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ΚΑΘΔΣΧ 4.3.3 

 «Δθαρμογή καινοηόμων ηετνολογιών ζε αρδεσηικά έργα» 

ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ γεσξγία κε ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη, βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ 

(FAO, 2012). ήκεξα είλαη πιένλ γεληθά παξαδεθηφ φηη ε αξδεπφκελε  γεσξγία επεξεάδεη ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα άιιεο ρξήζεηο.  

Ζ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ πθίζηαηαη ήδε ζνβαξή έιιεηςε λεξνχ. Παξάγνληεο φπσο ε θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, απμάλνπλ ηηο πηέζεηο ηφζν ζηελ πνηφηεηα φζν θαη ζηελ 

πνζφηεηα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ (Thivet & Fernandez, 2012). Ζ απμαλφκελε ιεηςπδξία θαη ε θαθή 

ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο απεηιέο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο άλπδξεο θαη εκη-άλπδξεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ (Hamdy, 2007).  

Παξφιν πνπ ε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζρεηηθψο κεηψζεη ηηο απνιήςεηο γηα ηε γεσξγία, ζε 

πνιιέο ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κχπξνπ, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ γηα ηε γεσξγία 

είλαη πεξηνξηζκέλε θαη αβέβαηε.  

ήκεξα, ην 70% ησλ παγθφζκησλ απνιήςεσλ γιπθνχ λεξνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αξδεπφκελε 

γεσξγία αθνχ ν αγξνηηθφο ηνκέαο έρεη πνιχ κεγάιν πδαηηθφ απνηχπσκα ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ηνκείο αλάπηπμεο, εηδηθά θαηά ηε θάζε παξαγσγήο. χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο (ΔΔΑ, 2012), ην έλα ηξίην ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε 

αθνξά ηε γεσξγία, ελψ ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 80% 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2007), ελψ ζηελ Κχπξν ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη γχξσ ζην 60% 

(Καξαβνθχξεο & Κατκάθη, 2010).   

Πξφζθαηεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (FAO, 2012) πξνηείλνπλ σο δπν βαζηθέο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο, ηελ 

ελίζρπζε/βειηίσζε/αλαβάζκηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηε δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο. Δπηπιένλ, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζήκεξα θαηαζθεπάδνληαη φιν θαη ιηγφηεξα λέα ζπζηήκαηα άξδεπζεο 

(Chaponnière, et. al, 2012), ε πξφθιεζε κεηαηνπίδεηαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ, κέζα απφ ηελ απνθαηάζηαζε ή/θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη δεθαεηίεο.  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ θαη ηεθκεξησκέλν φηη ε νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ 

άξδεπζε, απαηηεί θαιφ ζρεδηαζκφ θαη ζεκαληηθέο ππνδνκέο (Μηγθίξνο, 2011), δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ άιισλ ζηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ, πνπ 

νδεγεί ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ χδαηνο. 

Ζ Κχπξνο γηα ζθνπνχο εμαζθάιηζεο ησλ κέγηζησλ δπλαηψλ πνζνηήησλ λεξνχ, έρεη δηαρξνληθά 

επελδχζεη ζε πδαηηθά έξγα απνζθνπψληαο ζηε ζπιινγή θαη δηάζεζε ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Δίλαη ζαθέο φκσο φηη ε ρξήζε ηνπ πφξνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε απνδνηηθφηεξε δπλαηή 

κε ζεβαζκφ ζηελ αεηθνξία ηνπ, εηδηθφηεξα φηαλ ε θαηάζηαζε ησλ πιείζησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ έρεη 
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ραξαθηεξηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο, σο ιηγφηεξν απφ θαιή είηε 

πνζνηηθά είηε πνηνηηθά. 

Ζ γεσξγηθή αλάπηπμε ζην λεζί είλαη άμνλαο πξνφδνπ ζε πνιιέο πεξηνρέο πνπ δελ είλαη δπλαηή 

ρσξίο ζχγρξνλα θαη απνδνηηθά εγγεηνβειηησηηθά / αξδεπηηθά έξγα. Με δεδνκέλν φ,ηη ππάξρνπλ 

ζνβαξνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πεγψλ λεξνχ, ηδηαίηεξα απφ ηνπο ππφγεηνπο 

πδξνθνξείο, θαη ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο (χδξεπζε, ηνπξηζκφο, βηνκεραλία 

θ.ιπ.), ε κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηεο γεσξγίαο ζε λεξφ είλαη ε 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ (Υαξηδνπιάθεο θαη Μπεξηάθε, 2009). 

ηελ Κχπξν, ν αγξνηηθφο ηνκέαο νθείιεη έγθαηξα λα αληηκεησπίζεη ηηο «λέεο» πξνθιήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη εηδηθφηεξα ηε δηαρείξηζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. Οη πξνθιήζεηο 

απηέο είλαη θξίζηκεο θαη ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε λα δνζεί κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα ζε επηινγέο πνπ 

ζπλδένληαη κε απνηειεζκαηηθά κεηξά θαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

δηαηήξεζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ ηεο ιεηςπδξίαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επηδείλσζεο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν θαζεζηψο 4.3.3. «Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε αξδεπηηθά έξγα» εληάζζεηαη ζηελ 

πεξηνρή εζηίαζεο 5Α πνπ αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο χδαηνο. ηελ Κχπξν 

ππάξρεη έληνλν πξφβιεκα κε επάξθεηαο πνζνηήησλ λεξνχ άξδεπζεο, ζέκα πνπ εληνπίδεηαη θαη 

ζηελ αλάιπζε SWOT.  

Σν θαζεζηψο αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ζε πηινηηθή βάζε, επθπψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο / 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ πδαηηθνχ έξγνπ πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ην Δληαίν ρέδην ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ (ΔΝΑ). Σν Έξγν απνηειείηαη απφ θξάγκαηα, 

δηπιηζηήξηα λεξνχ, θεληξηθνχο παξνρεηεπηηθνχο αγσγνχο θαη αξδεπηηθά δίθηπα ζε δηάθνξεο 

θνηλφηεηεο ησλ επαξρηψλ Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ. 

Ζ επέλδπζε ζα εθαξκνζηεί ζε κέξνο ηνπ ΔΝΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Αξδεπηηθφ Έξγν 

Κνθθηλνρσξίσλ (ΑΔΚ) ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990. Ο ιφγνο πνπ 

επηιέγεθε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη γηαηί ζηελ πεξηνρή αζθείηαη έληνλε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο νπνίαο ηα πξντφληα εμππεξεηνχλ εγρψξηεο αλάγθεο, ελψ κέξνο ηνπο εμάγνληαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Πεξαηηέξσ, ν πδξνθνξέαο ηεο πεξηνρήο (Κνθθηλνρψξηα - CY1), έρεη ππνβαζκηζηεί ηφζν πνζνηηθά 

φζν θαη πνηνηηθά  Ζ ππεξάληιεζεο ηνπ παξαιηαθνχ απηνχ πδξνθνξέα θαη ε πηψζε ηεο ζηάζµεο ηνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ θάησ απφ έλα θξίζηµν επηπεδν, νδεγεί ζηε δηείζδπζε ζαιάζζηνπ λεξνχ θαη ζηελ 

ηκεκαηηθή πθαιµχξηζή ηνπ (Γεκεηξίνπ, Υ., 2008). Γηα λα αλαθάµςεη ν πδξνθνξέαο θαη λα 

απνθαηαζηαζεί ε θαιή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ηνπ θαηάζηαζε απαηηνχληαη πνιιά ρξφληα πνιχ 

πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη επηζπκεηφο ν θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο 

λεξνχ άξδεπζεο ζηελ πεξηνρή, δίλνληαο παξάιιεια πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο πδάησλ ζηελ πεξηνρή.  
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Αθνινπζνχλ ράξηεο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζσκάησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζην πδαηηθφ έξγν ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ (Υάξηεο 1) θαη ζε κεγέζπλζε ην ηκήκα ηνπ έξγνπ 

πνπ απνηειεί ην ΑΔΚ ζην νπνίν θαη ζα εθαξκνζηεί ε δξάζε (Υάξηεο 2). 

 

Υάρηης 1: Καηάζηαζη σδάηινφν ζφμάηφν 
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Υάρηης 2: Αρδεσηικό Έργο Κοκκινοτφριών (ΑΕΚ) 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Μαλάμος Ν.& Ναλμπάνηης Ι., 2005) 

 «Ανάγκερ καλλιέπγειαρ ζε νεπό» είλαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ, ζηε ρξνληθή θιίκαθα θαη 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ επηιέγεηαη, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο.  

«Απδεςηικέρ ανάγκερ καλλιέπγειαρ» είλαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ, ζηε ρξνληθή θιίκαθα θαη 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ επηιέγεηαη, ε νπνία απαηηείηαη λα δνζεί κέζσ αξδεπηηθψλ έξγσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα γηα ηελ πιήξε αλάπηπμή ηεο. Σν κέγεζνο απηφ είλαη ίζν κε ηηο αλάγθεο 

θαιιηέξγεηαο ζε λεξφ κεηά απφ αθαίξεζε ηεο βξνρφπησζεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ θαη πξφζζεζε 

ησλ πάζεο θχζεσο απσιεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γη ‘ άιιεο αλάγθεο ζε λεξφ ζρεηηθέο κε ηελ άξδεπζε (π.ρ. έθπιπζε αιάησλ).  

«Εήηηζη νεπού για άπδεςζη μιαρ πεπιοσήρ» είλαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ, ζηελ ρξνληθή 

θιίκαθα θαη ρξνληθή πεξίνδν πνπ επηιέγεηαη, ε νπνία εθθξάδεη ηελ απαίηεζε απφιεςεο λεξνχ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο ππφ κειέηε 

πεξηνρήο. Ζ πεξίπησζε ηεο κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ αληηζηνηρεί ζηελ 

επηινγή ζπζηεκαηηθά ειιηπνχο άξδεπζεο.  

«Καηανάλωζη απδεςηικού νεπού» είλαη νη πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα 

άξδεπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αξδεπφκελεο έθηαζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  
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«Απδεςηικό δίκηςο» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ έξγσλ κεηαθνξάο, εθαξκνγήο θαη ξπζκίζεσο - 

κεηξήζεσο ηεο ξνήο πνπ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ, ψζηε ην λεξφ, μεθηλψληαο απφ ηελ πεγή ηνπ 

(πνπ κπνξεί λα είλαη έλα πνηάκη, κηα ηερλεηή ή θπζηθή ιίκλε, ή έλαο ππφγεηνο πδξνθνξέαο), λα 

θηάλεη ζε θάζε ρσξάθη ηεο ππφ άξδεπζε πεξηνρήο κε ηελ απαηηνχκελε παξνρή ζην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζρεδίαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ 

έξγνπ κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο απφ άπνςε νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή, πξέπεη 

πξνθαηαξθηηθά λα γίλεη ε εθηίκεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ γηα άξδεπζε λεξνχ, ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ 

εδαθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (Παπαδαθεηξίνπ, 1994). 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο επηιέμηκνη γηα ελίζρπζε είλαη νη ηχπνη επελδχζεσλ σο 

αθνινχζσο:  

 Δπελδχζεηο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνκήζεηα/εγθαηάζηαζε/ιεηηνπξγία ινγηζκηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, ηζνινγηζκνχ πνζνηήησλ λεξνχ θαη εληνπηζκνχ απσιεηψλ. 

 Δπελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ ηελ 

πξνκήζεηα/εγθαηάζηαζε/ιεηηνπξγία έμππλσλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο απσιεηψλ/ δηαξξνψλ 

θαη αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο. 

 Δπελδχζεηο κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε/βειηίσζε/αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο 

ηειεκεηξηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ (ΣΝ, Γηαρείξηζεο Παγίσλ, Λ& Γηθηχσλ θαη 

Δμνπιηζκνχ), πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα/εγθαηάζηαζε/ιεηηνπξγία ινγηζκηθψλ γηα ηε 

δηαζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ πθηζηάκελε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ δηθηχσλ.  

 Δπελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αλαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 

αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ (internet info system for farmers). 

 Δπελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αγνξά ππεξεζηψλ, γηα εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 Δπελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αγνξά/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε/απηνκαηηζκφ ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο. 

ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ 

Εσρφπαχκή νομοθεζία 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2013 - Άξζξα 17, 26, 45 θαη 46. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2013- Άξζξν 65. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1307/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2013 – Άξζξν 9. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1310/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2013. 

 Καη 'εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 – Άξζξν 13. 
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 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2014 ζρεηηθά 

κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013. 

 Οδεγία πιαίζην πεξί Τδάησλ 2000/60/ΔΚ. 

Εθνική νομοθεζία 

 Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη 

Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 (Ν.12(I)/2006) ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. 

 Ο πεξί ηεο Δληαίαο Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκνο (Ν79(Η)/2010). 

 Ο Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκνο (Ν13(Η)/2004). 

 Environmental Impact Assessment: Οη πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην 

Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνη ηνπ 2005 έσο 2014 (Ν. Αξ. 140 (Η)/2005-2014). 

 Habitats Regulation Assessment and Natura 2000: Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο 

Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκνο ηνπ 2003 έσο 2015 (Νφκνο 153 (Η)/2003-2015). 

 Biodiversity: Ο πεξί ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηινκνξθία (Κπξσηηθφο) Νφκνο 

ηνπ1996 (Νφκνο Αξ. 4 (ΗΗΗ)/1996. 

 Climate Change: ν πεξί ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην γηα ηηο Δθπνκπέο Αεξίσλ πνπ 

πκβάιινπλ ζην Φαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ (Κπξσηηθφο) Νφκνο ηνπ 2003. 

Κσδηθφο Καζεζηψηνο 4.3.3 - «Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε αξδεπηηθά έξγα» 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ - Δ ΠΟΗΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ 

Με ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Αξδεπηηθνχ Έξγνπ Κνθθηλνρσξηψλ θαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε,  ηελ 

κεξηθή (πηινηηθή) αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΑΔΚ, ην Καζεζηψο, ζηνρεχεη:  

 ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ππφ 

εθκεηάιιεπζε πφξσλ.  

 ηελ επίηεπμε απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο θαη θαηαλνκήο ηνπ πφξνπ πνπ αλακέλεηαη λα 

εμνηθνλνκεζεί απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ ζήκεξα είηε ράλνληαη απφ ην δίθηπν δηαλνκήο  ηνπ 

έξγνπ, είηε αληινχληαη ρσξίο άδεηα. Οη εμνηθνλνκνχκελεο πνζφηεηεο είηε ζα δνζνχλ ζε 

δηθαηνχρνπο κφλν πξνο αληηθαηάζηαζε πνζνηήησλ πνπ ζήκεξα αληινχλ απφ ηδησηηθέο 

γεσηξήζεηο, είηε ζα παξακείλνπλ ζην έξγν γηα ζθνπνχο νηθνινγηθήο βειηίσζεο. Γελ ζα 

παξαρσξεζεί λεξφ πξνο επέθηαζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ. 

 ηε κείσζε ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζηνλ ηνπηθφ πδξνθνξέα κέζσ πεξηνξηζκνχ ηεο 

άληιεζεο κε αδεηνδνηεκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ απφ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο.  

 

Αλακέλεηαη λα πξνθχςεη δπλεηηθή πνζνζηηαία κείσζε ηεο κέζεο πνζφηεηαο λεξνχ 

άξδεπζεο αλά δεθάξην αξδεχζηκεο γεο ζηελ πεξηνρή ησλ Κνθθηλνρσξίσλ θαηά 10%. Σν 

πψο πξνθχπηνπλ νη εμνηθνλνκήζεηο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν "ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ" 

 Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο γεσξγνχο / θαηαλαισηέο ηνπ ΑΔΚ 
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Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο δξάζεο είλαη: 

 Απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ ζα εληνπηζηνχλ θαη ζα δηνξζσζνχλ ηπρφλ 

βιάβεο θαη κε αδεηνδνηεκέλεο εθξνέο λεξνχ. 

 Πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ 

δηνρεηεχνληαη κέζσ ηνπ έξγνπ, απνδνηηθφηεξε θαηαλνκή λεξνχ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη 

εμνηθνλφκεζε ηνπ πφξνπ. 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο είλαη δπλαηή ε πξνψζεζε επελδχζεσλ  πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ινγηζκηθψλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο, ηζνινγηζκνχ 

πνζνηήησλ λεξνχ θαη εληνπηζκνχ απσιεηψλ. 

 Πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία έμππλσλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο απσιεηψλ θαη αμηνιφγεζεο 

πθηζηάκελεο ππνδνκήο. 

 χλδεζε/βειηίσζε/αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ηειεκεηξηθψλ θαη άιισλ 

δεδνκέλσλ (ΣΝ, Γηαρείξηζεο Παγίσλ, Λ& Γηθηχσλ θαη Δμνπιηζκνχ), κέζσ δηαζχλδεζεο 

κε ηελ πθηζηάκελε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ δηθηχσλ. 

 Δθαξκνγέο αλαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα, κέζσ δηαδηθηχνπ γηα εμππεξέηεζε 

ζπλαιιαζζνκέλσλ (internet info system for farmers). 

 Αγνξά ππεξεζηψλ γηα εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 Αγνξά/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε/απηνκαηηζκφ 

ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο. 

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΡΑΔΗ 

Σν θαζεζηψο αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ζε πηινηηθή βάζε, επθπψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο / 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ πδαηηθνχ έξγνπ πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ην Δληαίν ρέδην ηνπ Νφηηνπ Αγσγνχ (ΔΝΑ) (Υάξηεο 3).  
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Υάρηης 3: Έργο Νοηίοσ Αγφγού (ΣΑΤ, 2015) 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη επηιέμηκεο δξάζεηο αθνξνχλ αμηνινγήζεηο, βειηηψζεηο, αλαβαζκίζεηο, 

δηαζπλδέζεηο, εγθαηαζηάζεηο ινγηζκηθψλ θαζψο θαη έγγεηεο βειηηψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζε κέξνο ηνπ ΔΝΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ Αξδεπηηθνχ Έξγνπ 

Κνθθηλνρσξίσλ (ΑΔΚ) (Υάξηεο 4 & Υάξηεο 5). 
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Υάρηης 4: τημαηικό Διάγραμμα Αρδεσηικού  Έργοσ  Κοκκινοτφριών  

 

Υάρηης 5: Διάγραμμα Πρφηεύονηος και Δεσηερεύονηος δικηύοσ Αρδεσηικού  Έργοσ  Κοκκινοτφριών  



 

 

 

9 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 45 

ηνπ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 θαη ζην Άξζξν 13 ηνπ Καη 'εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ.807/2014 ελψ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013 αθνχ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ζην ηέινο αλαθέξνληαη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ έξγα παξφκνηα 

κε ηηο δχν δξάζεηο. 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ελδεηθηηθά είλαη: 

 Ζ αγνξά ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζην πθηζηάκελν δίθηπν άξδεπζεο. 

 Ζ ζχλδεζε/βειηίσζε/αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ηειεκεηξηθψλ θαη άιισλ 

δεδνκέλσλ (ΣΝ, Γηαρείξηζεο Παγίσλ, Λ& Γηθηχσλ θαη Δμνπιηζκνχ) κέζσ δηαζχλδεζεο κε 

ηελ πθηζηάκελε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ δηθηχσλ. 

 Ζ αγνξά ζπζηήκαηνο εθαξκνγψλ καζεκαηηθήο πξνζνκνίσζε θαη Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ 

 Ζ ζπιινγή θαη ςεθηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη δνκή γηα άκεζε ρξήζε απφ ηα πθηζηάκελα θαη πξνηεηλφκελα 

ζπζηήκαηα.    

 Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ έξγνπ νη νπνίεο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ βάζε ζχγθξηζεο (baseline) θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ 

ΑΔΚ. 

 Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ αξδεπηηθνχ 

δηθηχνπ ηνπ έξγνπ νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ βάζε γηα ηελ ηεξάξρεζε 

πξνηεξαηνηήησλ ζηε θαηεχζπλζε ηεο  βειηίσζε ηνπ ΑΔΚ. 

 Ζ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ ζα δίλεη ζηνπο αγξφηεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην 

ΑΔΚ ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αίηεζεο γηα παξαρψξεζε λεξνχ απφ ην έξγν 

θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο κέρξη ηε ζηηγκή παξαρψξεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηαο λεξνχ. 

 Οη εθαξκνγέο αλαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα κέζσ δηαδηθηχνπ γηα εμππεξέηεζε 

ζπλαιιαζζνκέλσλ (internet info system for farmers) κε δπλαηφηαηα ελεκέξσζεο ησλ 

αγξνηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ΑΔΚ. 

 Ζ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ινγηζκηθψλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο  ηεο δήηεζεο, ηζνινγηζκνχ 

πνζνηήησλ λεξνχ θαη εληνπηζκνχ απσιεηψλ. 

 Ζ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία έμππλσλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο απσιεηψλ θαη αμηνιφγεζεο 

πθηζηάκελεο ππνδνκήο. 
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 Ζ αγνξά/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε / 

απηνκαηηζκφ ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο. 

 Γεληθέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πην πάλσ, φπσο κειέηεο, ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, 

κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ. 

 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ην Άξζξν 69 (3) (γ) ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 κπνξεί λα επηδνηεζεί ζηε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκν. 

Σκήκαηα ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηνπ ΦΠΑ, νπφηε θαη 

ζα επηδνηείηαη. 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ  

Μνλαδηθφο δηθαηνχρνο γηα ηνπο ηχπνπο επελδχζεσλ είλαη ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα δηαρεηξίδεηαη 

ηε Γξάζε θαη ζα ππνβάιιεη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά γηα θάιπςε φισλ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

ΤΦΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΝΗΥΤΖ 

Ζ ελίζρπζε αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε πνιιαπιέο 

δφζεηο ζηνλ δηθαηνχρν.  

Ζ επαιήζεπζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γίλεηαη κε βάζε παξαζηαηηθά αγνξάο (ηηκνιφγηα, 

απνδείμεηο θηι) πνπ ζα παξνπζηάδεη ν δηθαηνχρνο.  

Οη πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ. εκεηψλεηαη φηη 

ζηελ αίηεζε ζα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαθαηαλνκήο πηζηψζεσλ αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο.  

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Έρεη ήδε θαζνξηζηεί ε πεξηνρή ζηελ νπνία ζα πινπνηεζεί πηινηηθά ην έξγν θαη είλαη ε πεξηνρή ηνπ 

Αξδεπηηθνχ Έξγνπ Κνθθηλνρσξίσλ (ππνδνκή πνπ ηξνθνδνηεί κε λεξφ ηηο δηάθνξεο Αξδεπηηθέο 

Πεξηνρέο). Ο ιφγνο πνπ επηιέγεθε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη γηαηί ζηελ πεξηνρή αζθείηαη έληνλε 

γεσξγία ηεο νπνίαο ηα πξντφληα δηνρεηεχνπλ κε ηξφθηκα φιε ηελ Κχπξν θαζψο επίζεο εμάγνληαη. 

Δπηπιένλ, ν πδξνθνξέαο ζηελ ππν αλαθνξά πεξηνρή έρεη ππνβαζκηζηεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θαη 

είλαη επηζπκεηφο ηφζν ν θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ άξδεπζεο ζηελ πεξηνρή φζν 

θαη ε εμνηθνλφκεζε χδαηνο ζηνλ ηνπηθφ πδξνθνξέα απφ πεξηνξηζκφ ηεο άληιεζεο λεξνχ απφ 

γεσηξήζεηο. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΘΔΣΧΣΟ 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο αλέξρεηαη ζε 

1.000.000  Δπξψ. 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ 

Ζ ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο δφζεηο αλάινγα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ. 

Δλδέρεηαη λα παξέρνληαη πξνθαηαβνιέο ππφ πξνυπνζέζεηο φηαλ ν δηθαηνχρνο αηηεζεί ρξήζε 

πξνθαηαβνιψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013. 

Σν ζέκα ησλ πιεξσκψλ ζα είλαη μεθάζαξν θαη ζαθέο πξνο ηνπο αηηεηέο πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 

Σν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο φζν θαη απηφ ηνπ ειιεηκκαηηθνχ 

πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Κχπξν. 

Αλακέλεηαη λα πξνθχςεη δπλεηηθή πνζνζηηαία κείσζε ηεο κέζεο πνζφηεηαο λεξνχ άξδεπζεο αλά 

δεθάξην αξδεχζηκεο γεο ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή θαηά 10%. Ζ εμνηθνλφκεζε ζα εθηηκεζεί απφ ηελ 

αξρή βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ. 

Γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ είλαη απαξαίηεην λα ππνινγηζηεί ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Χο πηινηηθή πεξηνρή γηα ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ / 

πνξηζκάησλ / εηζεγήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κειέηεο νξίδεηαη γεσγξαθηθά 

απφ ηα φξηα ησλ αξδεπηηθψλ πεξηνρψλ 11 θαη 13Α ηνπ ΑΔΚ. Ο θαζνξηζκφο πεξηνρήο κειέηεο 

θξίζεθε απαξαίηεηνο δεδνκέλνπ φηη ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

έγγεησλ βειηηψζεσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ΑΔΚ αιιά κφλν ζε κέξνο ηνπ. Οη αξδεπηηθέο αλάγθεο 

ηεο πεξηνρήο (Α) ζα ππνινγηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθηάζεηο θαη ηηο ζεσξεηηθέο αλάγθεο ησλ 

θπηεηψλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ζπλεηζθέξεη ηφζν ην ΑΔΚ φζν θαη ν πδξνθνξέαο 

ησλ Κνθθηλνρσξίσλ. εκεηψλεηαη φηη νη παξαρσξνχκελεο πνζφηεηεο λεξνχ απφ ην ΑΔΚ δελ 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πιήξσο ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζπλεπψο ε ζπλεηζθνξά ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ είλαη απαξαίηεηε. 

Οη πνζφηεηεο λεξνχ πνπ δηαηίζεληαη απφ ην ΑΔΚ (Γ) (εηζαγφκελν λεξφ ζην δίθηπν) είλαη γλσζηέο, 

ελψ γηα ηηο αληινχκελεο πνζφηεηεο απφ ηνλ πδξνθνξέα (Β) δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα. Χο εθ ηνχηνπ 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο άληιεζεο απφ ηνλ πδξνθνξέα γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ην ππφινηπν ησλ 

αξδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ην ΑΔΚ, ζπκπιεξψλεηαη απφ ππφγεηεο απνιήςεηο 

λεξνχ, δειαδή (Β)=(Α)-(Γ).  

Έρνληαο ππφςε ηηο πήγεο χδαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάιπςε ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

θπηεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζα εζηηάζεη ζηηο γεσηξήζεηο θαη ην 

δίθηπν ηνπ ΑΔΚ θαη θαη΄ επέθηαζε, νη εμνηθνλνκνχκελεο πνζφηεηεο αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ σο 

αθνινχζσο: 
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ΓΔΩΤΡΖΣΔΗΣ 

Απολήυεις από Γεφηρήζεις (Β) 

Ζ αληινχκελε πνζφηεηα λεξνχ απφ ηνλ πδξνθνξέα κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν ζπληζηψζεο, ηελ 

άληιεζε λεξνχ απφ αδεηνχρεο γεσηξήζεηο (Β1) θαη ηε κε αδεηνδνηεκέλε άληιεζε απφ γεσηξήζεηο 

(Β2). 

Ζ επηδησθφκελε εμνηθνλφκεζε ζα επηηεπρηεί κέζα απφ ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αληινχκελνπ 

λεξνχ πινπνηψληαο αθφινπζεο δξάζεηο:  

1. εληνπηζκφ κε αδεηνδνηεκέλσλ γεσηξήζεσλ θαη εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο, 

2. δηαρείξηζε ππεξάληιεζεο πνζνηήησλ λεξνχ απφ αδεηνδνηεκέλεο γεσηξήζεηο. 

Οη εμνηθνλνκνχκελεο πνζφηεηεο, ζα παξακέλνπλ εμνινθιήξνπ ζηνλ πδξνθνξέα γηα εκπινπηηζκφ 

ηνπ. 

ΑΡΓΔΥΤΗΚΟ ΓΗΚΤΥΟ ΑΔΚ 

Ειζαγόμενο νερό ζηο Δίκησο ηοσ ΑΕΚ (Γ) 

Γηα ηελ πην αθξηβή αμηνιφγεζε ηνπ κε αληαπνδνηηθνχ λεξνχ (NRW – No Revenue Water), είλαη 

απαξαίηεην λα ππνινγηζηεί ην ηζνδχγην εληφο ηνπ δηθηχνπ ηεο Αξδεπηηθήο Πεξηνρήο. Αθνινπζψληαο 

ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη ν Γηεζλήο χλδεζκνο Νεξνχ (IWA – International Water Association) 

(Πίλαθαο 1) θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ΣΑΤ, νη απψιεηεο λεξνχ (Γ2) κέζα ζην δίθηπν δχλαηαη λα 

δηαρσξηζηνχλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθαο 1, ζε θαηλφκελεο απψιεηεο (Γ2α)  θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο απψιεηεο (Γ2β). Αλαιπηηθφηεξα, ην (Γ2α) αθνξά ζηελ παξάλνκε θαηαλάισζε θαη ζηελ 

αλαθξίβεηα κεηξεηψλ & ιάζε κεηξήζεσλ θαη ην (Γ2β) πνπ αθνξά ηηο δηαξξνέο ζην δίθηπν, ηηο 

ππεξρεηιίζεηο / δηαξξνέο / εμαηκίζεηο ζηηο δεμακελέο. 

 

  



 

 

 

13 

ΤΓΑΣΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ (κ.μ.) – Αναθορά (IWA) 

Διζαγόμενο 

νερό ζηο Γίκησο 

ηοσ ΑΔΚ 

(Γ) 

 

Νφκηκε 

θαηαλάισζε 

(Γ1) 

 

Σηκνινγεκέλε 

λφκηκε 

θαηαλάισζε 

Σηκνινγεκέλε – 

κεηξεκέλε θαηαλάισζε 

Νεξφ πνπ 

απνδίδεη έζνδα 

θαη εηζπξάηηεηαη 
Σηκνινγεκέλε – κε 

κεηξεκέλε θαηαλάισζε 
Νεξφ πνπ δελ 

εηζπξάηηεηαη 

Με - 

ηηκνινγεκέλε 

λφκηκε 

θαηαλάισζε 

Σηκνινγεκέλε  

- κε κεηξεκέλε 

θαηαλάισζε 

Με αληαπνδνηηθφ 

λεξφ (NRW) 

Με - ηηκνινγεκέλε  

- κε κεηξεκέλε 

θαηαλάισζε 

Απψιεηεο 

Νεξνχ 

(Γ2) 

Φαηλφκελεο 

Απψιεηεο 

(Γ2α)  

Παξάλνκε θαηαλάισζε 

(Γ2α1) 

Αλαθξίβεηα Μεηξεηψλ 

(Γ2α2) 

Λάζε κεηξήζεσλ 

(Γ2α3) 

Πξαγκαηηθέο Απψιεηεο 

(Γ2β) 

Πίνακας 1: Τδαηικό Ιζοζύγιο (κ.μ.) ζύμθφνα με ηο Διεθνή ύνδεζμο Νερού (IWA) 

Ζ επηδησθφκελε εμνηθνλφκεζε ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ κε 

αληαπνδνηηθνχ λεξνχ πινπνηψληαο αθφινπζεο δξάζεηο:  

1. Δληνπηζκφο θαη επηδηφξζσζε βιαβψλ (δηαξξνψλ λεξνχ).  

2. Δληνπηζκφο θαη απνθνπή ησλ κε αδεηνχρσλ ζπλδέζεσλ ζην δίθηπν. 

3. Δληνπηζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ ζθαικάησλ ησλ πδξνκεηξεηψλ. 

4. Δληνπηζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ αλάγλσζεο θαη  θαηαγξαθήο ησλ ελδείμεσλ ησλ 

πδξνκεηξεηψλ.  

Δπηπξφζζεηα κε ηα πην πάλσ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ινγηζκηθψλ ζα είλαη δπλαηή ε 

άκεζε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνπλ νη γεσξγνί (θαιιηέξγεηεο, εθηάζεηο, θ.ι.π.) ζην 

ζχζηεκα, αθνχ ζα επηηπγράλεηαη άκεζε ζπζρέηηζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ (αδεηνδνηεκέλεο 

πνζφηεηεο λεξνχ απφ ΣΑΤ, εθηάζεηο απφ ΚΟΑΠ, θ.ιπ.).  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα αμηνινγνχληαη  νη αδεηνδνηεκέλεο πνζφηεηεο λεξνχ αλά εθκεηάιιεπζε θαη 

εθεί φπνπ δηαθαίλεηαη φηη κηα εθκεηάιιεπζε έρεη δηαθνξεηηθέο (κεγαιχηεξεο ή ιηγφηεξεο) πδαηηθέο 

αλάγθεο απφ ηηο αδεηνδνηεκέλεο πνζφηεηεο, ην ΣΑΤ είηε ζα δηεμάγεη έξεπλα κε ίδηνπο πφξνπο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο κε αδεηνδνηεκέλεο πνζφηεηαο αξδεπηηθνχ  λεξνχ είηε ζα 

επαλαθαζνξίδεη ηελ εγθεθξηκέλε πνζφηεηα λεξνχ θαη ζα αλαδηαλέκεη ην πιεφλαζκα ζε γεσξγνχο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ειιηπνχο άξδεπζεο.  
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Γιασείπιζη εξοικονομούμενων ποζοηήηων νεπού πος πποκύπηοςν από ηιρ πιο πάνω 

πεπιπηώζειρ: 

Μέξνο ησλ εμνηθνλνκνχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δχν πξψηεο 

πεξηπηψζεηο, είηε ζα παξακέλνπλ ζην ΑΔΚ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46, θαη κέξνο ζα θαηαλέκεηαη ζε 

γεσξγνχο πνπ έρνπλ δηθαηνχρεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πξνο 

αληηθαηάζηαζε πνζνηήησλ λεξνχ πνπ ζήκεξα αληινχλ απφ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο γηα ζθνπνχο 

νηθνινγηθήο βειηίσζεο 

 Οη εμνηθνλνκνχκελεο πνζφηεηεο απφ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο ζα αμηνπνηνχληαη εμνινθιήξνπ 

γηα εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπηθνχ πδξνθνξέα αθνχ δελ ζα αληινχληαη 

 Ο ζηφρνο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαηά 10% ζα ππνινγίδεηαη σο ε πνζνζηηαία εμνηθνλφκεζε 

ζηελ πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή αξδεπηηθή δήηεζε (Α) ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο. Ζ εμνηθνλφκεζε φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, πεξηιακβάλεη ζπγθεληξσηηθά 

ηηο αθφινπζεο πνζφηεηεο:  

 Β2α:  εληνπηζκφο θαη δηαρείξηζε αληιήζεσλ απφ κε αδεηνδνηεκέλεο γεσηξήζεηο. 

 Β2β:  εληνπηζκφο θαη δηαρείξηζε ππεξάληιεζεο ππφγεηνπ λεξνχ. 

 Γ2α1: παξάλνκε θαηαλάισζε ζην δίθηπν. 

 Γ2α2: αλαθξίβεηα πδξνκεηξεηψλ ζην δίθηπν. 

 Γ2α3: ιάζε κεηξήζεσλ πδξνκεηξεηψλ. 

 Γ2β: πξαγκαηηθέο απψιεηεο (δηαξξνέο ζην δίθηπν θαη ππεξρεηιίζεηο / δηαξξνέο / 

εμαηκίζεηο ζηηο δεμακελέο). 

 Γ:  εληνπηζκφο θαη δηαρείξηζε ζπαηάιεο λεξνχ κε βάζε ηε ζχγθξηζε θαηαλάισζεο / 

αλαγθψλ λεξνχ.    

Σν άζξνηζκα ηεο εμνηθνλνκνχκελεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ ζεκεία, 

δηαηξείηαη κε ηηο ζπλνιηθέο αξδεπηηθέο αλάγθεο (Α) ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα λα πξνθχςεη ην 

πνζνζηφ ηεο κέζεο εμνηθνλφκεζεο. Γηα λα πινπνηεζεί ην έξγν, ζα πξέπεη ην πνζνζηφ απηφ λα είλαη 

ίζν κε 10%. Δάλ ην πνζνζηφ ηεο εμνηθνλφκεζεο ππεξβαίλεη ην 10%, ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ππέξβαζε, ζα αλαδηαλέκεηαη ζηνπο γεσξγνχο.   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΘΔΣΧΣΟ 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο αλέξρεηαη ζε 

1.000.000  Δπξψ. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΖ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ 

 

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ζην εηδηθφ έληππν θαη λα ππνβάιινληαη  ζην Δπαξρηαθφ 

Γεσξγηθφ Γξαθείν Λεπθσζίαο, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηέζεθαλ. Οη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη 

εκπξφζεζκα (δειαδή κέρξη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ έρεη αλαθνηλσζεί κε 

ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ ρεδίνπ) ζα παξαιακβάλνληαη, ζα ζθξαγίδνληαη θαη ζα 

δίλεηαη ζηνλ αηηεηή απφδεημε παξαιαβήο. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ ιήμε 
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ηεο πξνζεζκίαο ζα παξαιακβάλνληαη, ζα ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο θαη ζα απνξξίπηνληαη 

γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο επηδφηεζεο.  

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο ρσξίο θελά θαη παξαιείςεηο θαη λα είλαη 

επαλάγλσζηεο. Άκεζα ππεχζπλνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ νξζφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη νη ίδηνη νη αηηεηέο. 

 

Ζ πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ θαζνξίζηεθε είλαη: 

 

 απφ 6 Απξηιίνπ 2016 κέρξη 30 Οθησβξίνπ 2023  

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ εηνηκάδεη θαηάινγν ησλ 

δηθαηνχρσλ κε ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ 

Πιεξσκψλ γηα ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ. 

 

ΔΡΜΖΝΔΗΔ – ΘΔΜΟΗ – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε, εξκελεία ή ηξνπνπνίεζε 
ηνπ Καζεζηψηνο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηηο πην πάλσ 
ελέξγεηεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο θαη ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ.    

 


