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Καλφτερη ποιότητα νεροφ με τη βοήθεια τησ ΕΕ
Συμβοφλιο Υδατοπρομήθειασ Λεμεςοφ
Συμμετζχει και αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα με ςτόχο τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ
του δικτφου φδρευςθσ.
Η αποτελεςματικι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων και θ εξεφρεςθ τρόπων ςυνεχοφσ
παρακολοφκθςθσ, αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ αποτελοφν
μεταξφ άλλων τουσ κυριότερουσ ςκοποφσ του Συμβουλίου Υδατοπρομικειασ Λεμεςοφ. Η
ςυμμετοχι του ΣΥΛ ςε τζςςερα ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία τζςςερα χρόνια, ζχει
ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων.
Συγκεκριμζνα, το ΣΥΛ ςυμμετείχε και ςυμμετζχει ςτα εξισ προγράμματα:
PM4WAT – «Leonardo Da Vinci Lifelong Learning»

Το Συμβοφλιο Υδατοπρομικειασ Λεμεςοφ μαηί με άλλουσ ζξι εταίρουσ από τθν Ελλάδα,
Τουρκία, Ιταλία και Κφπρο ζλαβε μζροσ ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα PM4WAT Preventive
Maintenance for Water Utility (Προλθπτικι Συντιρθςθ Αςτικϊν Δικτφων Φδρευςθσ) το οποίο
ξεκίνθςε το Νοζμβριο 2009 και ολοκλθρϊκθκε το 2011.
Τα περιςςότερα αςτικά δίκτυα υδροδότθςθσ περιλαμβάνουν τμιματα ςωλθνϊςεων που ζχουν
υποςτεί διάβρωςθ και βλάβεσ που οφείλονται ςε διάφορουσ λόγουσ όπωσ θ εγκατάςταςθ, θ
διάβρωςθ του εδάφουσ, οι διαρροζσ, οι ςειςμοί και θ φκορά των υλικϊν. Αποτζλεςμα όλων
αυτϊν είναι να επθρεαςτοφν παράγοντεσ όπωσ θ καταςκευαςτικι αντίςταςθ, θ αξιοπιςτία, θ
ανκεκτικότθτα και γενικότερα θ αντοχι του δικτφου. Η προλθπτικι ςυντιρθςθ είναι ο μόνοσ
τρόποσ με τον οποίο αυτοί οι κίνδυνοι μποροφν να προβλεφκοφν επαρκϊσ.
Το Ζργο PM4WAT Preventive Maintenance for Water Utility απευκυνόταν ςτουσ μθχανικοφσ
και ςτο προςωπικό ςυντιρθςθσ κακϊσ και ςτον υπεφκυνο για τθν ςυντιρθςθ των αςτικϊν
δικτφων φδρευςθσ. Στα πλαίςια του Ερευνθτικοφ Ζργου αναπτφχκθκε μια καινοτόμοσ
διαδικτυακι εκπαιδευτικι πλατφόρμα τιλε-μάκθςθσ με ςειρά εξειδικευμζνων μακθμάτων για

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ των αςτικϊν δικτφων
διανομισ νεροφ.
Ζμφαςθ δόκθκε ςε υπθρεςίεσ βελτιωμζνθσ ςυντιρθςθσ, αυξθμζνθσ αξιοπιςτίασ και
μειωμζνων διαρροϊν. Το ςφςτθμα παρζχει προτάςεισ αποτελεςματικισ αποκατάςταςθσ του
δικτφου υδροδότθςθσ. Το τελικό προϊόν που προζκυψε μετά τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ είναι μια πολφγλωςςθ, διαδικτυακι ςειρά μακθμάτων ςχετικά με τθν
προλθπτικι ςυντιρθςθ των αςτικϊν δικτφων διανομισ νεροφ.
O ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ιταν €530,000 εκ των οποίων θ ΕΕ χρθματοδότθςε το
75%. Για το ΣΥΛ ο προχπολογιςμόσ ιταν €31,591 με χρθματοδότθςθ από ΕΕ φψουσ €23,695.

MEDIWAT – «Sustainable management of environmental issues related to water stress in
Mediterranean Islands»

Το πρόγραμμα MEDIWAT εμπίπτει ςτο ευρφτερο «Πρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ
Μεςογειακοφ Χϊρου MED» ςτο οποίο ςυμμετζχει θ Κφπροσ ςτα πλαίςια του Στόχου 3 τθσ
Πολιτικισ Συνοχισ τθσ ΕΕ για τθν περίοδο 2007-2013 «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία» που
εφαρμόηεται μζςω των Διαρκρωτικϊν Ταμείων τθσ ΕΕ και ςυγκεκριμζνα του Ευρωπαϊκοφ
Ταμείου Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ). Το Γραφείο Προγραμματιςμοφ ζχει οριςτεί ωσ
Εκνικόσ Συντονιςτισ (Εκνικό Σθμείο Επαφισ) για αυτό το πρόγραμμα.
Η βζλτιςτθ χριςθ και διαχείριςθ των διακζςιμων ποςοτιτων νεροφ, θ ανάπτυξθ καινοτόμων
πρακτικϊν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςτθν ανάπτυξθ και
καλλιζργεια υδατικισ ςυνείδθςθσ ςτα νθςιά τθσ Μεςογείου ιταν οι κφριοι ςτόχοι αυτοφ του
ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ.
Στο πρόγραμμα εκτόσ από το Συμβοφλιο Υδατοπρομικειασ Λεμεςοφ ςυμμετείχαν εννζα
οργανιςμοί από Μάλτα, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιςπανία ενϊ διιρκθςε ςυνολικά 36 μινεσ από
τον Μάιο 2010 ζωσ τον Μάιο 2013. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ιταν €1,480,000, ο
προχπολογιςμόσ για το ΣΥΛ €130,000, θ ςυγχρθματοδότθςθ από ΕΕ €110,500 και θ
χρθματοδότθςθ από ιδίουσ πόρουσ €19,500.
Μζςα από ζνα πιλοτικό πρόγραμμα διαχείριςθσ τθσ πίεςθσ του νεροφ με τθ χριςθ
μθχανθμάτων υψθλισ τεχνολογίασ επιτεφχκθκε θ ςτακεροποίθςθ και θ μείωςθ τθσ μζςθσ
πίεςθσ του νεροφ ςε κάκε πιλοτικι περιοχι και κατ’επζκταςθ θ μείωςθ των απωλειϊν.

Στα πλαίςια τθσ «Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ» τθσ ΕΕ εμπίπτει ακόμα ζνα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετζχει το Συμβοφλιο Υδατοπρομικειασ Λεμεςοφ, το AQUAKNIGHT,
το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΝPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme
(Πρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Μεςογειακισ Λεκάνθσ) ςτο οποίο ςυμμετζχει θ
Κφπροσ ςτα πλαίςια του Στόχου 3.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AQUAKNIGHT (AQUA KNowledge and Innovation transfer for water
savinG in tHe mediTerranean basin) είναι ζνα ευρωπαϊκό ερευνθτικό ζργο το οποίο ζχει δφο
κφριουσ ςτόχουσ. Τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των δικτφων φδρευςθσ και τθν
ελαχιςτοποίθςθ τθσ απϊλειασ φδατοσ. Οι δφο πιο πάνω ςτόχοι καλοφνται να επιτευχκοφν
μζςω τθσ υλοποίθςθσ πζντε παράλλθλων πιλοτικϊν ζργων τα οποία διεξάγονται με ςκοπό τθ
μείωςθ τθσ απϊλειασ νεροφ και τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ ςτθν κακθμερινι διαχείριςθ του
υδρευτικοφ δικτφου.
Εταίροι ςτο πρόγραμμα AQUAKNIGHT είναι οργανιςμοί από Ελλάδα, Ιταλία, Τυνθςία, Αίγυπτο,
Ιορδανία και Ιταλία. Το πρόγραμμα διαρκεί 36 μινεσ και ξεκίνθςε τον Δεκζμβριο 2011. Ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτα €1.999.129, θ ςυμμετοχι του προγράμματοσ είναι
€1.799.216 (90%) και θ ςυγχρθματοδότθςθ ζργου ανζρχεται ςτα €199.913 (10%).
Σθμειϊνεται ότι ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα (17-18 Ιουλίου) θ 2θ
ςυνάντθςθ ανταλλαγισ (Exchange Visit) που διοργάνωςε το Συμβοφλιο Υδατοπρομικειασ
Λεμεςοφ ςτθ Λεμεςό. Κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ παρουςιάςτθκαν και ςυηθτικθκαν
κζματα καλϊν πρακτικϊν διαχείριςθσ απωλειϊν, βελτίωςθσ τθσ διαχείριςθσ των ςυςτθμάτων
φδρευςθσ, χριςθσ εξελιγμζνων ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, τεχνικζσ ετοιμαςίασ υδατικοφ
ιςοηυγίου, κ.α. ενϊ πραγματοποιικθκε και επίςκεψθ ςτο πιλοτικό ζργο AQUAKNIGHT ςτθ
Λεμεςό. Στθν περιοχι αυτι εφαρμόηονται ζλεγχοι διαρροϊν και πίεςθσ του νεροφ. Οι
μετριςεισ αποκθκεφονται και τα δεδομζνα μεταφζρονται και αναλφονται με τθ χριςθ
κατάλλθλθσ τεχνολογίασ. Τα αποτελζςματα κα αποτελζςουν τθ βάςθ για το ςχεδιαςμό τθσ
ςτρατθγικισ που κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του δικτφου φδρευςθσ και
κατ’ επζκταςθ ςτθν αποτελεςματικι χριςθ των υδάτινων πόρων που αποτελεί βαςικό ςτόχο
του προγράμματοσ.

Τζλοσ, το Συμβοφλιο Υδατοπρομικειασ Λεμεςοφ ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
EFFINET (Efficient Integrated Real-time Monitoring and Control of Drinking Water Networks).
Το πρόγραμμα αυτό εμπίπτει ςτα πλαίςια του Ζβδομου Προγράμματοσ Πλαίςιο (FP7) τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με τον τομζα των Τεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν.
Οι κυριότεροι ςτόχοι είναι θ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ δικτφων
φδρευςθσ με οφζλθ όπωσ ο βζλτιςτοσ ζλεγχοσ του δικτφου μεταφοράσ νεροφ, ο ζλεγχοσ τθσ
ροισ και πίεςθσ, θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ χριςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ
παρακολοφκθςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου και τθσ ποιότθτασ του νεροφ του δικτφου διανομισ
κακϊσ και ο εντοπιςμόσ διαρροϊν ςτο δίκτυο.
Στο πρόγραμμα θ Κφπροσ εκπροςωπείται από το Συμβοφλιο Υδατοπρομικειασ Λεμεςοφ, το
Πανεπιςτιμιο Κφπρου και τθν εταιρεία Signal GeneriX. Συμμετζχουν επίςθσ οργανιςμοί από
Ιςπανία, Ιταλία και Γερμανία.
Αξίηει να αναφερκεί ότι τον Ιοφνιο2013 πραγματοποιικθκε ςτθ Λεμεςό θ δεφτερθ ςυνάντθςθ
ςτα πλαίςια του προγράμματοσ EFIINET, ςτθν οποία παρευρζκθκαν εκπρόςωποι από τουσ
εννζα οργανιςμοφσ-εταίρουσ που ςυμμετζχουν ςτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κατά τθ
ςυνάντθςθ ζγιναν εξαιρετικά ενδιαφζρουςεσ αναφορζσ ςτα κζματα που καλφπτει το
πρόγραμμα, τισ οποίεσ το Συμβοφλιο Υδατοπρομικειασ Λεμεςοφ κα αξιοποιιςει ςτο μζγιςτο
με ςτόχο τθ λειτουργία ενόσ άρτιου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και διαχείριςθσ του
δικτφου φδρευςθσ.
Η διάρκεια του Προγράμματοσ είναι 36 μινεσ, από τον Οκτϊβριο 2012 μζχρι τον Οκτϊβριο
2015 και με προχπολογιςμό €3.152.582 με 70% χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Για
το Συμβοφλιο ο προχπολογιςμόσ είναι €194.400 και θ ιδία ςυμμετοχι του κα ανζλκει ςτα
€81.900.
Σεβόμενο το πολυτιμότερο αγακό του πλανιτθ, το νερό, το Συμβοφλιο Υδατοπρομικειασ
Λεμεςοφ, το υπθρετεί με όςθ ευαιςκθςία, επαγγελματιςμό και ςοβαρότθτα του αρμόηει.
Αποτελεί δζςμευςθ του Συμβουλίου προσ όλουσ τουσ καταναλωτζσ του ότι πρωταρχικό του
μζλθμα είναι θ προςφορά ποιοτικοφ νεροφ και θ παροχι ενόσ άρτιου δικτφου που εξυπθρετεί
με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ ανάγκεσ κάκε νοικοκυριοφ και κάκε επιχείρθςθσ. Η
ςυμμετοχι του ΣΥΛ ςτα πιο πάνω προγράμματα του προςφζρει τθν τεχνογνωςία ςτθν οποία
βαςίηεται ϊςτε να ςυνεχίςει αποτελεςματικά το ζργο του προςαρμοηόμενο ςτισ απαιτιςεισ τθσ
εποχισ.

Επικοινωνία για Συμβοφλιο Υδατοπρομήθειασ Λεμεςοφ
Κ. Κλείτοσ Παϊςάνοσ, Ανϊτεροσ Γραφζασ, τθλ. 25830158
Κ. Σολωμόσ Χαραλάμπουσ, ……………………..(τίτλοσ), τθλ. 25830210
Κ. Ανδρζασ Φαίδωνοσ, ……………………….(τίτλοσ), τθλ.

Η Ευρωπαϊκι Ένωςθ αποτελείται από 27 Κράτθ Μζλθ που ζχουν
αποφαςίςει να ςυνδζςουν ςταδιακά τθν τεχνογνωςία, τουσ πόρουσ
και το μζλλον τουσ. Κατά τθ διάρκεια μιασ περιόδου διεφρυνςθσ 50
ετών, ζχουν δθμιουργιςει μαηί μια ηώνθ ςτακερότθτασ, δθμοκρατίασ
και αειφόρου ανάπτυξθσ διατθρώντασ παράλλθλα τθν πολιτιςτικι
πολυμορφία, τθ διαφορετικότθτα και τισ ατομικζσ τουσ ελευκερίεσ. Η
Ευρωπαϊκι Ένωςθ ζχει δεςμευκεί να μοιράηεται τα επιτεφγματα και
τισ αξίεσ τθσ με χώρεσ και λαοφσ που βρίςκονται εκτόσ των ςυνόρων
τθσ.

