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Γενικά για το EMWISΓενικάΓενικά γιαγια τοτο EMWISEMWIS

•Στο Ευρωµεσογειακό Σύστηµα Πληροφοριών για
το νερό (EMWIS) συµµετέχουν συνολικά 35 
χώρες. Οι 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
10 Μεσογειακές Χώρες. Μεταξύ αυτών είναι και
η Κύπρος

•Στόχος του EMWIS είναι η διάδοση
πληροφοριών για το νερό µεσώ του ∆ιαδικτύου
προς όλους τους ενδιαφερόµενους εντός και
εκτός της κάθε χώρας που συµµετέχει στο
Σύστηµα

••ΣτοΣτο ΕυρωµεσογειακόΕυρωµεσογειακό ΣύστηµαΣύστηµα ΠληροφοριώνΠληροφοριών γιαγια
τοτο νερόνερό ((EMWISEMWIS) ) συµµετέχουνσυµµετέχουν συνολικάσυνολικά 35 35 
χώρεςχώρες. . ΟιΟι 25 25 χώρεςχώρες τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης καικαι
10 10 ΜεσογειακέςΜεσογειακές ΧώρεςΧώρες.. ΜεταξύΜεταξύ αυτώναυτών είναιείναι καικαι
ηη ΚύπροςΚύπρος

••ΣτόχοςΣτόχος τουτου EMWISEMWIS είναιείναι ηη διάδοσηδιάδοση
πληροφοριώνπληροφοριών γιαγια τοτο νερόνερό µεσώµεσώ τουτου ∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου
προςπρος όλουςόλους τουςτους ενδιαφερόµενουςενδιαφερόµενους εντόςεντός καικαι
εκτόςεκτός τηςτης κάθεκάθε χώραςχώρας πουπου συµµετέχεισυµµετέχει στοστο
ΣύστηµαΣύστηµα



Γενικά για το EMWISΓενικάΓενικά γιαγια τοτο EMWISEMWIS

• Το EMWIS είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής
πληροφοριών που βοηθά στη διαχείριση του
νερού πάνω σε Εθνικό και ∆ιεθνές Επίπεδο

• Το EMWIS βοηθά στην προώθηση της
συνεργασίας

• Μεταξύ των Ευρωµεσογειακών χωρών

• Μεταξύ το Ιδιωτικού και Κυβερνητικού
Τοµέα

•• ΤοΤο EMWISEMWIS είναιείναι έναένα εργαλείοεργαλείο ανταλλαγήςανταλλαγής
πληροφοριώνπληροφοριών πουπου βοηθάβοηθά στηστη διαχείρισηδιαχείριση τουτου
νερούνερού πάνωπάνω σεσε ΕθνικόΕθνικό καικαι ∆ιεθνές∆ιεθνές ΕπίπεδοΕπίπεδο

•• ΤοΤο EMWISEMWIS βοηθάβοηθά στηνστην προώθησηπροώθηση τηςτης
συνεργασίαςσυνεργασίας

•• ΜεταξύΜεταξύ τωντων ΕυρωµεσογειακώνΕυρωµεσογειακών χωρώνχωρών

•• ΜεταξύΜεταξύ τοτο ΙδιωτικούΙδιωτικού καικαι ΚυβερνητικούΚυβερνητικού
ΤοµέαΤοµέα



• Το ΤΑΥ του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος είναι το ΚΕΕΣ
του EMWIS

• Σκοπός του ΚΕΕΣ όπως και όλων των
άλλων ΕΕΣ των Χωρών που συµµετέχουν
στο EMWIS είναι

– Η προσαρµογή των πληροφοριών για να είναι
προσιτές

– Η µετάδοση τους µέσω του ∆ιαδικτύου σε
όλους όσους ενδιαφέρονται

•• ΤοΤο ΤΑΥΤΑΥ τουτου ΥπουργείουΥπουργείου ΓεωργίαςΓεωργίας, , ΦυσικώνΦυσικών
ΠόρωνΠόρων καικαι ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος είναιείναι τοτο ΚΕΕΣΚΕΕΣ
τουτου EMWISEMWIS

•• ΣκοπόςΣκοπός τουτου ΚΕΕΣΚΕΕΣ όπωςόπως καικαι όλωνόλων τωντων
άλλωνάλλων ΕΕΣΕΕΣ τωντων ΧωρώνΧωρών πουπου συµµετέχουνσυµµετέχουν
στοστο EMWISEMWIS είναιείναι

–– ΗΗ προσαρµογήπροσαρµογή τωντων πληροφοριώνπληροφοριών γιαγια νανα είναιείναι
προσιτέςπροσιτές

–– ΗΗ µετάδοσηµετάδοση τουςτους µέσωµέσω τουτου ∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου σεσε
όλουςόλους όσουςόσους ενδιαφέρονταιενδιαφέρονται

Γενικά για το EMWISΓενικάΓενικά γιαγια τοτο EMWISEMWIS



• Η Τεχνική Οµάδα (Τ.Ο.) του EMWIS

– Ανέλαβε την εκπαίδευση των ΕΕΣ των
Ευρωµεσογειακών Χωρών

• Με τη βοήθεια της Τ.Ο. του EMWIS
δηµιουργήθηκαν οµοιόµορφες
ιστοσελίδες στο ∆ιαδικτυο

• Η Τεχνική Οµάδα (Τ.Ο.) του EMWIS

– Ανέλαβε την εκπαίδευση των ΕΕΣ των
Ευρωµεσογειακών Χωρών

• Με τη βοήθεια της Τ.Ο. του EMWIS
δηµιουργήθηκαν οµοιόµορφες
ιστοσελίδες στο ∆ιαδικτυο

Γενικά για το EMWISΓενικάΓενικά γιαγια τοτο EMWISEMWIS



Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

• Κατασκευάστηκε η Ιστοσελίδα του
ΚΕΕΣ

– Η πρώτη έκδοση ήταν στην Αγγλική
γλώσσα

– Ακολούθησε η Ελληνική Έκδοση

– Η ηλεκτρονική διεύθυνση της είναι
www.emwis-cy.org

• Κατασκευάστηκε η Ιστοσελίδα του
ΚΕΕΣ

– Η πρώτη έκδοση ήταν στην Αγγλική
γλώσσα

– Ακολούθησε η Ελληνική Έκδοση

– Η ηλεκτρονική διεύθυνση της είναι
www.emwiswww.emwis--cy.orgcy.org







• Η Ιστοσελίδα έχει τις ακόλουθες 9 Θεµατικές
Ενότητες

– Γενικές Πληροφορίες
– Νέα
– Φορείς
– Βιβλιοθήκες
– Εκπαίδευση
– Έρευνα και Ανάπτυξη
– ∆ιαχείριση ∆εδοµένων
– Συνδέσεις
– Επικοινωνία

•• ΗΗ ΙστοσελίδαΙστοσελίδα έχειέχει τιςτις ακόλουθεςακόλουθες 9 9 ΘεµατικέςΘεµατικές
ΕνότητεςΕνότητες

–– ΓενικέςΓενικές ΠληροφορίεςΠληροφορίες
–– ΝέαΝέα
–– ΦορείςΦορείς
–– ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες
–– ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση
–– ΈρευναΈρευνα καικαι ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
–– ∆ιαχείριση∆ιαχείριση ∆εδοµένων∆εδοµένων
–– ΣυνδέσειςΣυνδέσεις
–– ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

– Water Context
– News
– Institutions
– Documentation
– Training
– Research and Development
– Data Management
– Links
– Contact Us

–– Water ContextWater Context
–– NewsNews
–– InstitutionsInstitutions
–– DocumentationDocumentation
–– TrainingTraining
–– Research and DevelopmentResearch and Development
–– Data ManagementData Management
–– LinksLinks
–– Contact UsContact Us



• Οι ενότητες αυτές φαίνονται στην Αρχική Σελίδα µεσώ
της οποίας γίνεται η σύνδεση στην ενότητα που επιθυµεί
ο Χρηστής

• Οι ενότητες αυτές φαίνονται στην Αρχική Σελίδα µεσώ
της οποίας γίνεται η σύνδεση στην ενότητα που επιθυµεί
ο Χρηστής



Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• Γενικές Πληροφορίες – Water Context
– Κάτω από την ενότητα αυτή υπάρχουν πληροφορίες για την
Κυπ. ∆ηµοκρατία, το περιβάλλον, τις κλιµατολογικές συνθήκες και άλλα

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ΓενικέςΓενικές ΠληροφορίεςΠληροφορίες –– Water ContextWater Context
–– ΚάτωΚάτω απόαπό τηντην ενότηταενότητα αυτήαυτή υπάρχουνυπάρχουν πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τηντην
ΚυπΚυπ. . ∆ηµοκρατία∆ηµοκρατία, , τοτο περιβάλλονπεριβάλλον, , τιςτις κλιµατολογικέςκλιµατολογικές συνθήκεςσυνθήκες καικαι άλλαάλλα



Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• Νέα - News
– Η ενότητα αυτή υποδιαιρείται σε Κυπριακά και ∆ιεθνή Νέα και
καταχωρούνται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για σεµινάρια, 
εκστρατείες εξοικονόµησης νερού και άλλα

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ΝέαΝέα -- NewsNews
–– ΗΗ ενότηταενότητα αυτήαυτή υποδιαιρείταιυποδιαιρείται σεσε ΚυπριακάΚυπριακά καικαι ∆ιεθνή∆ιεθνή ΝέαΝέα καικαι
καταχωρούνταικαταχωρούνται ενδιαφέρουσεςενδιαφέρουσες πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια σεµινάριασεµινάρια, , 
εκστρατείεςεκστρατείες εξοικονόµησηςεξοικονόµησης νερούνερού καικαι άλλαάλλα





Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• Φορείς - Institutions
– Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τους Φορείς που έχουν άµεση και
έµµεση σχέση µε το νερό, µαζί µε πληροφορίες επαφής

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ΦορείςΦορείς -- InstitutionsInstitutions
–– ΗΗ ενότηταενότητα αυτήαυτή περιλαµβάνειπεριλαµβάνει τουςτους ΦορείςΦορείς πουπου έχουνέχουν άµεσηάµεση καικαι
έµµεσηέµµεση σχέσησχέση µεµε τοτο νερόνερό, , µαζίµαζί µεµε πληροφορίεςπληροφορίες επαφήςεπαφής







Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• Βιβλιοθήκες - Documentation
– Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται η υφισταµένη νοµοθεσία, 
διάφορες εκδόσεις και χάρτες µαζί µε πληροφορίες επαφής

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες -- DocumentationDocumentation
–– ΣτηνΣτην ενότηταενότητα αυτήαυτή περιλαµβάνονταιπεριλαµβάνονται ηη υφισταµένηυφισταµένη νοµοθεσίανοµοθεσία, , 
διάφορεςδιάφορες εκδόσειςεκδόσεις καικαι χάρτεςχάρτες µαζίµαζί µεµε πληροφορίεςπληροφορίες επαφήςεπαφής













Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• Εκπαίδευση - Training
– Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τους Οργανισµούς / Φορείς που
έχουν προγράµµατα εκπαίδευσης για το νερό σε οποιοδήποτε
επίπεδο

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση -- TrainingTraining
–– ΗΗ ενότηταενότητα αυτήαυτή περιλαµβάνειπεριλαµβάνει τουςτους ΟργανισµούςΟργανισµούς / / ΦορείςΦορείς πουπου
έχουνέχουν προγράµµαταπρογράµµατα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης γιαγια τοτο νερόνερό σεσε οποιοδήποτεοποιοδήποτε
επίπεδοεπίπεδο



Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• Ερευνά και Ανάπτυξη – Research and Development
– Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται οι Οργανισµοί / Φορείς που
διεξάγουν Ερευνά και Ανάπτυξη για το νερό σε διάφορα επίπεδα

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ΕρευνάΕρευνά καικαι ΑνάπτυξηΑνάπτυξη –– Research and DevelopmentResearch and Development
–– ΣτηνΣτην ενότηταενότητα αυτήαυτή περιλαµβάνονταιπεριλαµβάνονται οιοι ΟργανισµοίΟργανισµοί / / ΦορείςΦορείς πουπου
διεξάγουνδιεξάγουν ΕρευνάΕρευνά καικαι ΑνάπτυξηΑνάπτυξη γιαγια τοτο νερόνερό σεσε διάφοραδιάφορα επίπεδαεπίπεδα



Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• ∆ιαχείριση ∆εδοµένων – Data Administration
– Στην ενότητα αυτή εισάγονται έγκυρες πληροφορίες για το νερό
όπως κατανάλωση, ποιότητα, βροχόπτωση και άλλα

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ∆ιαχείριση∆ιαχείριση ∆εδοµένων∆εδοµένων –– Data AdministrationData Administration
–– ΣτηνΣτην ενότηταενότητα αυτήαυτή εισάγονταιεισάγονται έγκυρεςέγκυρες πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τοτο νερόνερό
όπωςόπως κατανάλωσηκατανάλωση, , ποιότηταποιότητα, , βροχόπτωσηβροχόπτωση καικαι άλλαάλλα









Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• Συνδέσεις - Links
– Μέσω της ενότητας αυτής γίνεται σύνδεση µε τους κυριότερους
Φορείς / Οργανισµούς, όπως Υπουργεία, Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, 
Τµήµατα και άλλα

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ΣυνδέσειςΣυνδέσεις -- LinksLinks
–– ΜέσωΜέσω τηςτης ενότηταςενότητας αυτήςαυτής γίνεταιγίνεται σύνδεσησύνδεση µεµε τουςτους κυριότερουςκυριότερους
ΦορείςΦορείς / / ΟργανισµούςΟργανισµούς, , όπωςόπως ΥπουργείαΥπουργεία, , ΑνεξάρτητεςΑνεξάρτητες ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες, , 
ΤµήµαταΤµήµατα καικαι άλλαάλλα









Ιστοσελίδα Κυπριακού ΕΕΣ

• Επικοινωνια – Contact Us
– Η ενότητα αυτή είναι πολυ σηµαντική γιατί ζητούνται από τους
Χρήστες τα σχόλια και οι εισηγήσεις τους για τη συνεχή
αναβάθµιση της ιστοσελίδας

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΚυπριακούΚυπριακού ΕΕΣΕΕΣ

•• ΕπικοινωνιαΕπικοινωνια –– Contact UsContact Us
–– ΗΗ ενότηταενότητα αυτήαυτή είναιείναι πολυπολυ σηµαντικήσηµαντική γιατίγιατί ζητούνταιζητούνται απόαπό τουςτους
ΧρήστεςΧρήστες τατα σχόλιασχόλια καικαι οιοι εισηγήσειςεισηγήσεις τουςτους γιαγια τητη συνεχήσυνεχή
αναβάθµισηαναβάθµιση τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας
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Εισαγωγή πληροφοριών στην Ιστοσελίδα
SCHEMATIC DIAGRAM OF RELATIONSHIPS BETWEEN 

THE VARIOUS WATER STAKEHOLDERS IN CYPRUS

• Συνεχής εισαγωγή
πληροφοριών

• Συνεχής επαφή µε τους
Οργανισµούς / Φορείς
που έχουν άµεση και
έµµεση σχέση µε το
νερό



• Το ΤΑΥ έχει συνεχή επαφή µε τους ακόλουθους 13 Φορείς / 
Οργασµούς για συλλογή πληροφοριών για την Ιστοσελίδα

•• ΤοΤο ΤΑΥΤΑΥ έχειέχει συνεχήσυνεχή επαφήεπαφή µεµε τουςτους ακόλουθουςακόλουθους 13 13 ΦορείςΦορείς / / 
ΟργασµούςΟργασµούς γιαγια συλλογήσυλλογή πληροφοριώνπληροφοριών γιαγια τηντην ΙστοσελίδαΙστοσελίδα

Εισαγωγή πληροφοριών στην ΙστοσελίδαΕισαγωγή πληροφοριών στην Ιστοσελίδα

1) Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης

2) Τµήµα Γεωργίας

3) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

4) Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας

5) Γενικό Χηµείο

6) Υπηρεσία Περιβάλλοντος

7) Μετεωρολογική Υπηρεσία

1) Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης

2) Τµήµα Γεωργίας

3) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

4) Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας

5) Γενικό Χηµείο

6) Υπηρεσία Περιβάλλοντος

7) Μετεωρολογική Υπηρεσία

8) Τµήµα Αναδασµού

9) Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων
Ερευνών

10)Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών

11)Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας
Λευκωσίας

12)Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας
Λεµεσού

13)Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας
Λάρνακας

8) Τµήµα Αναδασµού

9) Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων
Ερευνών

10)Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών

11)Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας
Λευκωσίας

12)Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας
Λεµεσού

13)Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας
Λάρνακας

• Ο κατάλογος αυτός θα µεγαλώνει µε την συνεχή εισδοχή και
άλλων Οργανισµών που έχουν σχέση µε το νερό

•• ΟΟ κατάλογοςκατάλογος αυτόςαυτός θαθα µεγαλώνειµεγαλώνει µεµε τηντην συνεχήσυνεχή εισδοχήεισδοχή καικαι
άλλωνάλλων ΟργανισµώνΟργανισµών πουπου έχουνέχουν σχέσησχέση µεµε τοτο νερόνερό



• Στους 13 αυτούς Φορείς / Οργασµούς µε τους
οποίους το ΤΑΥ έχει συνεχή επαφή

– Ορίσθηκαν ένας ή δυο εκπρόσωποι από κάθε Φορέα
– Οι εκπρόσωποι αυτοί ενηµερώθηκαν για το EMWIS
– Συλλέγουν πληροφορίες από τους Φορείς
– ∆ιοχετεύουν τις πληροφορίες στο ΚΕΕΣ
– Γίνεται επιλογή των πληροφοριών
– Οι πληροφορίες που επιλέγονται εισάγονται στην
ιστοσελίδα και είναι διαθέσιµες για τους χρήστες

• Για την αναβάθµιση της ιστοσελίδας το
προσωπικό του ΚΕΕΣ που ασχολείται µε αυτή
διπλασιάστηκε. Από 2 έγιναν 4 οι Λειτουργοί που
ασχολούνται µε την ιστοσελίδα

•• ΣτουςΣτους 13 13 αυτούςαυτούς ΦορείςΦορείς / / ΟργασµούςΟργασµούς µεµε τουςτους
οποίουςοποίους τοτο ΤΑΥΤΑΥ έχειέχει συνεχήσυνεχή επαφήεπαφή

–– ΟρίσθηκανΟρίσθηκαν έναςένας ήή δυοδυο εκπρόσωποιεκπρόσωποι απόαπό κάθεκάθε ΦορέαΦορέα
–– ΟιΟι εκπρόσωποιεκπρόσωποι αυτοίαυτοί ενηµερώθηκανενηµερώθηκαν γιαγια τοτο EMWISEMWIS
–– ΣυλλέγουνΣυλλέγουν πληροφορίεςπληροφορίες απόαπό τουςτους ΦορείςΦορείς
–– ∆ιοχετεύουν∆ιοχετεύουν τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες στοστο ΚΕΕΣΚΕΕΣ
–– ΓίνεταιΓίνεται επιλογήεπιλογή τωντων πληροφοριώνπληροφοριών
–– ΟιΟι πληροφορίεςπληροφορίες πουπου επιλέγονταιεπιλέγονται εισάγονταιεισάγονται στηνστην
ιστοσελίδαιστοσελίδα καικαι είναιείναι διαθέσιµεςδιαθέσιµες γιαγια τουςτους χρήστεςχρήστες

•• ΓιαΓια τηντην αναβάθµισηαναβάθµιση τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας τοτο
προσωπικόπροσωπικό τουτου ΚΕΕΣΚΕΕΣ πουπου ασχολείταιασχολείται µεµε αυτήαυτή
διπλασιάστηκεδιπλασιάστηκε. . ΑπόΑπό 2 2 έγινανέγιναν 4 4 οιοι ΛειτουργοίΛειτουργοί πουπου
ασχολούνταιασχολούνται µεµε τηντην ιστοσελίδαιστοσελίδα

Εισαγωγή πληροφοριών στην ΙστοσελίδαΕισαγωγή πληροφοριών στην Ιστοσελίδα



• Το ΤΑΥ που είναι το ΚΕΕΣ του EMWIS έχει
και τη δική του ιστοσελίδα

– Υπάρχει µια στενή συνεργασία µεταξύ των δυο
ιστοσελίδων

– Στις κοινές θεµατικές ενότητες υπάρχει
σύνδεση µεταξύ τους για να αποφεύγεται η
διπλή εργασία

– Μέσω της Αρχικής Σελίδας της Ιστοσελίδας του
ΤΑΥ γίνεται σύνδεση µε την ιστοσελίδα του
ΚΕΕΣ του EMWIS

•• ΤοΤο ΤΑΥΤΑΥ πουπου είναιείναι τοτο ΚΕΕΣΚΕΕΣ τουτου EMWISEMWIS έχειέχει
καικαι τητη δικήδική τουτου ιστοσελίδαιστοσελίδα

–– ΥπάρχειΥπάρχει µιαµια στενήστενή συνεργασίασυνεργασία µεταξύµεταξύ τωντων δυοδυο
ιστοσελίδωνιστοσελίδων

–– ΣτιςΣτις κοινέςκοινές θεµατικέςθεµατικές ενότητεςενότητες υπάρχειυπάρχει
σύνδεσησύνδεση µεταξύµεταξύ τουςτους γιαγια νανα αποφεύγεταιαποφεύγεται ηη
διπλήδιπλή εργασίαεργασία

–– ΜέσωΜέσω τηςτης ΑρχικήςΑρχικής ΣελίδαςΣελίδας τηςτης ΙστοσελίδαςΙστοσελίδας τουτου
ΤΑΥΤΑΥ γίνεταιγίνεται σύνδεσησύνδεση µεµε τηντην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου
ΚΕΕΣΚΕΕΣ τουτου EMWISEMWIS

Εισαγωγή πληροφοριών στην ΙστοσελίδαΕισαγωγή πληροφοριών στην Ιστοσελίδα



Εισαγωγή πληροφοριών στην Ιστοσελίδα

www.moa.gov.cy.wdd

Εισαγωγή πληροφοριών στην Ιστοσελίδα

www.moa.gov.cy.wddwww.moa.gov.cy.wdd



Μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΕΣ του EMWIS γίνεται σύνδεση µε την
ιστοσελίδα του κάθε Φορέα µε τον οποίο το ΚΕΕΣ έχει συνεχή επαφή
για συλλογή πληροφοριών

ΜέσωΜέσω τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας τουτου ΚΕΕΣΚΕΕΣ τουτου EMWISEMWIS γίνεταιγίνεται σύνδεσησύνδεση µεµε τηντην
ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου κάθεκάθε ΦορέαΦορέα µεµε τοντον οποίοοποίο τοτο ΚΕΕΣΚΕΕΣ έχειέχει συνεχήσυνεχή επαφήεπαφή
γιαγια συλλογήσυλλογή πληροφοριώνπληροφοριών







• Αρκετοί είναι οι ενδιαφερόµενοι για
να λαµβάνουν πληροφορίες από την
Ιστοσελίδα του ΚΕΕΣ

• Μεταξύ αυτών είναι
– Μαθητές
– Φοιτητές
– Προσφοροδότες
– Καταναλωτές
– ∆ιάφοροι Οργανισµοί

•• ΑρκετοίΑρκετοί είναιείναι οιοι ενδιαφερόµενοιενδιαφερόµενοι γιαγια
νανα λαµβάνουνλαµβάνουν πληροφορίεςπληροφορίες απόαπό τηντην
ΙστοσελίδαΙστοσελίδα τουτου ΚΕΕΣΚΕΕΣ

•• ΜεταξύΜεταξύ αυτώναυτών είναιείναι
–– ΜαθητέςΜαθητές
–– ΦοιτητέςΦοιτητές
–– ΠροσφοροδότεςΠροσφοροδότες
–– ΚαταναλωτέςΚαταναλωτές
–– ∆ιάφοροι∆ιάφοροι ΟργανισµοίΟργανισµοί

∆ιάθεση πληροφοριών από την Ιστοσελίδα∆ιάθεση πληροφοριών από την Ιστοσελίδα



Μεσώ της Ιστοσελίδας του ΚΕΕΣ επιτυγχάνεται
πρόσβαση και στις ανάλογες Ιστοσελίδες των
συνεργαζοµένων Ευρωµεσογειακών Χωρών

ΜεσώΜεσώ τηςτης ΙστοσελίδαςΙστοσελίδας τουτου ΚΕΕΣΚΕΕΣ επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται
πρόσβασηπρόσβαση καικαι στιςστις ανάλογεςανάλογες ΙστοσελίδεςΙστοσελίδες τωντων
συνεργαζοµένωνσυνεργαζοµένων ΕυρωµεσογειακώνΕυρωµεσογειακών ΧωρώνΧωρών











• Για να γίνει γνωστή η ύπαρξη της Ιστοσελίδας

• Το ΚΕΕΣ σε συνεργασία µε την Τ.Ο. EMWIS
– Εξέδωσε ενηµερωτικό φυλλάδιο για το EMWIS (65000 
αντίτυπα) το οποίο διανέµεται σε µαθητές, φοιτητές και
άλλους ενδιαφερόµενους

– Εξέδωσε σελιδοδείκτες (6000 αντίτυπα) και κάρτες
(10000 αντίτυπα) µε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
Ιστοσελίδων EMWIS και ΤΑΥ. ∆ιανέµονται σε
Βιβλιοπωλεία, Σχολεία, Χώρους Εκθέσεων και Συνεδρίων

– Εξέδωσε ηµερολόγιο για το 2005 (6000 αντίτυπα) το
οποίο διανέµεται σε Οργανισµούς, Σχολεία και άλλους
ενδιαφερόµενους

– Οργάνωσε το Σεµινάριο αυτό και προγραµµατίζει την
οργάνωση επιπρόσθετων σεµιναρίων για το 2005 και
2006

•• ΓιαΓια νανα γίνειγίνει γνωστήγνωστή ηη ύπαρξηύπαρξη τηςτης ΙστοσελίδαςΙστοσελίδας

•• ΤοΤο ΚΕΕΣΚΕΕΣ σεσε συνεργασίασυνεργασία µεµε τηντην ΤΤ..ΟΟ. . EMWISEMWIS
–– ΕξέδωσεΕξέδωσε ενηµερωτικόενηµερωτικό φυλλάδιοφυλλάδιο γιαγια τοτο EMWISEMWIS (65000 (65000 
αντίτυπααντίτυπα) ) τοτο οποίοοποίο διανέµεταιδιανέµεται σεσε µαθητέςµαθητές, , φοιτητέςφοιτητές καικαι
άλλουςάλλους ενδιαφερόµενουςενδιαφερόµενους

–– ΕξέδωσεΕξέδωσε σελιδοδείκτεςσελιδοδείκτες (6000 (6000 αντίτυπααντίτυπα) ) καικαι κάρτεςκάρτες
(10000 (10000 αντίτυπααντίτυπα) ) µεµε τιςτις ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές διευθύνσειςδιευθύνσεις τωντων
ΙστοσελίδωνΙστοσελίδων EMWISEMWIS καικαι ΤΑΥΤΑΥ. . ∆ιανέµονται∆ιανέµονται σεσε
ΒιβλιοπωλείαΒιβλιοπωλεία, , ΣχολείαΣχολεία, , ΧώρουςΧώρους ΕκθέσεωνΕκθέσεων καικαι ΣυνεδρίωνΣυνεδρίων

–– ΕξέδωσεΕξέδωσε ηµερολόγιοηµερολόγιο γιαγια τοτο 2005 (6000 2005 (6000 αντίτυπααντίτυπα) ) τοτο
οποίοοποίο διανέµεταιδιανέµεται σεσε ΟργανισµούςΟργανισµούς, , ΣχολείαΣχολεία καικαι άλλουςάλλους
ενδιαφερόµενουςενδιαφερόµενους

–– ΟργάνωσεΟργάνωσε τοτο ΣεµινάριοΣεµινάριο αυτόαυτό καικαι προγραµµατίζειπρογραµµατίζει τηντην
οργάνωσηοργάνωση επιπρόσθετωνεπιπρόσθετων σεµιναρίωνσεµιναρίων γιαγια τοτο 2005 2005 καικαι
20062006

∆ιάθεση πληροφοριών από την Ιστοσελίδα∆ιάθεση πληροφοριών από την Ιστοσελίδα



• Για την ιστοσελίδα δεν αρκεί µόνο να
προσαρµοστούµε στους κανόνες

• Οφείλουµε να δηµιουργήσουµε ένα φιλικό
περιβάλλον προσιτό σε όλους τους
Χρήστες

• Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι στα µέτρα
αυτών που την χρησιµοποιούν

• Προγραµµατίζεται συνεχής διερεύνηση και
προσαρµογή της ιστοσελίδας σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις των Χρηστών

•• ΓιαΓια τηντην ιστοσελίδαιστοσελίδα δενδεν αρκείαρκεί µόνοµόνο νανα
προσαρµοστούµεπροσαρµοστούµε στουςστους κανόνεςκανόνες

•• ΟφείλουµεΟφείλουµε νανα δηµιουργήσουµεδηµιουργήσουµε έναένα φιλικόφιλικό
περιβάλλονπεριβάλλον προσιτόπροσιτό σεσε όλουςόλους τουςτους
ΧρήστεςΧρήστες

•• ΗΗ ιστοσελίδαιστοσελίδα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι σταστα µέτραµέτρα
αυτώναυτών πουπου τηντην χρησιµοποιούνχρησιµοποιούν

•• ΠρογραµµατίζεταιΠρογραµµατίζεται συνεχήςσυνεχής διερεύνησηδιερεύνηση καικαι
προσαρµογήπροσαρµογή τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας σύµφωνασύµφωνα µεµε
τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις τωντων ΧρηστώνΧρηστών

∆ιάθεση πληροφοριών από την Ιστοσελίδα∆ιάθεση πληροφοριών από την Ιστοσελίδα



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

• Το EMWIS είναι ένα εργαλείο που θα
βοηθήσει στην ανάπτυξη Εθνικού
Συστήµατος Πληροφοριών για το νερό. 
Σήµερα γίνεται συλλογή, επεξεργασία, 
αποθήκευση και διάθεση των
πληροφοριών

• Στη Κύπρο υπάρχουν αρκετές πληροφορίες
για το νερό κάτω από συνθήκες ανοµβρίας, 
τις οποίες µπορούµε να µεταδώσουµε. 
Ταυτόχρονα όµως µπορούµε να πάρουµε
αρκετές πληροφορίες για το νερό από
άλλες Ευρωµεσογειακές Περιοχές

•• ΤοΤο EMWISEMWIS είναιείναι έναένα εργαλείοεργαλείο πουπου θαθα
βοηθήσειβοηθήσει στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη ΕθνικούΕθνικού
ΣυστήµατοςΣυστήµατος ΠληροφοριώνΠληροφοριών γιαγια τοτο νερόνερό. . 
ΣήµεραΣήµερα γίνεταιγίνεται συλλογήσυλλογή, , επεξεργασίαεπεξεργασία, , 
αποθήκευσηαποθήκευση καικαι διάθεσηδιάθεση τωντων
πληροφοριώνπληροφοριών

•• ΣτηΣτη ΚύπροΚύπρο υπάρχουνυπάρχουν αρκετέςαρκετές πληροφορίεςπληροφορίες
γιαγια τοτο νερόνερό κάτωκάτω απόαπό συνθήκεςσυνθήκες ανοµβρίαςανοµβρίας, , 
τιςτις οποίεςοποίες µπορούµεµπορούµε νανα µεταδώσουµεµεταδώσουµε. . 
ΤαυτόχροναΤαυτόχρονα όµωςόµως µπορούµεµπορούµε νανα πάρουµεπάρουµε
αρκετέςαρκετές πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τοτο νερόνερό απόαπό
άλλεςάλλες ΕυρωµεσογειακέςΕυρωµεσογειακές ΠεριοχέςΠεριοχές



• Για την αναβάθµιση και βελτίωση της
ιστοσελίδας χρειάζεται συνεχής
προσπάθεια και συνεργασία του ΚΕΕΣ µε
τους Φορείς που έχουν άµεση και έµµεση
σχέση µε το νερό

• Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για
ικανοποίηση των απαιτήσεων των
Χρηστών της ιστοσελίδας

• Επίσης χρειάζεται συνεργασία µεταξύ των
ΕΕΣ των Ευρωµεσογειακών Χωρών και της
Τ.Ο. του EMWIS

•• ΓιαΓια τηντην αναβάθµισηαναβάθµιση καικαι βελτίωσηβελτίωση τηςτης
ιστοσελίδαςιστοσελίδας χρειάζεταιχρειάζεται συνεχήςσυνεχής
προσπάθειαπροσπάθεια καικαι συνεργασίασυνεργασία τουτου ΚΕΕΣΚΕΕΣ µεµε
τουςτους ΦορείςΦορείς πουπου έχουνέχουν άµεσηάµεση καικαι έµµεσηέµµεση
σχέσησχέση µεµε τοτο νερόνερό

•• ΧρειάζεταιΧρειάζεται συνεχήςσυνεχής προσπάθειαπροσπάθεια γιαγια
ικανοποίησηικανοποίηση τωντων απαιτήσεωναπαιτήσεων τωντων
ΧρηστώνΧρηστών τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας

•• ΕπίσηςΕπίσης χρειάζεταιχρειάζεται συνεργασίασυνεργασία µεταξύµεταξύ τωντων
ΕΕΣΕΕΣ τωντων ΕυρωµεσογειακώνΕυρωµεσογειακών ΧωρώνΧωρών καικαι τηςτης
ΤΤ..ΟΟ. . τουτου EMWISEMWIS

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα



ΤελειώνονταςΤελειώνονταςΤελειώνοντας
• Ζητούµε τη βοήθεια σας για να γίνει γνωστή η
ύπαρξη της ιστοσελίδας του ΚΕΕΣ

• Είµαστε έτοιµοι να ακούσουµε τα σχόλια και τις
εισηγήσεις σας για αναβάθµιση της ιστοσελίδας

• Παράκληση µας είναι να επισκέπτεστε τις
ιστοσελίδες µας

www.emwis.org
www.emwis-cy.org

www.moa.gov.cy/wdd

Σας Ευχαριστούµε!

•• ΖητούµεΖητούµε τητη βοήθειαβοήθεια σαςσας γιαγια νανα γίνειγίνει γνωστήγνωστή ηη
ύπαρξηύπαρξη τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας τουτου ΚΕΕΣΚΕΕΣ

•• ΕίµαστεΕίµαστε έτοιµοιέτοιµοι νανα ακούσουµεακούσουµε τατα σχόλιασχόλια καικαι τιςτις
εισηγήσειςεισηγήσεις σαςσας γιαγια αναβάθµισηαναβάθµιση τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας

•• ΠαράκλησηΠαράκληση µαςµας είναιείναι νανα επισκέπτεστεεπισκέπτεστε τιςτις
ιστοσελίδεςιστοσελίδες µαςµας

www.emwis.orgwww.emwis.org
www.emwiswww.emwis--cy.orgcy.org

www.moa.gov.cy/wddwww.moa.gov.cy/wdd

ΣαςΣας ΕυχαριστούµεΕυχαριστούµε!!


