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«Λόγος και Ανηίλογος  

περί διατείριζης σδάηινφν πόρφν: 

Σο πρόβλημα ηης λειυσδρίας ζηην Κύπρο» 

 
 

 

Λεπθσζία, 1 Iνπλίνπ 2009 
 
 

 
Με κεγάιε επηηπρία θαη κε ηε ζπκκεηνρή αμησκαηνύρσλ ηνπ θξάηνπο, αθαδεκατθώλ, 

εκπεηξνγλσκόλσλ θαη πιήζνο θόζκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Ματνπ 2009 ε αλνηρηή ζπδήηεζε 

πνπ νξγάλσζε ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ κε ζέκα «Λόγνο θαη Αληίινγνο πεξί δηαρείξηζεο πδάηηλσλ 

πόξσλ: Τν πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο ζηελ Κύπξν». 

 

Σηε ζπδήηεζε ζπκκεηείραλ ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο Ισάλλεο 

Λακάξεο, ν Επίηξνπνο Πεξηβάιινληνο Φαξάιακπνο Θενπέκπηνπ, ν Δηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο 

Αλαπηύμεσο Υδάησλ Σνθνθιήο Αιεηξάξεο, ν Αληηπξύηαλεο Δηεζλώλ Σρέζεσλ, Οηθνλνκηθώλ θαη 

Δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Καζεγεηήο Αληώλεο Κάθαο θαη ν Επίθνπξνο Καζεγεηήο ζην 

Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Σπκεώλ 

Φξηζηνδνύινπ.  

 

Καηά ηελ εηζεγεηηθή ηνπ νκηιία ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Πεξηβάιινληνο Ισάλλεο 

Λακάξεο ηόληζε όηη ε θπβεξλεηηθή πδαηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηε κέγηζηε αμηνπνίεζε 

κε ζπκβαηηθώλ πεγώλ λεξνύ, ελώ έθαλε ιόγν γηα θαθνδηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ ζηα 

θξάγκαηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2008.  

 

Σηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ν Επίηξνπνο Πεξηβάιινληνο Φαξάκαπνο Θενπέκπηνπ ηόληζε ηελ αλάγθε 

ζεζκνζέηεζεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ηνπ Φνξέα Υδάησλ, ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ όινη όζνη 
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αζρνινύληαη κε ην λεξό. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Θενπέκπηνπ, ε ηζρύνπζα ηηκνιόγεζε ηνπ λεξνύ 

δηαθέξεη ζε θάζε πεξηνρή θαη ρξεηάδεηαη ζνβαξή αλαζεώξεζε.  

 

Ο Δηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Αλαπηύμεσο Υδάησλ Σνθνθιήο Αιεηξάξεο αλέθεξε όηη εμεηάδεηαη ε 

δεκηνπξγία Δηεύζπλζεο Εληαίαο Δηαρείξηζεο Υδάησλ κε ζηόρν ηελ νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ.  

 

Ο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Σπκεώλ Φξηζηνδνύινπ ζηε δηθή ηνπ ηνπνζέηεζε αλαθέξζεθε ζηνπο 

ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ επηδεηλώλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ην πδαηηθό πξόβιεκα, κε πην ζεκαληηθό 

παξάγνληα ηελ απώιεηα ύδαηνο ζηα δίθηπα (αγσγνύο) κεηαθνξάο ηνπ, είηε εληόο, είηε εθηόο αζηηθώλ 

πεξηνρώλ. Επηθαινύκελνο ηελ πξόζθαηε κειέηε ηεο Γεληθήο Ειέγθηξηαο ηεο Δεκνθξαηίαο, ν θ. 

Φξηζηνδνύινπ επεζήκαλε όηη ε δηαπίζησζε πσο νη απώιεηεο ζηα Δίθηπα Υδξνδόηεζεο αληηζηνηρνύλ 

ζην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο εηζξνήο λεξνύ ζηα θξάγκαηα ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό.  

 

 

 

 

 

 

 

Τέινο Αλαθνίλσζεο 
 


