίο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη μελέτη του ΤΕΠΑΚ, 
ανέρχεται συνολικά σε περίπου €0,15 ανά κ.μ. 

Όπως προκύπτει, το κόστος αφαλατωμένου νερού είναι σημαντικά ψηλότερο από το 
κόστος του επεξεργασμένου νερού από φράγματα και θα πρέπει, για σκοπούς 
ορθολογιστικής οικονομικής διαχείρισης, να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι αποθηκευμένες 
ποσότητες νερού στα φράγματα για σκοπούς ύδρευσης. Συνεπώς, η κάλυψη των αναγκών 
ύδρευσης αποκλειστικά από την παραγωγή αφαλατωμένου νερού δεν είναι η πιο 
οικονομικά συμφέρουσα και ενδέχεται οι ποσότητες νερού που παράγονται έναντι 
σημαντικά ψηλότερου κόστους από τις μονάδες αφαλάτωσης, να είναι περισσότερες από 
εκείνες που θα απαιτούνταν από ένα σενάριο που θα συνδύαζε τη μερική κάλυψη των 
αναγκών ύδρευσης από αφαλατωμένο νερό με την καλύτερη διαχείριση του νερού που 
αποθηκεύεται σε φράγματα.  

Σχετικές αναφορές στην έκθεση του ΤΕΠΑΚ που αναφέρεται πιο πάνω, επισημαίνουν ότι, 
παρόλο που η διασφάλιση της προσφοράς νερού σε όλους τους οικιστικούς, 
βιομηχανικούς και εμπορικούς χρήστες αναγνωρίζεται ως ένας βάσιμος στόχος πολιτικής,  
η επίτευξη του στόχου αυτού αποκλειστικά και μόνο μέσω της κατασκευής μονάδων 
αφαλάτωσης, όπως είναι η στρατηγική που προωθείται επί του παρόντος από την 
κυβέρνηση, είναι μια πολύ δαπανηρή λύση, ακόμα και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 
περιβαλλοντικό κόστος που προκύπτει από την απόρριψη της άλμης στη θάλασσα, το 
οποίο είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. 

Ο Υπουργός ΓΦΠΠ μας πληροφόρησε ότι το Υπουργείο συμφωνεί με τη θέση ότι το 
κόστος του αφαλατωμένου νερού είναι σημαντικά ψηλότερο από το κόστος του 
επεξεργασμένου νερού από  φράγματα.  Η θέση αυτή έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην 
αναθεώρηση της υδατικής πολιτικής και στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Ξηρασίας, όπου η 
λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης συσχετίζεται με τη στάθμη νερού στα φράγματα και 
τη διαχείριση των υπερχειλίσεων.  Σύμφωνα με το Σχέδιο, σε περιπτώσεις πολυομβρίας 
γίνεται ορθολογική διαχείριση των υπερχειλίσεων έτσι ώστε αυτές να περιορίζονται στο 
ελάχιστο δυνατό (κάλυψη οικολογικής παροχής κατάντι των φραγμάτων) ενώ ταυτόχρονα 
περιορίζεται η παραγωγή αφαλατωμένου νερού έναντι αντίστοιχης αύξησης του 
διυλισμένου νερού από τα φράγματα.  Ο Υπουργός επισήμανε επίσης ότι η παραγωγή 
των μονάδων αφαλάτωσης κατά το έτος 2012 αναμένεται να μειωθεί κατά 37% σε 
σύγκριση με το έτος 2011, λόγω της πολυομβρίας που παρατηρήθηκε φέτος. 

Σημείωσε επίσης ότι το κόστος του πόσιμου νερού από φράγματα και γεωτρήσεις είναι 
σαφώς χαμηλότερο από το κόστος του αφαλατωμένου νερού, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν από τις πηγές αυτές αρκετές διαθέσιμες ποσότητες για να ικανοποιήσουν τη 
ζήτηση. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, η μέση ετήσια ροή στα φράγματα τα 
τελευταία 25 χρόνια ήταν 75 εκ. κ. μ. νερού, ενώ η ετήσια ζήτηση πόσιμου νερού από τα 
κυβερνητικά υδατικά έργα σήμερα ανέρχεται στα 85 εκ. κ. μ. 

2. Το Τμήμα δεν έχει προβεί στη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου και τον καταρτισμό 
σχεδίου δράσης με σκοπό τον καθορισμό εναλλακτικών λύσεων και μέτρων αντιμετώπισης 
σε περίπτωση που η λειτουργία μίας ή περισσότερων μονάδων αφαλάτωσης διακοπεί ή 
ανασταλεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (πχ λόγω βλάβης, ατυχήματος, μόλυνσης του 
θαλάσσιου νερού το οποίο χρησιμοποιείται από τις μονάδες, διακοπή της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος, όπως παρατηρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι λόγω της 
καταστροφής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού του Βασιλικού, ή ακόμα και κακόβουλης 
ενέργειας).  Το γεγονός αυτό καθιστά ευάλωτο το σχέδιο αφαλατώσεων αφού δεν 
διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού σε όλες τις περιστάσεις. 
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3. Το Τμήμα ανέθεσε το 2009, σε ιδιώτες συμβούλους, τη διενέργεια Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΣΠΜ) για το Σχέδιο Αφαλατώσεων. Η ΣΠΜ υποβλήθηκε στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία εξέδωσε, στις 16.9.2011, θετική 
γνωμάτευση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου (Ν.102(Ι)/2005).   

Σύμφωνα με τη μελέτη, «η υποβολή της ΣΠΜ στην περιβαλλοντική αρχή δύναται να κριθεί 
προβληματική αφού αυτή υλοποιήθηκε επί ενός μη συγκροτημένου Σχεδίου, το οποίο ανά 
πάσα στιγμή μπορεί να ζητηθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή, ή από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα». Επιπρόσθετα, η μελέτη σημειώνει τη μη εξέταση εναλλακτικών λύσεων και την 
έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης της κατασκευής των μονάδων που αναγέρθηκαν.  Η 
μελέτη εξετάζει ως εναλλακτική λύση την εφαρμογή μέτρων καλύτερης υδατικής 
διαχείρισης προς εξοικονόμηση νερού και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Σχέδιο 
Αφαλατώσεων αποτελεί απαραίτητη λύση, ωστόσο τονίζεται ότι η συνεχής και 
μονόπλευρη αύξηση της παροχής νερού προς κάλυψη της ζήτησης δεν μπορεί να 
αποτελέσει το μόνο μέτρο διαχείρισης, καταλήγοντας ότι η εφαρμογή μέτρων καλύτερης 
υδατικής διαχείρισης είναι εξίσου επιτακτική και θα πρέπει να συμπληρώσει το Σχέδιο 
Αφαλατώσεων.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΣΠΜ, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 
τις υφιστάμενες και υπό κατασκευή μονάδες αφαλάτωσης προβλέπεται σε 475,5 
γιγαβατώρες, ενώ οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις 
ενεργειακές τους ανάγκες θα ανέρχονται σε 436,3 χιλιάδες τόνους ισοδύναμου διοξειδίου 
του άνθρακα. Παράλληλα προβλέπονται ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα τόσο λόγω της άντλησης θαλασσινού νερού όσο και λόγω της 
απόρριψης άλμης στη θάλασσα. 

Ο Υπουργός ΓΦΠΠ επισήμανε ότι η ΣΠΜ ολοκληρώθηκε πριν από την ετοιμασία του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, το οποίο ήδη εφαρμόζεται και περιέχει 
πληθώρα μέτρων για καλύτερη υδατική διαχείριση. 

5.3.2 Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού.  

Σύμφωνα με την Έκθεση Υδατικής Πολιτικής, που ετοιμάστηκε από ιδιώτες συμβούλους 
και υποβλήθηκε στο ΤΑΥ τον Μάρτιο του 2011 στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 
Πλαίσιο για το Νερό, η παροχή ανακυκλωμένου (τριτοβάθμια επεξεργασμένου) νερού για 
άρδευση μέσω των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων ξεκίνησε σταδιακά το 1998 και 
σήμερα ανέρχεται σε περίπου 8,5 -10 εκατ. κ.μ. για απευθείας άρδευση και γύρω στα 2,0-
2,5 εκατ. κ.μ. για εμπλουτισμό του υδροφορέα Έζουσας, από τον οποίο γίνονται αντλήσεις 
για άρδευση.  Πηγές ανακυκλωμένου νερού αποτελούν σήμερα οι σταθμοί επεξεργασίας 
λυμάτων που βρίσκονται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.  Στην Έκθεση τονίζεται η 
σημασία του ανακυκλωμένου νερού ως πόρου υδροδότησης, δεδομένου του ψηλού 
ποσοστού διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των προβλεπόμενων παραγόμενων 
ποσοτήτων, καθώς αυτές στηρίζονται στην αστική κατανάλωση.  Σύμφωνα με στοιχεία 
που παρατίθενται στην Έκθεση, με την αποπεράτωση όλων των προγραμματιζόμενων 
κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, αναμένεται αλματώδης αύξηση στις διαθέσιμες 
ποσότητες ανακυκλωμένου νερού στο μέλλον.  

Το ζήτημα της κατά το δυνατό πληρέστερης αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού ως μέτρο 
αντιστάθμισης των μειωμένων βροχοπτώσεων θίγεται επίσης στη Μελέτη ∆ιερεύνησης 
των Μέτρων ∆ιαχείρισης της Ζήτησης των Υδάτινων Πόρων, η οποία υποβλήθηκε στο 
Τμήμα από τους ιδιώτες συμβούλους τον Μάρτιο του 2011, για την οποία γίνεται 
εκτενέστερη αναφορά πιο κάτω.  

Το Τμήμα μάς πληροφόρησε ότι το θέμα της μελλοντικής αξιοποίησης των ποσοτήτων 
νερού που προκύπτουν από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, βρίσκεται υπό μελέτη 



 25 

από την αρμόδια Υπηρεσία Προγραμματισμού.  Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες που 
ανατέθηκαν σε ιδιώτες συμβούλους για την αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού των 
ευρύτερων περιοχών Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, ενώ το Τμήμα εξετάζει, με 
επαφές του με ∆ήμους και Κοινότητες, τη  δυνατότητα διάθεσης του νερού για άρδευση 
μέσω υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων ή την εγκατάσταση νέων αγωγών.  Παράλληλα 
μελετώνται λύσεις αποθήκευσης του νερού, ειδικότερα κατά τους χειμερινούς μήνες όταν η 
ζήτηση είναι μειωμένη.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Τμήμα βρίσκεται στο στάδιο επιλογής 
χώρου για την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης στην Ανθούπολη, ενώ προωθείται η 
κατασκευή παρόμοιας δεξαμενής στη Βαθιά Γωνιά, χωρητικότητας 500.000 κ.μ., η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Τμήμα, μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένου νερού από 
το Βιολογικό Σταθμό Λεμεσού καταλήγουν κατά τους χειμερινούς μήνες στη θάλασσα, 
λόγω περιορισμένης δυναμικότητας του αγωγού που μεταφέρει το νερό στο φράγμα 
Πολεμιδιών.  Κατά το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Αποχετεύσεων του ΤΑΥ, 
συνολικά 707.850 κ.μ. επεξεργασμένου νερού από το σύνολο των 6.635.360 κ.μ. που 
παρήχθησαν από το Σταθμό, απορρίφθηκαν στη θάλασσα (ποσοστό 10,7% της 
παραγωγής του Σταθμού).  Μετά από  εισήγηση της Υπηρεσίας μας, όπως εξεταστεί το 
ενδεχόμενο παραχώρησης των πλεοναζουσών ποσοτήτων ανακυκλωμένου νερού του 
σταθμού στις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ, στην τιμή του αφαλατωμένου νερού, 
υποβλήθηκε σχετική πρόταση προς την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, η οποία 
αποφάσισε όπως προχωρήσει στην υποβολή Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο 
για έγκριση των πιο πάνω εισηγήσεών μας. Όπως μας αναφέρθηκε, η Πρόταση 
υποβλήθηκε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο την ενέκρινε.    

Ενόψει της επικείμενης λειτουργίας σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Πόλης 
Χρυσοχούς, εισηγηθήκαμε όπως προωθηθούν έγκαιρα παρόμοιες διευθετήσεις για 
εκμετάλλευση των πλεοναζόντων ποσοτήτων νερού που θα παράγονται από τον υπό 
αναφορά σταθμό για άρδευση των γηπέδων γκολφ της περιοχής, ώστε να αποφευχθεί η 
απόρριψη νερού στη θάλασσα, ωστόσο η πρόταση απορρίφθηκε από την αρμόδια 
Υπουργική Επιτροπή. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Αποχετεύσεων του ΤΑΥ, κατά το 2010 παράχθηκε 
από τους αστικούς σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων στις ελεύθερες περιοχές συνολική 
ποσότητα περίπου 15,3 εκ. κ.μ. επεξεργασμένου νερού, από το οποίο 10,9 εκ. κ.μ. ήταν 
διαθέσιμο για άρδευση.  Από την ποσότητα αυτή, τα 7,7 εκ. κ.μ. διατέθηκαν και 
τιμολογήθηκαν για άρδευση ενώ η υπόλοιπη ποσότητα των 3,2 εκ. κ.μ. αποδίδεται από το 
Τμήμα σε απώλειες του δικτύου.  Επίσης, διατέθηκαν 2,5 εκ. κ.μ. για εμπλουτισμό 
υπόγειων υδροφορέων, 0,7 εκ. κ.μ.  αποθηκεύθηκαν στο φράγμα Πολεμιδιών και 1,2 εκ. 
κ.μ. διοχετεύθηκαν στη θάλασσα. 

Ο Υπουργός ΓΦΠΠ μας πληροφόρησε ότι η ζήτηση για το ανακυκλωμένο νερό ολοένα 
αυξάνεται, ωστόσο έργα υποδομής τα οποία απαιτούνται για πλήρη αξιοποίησή του δεν 
έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να παρουσιάσουν καθυστέρηση λόγω της παρούσας 
οικονομικής ύφεσης.  Εισήγηση του Υπουργείου είναι όπως το νερό αυτό χρησιμοποιείται 
πρωτίστως για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών και τυχόν πλεόνασμα να 
παραχωρείται για άρδευση γηπέδων γκολφ. 

5.3.3 Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης νερού.  

Με βάση τα αποτελέσματα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για το Σχέδιο 
Αφαλατώσεων, το Τμήμα προχώρησε στην ανάθεση της διενέργειας Μελέτης ∆ιερεύνησης 
των Μέτρων ∆ιαχείρισης της Ζήτησης των Υδάτινων Πόρων, η οποία υποβλήθηκε στο 
Τμήμα τον Φεβρουάριο του 2011.  Η μελέτη εξέτασε και κατέγραψε διαχρονικά τα μέτρα 
διαχείρισης της ζήτησης των υδάτινων πόρων που λήφθηκαν στην Κύπρο και προβαίνει 
σε εισηγήσεις για βελτίωσή τους. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τα σχέδια επιδοτήσεων 



 26 

που εφαρμόζει το ΤΑΥ για προώθηση της αντικατάστασης και εξοικονόμησης ποσοτήτων 
πόσιμου νερού στις οικίες και άλλα κτίρια, για ορισμένες χρήσεις.  Συγκεκριμένα, το Τμήμα 
παρέχει επιδοτήσεις για την εγκατάσταση κυκλοφορητή ζεστού νερού (€220), για ανόρυξη 
γεώτρησης για άρδευση κήπων (€700), σύνδεση γεώτρησης με αποχωρητήριο (€700) και 
ανακύκλωση ημιακάθαρτου νερού (€3.000).  Επισημαίνεται ότι στην Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με θέμα την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(2007), γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Κύπρου και την ορθή πρακτική της 
ενθάρρυνσης, μέσω των πιο πάνω σχεδίων, της αξιοποίησης των οικιακών λυμάτων22. 

Στις εισηγήσεις της μελέτης περιλαμβάνεται η περαιτέρω διερεύνηση δυνατότητας 
εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων στην ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία και τον τουριστικό 
τομέα, ενώ γίνονται προτάσεις για εισαγωγή μέτρων όπως καθορισμός προτύπων 
εξοικονόμησης νερού σε νέα κτίρια, πιστοποίηση καταλληλότητας υδραυλικών προϊόντων, 
προγράμματα διαχείρισης και μείωσης της ημερήσιας ζήτησης νερού αιχμής και η 
προώθηση αντικατάστασης πόσιμου νερού με ανακυκλωμένο σε ορισμένες χρήσεις.   

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία της καλλιέργειας υδατικής συνείδησης, ιδιαίτερα 
στα παιδιά, το Τμήμα προχώρησε στην πραγματοποίηση σειράς σχετικών διαλέξεων και 
παρουσιάσεων σε Νηπιαγωγεία, ∆ημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Στρατόπεδα. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2010-2011, πραγματοποιήθηκαν 
540 παρουσιάσεις σε Νηπιαγωγεία, ∆ημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, τις οποίες 
παρακολούθησαν συνολικά γύρω στους 59.000 μαθητές.   

Στο παράρτημα της Μελέτης ∆ιερεύνησης των Μέτρων ∆ιαχείρισης της Ζήτησης των 
Υδάτινων Πόρων παρουσιάζονται ποσοτικοποιημένα στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων. Τα στοιχεία παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτημα Ι της παρούσας έκθεσης. 
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων αποτέλεσε μέρος της 
συγκεκριμένης μελέτης και δεν επαναλαμβάνεται περιοδικά. Εισηγούμαστε όπως τέτοιες 
αξιολογήσεις περιληφθούν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του ΤΑΥ και επεκταθούν σε 
όλες τις πολιτικές που εφαρμόζει το Τμήμα. 

5.3.4 Πρόγραμμα Μέτρων που προκύπτουν μέσα από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού.  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας Πλαίσιο, κάθε κράτος μέλος μέριμνα για τη 
θέσπιση, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού εντός της επικράτειάς του, 
προγράμματος μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 
απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 5, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας.  
Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας Πλαίσιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι καταρτίζεται ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους. Το σχέδιο θα 
έπρεπε να είχε δημοσιευτεί το αργότερο μέχρι τις 22.12.2009 και στη συνέχεια να 
αναθεωρείται ανά εξαετία. 

Το τελικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού για την Κύπρο ετοιμάστηκε με 
καθυστέρηση, τον Μάρτιο του 2011, και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 
9.6.2011.  Σε αυτό περιλαμβάνεται πρόγραμμα μέτρων, μεγάλος αριθμός από τα οποία 
σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.  Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα πιο κάτω:  

                                                 
22 COM(2007)414, σελ. 9 



 27 

 Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης 86/2007 
και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης. 

 Μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. 

 Προώθηση τεχνολογιών αποδοτικής χρήσης του νερού στη βιομηχανία. 

 Εκπόνηση μελετών για την αειφόρο διαχείριση των όμβριων υδάτων. 

 Υλοποίηση έργων αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού που προωθούνται από το 
ΤΑΥ και βρίσκονται σε στάδια μελέτης ή κατασκευής με στόχο την ενίσχυση του 
υδατικού ισοζυγίου με ανακυκλωμένο νερό. 

 ∆ημιουργία κατάλληλου μηχανισμού εντός του ΤΑΥ για την παρακολούθηση και 
διαχείριση της ξηρασίας. 

 Σύνταξη Οδηγού Προδιαγραφών και Κωδίκων εξοπλισμού νέων κτιρίων με συσκευές 
χαμηλής υδατικής κατανάλωσης. 

 Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη διάθεση των προβλεπόμενων αυξημένων 
ποσοτήτων ανακυκλωμένου νερού στην Πάφο. 

 Εκπόνηση μελέτης για τη διερεύνηση τυχόν επιπτώσεων στο έδαφος και το 
περιβάλλον και αξιολόγηση κινδύνων στη δημόσια υγεία από τη χρήση 
ανακυκλωμένου νερού για άρδευση. 

Σημειώνεται ότι για όλα τα προτεινόμενα μέτρα διενεργήθηκε, βάσει των διατάξεων της 
Οδηγίας, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας για κάθε υδάτινο σώμα, ώστε να 
προσδιοριστεί ο συνδυασμός των μέτρων που θα οδηγήσει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων έως το 2015 με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

5.3.5 Πολιτικές τιμολόγησης νερού.   

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Κύπρο δεν πρέπει να περιοριστεί σε μέτρα που 
αποσκοπούν στην ικανοποίηση της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης. Για διασφάλιση της 
αειφόρου χρήσης των υδάτινων πόρων, θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν παράλληλα και 
μέτρα ρύθμισης/συγκράτησης της ζήτησης, το  αποτελεσματικότερο από τα οποία είναι η 
υιοθέτηση της κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής, τόσο για το νερό ύδρευσης, ώστε να 
ενθαρρύνεται η εξοικονόμηση νερού από τα νοικοκυριά, όσο και άρδευσης, ώστε να 
προωθείται η καλλιέργεια λιγότερο υδροβόρων προϊόντων, το κόστος των οποίων να 
αντικατοπτρίζει και το πραγματικό κόστος άρδευσής τους.  Επισημαίνεται σχετικά ότι, με 
βάση έρευνα23 που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και τη 
Μετεωρολογική Υπηρεσία, για πολλά προϊόντα, τα οποία εξάγονται από την Κύπρο, 
καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες νερού, γεγονός που δεν αντικατοπτρίζεται 
επαρκώς στην τιμή τους, εφόσον το νερό που παρέχεται για άρδευση δεν τιμολογείται σε 
τιμή κόστους αλλά είναι επιδοτημένο.  Συνεπώς, σύμφωνα με τη μελέτη, η Κύπρος εξάγει 
ετησίως, έμμεσα, μέσω γεωργικών προϊόντων, σημαντικές ποσότητες νερού. 

Ο Υπουργός ΓΦΠΠ μας πληροφόρησε ότι η ανάγκη για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών 
(καλλιέργεια λιγότερο υδροβόρων προϊόντων) έχει συζητηθεί εκτενώς, τόσο κατά την 
μελέτη που έγινε από το ΤΑΥ την περίοδο 2009-2010 για την εφαρμογή του Άρθρου 9 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όσο και στα πλαίσια άλλων μελετών (Σχέδια ∆ιαχείρισης, 

                                                 
23 Bruggeman A., Zoumides C., Pashiardis S., Hadjinicolaou P., Lange M. A. and Zachariadis T. (2011). 
Effect of climate variability and climate change on crop production and water resources in Cyprus. Study for 
the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, led by the  Agricultural Research Institute of 
Cyprus.   
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Πρόγραμμα Μέτρων, Επιπτώσεις από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ κ.α.). Επισήμανε 
επίσης ότι η διάρθρωση των καλλιεργειών δεν επηρεάζεται μόνο από την τιμή του νερού 
αλλά και από άλλους σημαντικούς παράγοντες, όπως η αγορά, η εμπορία, η 
ανταγωνιστικότητα, οι τοπικές συνθήκες, η κουλτούρα κ.α.  Για τον λόγο αυτό, η μελέτη για 
την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών έχει ήδη συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Μέτρων και 
θα προωθηθεί το 2013, με σκοπό την εξεύρεση εφικτών και αποδεκτών λύσεων. 
Σημειώνεται ότι στη μελέτη του ΤΑΥ για τις πολιτικές τιμολόγησης νερού, με τίτλο 
«Μηχανισμοί Ανάκτησης του Κόστους», γίνεται ειδική αναφορά στο θέμα των καλλιεργειών 
και  οι τιμές που επιλέγονται λαμβάνουν υπόψη την οικονομική προσιτότητα, με 
παραπομπή σε ειδική μελέτη για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Η πιο πάνω αναφορά 
περιέχεται επίσης σε ειδική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα τη χρήση του 
νερού στην Κύπρο, στον τομέα της γεωργίας. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό, οι οποίες ενσωματώθηκαν 
στον περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Νερών Νόμο του 2004, τα κράτη μέλη θα έπρεπε, 
μέχρι το 2010, να είχαν διασφαλίσει ότι οι πολιτικές τιμολόγησης νερού παρέχουν 
κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους 
πόρους και, κατά συνέπεια, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της Οδηγίας, ενώ οι πολιτικές τιμολόγησης νερού να είναι τέτοιες ώστε να ανακτάται το 
κόστος των υπηρεσιών ύδατος. Βάσει του άρθρου 9 της Οδηγίας Πλαισίου, η τιμολογιακή 
πολιτική θα έπρεπε να εφαρμοστεί μέχρι τέλος του 2010 και οι σχετικές αναφορές θα 
έπρεπε να είχαν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα Σχέδια ∆ιαχείρισης 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού, μέχρι τον Μάρτιο του 2010. 

Πέραν των διατάξεων της Οδηγίας Πλαίσιο, η σημασία μιας ορθής τιμολογιακής πολιτικής 
τονίζεται και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με θέμα την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας 
και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Το Τμήμα ανέθεσε σε κοινοπραξία εταιρειών συμβούλων την αναθεώρηση της  
υπάρχουσας πολιτικής τιμολόγησης ύδατος και προσαρμογή της στις απαιτήσεις της 
Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό, καθώς και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση 
μηχανογραφημένου συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την οικονομική ανάλυση της 
χρήσης ύδατος και την εφαρμογή των πολιτικών τιμολόγησης ύδατος. Βάσει των 
αποτελεσμάτων του έργου το Τμήμα έχει ετοιμάσει προσχέδιο Κανονισμών για την 
τιμολόγηση, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2011 και 
προωθήθηκε για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Το θέμα της έγκαιρης εφαρμογής της κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής όσον αφορά στον 
τομέα της ύδρευσης αναδεικνύεται και μέσα από τη μελέτη24 του ΤΕΠΑΚ η οποία 
επισημαίνει ότι η ζήτηση νερού θα μπορούσε να τύχει διαχείρισης μέσω της εφαρμογής 
μιας τιμολογιακής πολιτικής, η οποία να αντανακλά το κόστος σπανιότητας του νερού στην 
Κύπρο, γεγονός που θα συνεπαγόταν μια αύξηση στην τιμή του νερού της τάξης του 30 - 
100%.  Η ίδια μελέτη επισημαίνει ότι, αν μια τέτοια πολιτική εφαρμοζόταν πριν δέκα 
χρόνια, τότε το κόστος σπανιότητας που θα ενσωματωνόταν στην τιμή πώλησης του 
νερού θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο, ενώ παράλληλα η μείωση στην κατανάλωση νερού 
που θα επιτυγχανόταν θα ήταν αρκετή για αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας 
της Κύπρου χωρίς να προκύπτει η ανάγκη κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης σε τέτοιο 
βαθμό.  Όπως προκύπτει, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων οδήγησε στην αύξηση του 
κόστους υλοποίησής τους.  

                                                 
24 Residential Water Scarcity in Cyprus: Impact of Climate Change and Policy Options, Theodoros 
Zachariadis,  Department of Environmental Management, Cyprus University of Technology, 2010  
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Ο Υπουργός ΓΦΠΠ επισήμανε ότι, όπως είναι ευρέως αποδεκτό και αναφέρεται σε 
σχετικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική 
τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα παράλληλα και αλληλένδετα 
μέτρα, όπως η καταμέτρηση της κατανάλωσης και η ογκομετρική χρέωση, τα οποία 
εμπεριέχουν το στοιχείο της ζήτησης. Στην Κύπρο, το μέτρο αυτό (τιμολόγηση νερού 
συνδυασμένη με καταμέτρηση της κατανάλωσης και ογκομετρική χρέωση σε όλες τις 
χρήσεις) χρησιμοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες και για το λόγο αυτό θεωρείται από την 
Επιτροπή ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Σημείωσε επίσης ότι, στη μεγάλη 
πλειοψηφία των κρατών μελών, η τιμολόγηση βασίζεται σε μηχανισμούς που δεν 
συνδέονται με την κατανάλωση (π.χ. ετήσιο πάγιο τέλος) και επομένως δεν στοχεύουν 
άμεσα στη μείωση της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προωθεί πολιτικές για εισαγωγή 
της ογκομετρικής χρέωσης από όλα τα κράτη μέλη, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνα τα 
περισσότερα μέλη. 

Όσον αφορά στο κόστος σπανιότητας του νερού, ο Υπουργός ΓΦΠΠ μας πληροφόρησε 
ότι στη μελέτη που διενεργήθηκε κατά την περίοδο 2009-2010 για την εφαρμογή του 
άρθρου 9 της Οδηγίας Πλαίσιο, γίνεται εκτίμηση τόσο του περιβαλλοντικού κόστους όσο 
και του κόστους από την εξάντληση του φυσικού πόρου, με οικονομικά και υδρολογικά 
δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των υδατικών σωμάτων στην Κύπρο.  Ο 
Υπουργός συμφώνησε με την αναγκαιότητα προσαρμογής της τιμής του νερού ώστε αυτή 
να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος, και επισήμανε ότι αυτό προωθείται με το 
προσχέδιο των σχετικών Κανονισμών. 

5.3.6 Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ξηρασίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13(5) της Οδηγίας Πλαίσιο, «τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού μπορούν να συμπληρώνονται με την κατάρτιση λεπτομερέστερων 
προγραμμάτων και σχεδίων διαχείρισης ανά υπολεκάνη, τομέα, θέμα ή τύπο ύδατος, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται ειδικές πτυχές της διαχείρισης των υδάτων».  Στα 
πλαίσια αυτά, το ΤΑΥ ανέθεσε το 2008 σε ιδιώτες συμβούλους την ετοιμασία Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Ξηρασίας.  Το τελικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ξηρασίας υποβλήθηκε στο ΤΑΥ τον 
Μάρτιο του 2011 και αποτελεί παράρτημα του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού της Κύπρου.  Σύμφωνα με αυτό, κύριος στόχος του Σχεδίου είναι η διασφάλιση 
του νερού για ύδρευση και τα όσο το δυνατό λιγότερα ελλείμματα στις υπόλοιπες χρήσεις 
νερού.  Το Σχέδιο προτείνει την ποσοτικοποίηση της ξηρασίας με ένα σύστημα δεικτών, 
και τον καθορισμό κρίσιμων τιμών των δεικτών αυτών με δράσεις για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της ξηρασίας. Επιπρόσθετα, δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα που 
αφορούν, μεταξύ άλλων, το συνολικό ποσοστό πληρότητας των φραγμάτων στο τέλος της 
περιόδου εισροών που θα σηματοδοτεί την έγκαιρη έναρξη περικοπών στην άρδευση, και 
τον προσδιορισμό της διακοπής και επανέναρξης παραγωγής αφαλατωμένου νερού.   

5.3.7 Εφαρμογή Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. 

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 26.11.2007, αποσκοπεί στη δημιουργία 
θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με 
στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών που αυτοί συνεπάγονται.  Η Οδηγία 
διαλαμβάνει κυρίως τη διεξαγωγή προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας, 
την ετοιμασία χαρτών επικινδυνότητας καθώς και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων.  Το άρθρο 17 της Οδηγίας καθορίζει ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε 
ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την Οδηγία πριν από τις 
26.11.2009. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του ημερ. 7.11.2007, ανέθεσε την αρμοδιότητα για 
εφαρμογή της Οδηγίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, και την υλοποίηση των προνοιών των 
Κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ, που αφορούν στη διεξαγωγή προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου 
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πλημμυρών και την ετοιμασία χαρτών κινδύνου πλημμυρών στο Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων.  Παράλληλα ενέκρινε τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούμενης από 
εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της υπό αναφορά Οδηγίας.   

Το νομοσχέδιο για τη μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 30.4.2010 και προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
στις 20.5.2010. Ο περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων 
Πλημμύρας Νόμος (Ν.70(Ι)/2010) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
∆ημοκρατίας στις 16.7.2010, ορίζοντας το ΤΑΥ ως την αρμόδια Αρχή, καθώς κατά τη 
μελέτη της Οδηγίας από το Τμήμα και το Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς ετοιμασίας 
του νομοσχεδίου, διαφάνηκε ότι η Οδηγία εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΤΑΥ. Ο Νόμος 
κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21.7.2010. 

Παρά το γεγονός ότι η Οδηγία καθορίζει χρονικές προθεσμίες για την εφαρμογή των 
διαφόρων άρθρων της, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ των ετών 2011-2021, εντούτοις ο 
εναρμονιστικός Νόμος δεν αναφέρεται σε αυτές. Κατόπιν υπόδειξης της Επιτρόπου 
Νομοθεσίας, στις 22.9.2010, ότι ενδείκνυται τροποποίηση του Νόμου 70(Ι)/2010, αφού σε 
διαφορετική περίπτωση η αρμόδια Αρχή θα είναι υπόχρεη για άμεση εφαρμογή όλων των 
άρθρων της Οδηγίας, το Τμήμα προωθεί τη σχετική τροποποίηση του Νόμου. 

5.3.8 Αξιοποίηση όμβριων υδάτων.   

Στα πλαίσια της διερεύνησης τρόπων αξιοποίησης των όμβριων υδάτων, με στόχο τη 
μείωση της ζήτησης για πόσιμο και αρδεύσιμο νερό από τα κυβερνητικά υδατικά έργα και 
την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου, το ΤΑΥ ανέθεσε το 2009, μετά από προκήρυξη 
διαγωνισμού, σε κοινοπραξία συμβούλων, την εκπόνηση σχετικής μελέτης η οποία 
εξέτασε, μεταξύ άλλων, την πιθανή εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων των κυριότερων 
ευρύτερων αστικών περιοχών της Κύπρου και την εκμετάλλευση του νερού σε επίπεδο 
οικίας/κτιρίου. 

Η τελική έκθεση, η οποία περιλάμβανε και τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων, 
υποβλήθηκε στο ΤΑΥ στις 30.12.2009, ενώ συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία 
απαιτούνταν βάσει των όρων της σύμβασης υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010. 
Ανάμεσα στις κυριότερες διαπιστώσεις της μελέτης είναι ο κατατεμαχισμός αρμοδιοτήτων 
για τη συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων και γίνονται εισηγήσεις μεταξύ άλλων, 
για παροχή κινήτρων για τη συλλογή όμβριων υδάτων σε επίπεδο οικοδομής και επιβολή 
προστίμων για τη ρύπανση των υδάτων μέσω μολυσμένων απορροών. Παράλληλα, βάσει 
των συμπληρωματικών στοιχείων, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
διαφοροποίηση της υφιστάμενης πρακτικής απορροής των όμβριων υδάτων δεν κρίνεται 
οικονομικά αποδοτική, και ότι η αξιοποίηση των όμβριων υδάτων σε αστικές περιοχές θα 
πρέπει να γίνεται σε επίπεδο οικίας. 

Το Τμήμα κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως υποβάλουν γραπτώς τις 
εισηγήσεις και απόψεις τους, με σκοπό την ετοιμασία και υποβολή σχετικής Πρότασης 
προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των 
όμβριων υδάτων. 

5.3.9 Συλλογή και φύλαξη νερού στα φράγματα. 

Η δεδομένη σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας λόγω των κλιματικών αλλαγών, 
αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των ποσοτήτων νερού που χάνονται λόγω εξάτμισης 
από τα φράγματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Τμήματος, κατά το 2010 η συνολική ποσότητα νερού που χάθηκε λόγω εξάτμισης από τα 
φράγματα ανήλθε περίπου στα 14,5 εκ. κ.μ., ενώ η συνολική ποσότητα εξάτμισης για την 
περίοδο 2000-2010 ανήλθε γύρω στα 108,5 εκ. κ.μ. Όπως μας πληροφόρησε το Τμήμα, οι 
απώλειες αυτές αποδίδονται σε συνέργεια παραγόντων περιλαμβανομένης της 
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θερμοκρασίας, της έντασης των ανέμων και του ποσοστού πληρότητας των φραγμάτων. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελική έκθεση υδατικής πολιτικής, «η αύξηση της 
εξάτμισης λόγω ανόδου της θερμοκρασίας […] θα είναι πολύ μικρή για να έχει πρακτική 
σημασία». 

Το Τμήμα βρίσκεται σε επαφή με εμπειρογνώμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο και εξετάζει 
πιθανές λύσεις με τη χρήση συγκεκριμένου υλικού σε μορφή σκόνης στην επιφάνεια των 
φραγμάτων το οποίο θα περιορίζει την εξάτμιση.  Σύμφωνα με προκαταρκτική πρόταση 
που υπέβαλε η υπό αναφορά εταιρεία στο Τμήμα, η προτεινόμενη μέθοδος αναμένεται να 
μειώσει κατά 30% την ποσότητα απώλειας νερού λόγω εξάτμισης.  Θεωρούμε ότι, πριν τη 
λήξη τελικής απόφασης, θα πρέπει να συγκριθεί το κόστος της πρότασης αυτής σε σχέση 
με τα αναμενόμενα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή της. 

5.3.10   Άλλες ∆ράσεις. 

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, το ΤΑΥ, με τη βοήθεια συμβούλων, έχει ολοκληρώσει 
μελέτη για την κατάσταση των δικτύων υδατοπρομήθειας όλων των ∆ήμων και  
Κοινοτήτων που δεν είναι ενταγμένες σε Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, με σκοπό τη 
μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα. Η μελέτη αυτή, που πραγματεύεται την 
κατάσταση των σωληναγωγών, των υδρομετρητών, των υδατοδεξαμενών καθώς και τον 
τρόπο διαχείρισης, έχει παρουσιαστεί σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους 
εμπλεκομένους φορείς.  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, τα 
τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί γύρω στα €70 εκ. για αναβάθμιση και αντικατάσταση 
των δικτύων υδατοπρομήθειας στις Κοινότητες που βρίσκονται εκτός των ορίων των 
Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας. 

5.3.11   Καταγραφή μη αδειούχων γεωτρήσεων. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος, ο αριθμός μη αδειούχων γεωτρήσεων στην Κύπρο 
είναι πολύ μεγάλος. Το θέμα αυτό, σε συνάρτηση με την υπεράντληση,  δημιουργεί 
πρόβλημα σε σχέση με την υφαλμύριση των παράκτιων υδροφόρων και την εξάντληση 
των υπολοίπων. 

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ολοκλήρωσε πιλοτικό σχέδιο για την καταγραφή των 
γεωτρήσεων του υδροφορέα της περιοχής ∆υτικής Μεσαορίας και της Κεντρικής 
Μεσαορίας με στόχο τη διακρίβωση του αριθμού των γεωτρήσεων που υπάρχουν και των 
ποσοτήτων νερού που αντλούνται από αυτές.  

6. ∆άση. 

Η διαδικασία θέσπισης υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για λήψη μέτρων, από τα 
κράτη μέλη, σε σχέση με την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές στον τομέα των δασών 
βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.  Την 1.3.2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την 
«Πράσινη Βίβλο για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ – 
Προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής25». Σκοπός του εγγράφου είναι η 
έναρξη διαλόγου σχετικά με την προσέγγιση που πρέπει να επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την προστασία των δασών, με στόχο να εξασφαλισθεί ότι τα ευρωπαϊκά δάση 
θα συνεχίσουν να επιτελούν όλες τις παραγωγικές, κοινωνικο-οικονομικές και 
περιβαλλοντικές λειτουργίες τους υπό τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Στην 
Πράσινη Βίβλο παρουσιάζονται οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά 
δάση, τα υπάρχοντα συστήματα πληροφοριών για τα δάση και τα διαθέσιμα μέσα 
προστασίας των δασών, ενώ τίθενται ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία επιλογών 
άσκησης πολιτικής στο μέλλον. 

                                                 
25 COM(2010)66 τελικό 
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Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, το κατακερματισμένο φυσικό τοπίο, η συχνά 
απλουστευμένη σύνθεση και δομή των δασών και οι πιέσεις όπως η παρακμή των δασών, 
οι νέες ασθένειες και οι θύελλες, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή αύξηση της 
θερμοκρασίας, καθιστούν δύσκολη την προσαρμοστικότητα των φυσικών δασών, με 
αποτέλεσμα να είναι πιθανόν να χρειαστεί αυξημένη ανθρώπινη παρέμβαση στην  επιλογή 
των φυτικών ειδών και των τεχνικών διαχείρισης για να διατηρηθεί η βιώσιμη δασική 
κάλυψη και η συνέχιση όλων των δασικών λειτουργιών.  Στο έγγραφο σημειώνεται ότι η 
αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να μεταβάλει την καταλληλότητα μεγάλων περιοχών 
για ορισμένους τύπους δασών, με αποτέλεσμα την αλλαγή στην κατανομή φυσικών ειδών 
και τη μεταβολή στην ανάπτυξη των συστάδων που ήδη υπάρχουν.  Επιπλέον αναμένεται 
ότι ακραία φαινόμενα (θύελλες, πυρκαγιές δασών, ανομβρίες και καύσωνες) θα γίνουν 
συχνότερα ή/και σοβαρότερα.  

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του ημερ. 
11.6.2010 σχετικά με το ίδιο θέμα, επισημαίνει την ανάγκη καλύτερης προσαρμογής των 
δασών στις πιέσεις της αλλαγής του κλίματος που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 
πολυλειτουργικότητα ορισμένων οικοσυστημάτων και υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο 
που αυτά διαδραματίζουν για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και για την 
προσαρμογή σε αυτήν. 

Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στα δάση της Κύπρου, ιδιαίτερα στις πεδινές και 
ημιορεινές περιοχές, είναι ήδη εμφανείς και εστιάζονται, κυρίως, στην καταπόνηση των 
δασών λόγω της μειωμένης βροχόπτωσης και των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας, 
καθώς και στην αύξηση των δασικών πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες.   

Οι ξηράνσεις κυπριακών κέδρων και νεκρώσεις κλαδιών κατά την περίοδο 1999-2001 
οδήγησαν το Τμήμα ∆ασών στη διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή Τρίπυλου, η οποία 
κατέδειξε ότι οι αυξημένες νεκρώσεις οφείλονταν στις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες που 
επικράτησαν στην συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή τη μείωση της βροχόπτωσης και την 
παράλληλη αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης, λόγω της εκτεταμένης καταπόνησης των 
δασών ως αποτέλεσμα της ανομβρίας της περιόδου 2005 - 2008, το Τμήμα κατά την 
περίοδο 2008 - 2009, προχώρησε σε απογραφή των επιπτώσεων και ζημιών πάνω στα 
δάση της Κύπρου.  Το ομβροδιάγραμμα στην περιοχή Κόρνου κατέδειξε σοβαρή ανομβρία 
στην περιοχή κατά την περίοδο 2005 - 2008 που είχε ως επακόλουθο την έλλειψη 
εδαφικής εργασίας και κατ΄επέκταση καταπόνηση των δασικών οικοσυστημάτων της 
περιοχής στα οποία καταγράφηκαν εκτεταμένες νεκρώσεις δασικών δέντρων, ανάπτυξη 
δευτερογενών εντομολογικών προσβολών καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στη δασική 
πανίδα λόγω της μείωσης των αποθεμάτων τροφής και νερού. 

Με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω απογραφής, το Τμήμα ∆ασών ετοίμασε και 
υλοποίησε, κατά την περίοδο 2009-2010, βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ανομβρίας στα κρατικά δάση, το οποίο είχε ως στόχο 
την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η ανομβρία κατά την περίοδο 
2005-2008.  Το σχέδιο περιλάμβανε συνολικά 20 μέτρα και 35 δράσεις που κάλυπταν 
οκτώ τομείς δραστηριότητας της κυπριακής δασοπονίας όπως:  την έρευνα και 
παρακολούθηση της κατάστασης των δασών, τη δασοκομία και φυτοϋγεία, τις 
αναδασώσεις και δασώσεις, τα φυτώρια και δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, τις 
υλοτομίες, την πανίδα στα δάση, την προστασία από πυρκαγιές και τη δημοσιότητα. 

Το θέμα της προσαρμογής των δασών στις νέες κλιματολογικές συνθήκες που αναμένεται 
να επικρατήσουν στο μέλλον έχει ήδη απασχολήσει το Τμήμα και για τον σκοπό αυτό, έχει 
περιληφθεί σχετική αναφορά στην ∆ασική Πολιτική του Τμήματος για την παραγωγή και 
εγκατάσταση δασικών φυτών (φυτώρια, δασώσεις, αναδασώσεις, φυτεύσεις).  
Συγκεκριμένα, στους ειδικούς στόχους της πολιτικής περιλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αναδασωτικών τεχνικών και προγραμματισμού στις κλιματικές αλλαγές. Όσον αφορά στην 
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εγκατάσταση δασικών φυτών, η πολιτική αναφέρει ότι θα δίνεται προτεραιότητα στη 
δάσωση και αναδάσωση υποβαθμισμένων περιοχών οι οποίες, μεταξύ άλλων, υποφέρουν 
από ή είναι επιρρεπείς στις κλιματικές αλλαγές και κατά την επιλογή φυτικών ειδών θα 
προτιμώνται τα πλέον ξηρανθεκτικά από τα ιθαγενή και ενδημικά είδη της κάθε περιοχής. 
Το Τμήμα προέβη επίσης στην ετοιμασία προσχεδίου ∆ήλωσης ∆ασικής Πολιτικής η 
οποία, μετά την έγκρισή της από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος θα τεθεί, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώπιον του Υπουργικού 
Συμβουλίου, για έγκριση και έκδοση σχετικού ∆ιατάγματος. Στη ∆ασική Πολιτική 
περιλαμβάνεται σχετική παράγραφος για την προσαρμογή των δασών στην κλιματική 
αλλαγή και την ενίσχυση της συνεισφοράς τους στο μετριασμό της, ενώ αναφορά στις 
κλιματικές αλλαγές γίνεται και σε πολλά άλλα σημεία της Πολιτικής (πχ προστασία των 
δασών από τις πυρκαγιές και βιοτικούς παράγοντες).  

Επισημαίνεται επίσης ότι, στις τροποποιήσεις των περί ∆ασών Νόμων, οι οποίες 
ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχουν περιληφθεί σχετικές 
πρόνοιες οι οποίες θα συντείνουν στην προσαρμογή των δασών στα νέα κλιματολογικά 
δεδομένα. 

Παράλληλα, το Τμήμα  αποφάσισε να εκπονήσει μεσοπρόθεσμο (δεκαετές) σχέδιο δράσης 
για την προσαρμογή των δασών της Κύπρου στις κλιματικές αλλαγές.  Ως βάση για την 
ετοιμασία του Σχεδίου έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα/συμπεράσματα της απογραφής 
που, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, διενεργήθηκε κατά την περίοδο 2008 – 2009, καθώς 
και οι προβλέψεις του Ινστιτούτου Κύπρου σε σχέση με τα κλιματολογικά δεδομένα που 
αναμένεται να επικρατήσουν στην Κύπρο στο μέλλον.  Επισημαίνεται ότι, οι προβλέψεις 
του Ινστιτούτου Κύπρου, προσφέρονται σε χωρική ανάλυση 25 χιλιομέτρων.  Λόγω των 
μικρών αποστάσεων στις οποίες επισυμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στο 
ανάγλυφο/υψόμετρο στην Κύπρο (πχ ορισμένες περιοχές του Τροόδους με μεγάλο 
υψόμετρο βρίσκονται σε απόσταση χαμηλότερη των 25 χιλιομέτρων από την παραλία), οι 
προβλέψεις αυτές ενδεχομένως να μην παρουσιάζουν τη σωστή εικόνα των συνθηκών 
που αναμένεται να επικρατήσουν, γεγονός σημαντικό για ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές 
(πχ δάσος κέδρων στην περιοχή Τρίπυλου).  Το Σχέδιο, η ετοιμασία του οποίου άρχισε και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με το 
προσχέδιο της ∆ασικής Πολιτικής, μέτρα προσαρμογής τα οποία θα καλύπτουν όλο το 
φάσμα δραστηριοτήτων, όπως την έρευνα και παρακολούθηση της κατάστασης των 
δασών, τη δασοκομία και φυτοϋγεία, τις αναδασώσεις και δασώσεις, τα φυτώρια, την 
παραγωγή και χρήση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, τις υλοτομίες, την πανίδα, την 
προστασία από δασικές πυρκαγιές και τη διαφώτιση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
παρακολούθηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα καθώς 
και στην έρευνα για αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας σχετικά με την αντοχή 
των κύριων δασικών ειδών στη ξηρασία. Επίσης θα δοθεί προτεραιότητα για τη διατήρηση 
και διαφύλαξη των πιο ευαίσθητων και πολύτιμων οικοσυστημάτων που απειλούνται 
άμεσα με εξαφάνιση όπως των δασών κέδρου και μαύρης πεύκης, αλλά και των 
περιαστικών δασών και δεντροστοιχιών που απαντούνται σε χαμηλά υψόμετρα και θα 
απειληθούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. 

Τέλος, το Τμήμα προβαίνει σε ενέργειες, τόσο στην Κύπρο, όσο και με φορείς από το 
εξωτερικό, για διαφύλαξη γενετικού υλικού ειδών που θεωρούνται πιο ευάλωτα στις 
κλιματικές αλλαγές.  Ενδεικτικά αναφέρεται η τήρηση τράπεζας σπόρων σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, καθώς και η προώθηση εγκατάστασης φυτείας μαύρης 
πεύκης (προέλευσης Κύπρου) σε περιοχές της Γερμανίας. 

Συμπεράσματα/εισηγήσεις:  Οι μέχρι σήμερα ενέργειες του Τμήματος φαίνεται να 
επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση ήδη υπαρχόντων προβλημάτων, ορισμένα από τα 
οποία ενδέχεται να οφείλονται σε αλλαγές του κλίματος που επισυνέβησαν κατά τα 
προηγούμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων για αντιμετώπιση των 
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προβλημάτων που αναμένεται να παρουσιαστούν λόγω των κλιματικών συνθηκών που θα 
επικρατήσουν στο μέλλον βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια, ενώ η αξιολόγηση 
ευαισθησίας και κινδύνου δεν έγινε σε κατάλληλα τεκμηριωμένη επιστημονική βάση.  
Επίσης, έχει προωθηθεί η ετοιμασία μεσοπρόθεσμου Σχεδίου δράσης, χωρίς ωστόσο να 
έχει προηγηθεί η κατάρτιση στρατηγικής, η οποία θα έπρεπε να αποτελεί τη βάση του 
Σχεδίου. Σημειώνεται όμως ότι η ευρύτερη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή βρίσκεται 
στο στάδιο της ετοιμασίας και περιλαμβάνει και τα δάση και επομένως γίνεται παράλληλη 
εργασία.  Επισημαίνεται ότι, πολλά έργα υποδομής ή μέτρα, τα οποία έχουν 
εκτελεστεί/υιοθετηθεί στο παρελθόν στα πλαίσια της γενικότερης προστασίας των δασών 
(όπως αντιπυρικές ζώνες, δίκτυο δασικών δρόμων, δασοπυροσβέστες, δασικοί 
πυροσβεστικοί σταθμοί) αναμένεται ότι θα διευκολύνουν σημαντικά τη λήψη περαιτέρω 
μέτρων για προστασία των δασών από τις αρνητικές συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. 

Όσον αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις από την καθυστέρηση ή τη μη προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, αυτές είναι πολύ δύσκολο να αποτιμηθούν, εφόσον αφορούν σε 
μεγάλο βαθμό σε περιβαλλοντικούς και ποιοτικούς παράγοντες της ανθρώπινης ζωής (πχ 
ποιότητα αέρα, συγκράτηση διάβρωσης εδάφους, διατήρηση βιοποικιλότητας, αναψυχή, 
τουρισμός κλπ). 

7. Γεωργία. 

Ο τομέας της γεωργίας έχει συρρικνωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και η 
συνεισφορά του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε συνδυασμό με τους τομείς της 
αλιείας και δασοκομίας, ανήλθε σε μόλις 2,2% κατά το 2010. Παρ’ όλ’ αυτά, η σημασία που 
το κράτος αποδίδει στην γεωργία σε ότι αφορά τη συμβολή της στον κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ιστό της Κύπρου είναι μεγάλη, όπως προκύπτει από τα ποσά που 
διατίθενται ετησίως από το κράτος για στήριξη του τομέα αυτού.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
κατά το 2011 ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών διενήργησε πληρωμές ύψους 
€145.736.930 (€78.665.076 από κοινοτικά κονδύλια και €67.071.854 από εθνικά κονδύλια) 
ενώ το σύνολο των πληρωμών που κατέβαλε ο Οργανισμός προς τους γεωργούς από το 
2004 ανήλθε στο σχεδόν €1 δισ.  Τα δύο Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος που ασχολούνται κατ’ εξοχή με θέματα που αφορούν στη 
γεωργία είναι το Τμήμα Γεωργίας, το οποίο απασχολεί 512 άτομα και έχει ετήσιες 
προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2012 ύψους €27.247.896  και το Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών, το οποίο απασχολεί 168 άτομα και οι προϋπολογισθείσες δαπάνες του για το 
2012 ανέρχονται σε €8.828.166. 

Στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: η 
πρόκληση για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης», το οποίο συνοδεύει τη 
Λευκή Βίβλο26, περιγράφονται οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στη γεωργία τόσο 
αναφορικά με τις καλλιέργειες όσο και την κτηνοτροφία. Το έγγραφο εξετάζει τις ανάγκες 
προσαρμογής σε επίπεδο αγροκτήματος και επισημαίνει την αναγκαιότητα δράσεων όπως 
η προσαρμογή της χρονικής περιόδου για τις διάφορες αγροτικές δραστηριότητες, τεχνικές 
λύσεις προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό και βελτίωση συστημάτων 
κλιματισμού ή εξαερισμού στα καταφύγια ζώων, επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών στις νέες 
συνθήκες θερμοκρασίας και διάθεσης νερού, προσαρμογή των φυτειών, πιθανό με τη 
χρήση βιοτεχνολογικών μέσων, βελτίωση της αποδοτικότητας του ελέγχου παρασίτων και 
ασθενειών, αποδοτικότερη χρήση υδάτινων πόρων με τη μείωση απωλειών νερού, 
βελτίωση των συστημάτων άρδευσης και ανακύκλωση ή αποθήκευση νερού, βελτίωση 
διαχείρισης του εδάφους με αύξηση της συγκράτησης νερού, και διαχείρισης τοπίων, 
εισαγωγή πιο ανθεκτικών στη θερμότητα φυλών ζώων και προσαρμογή των προτύπων 
διατροφής των ζώων σε συνθήκες ψηλών θερμοκρασιών. 

                                                 
26 SEC(2009)417, 1.4.2009 
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Παράλληλα, το έγγραφο εξετάζει τις ανάγκες προσαρμογής σε επίπεδο του ευρύτερου 
τομέα, προτείνοντας εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής για την επίτευξη 
καλύτερα συντονισμένων δράσεων προσαρμογής ευρέου φάσματος, οι οποίες θα 
αποφεύγουν την ακατάλληλη προσαρμογή και τις σοβαρές περιβαλλοντικές και 
οικονομικές της συνέπειες.  Στα μέτρα που προτείνονται περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός 
των ευάλωτων περιοχών και τομέων και η αξιολόγηση των αναγκών και ευκαιριών για 
αλλαγή καλλιεργειών και ποικιλιών σύμφωνα με την τάση του κλίματος, η στήριξη της 
γεωργικής έρευνας και της πειραματικής παραγωγής με στόχο την επιλογή των 
καλλιεργειών και την ανάπτυξη των ποικιλιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις νέες 
συνθήκες, η  ανάπτυξη της προσαρμοστικής ικανότητας μέσω της ευαισθητοποίησης και 
παροχή πληροφοριών και συμβουλών για την διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
η ενίσχυση των επενδύσεων στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υποδομών 
άρδευσης και τεχνολογιών χρήσης νερού, καθώς και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, 
η ανάπτυξη σχεδίων άρδευσης με βάση ενδελεχείς αξιολογήσεις των επιπτώσεών τους, τη 
μελλοντική διαθέσιμη ποσότητα νερού και τις ανάγκες των διαφόρων χρηστών, 
λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, και η  ανάπτυξη 
μέσων διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών των καιρικών φαινομένων. 

Το έγγραφο σημειώνει ότι για να είναι επιτυχής ο προγραμματισμός της προσαρμογής 
πρέπει να αρχίσει νωρίς και να είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να χειρίζεται τις αβεβαιότητες.   

Στα πλαίσια ορισμένων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 
2013 (κατασκευή και συντήρηση αναβαθμίδων και ξερολιθιών, αναδάσωση γεωργικής και 
μη γεωργικής γης, χρήση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης) ενθαρρύνονται ενέργειες 
φιλικές προς το περιβάλλον, ορισμένες από τις οποίες ενδεχομένως να σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, η επιχορήγηση των βελτιωμένων συστημάτων 
άρδευσης, μέσω του ΠΑΑ, αλλά και οι παροτρύνσεις για ορθολογική χρήση του νερού τα 
τελευταία χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πέραν των 60 εκ. κ.μ. νερού 
ετησίως, αφού πέραν του 95% των αρδευόμενων καλλιεργειών χρησιμοποιούν τέτοια 
συστήματα. 

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της ορθολογιστικής χρήσης του νερού, το Τμήμα παρέχει 
δωρεάν τεχνική υποστήριξη για μελέτη και σχεδιασμό βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης 
σε επίπεδο γεωργού και παραχωρεί το νερό για άρδευση σε συγκεκριμένα ωράρια 
ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται η καλλιέργεια.  Επίσης, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, καταβάλλονται προσπάθειες για ενθάρρυνση αξιοποίησης 
του ανακυκλωμένου νερού από τους γεωργούς, αφού αυτό οδηγεί στην εξοικονόμηση 
νερού από τα φράγματα για άλλες χρήσεις αλλά και στην προστασία των υδροφορέων 
από την υπεράντληση. 

Ταυτόχρονα το Τμήμα Γεωργίας, με διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις και ενημερωτικά 
φυλλάδια, προσπαθεί να καλλιεργήσει την υδατική συνείδηση των χρηστών νερού για 
γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς.  ∆ίδονται επίσης οδηγίες για αντιμετώπιση της 
διάβρωσης, με την προστασία των εδαφών με φυτοκάλυψη, αναβαθμίδες και όργωμα σε 
γεωργική γη κατά τις ισοϋψείς, ενώ η υποχρεωτική εφαρμογή των Καλών Γεωργικών και 
Περιβαλλοντικών Πρακτικών (GAEC) και η εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 

Παρά τα πιο πάνω, δεν έχει διενεργηθεί, από το Τμήμα, επίσημη αξιολόγηση του κινδύνου 
από τις κλιματικές αλλαγές που απειλούν τη γεωργία, ούτε έχει εκπονηθεί ακόμα 
στρατηγική για τις ενέργειες που θα προωθηθούν για προσαρμογή του τομέα αυτού στα 
κλιματικά δεδομένα που αναμένονται να επικρατήσουν στην Κύπρο στο μέλλον. 
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Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) του ΥΓΦΠΠ συμμετέχει, από τον Σεπτέμβριο του 
2010, ως συνεργάτης, στο πρόγραμμα «Adapt2Change» που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των προγραμμάτων LIFE+.  Το πρόγραμμα επιχειρεί να 
μειώσει την εξάρτηση των θερμοκηπίων από τα ορυκτά καύσιμα με τη χρήση της αβαθούς 
γεωθερμικής ενέργειας.  Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα μειώνεται η αρνητική επίδραση της καλλιέργειας σε 
θερμοκήπια στις κλιματικές αλλαγές, ενώ το γεωθερμικό σύστημα θα παρέχει παράλληλα 
και καλής ποιότητας νερό για άρδευση του θερμοκηπίου, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση 
του από εξωτερική πηγή νερού.   

Παράλληλα, το ΙΓΕ διεξάγει μελέτες και έρευνες, σχετικά με την προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος, σε σχέση με τεχνικές εξοικονόμησης νερού, την επαναχρησιμοποίηση 
ανακυκλωμένου νερού, τη χρήση υφάλμυρου νερού για άρδευση, τη συμπεριφορά φυτών 
σε αβιοτικές καταπονήσεις (θερμοκρασία, αλμυρότητα, στρεσάρισμα νερού), τη συλλογή 
και χρήση του νερού της βροχής και τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. 

Στα πλαίσια αυτά το ΙΓΕ προωθεί, μεταξύ άλλων, τα εξής σχετικά ερευνητικά 
προγράμματα: 

 ∆ιερεύνηση τυχόν επιπτώσεων στο έδαφος και το περιβάλλον και αξιολόγηση 
κινδύνων στη δημόσια υγεία από τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για άρδευση. 

 Κομποστοποίηση φυτικών υλικών με στόχο τον εμπλουτισμό εδαφών με οργανική 
ουσία, την παρεμπόδιση της απερήμωσης και τη βελτίωση της υδατοϊκανότητας των 
εδαφών. 

 Στοχευμένα ερευνητικά προγράμματα με στόχο την ταχεία προσαρμογή στις κλιματικές 
αλλαγές φυτικών ειδών με οικονομική σημασία για την κυπριακή γεωργία με τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων γενετικής βελτίωσης φυτών και ειδικούς στόχους τις αυξημένες 
αποδόσεις και την αντοχή σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις. 

 ∆ιατήρηση Τράπεζας Γενετικού Υλικού: Στους στόχους του προγράμματος 
περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της εκτός τόπου 
διατήρησης (ex situ conservation) γενετικού υλικού που κινδυνεύει με εξαφάνιση, τον 
εντοπισμό γενετικού υλικού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διατήρηση του στο φυσικό 
περιβάλλον (in situ conservation) και τον εντοπισμό γονιδίων που μπορούν να 
προσδώσουν αντοχή σε αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες και αξιοποίηση τους στα 
προγράμματα βελτίωσης φυτών. 

 Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΕΝ∆ΗΜΑΝΘΗ”: Περιλαμβάνει τον εντοπισμό, μελέτη και 
αξιοποίηση νέων ενδημικών φυτών στην εμπορική ανθοκομία. Στα πλαίσια του 
προγράμματος επιλέγονται αυτοφυή φυτά με επιθυμητά χαρακτηριστικά και 
διερευνώνται κατάλληλες μέθοδοι για την παραγωγή τους ή/και μετατροπή τους για 
άλλες χρήσεις (π.χ. φυτά γλάστρας).  Τα φυτά που επιλέγονται είναι είδη τα οποία είναι 
ήδη προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Kύπρου, με μικρές απαιτήσεις 
σε νερό και λιπάνσεις και ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες. 

Συμπεράσματα - εισηγήσεις. 

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχει διενεργηθεί, σε εθνικό επίπεδο, αξιολόγηση κινδύνου και 
ευπάθειας στις αλλαγές του κλίματος στον τομέα της γεωργίας ούτε έχει ετοιμαστεί 
οποιαδήποτε στρατηγική σε σχέση με την προσαρμογή του τομέα στην αλλαγή του 
κλίματος. Θεωρούμε ότι αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να τροχοδρομηθούν τάχιστα, αφού ο 
γεωργικός τομέας στην Κύπρο βιώνει ήδη τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που 
επέφεραν, μεταξύ άλλων, την υποβάθμιση της γεωργικής γης, τη μείωση της γεωργικής 
παραγωγής, την αύξηση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, παγετός, 
παρατεταμένη ξηρασία) και τη συνεπακόλουθη αύξηση των αποζημιώσεων που 
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καταβάλλονται στους αγρότες.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποζημιώσεις ύψους €60 εκ. 
που καταβλήθηκαν το 2009 για ζημιές που προκλήθηκαν από την ανομβρία. 
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Παράρτημα Ι:  Ποσοτικοποίηση – αξιολόγηση αποτελεσματικότητας μέτρων διαχείρισης της ζήτησης νερού. 

(Πηγή:  Μελέτη ∆ιερεύνησης των Μέτρων ∆ιαχείρισης της Ζήτησης των Υδάτινων Πόρων (Water Demand Management), Τελική 
Έκθεση, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Φεβρουάριος 2011.) 
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