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1. Δηζαγσγή 

1.1. Δηζαγσγή ζην Έξγν 

Ρν Ρκήκα Αλαπηύμεσο δάησλ (ΡΑ) ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Ξόξσλ θαη 

Ξεξηβάιινληνο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο έρεη αλαζέζεη ζηελ εηαηξία I.A.CO 

Environmental & Water Consultants Ltd (Πύκβνπινο) ηελ εηνηκαζία εθζέζεσλ γηα 

πινπνίεζε ησλ Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Λόκνπ 70(Η) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ αμηνιόγεζε, 

δηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο. Ζ παξνύζα Έθζεζε ζπληάζζεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ από 20/01/2011 Πύκβαζε (& 1/2010) ηνπ ΡΑ κε ην γξαθείν 

κειεηώλ I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd.  

Ππγθεθξηκέλα απαηηνύληαη νη αθόινπζεο δξάζεηο:  

I. Δηνηκαζία έθζεζεο (κε βάζε δηαζέζηκεο θαη άκεζα ππνινγηδόκελεο πιεξνθνξίεο) 

πξνθαηαξηηθήο αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ πιεκκύξαο, ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

θαζνδεγεηηθά έγγξαθα κέρξη ηελ 25ε Ηνπιίνπ 2011 θαη ε νπνία λα πεξηιακβάλεη: 

 πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθώλ πιεκκπξώλ νη νπνίεο ζεκεηώζεθαλ θαηά ην 

παξειζόλ, από ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζαλ, ελδερνκέλσο, λα πξνβιεθζνύλ νη 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο παξόκνησλ θαηλνκέλσλ ζην κέιινλ θαη ηνπο 

ιόγνπο γηα ηελ επηινγή απηώλ 

 εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ζηελ εκθάληζε πιεκκπξώλ, 

 απνηίκεζε ησλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ ησλ πηζαλώλ κειινληηθώλ ζεκαληηθώλ 

πιεκκπξώλ. 

Ζ έθζεζε απηή έρεη ππνβιεζεί εγθαίξσο θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηειηθήο έγθξηζεο 

ηεο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

II. Δηνηκαζία (κε βάζε δηαζέζηκεο θαη άκεζα ππνινγηδόκελεο πιεξνθνξίεο) έθζεζεο 

πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξνί 

δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο (βάζεη ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Λόκνπ 70(Η)/2010), ζηελ 

Διιεληθή, ε νπνία ζα είλαη βαζηζκέλε ζηελ πξνθαηαξηηθή αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ 

πιεκκύξαο. Ζ κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ κε ζνβαξνύο δπλεηηθνύο 

θίλδπλνπο πιεκκύξαο έρεη αλαπηπρζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΡΑ). Αθνύ ν 

Πύκβνπινο αμηνιόγεζε ηε κεζνδνινγία θαη έθαλε εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε ηεο, ε 

ηειηθή κεζνδνινγία ζπκθσλήζεθε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εθαξκόζηεθε από 

ηνλ Πύκβνπιν (Ππλάληεζε Ππκβνύινπ – ΡΑ 15/3/2011). Ν πξνζδηνξηζκόο ησλ 

πεξηνρώλ κε ζνβαξνύο δπλεηηθνύο θίλδπλνπο πιεκκύξαο έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηηο 

31/3/2011 ζύκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, θαη Ξίλαθαο όπνπ παξνπζηάδνληαη νη 
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πεξηνρέο θαη νη εθηάζεηο πνπ επεξεάδνληαη έρεη ήδε ππνβιεζεί. Ζ πξνθαηαξθηηθή 

ηειηθή έθζεζε πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί γηα 

έγθξηζε ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή πξηλ ηηο 5/9/2011. 

III. Δηνηκαζία ζε ςεθηαθή κνξθή (ζε XML format) ηεο έθζεζεο πνπ αθνξά ηελ 

πξνθαηαξηηθή αμηνιόγεζε θηλδύλσλ πιεκκύξαο (εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ) 

είηε ζηελ Διιεληθή είηε ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. Ζ ςεθηαθή κνξθή ηεο ελ ιόγσ 

έθζεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή πξηλ ηηο 

19/12/2011.  

Ν Λόκνο 70(Η) ηνπ 2010 θαη ε Δπξσπατθή Νδεγία 2007/60/ΔΘ πνπ πξνλννύλ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε, δηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο έρνπλ παξνπζηαζζεί 

ζηα Ξαξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ αληίζηνηρα ηεο Ρειηθήο Έθζεζεο Ξξνθαηαξθηηθήο Αμηνιόγεζεο 

ησλ Θηλδύλσλ Ξιεκκύξαο. 

1.2. Γεληθά ηνηρεία Έξγνπ 

Ζ έθζεζε ηεο πξνθαηαξηηθήο αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ πιεκκύξαο πνπ εθπνλήζεθε θαη έρεη 

ήδε ππνβιεζεί θάιπςε ηα ζεκεία (β) κέρξη (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Λόκνπ 

70(Η)/2010. Πεκεηώλεηαη όηη νη απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ (α) θαζώο θαη ε ζπιινγή ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ (ζεκείν (β)) ηνπ Άξζξνπ 5 θαιύθζεθαλ 

από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ζ έθζεζε πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 

ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο (πθηζηάκελε έθζεζε) βαζίδεηαη ζηελ πξνθαηαξηηθή 

αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο (βιέπε Άξζξν 6 ηνπ Λόκνπ 70(Η)/2010).  

Πεκεηώλεηαη όηη βάζεη ησλ όξσλ εληνιήο (παξάγξαθνο 3.1) ηελ επζύλε αλάπηπμεο ηεο 

κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ελ ιόγσ πεξηνρώλ είρε ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Αθνύ ν 

Πύκβνπινο αμηνιόγεζε ηε κεζνδνινγία θαη έθαλε εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε ηεο, ε ηειηθή 

κεζνδνινγία ζπκθσλήζεθε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εθαξκόζηεθε από ηνλ 

Πύκβνπιν. Ν πξνζδηνξηζκόο θάζε πεξηνρήο ππόθεηηαη ζε έγθξηζε από ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

Ρν εδάθην (2) ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Λόκνπ 70(Η)/2010 αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Ζ πξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε θηλδύλνπ πιεκκύξαο βαζίδεηαη ζε δηαζέζηκεο ή επθόισο 

ππνινγηδόκελεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη από ηηο επεξεαδόκελεο ηνπηθέο ή 

άιιεο αξκόδηεο αξρέο θαη από άιιεο πεγέο, όπσο θαηαγξαθέο θαη κειέηεο γηα 

καθξνπξόζεζκεο εμειίμεηο, ηδίσο επηπηώζεηο από ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηελ πεξίπησζε 
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πιεκκπξώλ, δηεμάγεηαη γηα λα αμηνινγεζνύλ νη δπλεηηθνί θίλδπλνη θαη πεξηιακβάλεη ηα πην 

θάησ:  

(α) ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ ζηελ θαηάιιειε θιίκαθα, νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηα όξηα ησλ ιεθαλώλ θαη ησλ ππνιεθαλώλ απνξξνήο πνηακώλ θαη, 

εθόζνλ ππάξρνπλ, παξάθηησλ δσλώλ, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηα ηνπνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ρξήζε γεο·  

(β) πεξηγξαθή ησλ πιεκκπξώλ, νη νπνίεο ζεκεηώζεθαλ θαηά ην παξειζόλ θαη είραλ 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο αλζξώπηλεο δσέο, ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη ζην πεξηβάιινλ, όηαλ ππάξρεη αθόκε πηζαλόηεηα παξόκνησλ κειινληηθώλ ζπκβάλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο έθηαζεο ηεο πιεκκύξαο, ησλ νδώλ απνζηξάγγηζεο θαη ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ πνπ πξνθάιεζαλ·  

(γ) πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθώλ πιεκκπξώλ νη νπνίεο ζεκεηώζεθαλ θαηά ην παξειζόλ, από 

ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζαλ, ελδερνκέλσο, λα πξνβιεθζνύλ νη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο παξόκνησλ θαηλνκέλσλ ζην κέιινλ· 

(δ) αμηνιόγεζε ησλ δπλεηηθώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ησλ κειινληηθώλ πιεκκπξώλ ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, θαζώο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα, ιακβαλνκέλσλ ππόςε δεηεκάησλ όπσο ε ηνπνγξαθία, ε ζέζε ησλ 

πδαηνξεπκάησλ θαη ηα γεληθά πδξνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεκκπξηθώλ πεξηνρώλ σο θπζηθώλ επηθαλεηώλ 

θαηαθξάηεζεο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πθηζηακέλσλ ηερλεηώλ ππνδνκώλ πξνζηαζίαο 

από ηηο πιεκκύξεο, ε ζέζε ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη ησλ πεξηνρώλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη νη καθξνπξόζεζκεο αλαπηύμεηο θαη εμειίμεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδξάζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηε ζπρλόηεηα 

επέιεπζεο ησλ ζπκβάλησλ πιεκκύξαο.» 

Ν πξνζδηνξηζκόο ησλ πεξηνρώλ κε δπλεηηθνύο θηλδύλνπο γίλεηαη κε βάζε ην Άξζξν 6 ηνπ 

Λόκνπ 70(Η)/2010 πνπ αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Νη πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο ή ε 

πηζαλόηεηα λα ζεκεησζεί πιεκκύξα, πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο πξνθαηαξηηθήο 

αμηνιόγεζεο ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξόληνο Λόκνπ.» 
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1.3. Απνηειέζκαηα θαη Παξαδνηέα Έξγνπ 

Ρα παξαδνηέα από ηνλ Πύκβνπιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν Ξίλαθα: 

Δξγαζία Μνξθή παξάδνζεο 

εξγαζίαο 

Ηκεξνκελία ηειηθήο 

παξάδνζεο * 

Ξξνζδηνξηζκόο ησλ πεξηνρώλ γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί 

θίλδπλνη πιεκκύξαο. 

Ξίλαθαο όπνπ παξνπζηάδνληαη 

νη πεξηνρέο θαη νη εθηάζεηο  

πνπ επεξεάδνληαη. 
πξηλ ηηο 31/3/2011 

Έθζεζε πξνθαηαξηηθήο 

αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ πιεκκύξαο 

(ΞΑΘΞ). 

Έθζεζε ζύκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά θαζνδεγεηηθά 

έγγξαθα. **[5 αληίγξαθα ζε 

έληππε κνξθή θαη έλα 

αληίγξαθν ζε ςεθηαθή κνξθή 

(CD)] 

πξηλ ηηο 25/7/2011 

Έθζεζε πξνζδηνξηζκνύ ησλ 

πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

ή κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξνί 

δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο 

(ΞΠΓΘΞ). 

Έθζεζε ζύκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά θαζνδεγεηηθά 

έγγξαθα.*** [5 αληίγξαθα ζε 

έληππε κνξθή θαη έλα 

αληίγξαθν ζε ςεθηαθή κνξθή 

(CD)] 

πξηλ ηηο 5/9/2011 

Δηνηκαζία ζε ςεθηαθή κνξθή (ζε 

XML format) ηεο έθζεζεο πνπ 

αθνξά ηελ πξνθαηαξηηθή 

αμηνιόγεζε θηλδύλσλ πιεκκύξαο. 

Πε ςεθηαθή κνξθή (XML 

format) ζύκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά θαζνδεγεηηθά 

έγγξαθα. 

πξηλ ηηο 19/12/2011 

*Ρσλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ παξαδνηέσλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

     ** Βιέπε Φύιιν Αλαθνξάο (reporting sheet) ζύκθσλα κε θαζνδεγεηηθά έγγξαθα θαη 

πξνζδηνξηζκέλνπ κέγηζηνπ κεγέζνπο ιεθηηθνύ ζην Ξαξάξηεκα IV Ρειηθήο Έθζεζεο ΞΑΘΞ 

*** Βιέπε Φύιιν Αλαθνξάο (reporting sheet) ζύκθσλα κε θαζνδεγεηηθά έγγξαθα θαη 

πξνζδηνξηζκέλνπ κέγηζηνπ κεγέζνπο ιεθηηθνύ ζην Ξαξάξηεκα IΗ Έθζεζεο ΞΓΠΘΞ. 

 

1.4.  Αληηθείκελν Τθηζηάκελνπ Παξαδνηένπ  

Ζ παξνύζα Έθζεζε ΞΠΓΘΞ, πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο – Κέξνο 

Α, άξζξν 3.1 ηεο πξνθήξπμεο ηνπ έξγνπ, απνηειεί ην ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν ηεο 

εξγαζίαο «Έθζεζε πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο», θαη είλαη ζε κνξθή ζύκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά θαζνδεγεηηθά έγγξαθα. Ρν Ξαξάξηεκα ΗΗ παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή 

(<20,000 ραξαθηήξεο) ηεο κεζνδνινγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηνλ 
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θαζνξηζκό ηνπ ζεκαληηθνύ θηλδύλνπ πιεκκύξαο, ηνπο ιόγνπο θαη θξηηήξηα γηα εμαίξεζε ή 

ζπκπεξίιεςε πεξηνρώλ θαη πώο νη επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία, ζην πεξηβάιινλ, 

ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, έρνπλ ιεθζεί ππόςε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ πεξηνρώλ κε δπλεηηθά ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο πιεκκπξώλ.  

Ζ έθζεζε ΞΠΓΘΞ βαζίδεηαη ζηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο 

όπσο απηή παξαηίζεηαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο 

25/7/2011, ε νπνία βαζίζηεθε ζε δηαζέζηκεο θαη άκεζα ππνινγηδόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιήθζεθαλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νη νπνίεο ιήθζεθαλ από δηάθνξεο αξκόδηεο αξρέο 

θαη από δηαζέζηκεο εθζέζεηο θαη αλαθνξέο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ δπλεηηθώλ αξλεηηθώλ 

επηπηώζεσλ ησλ κειινληηθώλ πιεκκπξώλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, θαζώο θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα βαζίζζεθε κεηαμύ 

άιισλ ζηελ ηνπνγξαθία, ηε ζέζε ησλ πδαηνξεπκάησλ θαη ηα γεληθά πδξνινγηθά θαη 

γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεκκπξηθώλ 

πεξηνρώλ σο θπζηθώλ επηθαλεηώλ θαηαθξάηεζεο (πιάηνο πιεκκπξηθήο πεξηνρήο, θπζηθέο 

ιίκλεο), ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πθηζηακέλσλ ηερλεηώλ ππνδνκώλ πξνζηαζίαο από 

ηηο πιεκκύξεο (θξάγκαηα, εθηξνπέο, δηακνξθώζεηο ξεκάησλ θ.ι.π.) ηε ζέζε ησλ 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη ησλ πεξηνρώλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη ηηο 

καθξνπξόζεζκεο αλαπηύμεηο θαη εμειίμεηο (πνιενδνκηθέο δώλεο νηθηζηηθήο, 

εκπνξνβηνκεραληθήο, ηνπξηζηηθήο, δεκόζηαο ρξήζεο θ.α.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηδξάζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηε ζπρλόηεηα επέιεπζεο ησλ ζπκβάλησλ 

πιεκκύξαο. 

Ζ έθζεζε αθνξά ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία. Νιόθιεξε ε 

Θύπξνο έρεη πξνζδηνξηζηεί ζαλ κία Ξεξηνρή Ιεθάλεο Απνξξνήο (ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο 

ηεο Νδεγίαο Ξιαίζην γηα ηα Λεξά 2000/60). Σάξηεο ηεο Ξεξηνρήο Ιεθάλεο Απνξξνήο καδί 

κε ηηο ππν-ιεθάλεο απνξξνήο, ηελ ηνπνγξαθία (βιέπε Σάξηε 1) θαη ηε ρξήζε γεο (βιέπε 

Σάξηε 2) παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ξξέπεη, σζηόζν, λα ζεκεησζεί, όηη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ πξσηνθόιινπ Λν. 10 γηα ηελ Θύπξν, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε 

Ππλζήθε Ξξνζρώξεζεο πξνο ηελ ΔΔ, ε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνύ θεθηεκέλνπ 

αλαζηέιιεηαη ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο νπνίεο ε Θπβέξλεζε 

ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ αζθεί απνηειεζκαηηθό έιεγρν. Δπηπιένλ, ην Κλεκόλην 

Ππλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Θπβέξλεζεο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Βόξεηαο Ηξιαλδίαο πνπ αθνξά ζηελ 

επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξσηνθόιινπ γηα ηηο Ξεξηνρέο ησλ Θπξίαξρσλ Βάζεσλ ηνπ 

Αθξσηεξίνπ θαη ηεο Γεθέιεηαο ζηελ Θύπξν, πξνλνεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΝΞ ζηηο 

Ξεξηνρέο ησλ Θπξίαξρσλ Βάζεσλ ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηεο Γεθέιεηαο ζηελ Θύπξν.» 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ 

Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ 

ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

 

I.A.CO Ltd     7 
 

Γηα ηελ εηνηκαζία ηεο έθζεζεο ιήθζεθαλ ππόςε όινη νη παξάγνληεο θαη ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Λόκνπ 70(Η)/2010 ή θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 5 ηεο 

Δπξσπατθήο Νδεγίαο. Γελ ππάξρεη ιεθάλε ε νπνία λα έρεη εμαηξεζεί από ηελ δηεξεύλεζε 

απηή βάζεη ηεο πξόλνηαο ηνπ άξζξνπ 13.1 (α) ηεο Νδεγίαο. 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ 

Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο - ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ 

ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

 

I.A.CO Ltd   8 
 

 

Υάξηεο 1: Πεξηνρή Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνύ Κύπξνπ (ΠΛΑΠ, βάζε ηεο ΟΠΤ) επηκέξνπο ιεθάλεο θαη ππν-ιεθάλεο, ηνπνγξαθία  

θαη επηθαλεηαθά πδαηηθά ζώκαηα (πεγή δεδνκέλσλ: Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ)
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Xάξηεο 2: Υάξηεο ρξήζεο γεο CORINE 2006 (πεγή: Σκήκα Πεξηβάιινληνο) 
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2. Γξάζεηο θαη Γξαζηεξηόηεηεο πνπ Τινπνηήζεθαλ ζηα Πιαίζηα ηνπ 

Έξγνπ 

Πηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο Έξγνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί ηα αθόινπζα πνπ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελα ιεπηνκεξνύο παξνπζίαζεο ζηηο δηάθνξεο εθζέζεηο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί: 

α) Ξίλαθαο πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί 

θίλδπλνη πιεκκύξαο (31/03/2011), 

β) Ξξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε θηλδύλσλ πιεκκύξαο (25/07/2011), θαη  

γ) «Ξξνζδηνξηζκόο ησλ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξνί 

δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο (παξνύζα έθζεζε, 05/09/2011): 

 Θαηαγξαθή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη αμηνιόγεζε από ηνλ Πύκβνπιν ηνπ 

ηζηνξηθνύ αξρείνπ πιεκκπξώλ, θπξίσο από εθεκεξίδεο (από 1859 κέρξη ζήκεξα) 

 Θεώξεζε ηεο κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ κε ζνβαξνύο δπλεηηθνύο 

θηλδύλνπο πιεκκύξαο όπσο εηνηκάζηεθε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνβνιή 

εηζεγήζεσλ θαη δηαγξακκαηηθήο ξνήο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο. Ζ ηειηθή 

κεζνδνινγία έγηλε απνδεθηή ζηελ ζπλάληεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ 

Πύκβνπιν (15/3/2011). 

 Δηνηκαζία πεξηερνκέλσλ ηνπ Ξίλαθα «Ξεξηνρέο κε ζνβαξνύο δπλεηηθνύο θηλδύλνπο 

πιεκκύξαο» πνπ ζπδεηήζεθε θαη δηακνξθώζεθε ζηε ηειηθή ηνπ κνξθή ζηε 

ζπλάληεζε ηεο 15/3/2011. Ν Ξίλαθαο απηόο ππνβιήζεθε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζηηο 31/03/2011 ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Πύκβαζεο. 

 Ξιήξεο εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ Ξίλαθα κε ηνλ 

πξνθαηαξθηηθό πξνζδηνξηζκό πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα 

ππάξμνπλ δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο. 

 Έξεπλα ζηελ Γηεζλή θαη Θππξηαθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ επίδξαζε ησλ θιηκαηηθώλ 

αιιαγώλ ζηελ εκθάληζε πιεκκπξώλ. Αμηνιόγεζε κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ Θύπξν. Ρν ζέκα απηό αθνξά ηηο κειινληηθέο πιεκκύξεο θαη ηνπ 

δπλεηηθνύο θηλδύλνπο πνπ ζα πξνθύπηνπλ από απηέο. 
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2.1. Πεξηγξαθή εκαληηθώλ Ιζηνξηθώλ Πιεκκπξώλ  

Νη πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξαθή ζεκαληηθώλ1 πιεκκπξώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ ζην παξειζόλ 

απνηεινύλ νπζηώδεο ηκήκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λόκνπ ζαλ βάζε γηα εληνπηζκό ησλ 

πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ δπλεηηθνί ζνβαξνί θίλδπλνη πιεκκύξαο. Ρν ζέκα απηό έρεη 

παξνπζηαζζεί κε ιεπηνκέξεηα ζηελ έθζεζε ηεο Ξξνθαηαξθηηθήο Αμηνιόγεζεο Θηλδύλσλ 

Ξιεκκύξαο (ΞΑΘΞ) πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί (25/07/2011).  

Πηελ πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθώλ πιεκκπξώλ έρνπλ ζεκεησζεί βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

(θσδηθόο πιεκκύξαο, θσδηθόο πεξηνρήο πιεκκύξαο εκεξνκελία, δεκηέο θαη άιια ζρόιηα) 

θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ πεξηνρώλ πνπ επεξεάζηεθαλ θαη ην όλνκα ηνπ πνηακνύ. Νη 

ηζηνξηθέο πιεκκύξεο αμηνινγνύληαη σο πξνο ηελ ζνβαξόηεηαο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ 

κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ρν Ηζηνξηθό Αξρείν 

Ξιεκκπξώλ, παξνπζηάδεηαη επίζεο ζηνλ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο Έθζεζεο ΞΑΘΞ. 

Ν Ξίλαθαο απηόο αλαθέξεηαη ζε 468 πιεκκπξηθά γεγνλόηα πνπ θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν 

από ην 1859 κέρξη ην 2011, όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί είηε από ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ή από 

ην Ρκήκα Κεηεσξνινγίαο, ην Ρκήκα Αλαπηύμεσο δάησλ, θαη άιια θείκελα 

(δηαηξηβέο/έξεπλεο). 

Γηα θάζε γεγνλόο έρεη δνζεί έλαο μερσξηζηόο θσδηθόο αξηζκόο πιεκκύξαο (έηνο θαη αύμσλ 

αξηζκόο γεγνλόηνο), ν θσδηθόο ηεο πεξηνρήο πιεκκύξαο, ε εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο, ην 

όλνκα πεξηνρήο πνπ επεξεάζηεθε, ην όλνκα ηνπ πνηακνύ, δεκηέο (ηύπνο θαη αξηζκόο 

ζπκάησλ) θαη άιια ζρόιηα (όπσο πεξηνρή ή κήθνο ηκήκαηνο πνηακνύ πνπ πιεκκύξηζε), 

πεγή πιεξνθόξεζεο, θαη αμηνιόγεζε ηεο «ζνβαξόηεηαο ηεο πιεκκύξαο» όπσο 

επεμεγείηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2. Αμηνιόγεζε Πνβαξόηεηαο Ξιεκκπξώλ ηεο Έθζεζεο 

απηήο (ΞΑΘΞ). 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ πιεκκπξώλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθό αξρείν παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ν όξνο «ζνβαξόηεηα 

πιεκκύξαο» πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «πνιύ ρακειή, ρακειή, κέηξηα, ςειή θαη, πνιύ 

ςειή» αλαθέξεηαη ζην ζρόιην πνπ ζπλνδεύεη ην ηζηνξηθό γεγνλόο. Απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πεξηνρώλ κε ζνβαξνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο. 

Ζ ζνβαξόηεηα πιεκκύξαο εθηηκάηαη ζαλ ην άζξνηζκα ησλ δεηθηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην 

γηλόκελν ηεο επίπησζεο (ρακειή = 1, κέηξηα = 2, θαη ςειή = 3) κε ην βάξνο ηνπ 

                                                 
1 « Πεκαληηθέο πιεκκύξεο» είλαη νη πιεκκύξεο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζόλ θαη πνπ είραλ ζεκαληηθέο 
επηπηώζεηο θαη ζπλέπεηεο ζηελ αλζξώπηλε πγεία, ζην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη  ζηηο 
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη γηα ηηο νπνίεο  ην ελδερόκελν παξόκνησλ κειινληηθώλ ζπκβάλησλ εμαθνινπζεί 
λα ηζρύεη (άξζξν 5.2. (β)), θαη ζεκαληηθέο πιεκκύξεο πνπ ζπλέβεθαλ ζην παξειζόλ, από ηηο νπνίεο ζα 
κπνξνύζαλ, ελδερνκέλσο, λα πξνβιεθζνύλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο παξόκνησλ  θαηλνκέλσλ ζην κέιινλ 
(άξζξν 5.2.(γ)). 
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εμεηαδόκελνπ ζέκαηνο (Θύκαηα = 5, γεία = 4, Νηθνλνκία = 3, Κλεκεία = 2 θαη 

Ξεξηβάιινλ = 1). 

νβαξόηεηα Πιεκκύξαο = (Θ(βxε) + Τ(βxε) + O(βxε) + Μ(βxε) + Π(βxε)) 
 

Απνδέθηεο 

Βάξνο 

(β) 

Δπίπησζε (ε) 

Υακειή (1) Μέηξηα (2) Φειή (3) 

Θ = Θύκαηα   5 5 10 15 

= γεία Αλζξώπηλε - ξύπαλζε 4 4 8 12 

Ν= Νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 3 3 6 9 

Κ= Mλεκεία Ξνιηηηζηηθά - Δπηπηώζεηο  2 2 4 6 

Ξ= Ξεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο  1 1 2 3 

Ζ «Πνβαξόηεηα Ξιεκκύξαο» θξίλεηαη ζαλ «πνιύ Σακειή» γηα άζξνηζκα κε δείθηε από 1-

9, «Σακειή» γηα 10-18, «Κέηξηα» γηα 19-27, «Τειή» γηα 28-36 θαη «πνιύ Τειή» γηα 

δείθηε κεγαιύηεξν από 36. Πηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ από πιεκκύξα ηόηε ε επίπησζε (ε) 

ζηνλ δείθηε Θ (Θύκαηα) βαζκνινγείηαη ζαλ «ςειή» (3).  

2.2. Γπλεηηθέο Αξλεηηθέο πλέπεηεο Μειινληηθώλ Πιεκκπξώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη Δπηδξάζεσλ Κιηκαηηθώλ Αιιαγώλ  

Ρν άξζξν 5.2 (δ) ηνπ Λόκνπ Λ70(Η)/2010 (ή 4.2 (d) ηεο Νδεγίαο) απαηηεί ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ δπλεηηθώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ησλ κειινληηθώλ πιεκκπξώλ θαη ιόγσ, κεηαμύ 

άιισλ, ησλ επηδξάζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηε ζπρλόηεηα επέιεπζεο ησλ 

ζπκβάλησλ πιεκκύξαο. Ρν ζέκα απηό εμεηάζζεθε ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ πιεκκύξαο κε ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 

Α) Δπίδξαζε θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ζηελ εκθάληζε πιεκκπξώλ: 

Πηελ Θύπξν, κεηά από αλάιπζε ζηνηρείσλ2, παξαηεξνύληαη ηα εμήο: 

                                                 
2 Π. Ξαζηαξδήο (2009): «Θιηκαηηθέο αιιαγέο: ηάζεηο βξνρόπησζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζηελ Θύπξν» 
Κεηεσξνινγηθή πεξεζία 
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 Ζ κέζε ηηκή ηεο Δηήζηαο Βξνρόπησζεο ηεο πεξηόδνπ 1901-1930 ήηαλ 559 mm ελώ 

ηεο πεξηόδνπ 1971-2000 ήηαλ 463mm.  

 Γειαδή ππήξμε κείσζε ηεο βξνρόπησζεο θαηά πεξίπνπ 100 mm ή 17% ζε 

ζρέζε κε ηελ πξώηε πεξίνδν. 

 
 Παλ απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο βξνρόπησζεο παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο 

επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαηά 35%. 

 

 Πηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία παξαηεξνύληαη κεγαιύηεξεο εληάζεηο ζηελ 

βξνρόπησζε αιιά ιηγόηεξεο βξνρνπηώζεηο. 

 

 Ξαξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ 

ζηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία (Μεξαζίεο, Ξιεκκύξεο, Θαύζσλεο, θιπ.) 

 Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία γηα ηελ πεξίνδν 1901-1991 παξνπζηάδεη3 αλνδηθή ηάζε 

γηα νιόθιεξε ηελ Θύπξν κε ζπλνιηθή αύμεζε ζηα επίπεδα ησλ 1,6 °C θαη 1,7°C γηα 

ηε Ιεπθσζία. Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ε βξνρόπησζε παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 170 

mm. 

Σξήζε4 ηνπ κνληέινπ RCM (Regional Climate Model) γηα εμέηαζε ησλ αιιαγώλ θαη 

δηαθνξώλ ζηε βξνρόπησζε ζηελ Θύπξν θαηέιεμε ζηα εμήο: 

 Κε βάζε ηελ βξνρόπησζε ηνπ 1961 – 1990, ε πξνζνκνίσζε γηα ην 2021-2050 

δείρλεη κείσζε ηεο βξνρόπησζεο από 6 – 18% αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο ηεο λήζνπ 

ελώ γηα ην 2071-2100 ε κείσζε θπκαίλεηαη από 20 σο 35%. 

 Ζ κεγαιύηεξε κείσζε παξαηεξείηαη ζην θεληξηθό θαη λόηην κέξνο ηεο λήζνπ.  

Από αλαιύζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Κεηεσξνινγηθνύ Πηαζκνύ Ιεπθσζίαο (βιέπε έθζεζε 

Ξξνθαηαξθηηθήο Αμηνιόγεζεο Θηλδύλσλ Ξιεκκύξαο) θαηέζηε πξνθαλέο όηη ππήξμε κηα 

ζεκαληηθή αύμεζε ζηηο εληάζεηο ηεο βξνρόπησζεο (ηεο ηάμεο ηνπ 44%) θαη ζηε κέγηζηε 

πνζόηεηα βξνρόπησζεο γηα ηηο ίδηεο πεξηόδνπο επαλαθνξάο θαηά ηελ ηειεπηαία 30εηία 

(31% γηα επαλαθνξά 50 θαη 100 ρξόληα).  

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε αλακνλή πην ζπρλήο 

εκθάληζεο αθξαίσλ γεγνλόησλ πιεκκύξαο κε δπζκελέζηεξεο επηπηώζεηο θαη ζε πεξηνρέο 

πνπ πξνεγνύκελεο πιεκκύξεο δελ ζεσξήζεθαλ ζαλ ζνβαξά ζπκβάληα. 

                                                 
3 M. A. Lange (2009): “The impacts of Climate Change on water availability on Cyprus and in the Easter 
Mediterranean Basin”, The Cyprus Institute  
4 C. Giannakopoulos, P. Hadjinicolaou et al: «Precipitation and temperature regime over Cyprus as a result of 
global climate change» National Observatory of Athens, Athens, Greece, The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus 
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Θα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα ζεσξεζεί όηη ε αύμεζε ζηηο εληάζεηο ηεο βξνρόπησζεο πνπ 

παξαηεξήζεθε κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ 1930-70 θαη 1971-2007 ζα ζπλερηζζεί ζηνλ ίδην 

ξπζκό ή θαηά πόζν απηή κπνξεί λα εθιεθζεί ζαλ «ηάζε» εμέιημεο.  

Πηα πιαίζηα ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ππάξρεη ε δηαπίζησζε κείσζεο ηεο κέζεο 

βξνρόπησζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1970 – 2000 θαηά 15 - 25% έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπ θαη αύμεζε ηεο έληαζεο ησλ βξνρνπηώζεσλ θαηά πεξίπνπ 44% γηα δηάθνξεο 

δηάξθεηεο από 5 ιεπηά κέρξη 6 ώξεο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε πιεκκπξώλ ε έλδεημε αύμεζεο ηεο έληαζεο ησλ βξνρνπηώζεσλ είλαη 

πεξηζζόηεξν ζεκαληηθή ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ ησλ 

κειινληηθώλ πιεκκπξώλ.  

Αζθαιώο όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε κειινληηθέο πιεκκύξεο θαη κάιηζηα ζε ζπλδπαζκό κε 

θιηκαηηθέο αιιαγέο ν ρξνληθόο νξίδνληαο ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα αλαθέξεηαη ζηα 

επόκελα 50 θαη 100 ρξόληα. Πε απηά ηα ρξνληθά πιαίζηα εθηηκάηαη όηη ε αμηνιόγεζε ησλ 

θηλδύλσλ ησλ κειινληηθώλ πιεκκπξώλ απμεκέλσλ κέρξη θαη θαηά 50% σο πξνο ηελ 

έληαζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 1930 - 2007, πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

αζθαιείαο κέρξη πνπ κειέηεο θαη δεδνκέλα δώζνπλ θαιύηεξεο εθηηκήζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κειέηεο πνπ λα εθηηκνύλ έζησ θαη ελδεηθηηθά πξνβνιέο ηεο 

αιιαγήο ησλ εληάζεσλ ηεο βξνρόπησζεο. Γηα ηελ Αγγιία5 αλαθέξνληαη νη εμήο πξνβνιέο 

κεγεζώλ: +5% κέρξη ην 2025, +10% (2025 -2085) θαη +30% (2085 -2115). Απηά ηα 

κεγέζε ζε ζρέζε κε ηα κεγέζε ηεο πεξηόδνπ από ην 1930 - 2007 ζεσξνύληαη αξθεηά 

ξεαιηζηηθά όζνλ αθνξά ηελ πξνιεπηηθή αληίδξαζε ζηελ αβεβαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ 

επηπηώζεσλ από θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη θάηη αλάινγν ζα κπνξνύζε λα πηνζεηεζεί θαη γηα 

ηελ Θύπξν κέρξη λα πξνθύςνπλ άιιεο θαιύηεξεο εθηηκήζεηο.  

Κε βάζε ηα πην πάλσ γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε δπλεηηθώλ θηλδύλσλ 

κειινληηθώλ πιεκκπξώλ ιήθζεθε ππόςε όηη ε έληαζε θαη πηζαλώο ε ζπρλόηεηα αθξαίσλ 

πιεκκπξώλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζόλ (ηζηνξηθέο πιεκκύξεο) ζε 

κία πεξηνρή ζα απμεζεί ζεκαληηθά. Απηό ζε ζπλδπαζκό, ηδηαίηεξα, κε ηηο αιιαγέο ζηε 

ρξήζε γεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πνηνηηθό θξηηήξην γηα ηελ απόθαζε γηα ην αλ κία πεξηνρή 

ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πεξηνρέο ζεκαληηθνύ θηλδύλνπ πιεκκύξαο. 

Γηα ηελ εηνηκαζία ραξηώλ επηθηλδπλόηεηαο πιεκκύξαο ε επίδξαζε ησλ θιηκαηηθώλ 

αιιαγώλ ζα κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε κε δύν ηξόπνπο: 

1. Λα γίλεη ρξήζε ησλ όκβξησλ θακππιώλ πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο 

πεξηόδνπ κεηά ην 1970 ώζηε λα ιακβάλεηαη ππόςε ε αύμεζε ζηηο εληάζεηο 

                                                 
5 Environment Agency (10/12/2010): Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) - Annexes to the final 
guidance, Report – GEHO1210BTHF-E-E 
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βξνρόπησζεο πνπ παξαηεξήζεθε ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία. Πε επόκελνπο 

θύθινπο νη ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο πιεκκπξώλ ζα κπνξνύλ λα εηνηκάδνληαη κε 

αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο. 

2. Όιεο νη παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο παξακέηξσλ ζηε δεκηνπξγία ησλ 

πδξνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ κνληέισλ λα γίλνληαη ππέξ ηεο αζθαιείαο. 

Β) Απνηίκεζε ζπλεπεηώλ πηζαλώλ κειινληηθώλ ζεκαληηθώλ πιεκκπξώλ 

Ζ απνηίκεζε ησλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ πηζαλώλ κειινληηθώλ ζεκαληηθώλ πιεκκπξώλ 

έγηλε αθνύ ιήθζεθαλ ππόςε: 

 νη παιαηόηεξεο θαη πξόζθαηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο θνίηεο ησλ πνηακώλ 

(θξάγκαηα, εθηξνπέο, δηεπζεηήζεηο απνρέηεπζεο θ.ι.π.),  

 ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ νηθηζηηθήο θάιπςεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ή θαη 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ρξήζεο γεο ζε απηή, 

 εληνπηζκόο ησλ ηκεκάησλ πνηακώλ πνπ εκπίπηνπλ ζε νηθηζηηθέο πνιενδνκηθέο 

δώλεο ζύκθσλα κε ηε Γήισζε Ξνιηηηθήο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο παίζξνπ θαη ηα 

Ρνπηθά Πρέδηα Αλάπηπμεο όπνπ ιακβάλνληαη ππόςε, πέξαλ ηεο πθηζηάκελεο 

νηθηζηηθήο πεξηνρήο, θαη κειινληηθέο επεθηάζεηο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, δώλεο θαηνηθηώλ, γξαθείσλ, αζηηθνύ θέληξνπ, εκπνξηθώλ 

θαη άιισλ θεληξηθώλ ιεηηνπξγηώλ, βηνκεραληώλ, Γεκόζησλ θαη άιισλ ρξήζεσλ. 

 Ύπαξμε ηθαλνπνηεηηθνύ ή κε πιάηνπο θπζηθήο πιεκκπξηθήο δώλεο,  

 Ύπαξμε δώλεο πξνζηαζίαο ηεο θνίηεο όπσο δηαγξάθεηαη από ηε Γήισζε Ξνιηηηθήο 

θαη ηα Ρνπηθά Πρέδηα. 

 Αύμεζε ηεο έληαζεο γεγνλόησλ βξνρήο όπσο δηαγξάθεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ 

κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πην πάλσ. 

3. Μεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ κε δπλεηηθά 

ζνβαξνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο  

Πύκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο ε κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ πεξηνρώλ κε ζνβαξνύο 

δπλεηηθνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο αλαπηύρζεθε από ηελ Αξκόδηα Αξρή θαη εθαξκόζζεθε 

από ηνλ Πύκβνπιν αθνύ έγηλε αμηνιόγεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη έγηλαλ εηζεγήζεηο γηα 

βειηίσζε ηεο. Ζ ηειηθή κεζνδνινγία ζπκθσλήζεθε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη 

εθαξκόζηεθε από ηνλ Πύκβνπιν.  

Ρα βαζηθά βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο απηήο είλαη: 
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 Πξνζδηνξηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ κε κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο 

κεγαιύηεξεο από 10 km2  

Κε ρξήζε εξγαιείσλ GIS πξνζδηνξίζηεθαλ όια ηα ηκήκαηα πνηακώλ κε κέγεζνο 

ιεθάλεο απνξξνήο κεγαιύηεξν από 10 km2.  

 Δπηινγή πεξηνρώλ ηκεκάησλ πνηακώλ ζεκαληηθνύ θηλδύλνπ πιεκκπξώλ 

Από απηά ηα ηκήκαηα πνηακώλ έγηλε επηινγή ησλ πεξηνρώλ ζεκαληηθνύ 

θηλδύλνπ κε αληηπαξαβνιή ζην GIS ησλ νηθηζηηθά αλεπηπγκέλσλ πεξηνρώλ, ησλ 

ρξήζεσλ γεο, ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ, ησλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ, ησλ 

θξίζηκσλ ππνδνκώλ θ.ι.π., θαζώο θαη κε αληηπαξαβνιή ηνπ αξρείνπ ηζηνξηθώλ 

πιεκκπξώλ. 

 πκπεξίιεςε επηπξόζζεησλ πεξηνρώλ ζεκαληηθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ηεο 

επηινγήο πην πάλσ βάζεη ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ 

Κε αμηνιόγεζε ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ πιεκκπξώλ αλαγλσξίζηεθαλ 

νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηνρέο νη νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ κε αληηπαξαβνιή 

πνιενδνκηθώλ δσλώλ θ.ι.π. όπσο πην πάλσ, θαη γηα ηηο νπνίεο, κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, θξίλεηαη όηη ν θίλδπλνο είλαη 

ζεκαληηθόο θαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ (π.ρ. πεξηνρέο κε ιεθάλε 

απνξξνήο < 10 km2). 

Ρν κέγεζνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ελόο ξέκαηνο θξίζεθε όηη απνηειεί έλα ρξήζηκν δείθηε 

ηνπ όγθνπ θαη ηεο ηαρύηεηαο ηεο πιεκκπξηθήο ξνήο. Ρα ζηνηρεία απηά θαζνξίδνπλ θαη ηηο 

ζπλέπεηεο κηαο πιεκκύξαο. Ιόγσ κε ύπαξμεο άιισλ ζηνηρείσλ έρεη πξνηαζεί από ηελ 

Αξκόδηα Αξρή ε ρξήζε ηνπ δείθηε απηνύ ζαλ έλα αληηθεηκεληθό θξηηήξην πξνθαηαξθηηθήο 

επηινγήο ησλ πδαηνξεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Από 

αλάιπζε ησλ ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ πδαηνξεκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ ζαλάηνπο ζηελ 

Θύπξν, ην κηθξόηεξν από απηά είρε κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο 8 km2 ελώ ν κέζνο όξνο 

ιεθάλεο απνξξνήο ήηαλ 91 km2. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην κέγεζνο ιεθάλεο ησλ 10 km2 ζαλ ε ειάρηζηε ιεθάλε απνξξνήο. 

Ζ πην πάλσ κεζνδνινγία εμεηάζζεθε από ην Πύκβνπιν θαη πξνζαξκόζζεθε όπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζην Γηάγξακκα 1. Ζ κεζνδνινγία απηή ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή κεηά πνπ ζπδεηήζεθε κε ηελ Αξκόδηα Αξρή θαη έγηλε απνδεθηή. 

Ζ πξνζαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο γηα εθαξκνγή πξνο εληνπηζκό Ξεξηνρώλ Πνβαξνύ 

Θηλδύλνπ Ξιεκκύξαο έρεη σο αθνινύζσο (Βήκαηα 1 σο 8): 

1. Δληνπηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ κε ιεθάλε απνξξνήο ίζε ή κεγαιύηεξε από 10 

km2. 

2. α) Νκαδνπνίεζε:  
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 Ξνιενδνκηθώλ Εσλώλ κε επηθξαηνύζα ρξήζε ηελ θαηνηθία θαη ηελ 

πξνζζήθε Γεκόζησλ ρξήζεσλ (κε θύξην ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξώπηλεο πγείαο) 

 Βηνκεραληθώλ, εκπνξηθώλ, βηνηερληθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ δσλώλ (κε θύξηνπο 

ζηόρνπο ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αλζξώπηλεο πγείαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο από ηε ξύπαλζε) 

β) Ξξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ πξνζηαζίαο ζηνηρείσλ ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο (βάζεη δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ) 

γ) Ξξνζδηνξηζκόο δνκεκέλσλ πεξηνρώλ 

3. Δληνπηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ πνπ εκπίπηνπλ ή γεηηληάδνπλ κε ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Βήκαηνο 2. 

4. α) Αληηπαξαβνιή κε ηζηνξηθέο πιεκκύξεο θαη ηε ζνβαξόηεηα ησλ, κε αλαθνξά ζε: 

-  ζύκαηα θαη απώιεηεο δσήο θαη 

-  ζνβαξά γεγνλόηα πιεκκύξαο ρσξίο αλζξώπηλα ζύκαηα, θαη 

 β) Δπηινγή ηκεκάησλ πνηακώλ ηνπ Βήκαηνο 3 πνπ είραλ ηζηνξηθέο πιεκκύξεο κε  

ζύκαηα θαη απώιεηα δσήο ή/θαη άιιεο κεγάιεο πιεκκύξεο  

5. α) Γηόξζσζε επηινγήο πεξηνρώλ Βήκαηνο 4 γηα πεξηνρέο κε ύπαξμε ηερλεηώλ 

ππνδνκώλ πξνζηαζίαο από πιεκκύξεο πνπ ειαρηζηνπνηνύλ πηζαλόηεηα 

επαλεκθάληζεο ηζηνξηθήο πιεκκύξαο ή επηπηώζεηο από απηή 

β) Ξηζαλή απόξξηςε πεξηνρώλ όπνπ ν πνηακόο πεξηβάιιεηαη από δώλε πξνζηαζίαο 

ηνπ πδαηνξέκαηνο πνπ θαιύπηεη κεγάιν κέξνο ηεο πιεκκπξηθήο πεξηνρήο θαη 

κεηξηάδεη ηνλ θίλδπλν από πιεκκύξεο. 

γ) Ξηζαλή επαύμεζε ζνβαξόηεηαο/ξίζθνπ πιεκκύξαο ζαλ απνηέιεζκα ζελαξίσλ 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

6. α) Ξηζαλή πξνζζήθε λέσλ πεξηνρώλ όπνπ ε αμηνιόγεζε ηζηνξηθώλ ή κε 

θαηαγξακκέλσλ ζην ηζηνξηθό αξρείν πιεκκπξώλ ζε ζπλδπαζκό κε ζεκεξηλέο 

αλαπηύμεηο θαη εμειίμεηο δείρλνπλ ελδερόκελν ζνβαξνύ θηλδύλνπ πιεκκύξαο. 

 β) Ξηζαλή πξνζζήθε λέσλ πεξηνρώλ κεηά από επαύμεζε ζνβαξόηεηαο/ξίζθνπ ζαλ 

απνηέιεζκα ζελαξίσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

7. Δληνπηζκόο πεξηνρώλ κε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεκκύξεο νη νπνίεο έρνπλ κέγεζνο 

ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνύ κηθξόηεξν ησλ 10 km2 ή θαη άιινπ ηύπνπ πιεκκύξαο. 

8. Αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ επαλεκθάληζεο ηεο πιεκκύξαο θαη ηεο ζεκαληηθόηεηαο 

ησλ κειινληηθώλ ζπλεπεηώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ εληνπίζζεθα ζην βήκα 7. 
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Ξεξηιεπηηθά, ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εηνηκαζία ησλ 

πεξηνρώλ κε δπλεηηθνύο ζνβαξνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 1. 
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Γηάγξακκα 1: Μεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί  

λα ππάξμνπλ ζνβαξνί θίλδπλνη πιεκκύξαο 
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4. Δθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνύ πεξηνρώλ κε 

δπλεηηθνύο ζνβαξνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο 

4.1. Πνηακνί κε ιεθάλε απνξξνήο κεγαιύηεξε από 10 km2 (Βήκα 1) 

Ρα ηκήκαηα ησλ πνηακώλ ηεο ειεύζεξεο Θύπξνπ ηα νπνία έρνπλ κέγεζνο ιεθάλεο 

απνξξνήο κεγαιύηεξν από 10 km2  αλαγλσξίζηεθαλ κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ 

εηνηκάζηεθε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Arc Hydro ηνπ ArcGIS 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πςνκεηξηθό κνληέιν «DEM raster_20m» κε δηαζηάζεηο θειηνύ 

20×20m από ηε βάζε δεδνκέλσλ «Eratosthenis» ηνπ Ρκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο. 

Από ην Γεσγξαθηθό Πύζηεκα Ξιεξνθνξηώλ (Γ.Π.Ξ.) πξνέθπςαλ νη ςεθηαθνί θάλλαβνη 

«Θαηεύζπλζεο Ονήο» ή «Flow Direction (FDR) Raster» θαη «Ππλάζξνηζεο Ονήο» ή «Flow 

Αccumulation (FAC) Raster» πνπ επεμεγνύληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Ρν αλάγιπθν όπσο πξνθύπηεη από ην πςνκεηξηθό κνληέιν «DEM raster_20m» 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 1. 

Ζ «θαηεύζπλζε ξνήο» ή «Flow Direction (FDR) Raster» πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 2 

πξνζδηνξίδεηαη πεξηιεπηηθά κε ηελ εμεύξεζε ηεο θαηεύζπλζεο ηεο κέγηζηεο θαησθέξεηαο 

από θάζε θειί (20×20m) ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά ηνπ. Απηή ππνινγίδεηαη ζαλ ν ιόγνο 

ηεο αιιαγήο ηνπ πςνκέηξνπ κεηαμύ ηνπ θέληξνπ ηνπ θειηνύ θαη ησλ γεηηνληθώλ ηνπ θαη 

ηεο αληίζηνηρεο απόζηαζεο. Ν θάλλαβνο «θαηεύζπλζε ηεο ξνήο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ θάλλαβνπ «ζπλάζξνηζε ηεο ξνήο».  

Ζ «Ππλάζξνηζε ηεο ξνήο» ή «Flow Αccumulation (FAC) Raster» πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθόλα 3, απνηειεί βαζηθά ην άζξνηζκα ηεο ξνήο ζε θάζε θειί θαηάληε ησλ γεηηνληθώλ 

ηνπ. 

Από ηε «Ππλάζξνηζε ηεο ξνήο» θαη κε αλάινγε νδεγία ηνπ εξγαιείνπ Arc Hydro («stream 

definition») γίλεηαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ κε ιεθάλε απνξξνήο 

κεγαιύηεξε από 10 km2.  

Ρα ηκήκαηα ησλ πνηακώλ κε κέγεζνο ιεθάλεο κεγαιύηεξν από 10 km2 παξνπζηάδνληαη 

ζηελ Δηθόλα 4. 
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Δηθόλα 1: Τςνκεηξηθό Μνληέιν «Raster DEM_20m» από βάζε δεδνκέλσλ «Δratosthenis» ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο 

(κέγεζνο θειηνύ 20x20 κέηξα) 
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Δηθόλα 2: Φεθηαθόο θάλλαβνο «Καηεύζπλζεο ξνήο» (Flow direction raster) βάζεη ηνπ «Raster DEM_20m»  

κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ArcHydro ηνπ ArcGIS 
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Δηθόλα 3: Φεθηαθόο θάλλαβνο «πλάζξνηζεο Ρνήο» (Flow Accumulation Raster) βάζεη ηεο  

«θαηεύζπλζεο ξνήο» κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ArcHydro ηνπ ArcGIS 
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Δηθόλα 4: Σκήκαηα πνηακώλ κε κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο >10km2 όπσο πξνέθπςαλ από ηνλ  

Φεθηαθό Κάλλαβν «πλάζξνηζε Ρνήο»
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Γηα ζθνπνύο επηβεβαίσζεο ηεο νξζόηεηαο ηεο κεζνδνινγίαο, ηα ηκήκαηα ησλ 

πδαηνξεπκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζπγθξίζεθαλ κε ηε γεσγξαθηθή νληόηεηα ησλ πδαηηθώλ 

πνηάκησλ ζσκάησλ όπσο απηά θαζνξίζηεθαλ6 γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο ΝΞ. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 5 ππάξρεη αξθεηά θαιή ζύκπησζε κεηαμύ ησλ δύν.  

Θάπνηεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ νθείινληαη ζε δύν ιόγνπο: 

α) θάπνηα πδαηνξεύκαηα κε κέγεζνο ιεθάλεο > 10km2 ελώ ππάξρνπλ ζηνπο ράξηεο 

θαη ζην πδξνγξαθηθό δίθηπν ηνπ ΡΑ δελ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά γηα ζθνπνύο ηεο 

ΝΞ, θαη 

β) ζε κεξηθέο αζηηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο κε ήπην αλάγιπθν ηα πδαηνξεύκαηα έρνπλ 

είηε θαηαξγεζεί ή ε θνίηε ηνπο δελ ήηαλ πξνθαλήο, ώζηε λα έρνπλ θαηαγξαθεί ζε 

ράξηεο, όπσο νη πεξηνρέο ησλ αιπθώλ Ιεκεζνύ θαη Ιάξλαθαο θαη ηεο ιίκλεο 

Ξαξαιηκλίνπ.  

Λα ζεκεησζεί όηη ζηνλ ράξηε ηεο Δηθόλαο 5, ζηελ πεξίπησζε ησλ «πνηάκησλ πδαηηθώλ 

ζσκάησλ ΝΞ» δηαθξίλνληαη θαη ηκήκαηα ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ κε ιεθάλε απνξξνήο 

κηθξόηεξεο ησλ 10 km2.  

 

                                                 
6 WL | Delft Hydraulics, ENVECO S.A. θαη Γ. Αξγπξόπνπινο & Ππλεξγάηεο (2005): Δθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 5 θαη 6 ηεο Νδεγίαο-Ξιαίζην γηα ηα Λεξά 2000/60/EK  
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Δηθόλα 5: ύγθξηζε πδαηνξεπκάησλ κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 κε πνηάκηα πδαηηθά ζώκαηα  

βάζεη ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Τδάησλ (ΟΠΤ) (πεγή δεδνκέλσλ: Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ)
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4.2. Δληνπηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ ζε ζρέζε κε νκαδνπνηεκέλεο 

πνιενδνκηθέο δώλεο θαη, δνκεκέλεο θαη άιιεο πεξηνρέο πξνζηαζίαο 

ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο (Βήκα 2 θαη 3)  

Πην Βήκα 2 έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ κε επηθξαηνύζα ρξήζε ηελ 

θαηνηθία, δώλεο δεκνζίσλ ρξήζεσλ θαη εηδηθώλ αλαπηύμεσλ, βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο, 

βηνηερληθέο θαη ηνπξηζηηθέο δώλεο. Δπίζεο ιήθζεθαλ ππόςε θαη δηαζέζηκα ζηνηρεία 

ηζηνξηθώλ κλεκείσλ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη νη εθηάζεηο δνκεκέλσλ πεξηνρώλ 

όπσο ςεθηνπνηήζεθαλ από ην Ρκήκα Γαζώλ από δνξπθνξηθέο εηθόλεο ηνπ 2008. 

Κε ηνλ ηξόπν απηό θαιύπηνληαη ηόζν νη πθηζηάκελεο δνκεκέλεο πεξηνρέο όζν θαη νη 

πεξηνρέο πνπ δπλεηηθά ζα δνκεζνύλ.  

Δπεηδή νη πνιενδνκηθέο δώλεο πξνζηαζίαο θνίηεο πνηακνύ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ αλάπηπμεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, 

ζεσξήζεθε ζθόπηκε ε δεκηνπξγία πεξηβάιινπζαο δώλεο (buffer zone) πιάηνπο 200m 

έλζελ θαη έλζελ ηνπ πνηακνύ ώζηε ηκήκαηα πνηακνύ πνπ γεηηληάδνπλ κε πνιενδνκηθέο 

δώλεο αλάπηπμεο επίζεο λα εληνπίδνληαη. 

Νη θνίηεο πνηακώλ πνπ πεξηβάιινληαη από πνιενδνκηθή δώλε πξνζηαζίαο πξνζθέξνπλ 

αλαινγηθά ζεκαληηθό πεξηζώξην αζθάιεηαο ζε πιεκκπξηθά γεγνλόηα. Ν εληνπηζκόο θαη 

απηώλ ησλ ηκεκάησλ πνηακώλ πνπ δηέξρνληαη από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηνο θαη έγηλε θαηνξζσηόο κε ηελ δεκηνπξγία πεξηβάιινπζαο δώλεο (buffer zone) 

όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 

Νη πεξηνρέο πνπ ζρεκαηίζζεθαλ από ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ θαη ησλ 

δνκεκέλσλ πεξηνρώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ κηα ζπκπαγήο έθηαζε απνθνπήο (εξγαιείν 

«clip» ζην ArcGIS) ηνπ ηκήκαηνο πνηακνύ κε ηελ πεξηβάιινπζα δώλε ηνπ.  

Παλ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαη ηκήκαηα πνηακώλ πνπ είηε δηέξρνληαη ησλ 

νκαδνπνηεκέλσλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ θαη ησλ δνκεκέλσλ πεξηνρώλ ή/θαη ε πνιενδνκηθή 

δώλε πξνζηαζίαο ησλ, γεηηληάδεη κε απηέο. 

Ζ αλαγλώξηζε ηκεκάησλ πδαηνξεπκάησλ κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 πνπ βξίζθνληαη 

εληόο ή γεηηληάδνπλ κε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο (πνιενδνκηθέο δώλεο θαη δνκεκέλεο 

πεξηνρέο) παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 7. 
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Δηθόλα 6: Τδαηνξέκαηα κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 κε πεξηβάιινπζα δώλε 200m, πνιενδνκηθέο δώλεο  

(πεγή: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο) θαη δνκεκέλεο πεξηνρέο (πεγή: Σκήκα Γαζώλ) 
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Δηθόλα 7: Αλαγλώξηζε ηκεκάησλ πδαηνξεκάησλ κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 πνπ βξίζθνληαη εληόο ή γεηηληάδνπλ κε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο  

(πνιενδνκηθέο δώλεο θαη δνκεκέλεο πεξηνρέο) (βιέπε Βήκα 2) 
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Λα ζεκεησζεί όηη ηκήκαηα πνηακώλ ηα νπνία ιόγσ πεξηνξηζκνύ επηινγήο ηνπ κεγέζνπο 

ιεθάλεο απνξξνήο (>10km2) εκθαλίδνληαη ζην κέζν κίαο αζηηθήο πεξηνρήο, απηά 

επεθηάζεθαλ ζηα αλάληε κέρξη ην πέξαο ηεο πθηζηάκελεο ή θαη δπλεηηθήο δνκεκέλεο 

πεξηνρήο. Δπίζεο δόζεθε έκθαζε ώζηε λα ππάξρνπλ ζπλερείο πεξηνρέο ρσξίο θελά. 

Γειαδή εάλ ζε κηα πεξηνρή κεζνιαβνύζε έλα ηκήκα πνηακνύ ρσξίο αλάπηπμε απηό 

ζπκπεξηιήθζεθε ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηνπ κνληέινπ θαη ράξηε πνπ ζα 

παξαρζνύλ. 

4.3. Πξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο γηα ηκήκαηα πνηακώλ 

κε ιεθάλε απνξξνήο >10km2 (Βήκα 4 θαη 5) 

Από ηα ηκήκαηα ησλ πνηακώλ κε ιεθάλε απνξξνήο κεγαιύηεξε ησλ 10 km2 πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζην Βήκα 3 (Γηάγξακκα 1) επηιέγνληαη εθείλα ηα ηκήκαηα πνπ νη 

ζπλέπεηεο ηνπ πιεκκπξηζκνύ ηνπο θξίλνληαη σο ζεκαληηθέο σο πξνο ηελ αλζξώπηλε πγεία, 

ην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, 

ιακβάλνληαο ζνβαξά ππόςε θαη ηελ θαηαγξαθή ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (βιέπε ράξηε ζηελ Δηθόλα 8). Πηνλ ίδην Σάξηε παξνπζηάδνληαη θαη 

ηα ζεκεία ηνπ θσδηθνύ πεξηνρήο πιεκκύξαο βάζεη ηεο ζέζεο δήκνπ/θνηλόηεηαο/ελνξίαο 

όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ ηεο έθζεζεο ΞΑΘΞ. 
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Δηθόλα 8: Σκήκαηα πδαηνξεκάησλ κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 πνπ βξίζθνληαη εληόο ή γεηηληάδνπλ κε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο (πνιενδνκηθέο δώλεο θαη 

δνκεκέλεο πεξηνρέο) ζε ζπλάξηεζε κε πεξηνρέο ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ (Πεγή: Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ) 
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Απηό όπσο, αλαθέξζεθε θαη πξνεγνύκελα, έγηλε κε αληηπαξαβνιή ζην Γεσγξαθηθό 

Πύζηεκα Ξιεξνθνξηώλ (GIS) ησλ ηκεκάησλ ησλ πνηακώλ κε Γνξπθνξηθέο εηθόλεο 

(Google Earth 2008 θαη κεηά), Ξνιενδνκηθέο δώλεο 2010 (Ρνπηθά Πρέδηα θαη Γήισζε 

Ξνιηηηθήο), Γνκεκέλεο πεξηνρέο (built-up areas), Ξνιενδνκηθέο δώλεο πξνζηαζίαο 

πνηακώλ, ηζηνξηθέο πιεκκύξεο θαη ηελ ζπρλόηεηα θαη ζνβαξόηεηα ηνπο, ρσξηά, δξόκνη, 

θιίζεηο εδάθνπο, πςνκεηξηθό αλάγιπθν εδάθνπο, πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θύζεο, 

κλεκεία θ.ι.π. Ρα ηκήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ ράξηε ηεο Δηθόλαο 9. 

4.4. Αλαγλώξηζε άιισλ πεξηνρώλ πνπ κε βάζε ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θαη 

αλεμαξηήησο εκθάληζεο ή όρη ηζηνξηθήο πιεκκύξαο θξίλνληαη λα είλαη 

ςεινύ θηλδύλνπ πιεκκπξώλ (Βήκα 6) 

Ζ πεξίπησζε ηνπ πνηακνύ ηεο Νξκήδεηαο ζπκπεξηιήθζεθε κεηά από πιεξνθνξίεο ηνπ 

Θνηλνηάξρε πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαζε 300 δεθαξίσλ πνπ βξίζθεηαη ζηε δπηηθή θαη 

ρακειόηεξε πεξηνρή ηεο Νξκήδεηαο γλσζηήο ζαλ «Βάηηελαο» ε νπνία ππνθέξεη ζπρλά 

από πιεκκύξεο. Ιεπηνκεξέο ζθεπηηθό γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ (κε θσδηθό 9) δίδεηαη 

ζηνλ Ξίλαθα 1-Ξαξάξηεκα Η.  

Ρκήκα ηνπ παξαπόηακνπ Κέξηθα πνπ δηέξρεηαη από ηελ νηθηζηηθή πεξηνρή ηεο 

Θνθθηλνηξηκηζηάο ζπκπεξηιήθζεθε επίζεο ζηνλ Ξίλαθα 1-Ξαξάξηεκα Η (κε θσδηθό 3) παξά 

ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε πιεκκύξαο ζην αξρείν, αθνύ 

ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα πξόζθαηα πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα θαη ε πεξηνρή δέρεηαη επίζεο 

έληνλε νηθηζηηθή πίεζε. Ζ ιεπηνκεξήο δηθαηνιόγεζε ζπκπεξίιεςεο ηνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ Ξίλαθα 1. 

4.5. Δληνπηζκόο άιισλ πεξηνρώλ κε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεκκύξεο πνπ 

αθνξνύλ πνηακνύο κε κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο κηθξόηεξεο ησλ 10 

km2 πνπ κε ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θαη άιινπο ηύπνπο πιεκκύξαο 

θξίλνληαη λα είλαη πεξηνρέο ςεινύ θηλδύλνπ πιεκκπξώλ (Βήκα 7 θαη 8) 

Κε αμηνιόγεζε ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ πιεκκπξώλ αλαγλσξίζηεθαλ θαη άιιεο πεξηνρέο 

νη νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ ζην Βήκα 4 θαη 5 νη νπνίεο όκσο κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία θαη ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θξίλεηαη όηη ν θίλδπλνο είλαη ζεκαληηθόο θαη ζα πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζνύλ (π. ρ. πεξηνρέο κε ιεθάλε απνξξνήο < 10 km2).  

Ρν ηκήκα πνηακνύ «Αξγάθη ηνπ Βαζηιηθνύ ζηελ Ξάθν» κε ιεθάλε απνξξνήο κηθξόηεξε 

από 10 km2 έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η. Πην ιεπηνκεξέο ζθεπηηθό 

δίδεηαη ε δηθαηνιόγεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ηνπ. 
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4.6. Δπηινγή πεξηνρώλ κε δπλεηηθά ζνβαξνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο 

Κε βάζε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία έρνπλ επηιεγεί 19 πεξηνρέο κε ζπλνιηθό κήθνο 135Km. 

Νη πεξηνρέο θαίλνληαη ζηνλ ράξηε ηεο Δηθόλαο 9 θαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, 

όπνπ γίλεηαη θαη ιεπηνκεξήο δηθαηνιόγεζε ζπκπεξίιεςεο ησλ πεξηνρώλ. Νη πεξηνρέο 

θαηαλέκνληαη ζρεηηθά νκνηόκνξθα ζε όια ηα αζηηθά θέληξα ηεο Θύπξνπ θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη θαζόινπ νξεηλέο πεξηνρέο. Ν Ξίλαθαο 1 πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα Η αλαθέξεηαη ζε 22 πεξηνρέο / ηκήκαηα πνηακώλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ή 

κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο. Πηηο πεξηνρέο απηέο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξηνρή ηεο Ιάξλαθαο πνπ αληηκεησπίδεη ζπρλά ζνβαξέο επηπηώζεηο 

από αζηηθέο πιεκκύξεο θαζώο θαη νη πεξηνρέο Ρξέκηζνπ θαη Αιάκπξαο. Νη ππόινηπεο 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζε ηκήκαηα πνηακώλ πνπ δηέξρνληαη από νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη λα έρνπλ ζπρλέο θαη ζεκαληηθέο πιεκκύξεο άκεζεο απόθξηζεο (flash 

floods). 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ηεο πόιεο ηεο Ιάξλαθαο γίλεηαη εηζήγεζε γηα 

παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο κεηά πνπ ζα νινθιεξσζνύλ (ζε 2-3 ρξόληα) ηα 

ζεκαληηθά αληηπιεκκπξηθά έξγα πνπ ζύκθσλα κε ην Ππκβνύιην  Απνρεηεύζεσλ Ιάξλαθαο 

(ελεκέξσζε ΡΑ) πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή. Ζ πεξηνρή Ιάξλαθαο ζα κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο επόκελεο πεληαεηίαο αλ θαη εθόζνλ ηα πξνβιήκαηα 

πιεκκπξώλ ζπλερίζνπλ. Ρν ίδην ζπζηήλεηαη θαη γηα ηηο πεξηνρέο Ρξέκηζνπ πνπ δηαζέηεη 

κεγάιε δώλε πξνζηαζίαο αιιά ππάξρεη απμεκέλε ηάζε αζηηθνπνίεζεο θαη γηα ηελ πεξηνρή 

Αιάκπξαο ζηελ νπνία πξνγξακκαηίδνληαη αληηπιεκκπξηθά έξγα. 

Γηα θάζε κηα πεξηνρή/ηκήκα πνηακνύ δίδεηαη ιεπηνκεξέο ζθεπηηθό πνπ αθνξά ηνπο ιόγνπο 

επηινγήο ηεο όπσο πξνέθπςε από ηελ κεζνδνινγία.  

Ζ παξνύζα έθζεζε ζπλνδεύεηαη κε ηε ζρεηηθή γεσγξαθηθή πιεξνθνξία (ζε κνξθή shape 

file) ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία παξνπζηάδεη ηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο/ηκήκαηα 

πνηακώλ καδί κε ηνλ θσδηθό ηνπο αξηζκό όπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1 (Ξαξάξηεκα Η).  

Γηα κηθξόηεξεο πεξηνρέο νη νπνίεο πξνο ην παξόλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πιεκκύξαο 

κηθξόηεξνπ βαζκνύ ζνβαξόηεηαο, γίλεηαη εηζήγεζε όπσο παξαθνινπζνύληαη θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο ζνβαξόηεηαο ησλ επηπηώζεσλ ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλόκελσλ 

απμεζεί ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο επόκελεο πεληαεηίαο. Παλ ηέηνηεο 

πεξηνρέο αλαθέξνληαη απηέο ηεο Απγόξνπ, Ιηνπεηξηνύ, Θόλλνπ, Ξεξηζηεξώλαο, Αθαθίνπ, 

Ακηάληνπ, Αλαξίηαο-Ρίκεο, Σξπζνρνύο θ.ι.π.  

Πηελ πεξίπησζε ηνπ πνηακνύ Ιηνπεηξηνύ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παξαπόηακνπ ηνπ πνπ δηέξρεηαη 

από ηελ Νηθηζηηθή πεξηνρή Ιηνπεηξηνύ παξνπζηάδνληαη ηζηνξηθά πιεκκύξεο ρακειήο 

ζνβαξόηεηαο κε πεξίνδν επαλαθνξάο 50 ρξ. Λα ζεκεησζεί πσο ε θνίηε ηνπ πνηακνύ δελ 
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θαιύπηεηαη από Εώλε Ξξνζηαζίαο θαη δηέξρεηαη από Νηθηζηηθή Εώλε Ζ2. Δπίζεο ε 

ζνβαξόηεηα ησλ επηπηώζεσλ απμάλεη ιόγσ ηόζν ηεο κηθξήο θιίζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηακνύ 

(~0,5%) όζν θαη ηεο παξόρζηαο πεξηνρήο πνπ δελ είλαη κεγαιύηεξε από 2%. 
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Δηθόλα 9: Πξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ (19) γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκπξώλ 
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5. Παξαξηήκαηα 

5.1. Παξάξηεκα Ι 

Πην Ξαξάξηεκα Η παξνπζηάδεηαη ν Ξίλαθαο Ξξνζδηνξηζκνύ Ξεξηνρώλ κε Πνβαξνύο 

Θηλδύλνπο Ξιεκκύξαο. 

5.2. Παξάξηεκα ΙΙ 

Φύιιν Αλαθνξάο γηα ηνλ Ξξνζδηνξηζκό Ξεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα 

ππάξμνπλ Πνβαξνί Γπλεηηθνί Θίλδπλνη Ξιεκκύξαο (έθζεζε γηα ππνβνιή ζηελ ΔΔ κε βάζε 

ηα ζρεηηθά «reporting sheets»). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

 

Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνύ Πεξηνρώλ κε νβαξνύο Κηλδύλνπο Πιεκκύξαο 
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CY-APSFR01 Ξεδηαίνο 
Από ην Ξνιηηηθό 
κέρξη θαη Γήκν 

Ιεπθσζίαο 
25,3 522627 3874918 531828 3892615 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ  ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ 

 

 

Ρκήκα ηνπ Ξνηακνύ Ξεδηαίνπ δηέξρεηαη από Νηθηζηηθέο Ξεξηνρέο ησλ 

Θνηλνηήησλ/Γήκσλ Ξνιηηηθνύ, Ξέξα, Δπηζθνπεηνύ, Δξγαηώλ, Τεκνιόθνπ, 

Αλάγεηαο, Ξάλσ θαη Θάησ Γεπηεξάο, Ξάλσ θαη Θάησ Ιαθαηάκεηαο, 

Έγθσκεο, Πηξνβόινπ θαη Ιεπθσζίαο. Νη παξόρζηεο πεξηνρέο ηνπ πνηακνύ 

βξίζθνληαη ζε απμεκέλε ηάζε αζηηθνπνίεζεο θαη αύμεζεο πιεζπζκνύ, ελώ 

εθηάζεηο ηεο πιεκκπξηθήο ηνπ πεξηνρήο κεηαηξέπνληαη ζε ρώξνπο 

άζιεζεο, γήπεδα, γξακκηθά πάξθα θ.η.ι. Κεγάινο αξηζκόο γεθπξηώλ 

επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπγθνηλσλίαο, ρσξίο όια λα έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί κε πιήξε δξνινγηθή / δξαπιηθή κειέηε. Αξθεηά είλαη ζε 

κνξθή Irish Bridge πνπ ειινρεύνπλ θηλδύλνπο. Ρα ηειεπηαία 150 ρξόληα 

έρνπλ θαηαγξαθεί 26 πιεκκύξεο πνιύ ρακειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 6 ρξ.), 

10 ρακειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 15 ρξ.), 4 κέηξηαο ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 38 ρξ.)  

θαη 4 πνιύ ςειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~38 ρξ.). Θάπνηεο από απηέο 

πξνθάιεζαλ θαη ζαλάηνπο. Πε όιν ην κήθνο ηνπ πνηακνύ ε θνίηε 

βξίζθεηαη ζε Εώλε Ξξνζηαζίαο Ε3 ή Γα1, θπκαηλόκελνπ πιάηνπο από 20 

κέρξη θαη 200 m κε ην κέγεζνο ησλ 100 σο 120 m λα επηθξαηεί. Ζ ύπαξμε 

ηεο Εώλεο απηήο κεηώλεη θάπσο ηνπο θηλδύλνπο ζνβαξώλ πιεκκπξηθώλ 

γεγνλόησλ θαη ηηο επηπηώζεηο από απηά. Πεκεηώλεηαη επίζεο όηη πξόζθαηα 

έρεη αλεγεξζεί εκπινπηηζηηθό θξάγκα ζηελ πεξηνρή Ρακαζνύ πνπ κε ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα επηηξέςεη θάπνηα κνξθή δηαρείξηζεο 

κεγάισλ ξνώλ.  

CY-APSFR02 Θιήκνο 
Έγθσκε, Αγ. 

Γνκέηηνο 
3,3 528718 3890517 528977 3892820 

ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ* 
ζε ζπλδπαζκό κε 

ΑΠΡΗΘΖ 
ΞΙΖΚΚΟΑ** 

ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ  

Ρκήκα ηνπ πνηακνύ Θιήκνπ δηέξρεηαη από πιήξσο αζηηθνπνηεκέλε 

πεξηνρή κε εκπνξηνβηνκεραληθέο θαη νηθηζηηθέο  δώλεο, ηελ Θξαηηθή 

Έθζεζε Θύπξνπ θαη γήπεδα άζιεζεο (Καθάξεην θαη θιεηζηά γήπεδα). Πε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο ε θνίηε ηνπ πνηακνύ είλαη δηακνξθσκέλε. Πην 

κεγαιύηεξν κήθνο ηνπ πνηακνύ απνπζηάδεη δώλε πξνζηαζίαο. Ηζηνξηθά 

ππάξρεη ζπρλή παξνπζία πιεκκπξηθώλ γεγνλόησλ πνιύ ρακειήο 

ζνβαξόηεηαο (Ρ~10-20 ρξ.), ρακειήο (Ρ~17-25 ρξ) θαη κέηξηαο (Ρ~35-

50 ρξ.). Από ην όιν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πνηακνύ ην 1,9 ρικ είλαη 

θαιπκκέλν  (ζηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή Καθεδνλίηηζζαο κέρξη θαη ηεο 

νδνύ Γξεγόξε Απμεληίνπ), ελώ θαηάληη  ηεο Απμεληίνπ, πνπ ε πεξηνρή 

είλαη ιηγόηεξν θαηνηθεκέλε, ην 1 ρικ  είλαη αθάιππην.  

 

CY-APSFR03 
Ξαξαπόηακνο 

Κέξηθα 
Θνθθηλνηξηκηζηά 2,9 519298 3890531 516603 3890467 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ρκήκα ηνπ παξαπόηακνπ ηνπ Ξνηακνύ Κέξηθα δηέξρεηαη από ηελ νηθηζηηθή 

πεξηνρή (πνιενδνκηθέο δώλεο Ζ2 θαη Ζ3) ηεο Θνθθηλνηξηκηζηάο. 

Πεκεηώλεηαη όηη ε θνίηε ηνπ πνηακνύ δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε δώλε 

πξνζηαζίαο, απμάλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν ζνβαξώλ πιεκκπξηθώλ 

γεγνλόησλ. Αλ θαη δελ ππάξρεη έλδεημε ηζηνξηθήο πιεκκύξαο, εληνύηνηο ε 

πεξηνρή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηνρέο ζνβαξνύ θηλδύλνπ ιόγσ ηεο 

εληαηηθήο αζηηθνπνίεζεο ηεο ηα ηειεπηαία ιίγα ρξόληα. 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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CY-APSFR04 Θαιόγεξνο 

Πηξόβνινο θαη 
Βηνκεραληθή 
πεξηνρή ησλ 

Ιαηζηώλ 

5,5 531252 3884331 534774 3886729 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ  

Ρκήκα ηνπ Ξνηακνύ Θαιόγεξνπ δηέξρεηαη από ηα δηνηθεηηθά όξηα Γήκνπ 

Πηξνβόινπ θαη θαηαιήγεη ζηε Βηνκεραληθή Ξεξηνρή ησλ Ιαηζηώλ. 

Πεκαληηθά ζηνηρεία απνηεινύλ ε γεηηλίαζε ηνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ ΓΠΞ, ν 

απηνθηλεηόδξνκνο Ιεπθσζίαο-Ιεκεζνύ θαη ε Δκπνξνβηνκεραληθή δώλε 

ηελ νπνία δηέξρεηαη πξηλ εηζέιζεη ζην πάξθν Αζαιάζζαο θαη θαηαιήμεη ζην 

νκώλπκν θξάγκα. Πε όιν ην κήθνο ηνπ ε θνίηε βξίζθεηαη ζε δώλε 

πξνζηαζίαο Γα1 θπκαηλόκελνπ πιάηνπο 7 κέρξη θαη 80 m κε ην κέγεζνο 

ησλ 8-10 m λα επηθξαηεί. Ζ δώλε απηή γεηηληάδεη θαηά ηόπνπο κε 

Νηθηζηηθέο Εώλεο Θα8 θαη Θα6, κε εκπνξνβηνκεραληθέο δώλεο Βδ2, Βα3, 

Δβ4 θαη Βδθ σο επίζεο θαη από Εώλε Γεκνζίσλ Σξήζεσλ Αα1. Ηζηνξηθά 

θαηαγξάθεθαλ ηνπιάρηζηνλ 1 πιεκκύξα πνιύ ρακειήο θαη 2 ρακειήο  

ζνβαξόηεηαο. 

CY-APSFRO5 

Κεξίθαο θαη 
Ξαξαπόηακνη 
Θνπηήο θαη 
Θαηνύξεο 

Ξαιηνκέηνρν θαη 
Αγίνη Ρξηκηζηάο  

6,1 519492 3884841 517385 3887516 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ρκήκα ηνπ πνηακνύ Κέξηθα δηέξρεηαη από ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο ησλ 

θνηλνηήησλ Αγίσλ Ρξηκηζηάο θαη Ξαιηνκεηόρνπ. Πηελ πεξηνρή 

Ξαιηνκεηόρνπ δέρεηαη εηζξνή από ηνπο παξαπόηακνπο Θνπηή θαη Θαηνύξε 

πνπ ηζηνξηθά παξνπζίαζαλ ηαρππιεκκύξεο ηνπιάρηζηνλ κηαο πνιύ 

ρακειήο, κίαο ρακειήο θαη κηαο κέηξηαο (Ρ ~ 100 ρξ.). Πε όιν ην κήθνο 

ηνπ ε θνίηε βξίζθεηαη ζε  δώλε πξνζηαζίαο Ε3 κέζνπ πιάηνπο 50 m ε 

νπνία γεηηληάδεη κε Νηθηζηηθέο Εώλεο Ζ1, Ζ2 θαη Ζ3. Έξγα δηακόξθσζεο 

ηνπ πνηακνύ ή ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ πνπ δηέξρνληαη από ην Ξαιηνκέηνρν 

πηζαλώο λα απμάλνπλ ηε ζνβαξόηεηα ηεο πιεκκύξαο. Ρα ηκήκαηα ησλ 2  

παξαπνηάκσλ πνπ δηέξρνληαη από ηνπ ζεκείνπ ξνήο ησλ εληόο ηεο 

νηθηζηηθήο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ καδί κε ην ηκήκα ηνπ 

πνηακνύ Κέξηθα.  

CY-APSFR06 
Αικπξόο - 

Άιπθνο 
Βηνκεραληθή 

Ξεξηνρή Γαιηνύ 
6,6 534512 3878095 537323 3879493 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ  

Ρα ηκήκαηα θαη ε ζπκβνιή ησλ πνηακώλ Αικπξνύ θαη Άιπθνπ βξίζθνληαη 

εληόο ηεο ζεκαληηθήο Βηνκεραληθήο πεξηνρήο Γαιηνύ. Ρα ηκήκαηα απηά 

επεθηάζεθαλ αλάληη ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ Ιεπθσζίαο-Ιεκεζνύ θαηά 

500m ώζηε λα ιεθζεί ππόςε θαη ην ζεκαληηθό απηό ζηνηρείν. Πε όιν ην 

κήθνο ησλ ε θνίηε βξίζθεηαη ζε δώλε πξνζηαζίαο Ε3 κέζνπ πιάηνπο 20m. 

H Βηνκεραληθή πεξηνρή Γαιηνύ είλαη πιήξσο αλαπηπγκέλε κε ζεκαληηθέο 

βηνκεραλίεο θαη κεγάιν αξηζκό εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.  Ρα ηειεπηαία 10 

ρξόληα έρνπλ θαηαγξαθεί 2 πιεκκύξεο πνιύ ρακειήο θαη 1 κέηξηαο 

ζνβαξόηεηαο. Ζ πιεκκύξα πνπ έιαβε ρώξα ζηηο  2/12/2003 πξνθάιεζε ην 

ζάλαην ζε έλα νδεγό πνπ παξαζύξζεθε κε ην απηνθίλεηό ηνπ. 

Ξαιαηόηεξεο πιεκκύξεο πηζαλώο δελ θαηαγξάθνληαλ δηόηη δελ ππήξρε 

αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή.  



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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CY-APSFRO7 
Ξνηακόο εηζξνήο 

θαη Ιίκλε 
Ξαξαιηκλίνπ 

Ξαξαιίκλη 2,8 590823 3876607 588806 3877447 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ρν ηκήκα ηνπ πνηακνύ πνπ εηζξέεη ζηε Ιίκλε Ξαξαιηκλίνπ θαη πνπ 

δηέξρεηαη από Νηθηζηηθέο Ξνιενδνκηθέο Εώλεο απνηειεί πεξηνρή θηλδύλνπ 

από πιεκκύξεο. Ρν ηκήκα ηνπ πνηακνύ δελ βξίζθεηαη ζε δώλε πξνζηαζίαο 

θαη νηθίεο βξίζθνληαη πνιύ πιεζίνλ ηεο θνίηεο ηνπ. Πηελ ίδηα πεξηνρή 

βξίζθεηαη θαη ην γήπεδν "Ράζνο Κάξθνο" ζεκείν ζπρλήο θαη κεγάιεο 

ζπλάζξνηζεο θόζκνπ.  Ζ ζνβαξόηεηα ησλ επηπηώζεσλ απμάλεη ιόγσ, ηόζν 

ηεο κηθξήο θιίζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηακνύ (~0.2%) όζν θαη ηεο παξόρζηαο 

πεξηνρήο πνπ δελ είλαη κεγαιύηεξε από 1-2% . Ζ πεξηνρή ζύκθσλα κε 

ηζηνξηθά δεδνκέλα αληηκεηώπηζε ηνπιάρηζηνλ 2 πιεκκύξεο ρακειήο  θαη 1 

κέηξηαο ζνβαξόηεηαο. Ζ παξνπζία ηεο ιίκλεο θαηάληη αλακέλεηαη λα 

επελεξγεί ζαλ ρώξνο θαηαθξάηεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ξνήο ζην ηκήκα ηνπ 

πνηακνύ θαηάληη. Ιακβάλνληαο ππόςε ηηο έληνλεο πηέζεηο δηαρσξηζκνύ 

νηθνπέδσλ θαη νηθήζεσο ζηηο πεξηνρέο γύξσ από ηε Ιίκλε θαζώο επίζεο 

θαη ην πεξηβαιινληηθό θαζεζηώο ηεο Ιίκλεο ζαλ πεξηνρή Natura 2000 

(λεξόθηδν) εθηηκάηαη όηη ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο πιεκκπξώλ ζα πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ Ιίκλε. 

 

  

CY-APSFR08 Γηαιηάο 
Λήζνπ, Ξέξα 

Σσξηό θαη Γάιη 
5,5 534359 3875375 538609 3876504 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ ΛΑΗ  

Ν πνηακόο Γηαιηάο δηέξρεηαη από ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο Ξέξα Σσξηνύ, 

Λήζνπ θαη Γαιηνύ. Ζ πεξηνρή παξνπζηάδεη απμεκέλν ξπζκό αζηηθνπνίεζεο, 

ελώ δεκόζηνη ρώξνη (γήπεδα θ.η.ι.) αλαπηύζζνληαη πιεζίνλ ηεο θνίηεο. 

Πην αλάληη ζεκείν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πνηακνύ δηέξρεηαη ν 

απηνθηλεηόδξνκνο Ιεπθσζίαο-Ιεκεζνύ θαη γηα ην ιόγν απηό ην ηκήκα 

κειέηεο ηνπ πνηακνύ επεθηάζεθε θαηά 500m. Άιιν ζεκαληηθό ζηνηρείν 

ζηελ πεξηνρή πνπ επαπμάλεη ηε ζνβαξόηεηα ησλ πιεκκπξώλ είλαη ε 

παξνπζία θαη δεκηνπξγία θαηαβνζξώλ (θαξηζηηθώλ εγθνίισλ) ιόγσ ηεο 

παξνπζίαο πεηξσκάησλ γύςσλ πνπ θαζηζηά επηζθαιή ηε ζέζε νξηζκέλσλ 

νηθηώλ. Ρν θαηλόκελν εληζρύεηαη ζηελ παξνπζία πιεκκπξηθώλ παξνρώλ. Ζ 

παξνπζία δώλεο πξνζηαζίαο Ε3 κέζνπ πιάηνπο 100-150m ζε όιν ην 

κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πνηακνύ κεηώλεη ζε θάπνην βαζκό ηηο πηζαλέο 

επηπηώζεηο από κεγάιεο πιεκκύξεο. Δπίζεο ε θαηαζθεπή εκπινπηηζηηθνύ 

θξάγκαηνο αλάληη πνπ είλαη ππό κειέηε θαη ελζσκάησζεο ηνπ ζηε 

δηαρείξηζε πιεκκπξώλ ζα είλαη βνεζεηηθή. Ηζηνξηθά έρνπλ θαηαγξαθεί 6-

7 πιεκκύξεο πνιύ ρακειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~15-20 ρξ.), θαη από κία 

ρακειήο, κέηξηαο θαη ςειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~100+ ρξ.). 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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ΚΧΓΙΚΟ 
ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΔΡΙΟΥΗ  

ΜΗΚΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

(Km) 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984  
(ΑΝΑΝΣΙ)  

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984 
(ΚΑΣΑΝΣΙ) 

ΣΤΠΟ 
 ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ 
ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔ ΚΔΠΣΙΚΟ 
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CY-APSFR09 
Ξνηακόο 

Νξκήδεηαο 
Νξκήδεηα 3,6 569046 3873369 571370 3871888 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ζ θνίηε ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ παξαπόηακνπ ηνπ πνηακνύ Νξκήδεηαο πνπ 

δηέξρεηαη ηεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο έρεη γηα 1 Θm δηακνξθσζεί κε 

αλνηθηή θαηαζθεπή από ζθπξόδεκα πιάηνπο πεξίπνπ 6-7m θαη ύςνπο 1 

m. Ν βνξεηνδπηηθόο παξαπόηακνο πνπ δηέξρεηαη ηεο πεξηνρήο «Βάηηελαο» 

δελ έρεη ππνζηεί νπνηαδήπνηε επέκβαζε. Πύκθσλα κε ηνλ θνηλνηάξρε 

πεξηνρή 300 δεθαξίσλ πνπ βξίζθεηαη ζηε δπηηθή θαη ρακειόηεξε πεξηνρή 

ηεο «Βάηηελαο» ππνθέξεη ζπρλά από πιεκκύξεο. Νη ηζηνξηθέο πιεκκύξεο 

πνπ αλαθέξνληαη ην 1983 θαη 2010 πιεκκύξηζαλ ηελ πεξηνρή ζε ύςνο 

0,5-1 m. Ρν ηζηνξηθό αξρείν πιεκκπξώλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ 

αλαθέξεη πιεκκύξεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ρν πξόζθαην όκσο 

δαπαλεξό έξγν δηακόξθσζεο ηεο θνίηεο, όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, 

απνηειεί έλδεημε ύπαξμεο πξνβιήκαηνο ζηελ πεξηνρή. Αλ θαη αλακέλεηαη 

όηη κε ην έξγν απηό έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε ησλ θηλδύλσλ από 

πιεκκύξεο, εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα κειεηεζνύλ θαη νη θίλδπλνη από ην 

βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηνπ πνηακνύ θαη ηαπηόρξνλα λα εμεηαζηεί θαη 

αμηνινγεζεί ε πθηζηάκελε δηακόξθσζε ηεο θνίηεο πνπ έρεη γίλεη αλ 

ζπλάδεη κε ηελ πδξνινγία ηεο πεξηνρήο. Λα ζεκεησζεί όηη ε Νξκεδεηα 

είλαη εληόο ησλ Βξεηηαληθώλ Βάζεσλ θαη δελ θαιύπηεηαη από ηε Γήισζε 

πνιηηηθήο ηεο Ξνιενδνκίαο. Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δώλε πξνζηαζίαο γηα 

ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ. 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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ΚΧΓΙΚΟ 
ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΔΡΙΟΥΗ  

ΜΗΚΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

(Km) 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984  
(ΑΝΑΝΣΙ)  

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984 
(ΚΑΣΑΝΣΙ) 

ΣΤΠΟ 
 ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ 
ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔ ΚΔΠΣΙΚΟ 
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CY-APSFR10 
Αξράγγεινο-
Θακίηζεο θαη 
Ξαξαπόηακνο 

Αξαδίππνπ-
Ιηβάδεηα 

9,95 552399 3867809 559115 3867333 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ρκήκα ηνπ Ξνηακνύ Θακκίηζε κεηά ηε ζπκβνιή ηνπ κε ηνλ πνηακό 

Αξράγγειν ζηελ πεξηνρή Οηδνειηάο ξέεη γηα 2300m αθνινπζώληαο ην 

βνξεηόηεξν όξην ηεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο θαη ησλ νηθηζηηθώλ 

πνιενδνκηθώλ δσλώλ ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ. Βόξεηα ηεο θνίηεο ε πεξηνρή 

είλαη Γεσξγηθή Εώλε. Ζ θνίηε βξίζθεηαη ζε δώλε πξνζηαζίαο Γα2 κέζνπ 

πιάηνπο 40-50 m. Πηε ζπλέρεηα ν πνηακόο ξέεη γηα 2500 m ζε Γεσξγηθή 

Εώλε κέρξη λα εηζέιζεη ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο Ιεηβαδηώλ από όπνπ γηα 

2700 m ξέεη κέρξη ηε ζάιαζζα. Πηελ πεξηνρή Ιεηβαδηώλ δελ ππάξρεη δώλε 

πξνζηαζίαο ηεο θνίηεο. Ξαξαπόηακνο από βνξεηναλαηνιηθά δηέξρεηαη 

επίζεο ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο Ιεηβαδηώλ θαη ελώλεηαη κε ηνλ πνηακό 

Θακκίηζε 500m από ηε ζάιαζζα. Πηελ πεξηνρή Ιεηβαδηώλ ν πνηακόο 

δηέξρεηαη από Νηθηζηηθέο Εώλεο Θα6 θαη Θα8, Εώλε Δκπνξηθώλ θαη άιισλ 

ιεηηνπξγηώλ Δβ6, θαη από Εώλε Νηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Βε1. Νη 

πεξηνρέο Αξαδίππνπ θαη Ιεηβαδηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξνύο 

θηλδύλνπο πιεκκπξώλ αληηκεησπίδνληαη εληαία εθ' όζσλ νη ίδηνη πνηακνί 

δηέξρνληαη θαη από ηηο δύν πεξηνρέο. Πύκθσλα κε ην αξρείν ηζηνξηθώλ 

πιεκκπξώλ νη πεξηνρέο Αξαδίππνπ θαη Ιεηβαδηώλ έρνπλ ππνζηεί 

ηνπιάρηζηνλ 5 πιεκκύξεο πνιύ ρακειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 20ρξ.) θαη κία 

ρακειήο θαη κία κέηξηα ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 100ρξ). Πεκαληηθό ζηνηρείν ζηα 

Ιεηβάδηα είλαη ε πνιύ ρακειή θιίζε ηεο ηνπνγξαθίαο πνπ δελ επηηξέπεη 

ηελ ηαρεία εθξνή πιεκκπξώλ πξνο ηε ζάιαζζα, ελώ ζηελ Αξαδίππνπ ε 

γεηηλίαζε ηεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο κε ηελ θνίηε δεκηνπξγεί ζνβαξνύο 

θηλδύλνπο. Ζ δώλε πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή Αξαδίππνπ πξνζθέξεη θάπνηα 

κείσζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο. Λα ζεκεησζεί όηη ζηελ πεξηνρή 

Ιεηβαδηώλ έρνπλ γίλεη παιαηόηεξα θάπνηα έξγα δηακόξθσζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θνίηεο, ελώ βξίζθνληαη ππό κειέηε αληηπιεκκπξηθά έξγα 

(θξάγκαηα) ηόζν γηα ηνλ Αξράγγειν όζν θαη γηα ηνλ Θακκίηζε ζε ζεκεία 

αλάληη ηεο θνηλόηεηαο Αξαδίππνπ. 

CY-APSFR11 
Ξνηακόο 
Θακάξσλ  

Θακάξεο 
Ιάξλαθαο 

6,7 553139 3863686 558321 3862254 

ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ 
ζε ζπλδπαζκό κε 

ΑΠΡΘΖ 
ΞΙΖΚΚΟΑ 

ΛΑΗ ΛΑΗ  ΛΑΗ 

Ρκήκα ηνπ πνηακνύ Θακάξσλ δηέξρεηαη από ηελ νηθηζηηθή πεξηνρή 

«Θακάξεο» (ζπλνηθηζκόο πξνζθύγσλ θαη λέα νηθηζηηθή πεξηνρή) θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνύ δηέιζεη πιεζίνλ ηνπ ζηαζκνύ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ 

απνβιήησλ ηνπ ζπλνηθηζκνύ ηεο πεξηνρήο (πηζαλώο αλελεξγόο), ηνπ 

θύξηνπ δξόκνπ Ιάξλαθαο-Ιεκεζνύ θαη ηνπ κλεκείνπ Θακάξσλ θαηαιήγεη 

λα ξέεη πξνο ηε ζάιαζζα δηακέζνπ θνίηεο παξάιιειεο κε ην ζύλνξν ηεο 

πεξηνρήο ηεο Αιπθήο Ιάξλαθαο. Ζ όιε πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα ε πεξηνρή ηνπ 

ζπλνηθηζκνύ έρνπλ ρακειό αλάγιπθν, θαη αθόκε πεξηζζόηεξν ε πεξηνρή 

ηνπ θύξηνπ δξόκνπ θνληά ζην κλεκείν Θακάξεο. Από ζεκείν 460 m αλάληη 

ηνπ δξόκνπ κέρξη ηνπ έινπο θαηάληη, ε θνίηε έρεη δηακνξθσζεί ππόγεηα 

γηα ηε δηέιεπζε ηεο ξνήο, ηεο νπνίαο ε δξνινγηθή/δξαπιηθή επάξθεηα 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί. Από ην ηζηνξηθό αξρείν πιεκκπξώλ πξνθύπηεη όηη 

ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ε πεξηνρή έρεη ππνζηεί πιεκκύξεο πνιύ ρακειήο 

ζνβαξόηεηαο (Ρ ~ 8ρξ.), ρακειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ ~ 10ρξ.) θαη κέηξηαο  

ζνβαξόηεηαο (Ρ ~ 30ρξ). Ζ πθηζηάκελε θνίηε πνπ δηέξρεηαη ηεο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο δελ βξίζθεηαη ζε δώλε πξνζηαζίαο.  



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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ΚΧΓΙΚΟ 
ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΔΡΙΟΥΗ  

ΜΗΚΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

(Km) 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984  
(ΑΝΑΝΣΙ)  

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984 
(ΚΑΣΑΝΣΙ) 

ΣΤΠΟ 
 ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ 
ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔ ΚΔΠΣΙΚΟ 
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*** Ρξέκηζνο  Θίηη - Ξεξβόιηα 4,2 551937 3856919 551537 3853294 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ρν ηκήκα ηνπ πνηακνύ Ρξέκηζνπ θαηάληη ηνπ νκώλπκνπ εκπινπηηζηηθνύ 

θξάγκαηνο Θηηίνπ (1.6 εθ.θπβ.κ) δηέξρεηαη από ηελ νηθηζηηθή πεξηνρή 

Θηηίνπ γηα 1500 m, ζηε ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζε δώλε πξνζηαζίαο Ε1 

(πεξηνρή αλαδαζκνύ) γηα 2000 m θαη θαηαιήγεη ζηε Ξαξαιηαθή 

Ρνπξηζηηθή δώλε γηα κήθνο 700 m. H θνίηε ηνπ πνηακνύ βξίζθεηαη ζε 

δώλε πξνζηαζίαο Ε3 κέζνπ πιάηνπο 30-40m ζηελ νηθηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή 

πεξηνρή, θαη 80-100 m ζηελ πεξηνρή Ε1. Πηελ πεξηνρή Θηηίνπ θαη ζηε 

ηνπξηζηηθή δώλε παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθά ξαγδαία αζηηθνπνίεζε. Πηελ 

πεξηνρή αλαδαζκνύ παξαηεξείηαη επίζεο κηα απμεκέλε ηάζε αλέγεξζεο 

κεκνλσκέλσλ θαηνηθηώλ - επαύιεσλ. Θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ ππάξρνπλ 

αξθεηά αλαρώκαηα θαη ρσκάηηλα θξάγκαηα γηα ζθνπνύο ηερλεηνύ 

εκπινπηηζκνύ ηνπ πδξνθνξέα, ελώ ζπρλά αθήλνληαη πνζόηεηεο από ην 

θξάγκα λα ξένπλ πξνο θαηάληη γηα ζθνπνύο εκπινπηηζκνύ θαηά απαίηεζε 

ησλ Ρνπηθώλ Αξδεπηηθώλ Αξρώλ. Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε πνπ επηηειείηαη θαη 

ν εκπινπηηζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ πνηακνύ κε ηα πδαηηθά έξγα πνπ 

δηαζέηεη ζα πξέπεη λα κειεηεζνύλ γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ζνβαξώλ 

πιεκκπξώλ ζηελ πεξηνρή. Λα ζεκεησζεί όηη ηόζν ην εκπινπηηζηηθό 

θξάγκα όζν θαη ε παξνπζία δώλεο πξνζηαζίαο ζε όιν ην κήθνο ηνπ 

πνηακνύ κεηώλεη ηνπο ζνβαξνύο θίλδπλνπο πιεκκπξώλ. Ξιεκκπξηθά 

γεγνλόηα  πνιύ ρακειήο, ρακειήο θαη κέηξηαο ζνβαξόηεηαο  αξαηήο 

ζπρλόηεηαο έρνπλ θαηαγξαθεί.  

CY-APSFR12 Θνζηελάο 
 Κεζόγε, 
Ξάθνο, 

Σιώξαθαο 
9,4 451275 3852925 445215 3849300 

ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ 
ζε ζπλδπαζκό κε 

ΑΠΡΘΖ 
ΞΙΖΚΚΟΑ 

NAI NAI   

Ν πνηακόο Θνζηελάο πεγάδεη από ηα πςώκαηα ηεο Κεζόγεο θαη κε ζρεηηθά 

κεγάιε θιίζε (5-6%) θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα (7 km θαηάληη). Γηέξρεηαη 

από πεξηνρέο πνπ αλαπηύζζνληαη νηθηζηηθά κε ζρεηηθά ξαγδαίν ξπζκό ελώ 

ε παξαιηαθή δώλε έρεη αλαπηπρζεί κε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη 

ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα. Ζ θνίηε ηνπ πνηακνύ θαηά ηόπνπο θαιύπηεηαη από 

Εώλε Ξξνζηαζίαο κέζνπ πιάηνπο 30-40 m. Ζ ζνβαξόηεηα ησλ 

πιεκκπξώλ ηεο πεξηνρήο ζπλερώο απμάλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

νηθηζηηθή αλάπηπμε εληόο ηεο πιεκκπξηθήο πεξηνρήο ηνπ πνηακνύ, θαη ηεο 

νξκεηηθόηεηαο ηεο ξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ ιόγσ ηεο θπζηθήο ηνπ θιίζεο. Δλ 

όςε ηνύηνπ ν πνηακόο απηόο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ώζηε λα ιεθζνύλ νη 

απαξαίηεηεο πξόλνηεο γηα νκαιή παξνρέηεπζε ησλ πιεκκπξώλ. Πην πνιύ 

πξόζθαην παξειζόλ έρνπλ ζεκεησζεί πιεκκύξεο πνιύ ρακειήο 

ζνβαξόηεηαο κε επαλαθνξά 5 ρξόληα. 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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ΚΧΓΙΚΟ 
ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΔΡΙΟΥΗ  

ΜΗΚΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

(Km) 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984  
(ΑΝΑΝΣΙ)  

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984 
(ΚΑΣΑΝΣΙ) 

ΣΤΠΟ 
 ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ 
ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔ ΚΔΠΣΙΚΟ 
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CY-APSFR13 Ιηκλάξθα 
Ξόιε ηεο 
Ξάθνπ 

5,4 449491 3849554 447002 3845561 

ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ 
ζε ζπλδπαζκό κε 

ΑΠΡΘΖ 
ΞΙΖΚΚΟΑ 

NAI NAI   

Ν πνηακόο Ιηκλάξθα πεγάδεη από ηελ εκηνξεηλή πεξηνρή ΚέζαΣσξηνύ θαη 

Άξκνπ θαη θπξίσο δηέξρεηαη από ηα αλαηνιηθά δηνηθεηηθά όξηα ηεο Ξόιεο 

ηεο Ξάθνπ από πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξόζθαηα έληνλε 

αζηηθνπνίεζε. Ρν ηκήκα ηνπ πνηακνύ πνπ ελδηαθέξεη αξρίδεη από ζεκείν 

450m αλάληη ηνπ ζεκαληηθνύ θπθινθνξηαθό θόκβνπ επί ηνπ 

απηνθηλεηόδξνκνπ Ιεκεζνύ-Ξάθνπ θαη ξέεη ζε Εώλε Ξξνζηαζίαο κέζνπ 

πιάηνπο 60-70m αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κέρξη θαη 20 m, κέρξη  

1700 m θαηάληη, ζην ύςνο ηνπ Ξαθηαθνύ Αζιεηηθνύ γεπέδνπ. Από ηνπ 

ζεκείνπ απηνύ θαη γηα 3 km κέρξη ηε ζάιαζζα δηέξρεηαη από Νηθηζηηθέο θαη 

Ρνπξηζηηθέο Εώλεο ρσξίο ηελ ύπαξμε Εώλεο Ξξνζηαζίαο. Ήδε κεηαμύ ηνπ 

θπθινθνξηαθνύ θόκβνπ θαη ηνπ γεπέδνπ ππάξρνπλ αξθεηέο αλαπηύμεηο 

εκπνξνβηνκεραληθέο θαη νηθηζηηθέο εληόο ηεο δπλεηηθήο πιεκκπξηθήο 

πεξηνρήο ηνπ πνηακνύ. Ρα ηειεπηαία 10 ρξόληα πνπ αλαπηύρζεθε ε 

πεξηνρή δηακέζνπ ηεο νπνίαο ξέεη ν ρείκαξξνο, παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα πιεκκύξαο ζηνλ θπθινθνξηαθό θόκβν ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ 

θαη ηνπ θόκβνπ παξά ην Ξαθηαθό γήπεδν θαη ζηελ παξαιηαθή Ιεσθόξν 

Ξνζεηδώλνο. Ξνιύ Σακειήο ζνβαξόηεηαο πιεκκύξεο κε επαλαθνξά 3 

ρξόληα θαη κέηξηαο ζνβαξόηεηαο κε επαλαθνξά 5 ρξόληα έρνπλ θαη κηαο 

ςειήο ζνβαξόηεηαο έρνπλ θαηαγξαθεί. Νη ξνέο αλακέλνληαη λα 

απμάλνληαη κε ηε ζπλερή αζηηθνπνίεζε θαη πηζαλή έληαμε ηνπ πνηακνύ 

ζαλ απνδέθηε αζηηθώλ όκβξησλ πδάησλ. 

CY-APSFR14 
Ξνηακόο ηεο 
Γεξκαζόγεηαο 

Γεξκαζόγεηα 6,1 507738 3844579 508033 3838997 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ρν ηκήκα ηνπ πνηακνύ Γεξκαζόγεηαο θαηάληη ηνπ νκώλπκνπ θξάγκαηνο 

(13,6 εθ.θπβ. κ) δέρεηαη ξνέο από ππεξρεηιίζεηο θαη εηζξνέο από κηθξνύο 

παξαπνηάκνπο θαη ηνπηθή βξνρόπησζε. Θαηά ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε 

ζάιαζζα 6 Θm βξίζθεηαη ζε δώλε πξνζηαζίαο Γα2 κέζνπ πιάηνπο 375 m 

κέρξη 800 m από ηελ παξαιία πνπ βξίζθεηαη ε Ρνπξηζηηθή, Νηθηζηηθή θαη 

Εώλε Δκπνξηθώλ θαη άιισλ ιεηηνπξγηώλ. Ν πδξνθνξέαο πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πιεκκπξηθή πεξηνρή ηνπ πνηακνύ εκπινπηίδεηαη ηερλεηά κε 

απνδεζκεύζεηο από ην θξάγκα θαη ην Λόηην Αγσγό θαη ην λεξό 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πδξεπηηθνύο ζθνπνύο γηα ηελ πεξηνρή Γεξκαζόγεηαο - 

Ακαζνύληαο θαη ηε Ιεκεζό. Ρα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη απμεκέλε 

αζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ πνηακνύ θαη πηέζεηο γηα δεκόζηεο ρξήζεηο 

εθηάζεσλ εληόο ηεο Εώλεο Ξξνζηαζίαο (π.ρ γήπεδα, ρώξνη ζηάζκεπζεο 

θ.η.ι).   Ρν θξάγκα επελεξγεί ζαλ αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο πιεκκπξώλ, 

αιιά δελ παύεη λα ππάξρεη ν ζνβαξόο θίλδπλνο πιεκκπξώλ ζε πεξηόδνπο 

πνπ ην θξάγκα είλαη πιήξεο ή ζρεδόλ πιήξεο. 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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ΚΧΓΙΚΟ 
ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΔΡΙΟΥΗ  

ΜΗΚΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

(Km) 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984  
(ΑΝΑΝΣΙ)  

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984 
(ΚΑΣΑΝΣΙ) 

ΣΤΠΟ 
 ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ 
ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔ ΚΔΠΣΙΚΟ 
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CY-APSFR15 
Ξνηακόο Βαζηάο 
θαη Ξαξαπόηακνο 

Βαζηά 

Κέζα Γεηηνληά, 
Αγ. Αζαλάζηνο 
θαη Αλαηνιηθή 

πεξηνρή 
Ιεκεζνύ 

11,8 502589 3842348 
506484-
504308 

3838447-
3837022 

ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ 
ζε ζπλδπαζκό κε 

ΑΠΡΘΖ 
ΞΙΖΚΚΟΑ 

ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ν πνηακόο Βαζηάο πεγάδεη από ηνπο ιόθνπο ηεο πεξηνρήο Φαζνύιαο θαη 

Ππηηάιη Ιεκεζνύ πεξίπνπ 8-10 km από ην θέληξν ηεο πόιεο Ιεκεζνύ. Πε 

ζεκείν 450 m αλάληη ηνπ απηνθηλεηόδξνκνύ Ιεκεζνύ-Ξάθνπ ν πνηακόο 

δηαρσξίδεηαη ζε 2 ηκήκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αζηηθή πεξηνρή Ιεκεζνύ 

θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα.  

Ρν δπηηθό ηκήκα ηνπ πνηακνύ Βαζεηά δελ θαίλεηαη λα δηαζέηεη θνίηε.  Ρν 

κεγαιύηεξν ηνπ κέξνο έρεη θαιπθζεί κε θηίξηα θαη θαηνηθίεο. Ξαξακέλεη ε 

πεξηνρή λα βξίζθεηαη ζε ηνπνγξαθηθό ρακειό θαη λα  ζπγθεληξώλεη ξνή 

όκβξησλ λεξώλ. Από ηνπ ζεκείνπ 500 θαηάληη ηνπ πξώελ Αζελατδίνπ  

Γπκλαζίνπ ε θνίηε ελώλεηαη κε ηελ παιηά θνίηε ηνπ πνηακνύ Γαξύιιε θαη 

θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα παξά ην παιαηό ιηκάλη. 

Ρν αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ πνηακνύ αθνινπζεί πνξεία ζε ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλε νηθηζηηθή πεξηνρή, κέρξη ηε Ιεσθόξν Καθεδνλίαο. Πηα 650 

m θαηάληη ηνπ ζεκείνπ απηνύ ελώλεηαη κε παξαπόηακν πνπ πεγάδεη από 

ηελ πεξηνρή Αγ. Αζαλαζίνπ θαη καδί αθνινπζνύλ πνξεία παξάιιειε κε 

ηελ νδό Γξίβα Γηγελή εθβάιινληαο ζηε ζάιαζζα παξά ην μελνδνρείν 

'Holiday Inn'. Ζ θνίηε ζε όιν ην κήθνο ηεο δελ θαιύπηεηαη από Εώλε 

Ξξνζηαζίαο. Γηέξρεηαη κέζα από Νηθηζηηθέο, Δκπνξνβηνκεραληθέο θαη 

Ρνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Ξαξά ηελ ύπαξμε  πδξαπιηθώλ έξγσλ θαηά ηόπνπο, 

ηαρππιεκκύξεο κεγάιεο ξνήο κε επαλαθνξά πάλσ από 20 ρξόληα 

πξνθαινύλ πξνβιήκαηα θαη ειινρεύνπλ θηλδύλνπο. Νη ξνέο ηνπ πνηακνύ 

απηνύ απμήζεθαλ    θαη αλακέλνληαη λα απμεζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν κε 

ηε ζπλερή αζηηθνπνίεζε θαη λέσλ πεξηνρώλ. Ρα ζπλήζε έξγα γηα 

απνρέηεπζε αζηηθώλ όκβξησλ δελ θαιύπηνπλ ηαρππιεκκύξεο ηνπ 

κεγέζνπο πνπ παξνπζηάδνληαη από ηνλ πνηακό απηό. Δίλαη πνιύ πηζαλό 

θαη ινγηθό ην απνρεηεπηηθό ζρέδην ησλ πεξηνρώλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη 

ν πνηακόο απηόο λα ηνλ ελζσκαηώλεη ζαλ θπζηθό απνδέθηε.  



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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ΚΧΓΙΚΟ 
ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΔΡΙΟΥΗ  

ΜΗΚΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΟΣΑΜΟΤ 

(Km) 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984  
(ΑΝΑΝΣΙ)  

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 
WGS_1984 
(ΚΑΣΑΝΣΙ) 

ΣΤΠΟ 
 ΠΛΗΜΜΤΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ 
ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔ ΚΔΠΣΙΚΟ 
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CY-APSFR16 
Λέα θαη παιηά 
θνίηε πνηακνύ 

Γαξύιιε 

 Ξνιεκίδηα, 
Ιεκεζόο (4 Αγ. 
Αληώληνο θαη 
Θαξλάγην) 

10 499899 3840961 
502581-
503853 

3835582-
3836413 

ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ 
ζε ζπλδπαζκό κε 

ΑΠΡΘΖ 
ΞΙΖΚΚΟΑ 

NAI NAI   

Ρν ηκήκα ηνπ Ξνηακνύ Γαξύιιε 1300m θαηάληη ηνπ θξάγκαηνο ησλ 

Ξνιεκηδηώλ δηέξρεηαη από νηθηζηηθή πεξηνρή, ρσξίο ε θνίηε λα θαιύπηεηαη 

από Εώλε Ξξνζηαζίαο. Από ην ζεκείν ηεο Ιεσθόξνπ Καθεδνλίαο ν 

πνηακόο έρεη εθηξαπεί ζε λέα θνίηε πνπ θαηαιήγεη ζην «Θαξλάγην» 

Ιεκεζνύ. Ζ παιαηά θνίηε ηνπ πνηακνύ δηέξρεηαη από ηελ πεξηνρή 4 

Φαλάξηα θαη ηελ εθθιεζία Αγ. Αλησλίνπ θαηαιήγνληαο ζηε ζάιαζζα. Ζ 

παιαηά θνίηε δέρεηαη θαη ξνή από ην δπηηθό ηκήκα ηνπ πνηακνύ Βαζεηά ζε 

ζεκείν 500m θαηάληη ηνπ πξώελ Αζελατδίνπ Γπκλαζίνπ.  Ηζηνξηθέο 

αλαθνξέο γηα πιεκκύξεο αλαθέξνληαη ζε ηεξάζηηεο δεκηέο θαη ζύκαηα 

(1880 θαη παιαηόηεξα), ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθηξνπή ηνπ Γαξύιιε. 

Κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Ξνιεκηδηώλ (3,4 εθ.θπβ.κ) θαη ηελ 

εθηξνπή ηνπ Γαξύιιε νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη έρνπλ πεξηνξηζηεί πιελ ηεο 

πεξίπησζεο ππεξρείιηζεο ηνπ θξάγκαηνο. Νη ζεκεξηλέο θνίηεο ηνπ 

πνηακνύ παξακέλνπλ ζαλ απνδέθηεο όκβξησλ πδάησλ θαη αλακέλεηαη όηη 

εληάζζνληαη όπνπ είλαη δπλαηό ζηα ηνπηθά ζρέδηα απνρέηεπζεο όκβξησλ. 

Ιόγσ ηεο πνξείαο ησλ ηκεκάησλ δηά κέζνπ νηθηζηηθώλ θαη 

εκπνξνβηνκεραληθώλ θαη ηεο απνπζίαο δσλώλ πξνζηαζίαο αιιά θαη ηεο 

δηακόξθσζεο (ππό θαηαζθεπή) ρώξσλ δεκόζηαο ρξήζεο (Γξακκηθνύ 

πάξθνπ, παηδόηνπσλ θ.η.ι.) ε εμαζθάιηζε ζσζηήο δηαρείξηζεο πιεκκπξώλ 

ρακειήο θαη κέηξηαο ζνβαξόηεηαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Πην παξειζόλ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ηζηνξηθέο πιεκκύξεο πνιύ ρακειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 

20ρξ.) θαη ρακειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 50ρξ.) 

CY-APSFR17 
Αξγάθη ηνπ 
Καξθέηνπ-
Ύςσλαο 

Ύςσλαο 2,7 495840 3840542 495960 3837994 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ NAI NAI NAI  

Ρκήκα ηνπ πνηακνύ «Αξγάθη ηνπ Καξθέηνπ» ξέεη δίπια ηεο Βηνκεραληθήο 

πεξηνρήο ηνπ Ύςσλα θαη δηέξρεηαη από ην Γπηηθό  κέξνο ηεο νηθηζηηθήο 

πεξηνρήο ηνπ. Ζ θνίηε κέρξη γηα 1200m από ηελ Βηνκεραληθή πεξηνρή 

θαιύπηεηαη από Εώλε Ξξνζηαζίαο κέζνπ πιάηνπο 30-40m. Ρν ηζηνξηθό 

αξρείν πιεκκπξώλ αλαθέξεηαη ζε πιεκκπξηθά γεγνλόηα ρσξίο όκσο λα 

θαζνξίδεη επαθξηβώο ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί, παξ' όιν πνπ 

ελδερόκελα νη δεκηέο θαίλεηαη λα είλαη ζηηο πεξηνρέο θαηάληη ηνπ ρσξηνύ 

Ύςσλα. Ονή ηνπ πνηακνύ θαηαιήγεη κέρξη θαη δπηηθά ηνπ Ιηκαληνύ όπνπ 

καδί κε ξνέο από άιια πδαηνξεύκαηα δεκηνπξγνύλ ηα πιεκκπξηθά 

θαηλόκελα ζηελ πεξηνρή Εαθαθίνπ. (πεξηνρή Κίιησλνο θ.η.ι) 

CY-APSFR18 Θνκήηεο Αζηξνκεξίηεο 3,8 505774 3887297 502692 3888857 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ρκήκα ηνπ πνηακνύ Θνκήηε δηέξρεηαη ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηνπ 

Αζηξνκεξίηε (νηθηζηηθέο δώλεο Ζ1, Ζ2 θαη Ζ3). Πην ηκήκα απηό ε θνίηε  

δελ βξίζθεηαη ζε δώλε πξνζηαζίαο. Ζ ηερλεηή δηακόξθσζε ηεο θνίηεο ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ πνηακνύ πηζαλώο λα απμάλεη ηε ζνβαξόηεηα ησλ 

επηπηώζεσλ από πιεκκύξεο. Πην πξόζθαην παξειζόλ  έρεη θαηαγξαθεί 

ηνπιάρηζηνλ 1 πιεκκύξα  κέηξηαο ζνβαξόηεηαο  (18/1/2010) 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  
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*** Ξνηακόο Άκκνο  Αιάκπξα 3,2 536062 3873241 537243 3871860 ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ ΛΑΗ ΛΑΗ   

Ζ θνηλόηεηα Αιάκπξαο αληηκεησπίδεη νμύ πξόβιεκα δηνρέηεπζεο ησλ 

όκβξησλ λεξώλ πνπ θέξεη ν ρείκαξξνο Άκκνο ιόγσ ηεο ηνπνγξαθίαο αιιά 

θαη ηδηαίηεξα ιόγσ ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ Ιεπθσζίαο-Ιεκεζνύ ν νπνίνο 

νπζηαζηηθά δηρνηνκεί ηελ πεξηνρή. Ξιεκκύξεο άκεζεο απόθξηζεο ή 

ηαρππιεκκύξεο πνπ πξνθύπηνπλ αδπλαηνύλ λα δηνρεηεπηνύλ θαηάληη ηνπ 

απηνθηλεηνδξόκνπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ θνηλόηεηα θαη ζηελ ζπγθνηλσλία πνπ πξνζθέξεη ε βαζηθή αξηεξία 

ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ. Ρα ηκήκαηα ησλ ρεηκάξξσλ πνπ δηέξρνληαη από 

ηελ Νηθηζηηθή πεξηνρή δελ θαιύπηνληαη από Εώλε Ξξνζηαζίαο θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο ε θνίηε είλαη αζαθήο ιόγσ αλζξσπίλσλ επεκβάζεσλ. 

Ρελ ηειεπηαία δεθαεηία (δειαδή κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

απηνθηλεηνδξόκνπ) ππήξμε 1 πιεκκύξα πνιύ ρακειήο ζνβαξόηεηαο 

(2000) θαη 1 κέηξηαο ζνβαξόηεηαο (2009).  

CY-APSFR19 
Αξγάθη ηνπ 

Βαζηιηθνύ ζηελ 
Ξάθν 

Ξόιε ηεο 
Ξάθνπ 

7,4 449757 3851072 446446 3846074 

ΡΑΣΞΙΖΚΚΟΑ 
ζε ζπλδπαζκό κε 

ΑΠΡΘΖ 
ΞΙΖΚΚΟΑ 

NAI NAI   

Ρν Αξγάθη ηνπ Βαζηιηθνύ ζηελ Ξάθν πεγάδεη από ηελ πεξηνρή Κεζόγεο θαη 

δηέξρεηαη από ηελ Νηθηζηηθή πεξηνρή ηεο αλάπηπμεο ηεο Ξόιεο ηεο Ξάθνπ 

πξνο Κεζόγε πξηλ θαηαιήμεη ζηε ζάιαζζα (6500m). Ξέξαλ ηνπ πιάηνπο 

ηεο θπζηθήο θνίηεο δελ πξνζθέξεηαη νπνηαδήπνηε Εώλε Ξξνζηαζίαο, κε 

απνηέιεζκα νηθίεο θαη εγθαηαζηάζεηο Γεκόζηαο ρξήζεο λα βξίζθνληαη πνιύ 

θνληά ή κέζα ζηελ θνίηε (π.ρ Θνιπκβεηήξην Ξάθνπ). Ρν αξγάθη αλ θαη 

έρεη ιεθάλε απνξξνήο κηθξόηεξε από 10 ηεηξ.ρικ ελ ηνύηνηο ιόγσ ηεο 

θιίζεο θαη ηεο δηέιεπζεο ηνπ από νηθηζηηθή πεξηνρή θαη Ρνπξηζηηθέο θαη 

Δκπνξηθέο Εώλεο θξίλεηαη νξζό λα εληαρζεί ζηηο πεξηνρέο κε πιεκκύξεο 

ζνβαξνύ θηλδύλνπ. Λα ζεκεησζεί όηη ε πεξηνρή ηνπ θνιπκβεηεξίνπ 

Ξάθνπ, ρώξνο ζπρλήο θαη κεγάιεο ζπλάζξνηζεο θόζκνπ, έρεη πιεγεί από 

πιεκκύξεο ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα κε ζνβαξέο 

δεκηέο. Ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο αλακέλεηαη όηη ηα 

πιεκκπξηθά γεγνλόηα ζα είλαη πην ζπρλά κε ζνβαξέο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο θαη πηζαλέο επηπηώζεηο ζηε αλζξώπηλε πγεία. Ρν ξέκα δηαζέηεη  

θνίηε κέρξη 1.8 ρικ από ζάιαζζα. Ππγθεθξηκέλα ππάξρεη θνίηε κέρξη ηελ 

δηαζηαύξσζε Αλδξέα Νκήξνπ θαη Πσηεξάθε Καθξίδε. Από ηνπ ζεκείνπ 

απηνύ εηζέξρεηαη ζε θαιακηώλεο (0.4 ρικ) . Από ην ζεκείν απηό ε ύπαξμε   

θνίηεο  ή νρεηνύ είλαη αδηεπθξίληζηε. Από ηνπ ζεκείνπ απηνύ θαη θαηάληη 

πξνο ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή Θάησ Ξάθνπ δελ θαίλεηαη  ην αξγάθη λα 

δηαζέηεη θνίηε.  
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**** 
Αζηηθή 

Ξιεκκύξα 
Ιαξλάθαο 

Ξόιε ηεο 
Ιάξλαθαο 

     
ΑΠΡΗΘΖ  

ΞΙΖΚΚΟΑ 
ΛΑΗ ΛΑΗ  ΛΑΗ 

Ζ πεξηνρή ηεο Ξόιεο ηεο Ιάξλαθαο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ησλ 

Ιεσθόξσλ Ππύξνπ Θππξηαλνύ (πξώελ Ρηκάγηα), Ξεηξάθε Θππξηαλνύ-

Ξαηξώλ-Αλαγελλήζεσο, Γ.Θξαληδηώηε, Γ. Γηγελή, Αξηέκηδνο θαη Θνηδά 

Ρεπέ ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 3-3.5 Ρεηξ. Σικ αληηκεησπίδεη πνιύ 

ζπρλά πξόβιεκα αζηηθώλ πιεκκπξώλ πνπ θαηά θύξην ιόγν έρνπλ 

νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο αιιά θαη ελδερόκελα επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε 

πγεία. Ηδηαίηεξα, νη πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη είλαη ηνπ Αγ. Ιαδάξνπ, ηεο 

Κεηξόπνιεο θαη ηεο Σξπζνπνιίηηζζαο. Ζ δηόδεπζε ησλ όκβξησλ πδάησλ 

ζηελ πεξηνρή είλαη δύζθνιε ιόγσ ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο κε ύπαξμεο 

νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ απνδέθηε. πάξρνπλ ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία 

αληιηνζηαζίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδό Ξαηξώλ πνπ ζα αληιεί ηα 

όκβξηα ζηνλ νρεηό ηεο Ιεσθόξνπ Ππ. Θππξηαλνύ θαη από εθεί ζα 

θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα. Ηζηνξηθέο πιεκκύξεο (23 γεγνλόηα) πνιύ 

ρακειήο ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 7 Σξ.), ρακειήο (Ρ~ 17 Σξ)  θαη κέηξηαο 

ζνβαξόηεηαο (Ρ~ 30 Σξ.) έρνπλ θαηαγξαθεί. 

 

ΗΜΔΙΧΔΙ: 

* Ραρείαο απόθξηζεο  πιεκκύξα ή ηαρππιεκκύξα ή αηθλίδηα πιεκκύξα : Δίλαη ε πιεκκύξα πνπ εκθαλίδεηαη θαη δηέξρεηαη πνιύ μαθληθά κε ειάρηζηε ή θαη θαζόινπ πξνεηδνπνίεζε. Ξξνθαιείηαη ακέζσο κεηά ην πέξαο κηαο ηνπηθήο 

θαηαηγίδαο πςειήο έληαζεο, ζπλήζσο ζε εδάθε κε απόηνκε θιίζε (νξεηλέο πεξηνρέο) θαη ζε ζρεηηθά κηθξέο ιεθάλεο απνξξνήο.  Απηόο ν ηύπνο πιεκκύξαο ραξαθηεξίδεηαη από πςειό ξπζκό αλύςσζεο ηεο πιεκκπξηθήο ζηάζκεο θαη 

κηθξό ρξόλν εηδνπνίεζεο.  Ιόγσ ηεο μαθληθήο εκθάληζεο θαη ηεο κεγάιεο ηαρύηεηαο  ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ, νη αηθλίδηεο πιεκκύξεο κπνξεί λα είλαη πνιύ επηθίλδπλεο. 

**Αζηηθή πιεκκύξα (Urban flood θαη Pluvial flood: Απηή πξνθύπηεη εηδηθά ιόγσ ηεο απνπζίαο επαξθνύο απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο όκβξησλ πδάησλ. Δθόζνλ νη αλνηθηνί ρώξνη πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απνζήθεπζε 

λεξνύ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλνη ιόγσ δόκεζεο, ζρεδόλ όιε ε βξνρή ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζεί ζαλ  επηθαλεηαθό λεξό ή κέζα από ην  ζύζηεκα απνρέηεπζεο όκβξησλ. Δληαηηθή βξνρόπησζε ζε κεγάια ύςε πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ 

παξνρή ζρεδηαζκνύ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ όκβξησλ  πξνθαιεί πιεκκύξα.  

Πε ζπλδπαζκό κε ηελ αζηηθή πιεκκύξα  είλαη θαη ε πιεκκύξα θαηάθιπζεο  από «όκβξηα» (pluvial flood) πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο ή θαη ζε αγξνηηθέο επίπεδεο πεξηνρέο. 

*** Λα ζεκεησζεί όηη ν Ρξέκηζνο δηαζέηεη κεγάιε δώλε πξνζηαζίαο  θαη ζηηο δύν πιεπξέο θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνηακνύ Άκκνπ ηεο Αιάκπξαο βξίζθνληαη ππό κειέηε θαη πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθά 

αληηπιεκκπξηθά έξγα. Ξξνηείλεηαη όπσο  γίλεη παξαθνινύζεζε ηεο  θαηάζηαζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη νη πεξηνρέο Ρξέκηζνπ θαη Αιάκπξαο  ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο επόκελεο πεληαεηίαο  αλ θαη εθόζνλ 

ηα πξνβιήκαηα πιεκκπξώλ  ζπλερίζνπλ. 

**** Πύκθσλα κε  πιεξνθόξεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ  Απνρεηεύζεσλ Ιάξλαθαο  πξνο ΡΑ  ζηελ πεξηνρή πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκαληηθά αληηπιεκκπξηθά έξγα ηα νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ ηα επόκελα 2-3 ρξόληα. Ξξνηείλεηαη 

όπσο  γίλεη παξαθνινύζεζε ηεο  θαηάζηαζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη ε πεξηνρή Ιάξλαθαο ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο επόκελεο πεληαεηίαο  αλ θαη εθόζνλ ηα πξνβιήκαηα πιεκκπξώλ  ζπλερίζνπλ.  

εκείσζε: Ζ αλαθεξόκελε εθηίκεζε επαλαθνξάο πιεκκπξώλ βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό πιεκκπξώλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ππάξρεη θαηαγξαθή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη είλαη ελδεηθηηθόο θαη κόλν.  

Νξηζκέλεο κηθξόηεξεο πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα πιεκκύξαο  πνπ ζεσξνύληαη όκσο  κηθξόηεξνπ βαζκνύ ζνβαξόηεηαο, ζα κπνξνύλ λα εμεηαζζνύλ κειινληηθά. Παλ ηέηνηεο πεξηνρέο αλαθέξνληαη  ηεο 

Απγόξνπ, Θόλλνο, Ξεξηζηεξώλαο, Αθάθη, Ακίαληνο, Αλαξίηαο-Ρίκεο, Σξπζνρνύ,  Ξνηακόο Ιηνπεηξηνύ θαη Ξαξαπόηακνο θ.ι.π.  

Πηελ πεξίπησζε ηνπ πνηακνύ Ιηνπεηξηνύ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παξαπόηακνπ ηνπ πνπ δηέξρνληαη από ηελ Νηθηζηηθή πεξηνρή Ιηνπεηξηνύ παξνπζηάδνληαη ηζηνξηθά πιεκκύξεο ρακειήο ζνβαξόηεηαο κε πεξίνδν επαλαθνξάο 50 ρξ. Λα 

ζεκεησζεί πσο ε θνίηε ηνπ πνηακνύ δελ θαιύπηεηαη από Εώλε Ξξνζηαζίαο θαη δηέξρεηαη από Νηθηζηηθή Εώλε Ζ2. Δπίζεο ε ζνβαξόηεηα ησλ επηπηώζεσλ απμάλεη ιόγσ ηόζν ηεο κηθξήο θιίζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηακνύ (~0.5%) όζν θαη 

ηεο παξόρζηαο πεξηνρήο πνπ δελ είλαη κεγαιύηεξε από 2%. 
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ΙΙ-1: Πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

θξηηεξίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζεκαληηθνύ θηλδύλνπ πιεκκύξαο, ηνπο ιόγνπο 

θαη θξηηήξηα γηα εμαίξεζε ή ζπκπεξίιεςε πεξηνρώλ θαη πώο νη επηπηώζεηο ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία, πεξηβάιινλ, πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο έρνπλ ιεθζεί ππόςε, ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πεξηνρώλ κε 

δπλεηηθά ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο πιεκκπξώλ.  

ΙΙ-1.1 Δηζαγσγή 

Ζ Έθζεζε πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα ππάξμνπλ 

ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο (ΞΠΓΘΞ) βαζίδεηαη ζηελ πξνθαηαξθηηθή 

αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο όπσο εθηίζεηαη ζηελ ζρεηηθή έθζεζε πνπ έρεη 

εθπνλεζεί θαη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ξξνθαηαξθηηθή Αμηνιόγεζε Θηλδύλσλ Ξιεκκύξαο, ε 

νπνία βαζίζηεθε ζε δηαζέζηκεο θαη άκεζα ππνινγηδόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ιήθζεθαλ από 

δηάθνξεο αξκόδηεο αξρέο θαη από δηαζέζηκεο εθζέζεηο θαη αλαθνξέο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ 

δπλεηηθώλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ησλ κειινληηθώλ πιεκκπξώλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία, 

ην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, θαζώο θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

βαζίζζεθε κεηαμύ άιισλ ζηελ ηνπνγξαθία, ηε ζέζε ησλ πδαηνξεκάησλ θαη ηα γεληθά 

πδξνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πιεκκπξηθώλ πεξηνρώλ σο θπζηθώλ επηθαλεηώλ θαηαθξάηεζεο (πιάηνο πιεκκπξηθήο 

πεξηνρήο, θπζηθέο ιίκλεο), ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πθηζηακέλσλ ηερλεηώλ 

ππνδνκώλ πξνζηαζίαο από ηηο πιεκκύξεο (θξάγκαηα, εθηξνπέο, δηακνξθώζεηο ξεκάησλ 

θ.ι.π.) ηε ζέζε ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη ησλ πεξηνρώλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο θαη ηηο καθξνπξόζεζκεο αλαπηύμεηο θαη εμειίμεηο (πνιενδνκηθέο 

δώλεο νηθηζηηθήο, εκπνξνβηνκεραληθήο, ηνπξηζηηθήο, δεκόζηαο ρξήζεο θ.α.) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδξάζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηε ζπρλόηεηα 

επέιεπζεο ησλ ζπκβάλησλ πιεκκύξαο. 

Ζ Έθζεζε πνπ έρεη εθπνλεζεί αθνξά ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά από ηελ 

Θππξηαθή Γεκνθξαηία (Άξζξν 1 ηνπ πξσηνθόιινπ Λν. 10 γηα ηελ Θύπξν πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηε Ππλζήθε Ξξνζρώξεζεο πξνο ηελ ΔΔ). Νιόθιεξε ε Θύπξνο έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζαλ κία Ιεθάλε Απνξξνήο (ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο Νδεγίαο Ξιαίζην 

γηα ηα Λεξά 2000/60/ΔΘ). Σάξηεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο καδί κε ηηο ππν-ιεθάλεο 

απνξξνήο, ηελ ηνπνγξαθία θαη ηε ρξήζε γεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Σάξηεο 

CY001_PFRA_MAP1 θαη CY001_PFRA_MAP2. Γηα ηελ εηνηκαζία ηεο έθζεζεο ιήθζεθαλ 

ππόςε όινη νη παξάγνληεο θαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Λόκνπ 

70(Η)/2010 ή θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 5 ηεο Δπξσπατθήο Νδεγίαο. Γελ ππάξρεη ιεθάλε 

ε νπνία λα έρεη εμαηξεζεί από ηελ δηεξεύλεζε απηή βάζεη ηεο πξόλνηαο ηνπ άξζξνπ 13.1 

(α) ηεο Νδεγίαο.  
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 ΙΙ-1.2 Πεξηγξαθή ζεκαληηθώλ ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ  

Νη πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξαθή ζεκαληηθώλ πιεκκπξώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ ζην παξειζόλ 

απνηειεί νπζηώδεο ηκήκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λόκνπ ζαλ βάζε γηα εληνπηζκό ησλ πεξηνρώλ 

ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ δπλεηηθνί ζνβαξνί θίλδπλνη πιεκκύξαο. Ρν ζέκα απηό έρεη 

παξνπζηαζζεί κε ιεπηνκέξεηα ζηελ έθζεζε «Ξξνθαηαξθηηθή Αμηνιόγεζε Θίλδύλσλ 

Ξιεκκύξαο».  

Πηελ πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθώλ πιεκκπξώλ έρνπλ ζεκεησζεί βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

(θσδηθόο, εκεξνκελία, δεκηέο θαη άιια ζρόιηα) θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ πεξηνρώλ πνπ 

επεξεάζηεθαλ θαη ην όλνκα ηνπ πνηακνύ. Νη ηζηνξηθέο πιεκκύξεο αμηνινγνύληαη σο πξνο 

ηελ ζνβαξόηεηα ηνπο ζύκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη 

ζηελ έθζεζε «Ξξνθαηαξθηηθήο Αμηνιόγεζεο Θίλδύλσλ Ξιεκκύξαο».  

Ρν αξρείν ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ αλαθέξεηαη ζε 468 πιεκκπξηθά γεγνλόηα πνπ θαιύπηνπλ 

ηελ πεξίνδν από ην 1859 κέρξη ην 2011, όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί είηε από ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο, ή από ην Ρκήκα Κεηεσξνινγίαο, ην Ρκήκα Αλαπηύμεσο δάησλ, θαη άιια 

θείκελα (δηαηξηβέο/έξεπλεο). 

Γηα θάζε γεγνλόο έρεη δνζεί έλαο μερσξηζηόο θσδηθόο αξηζκόο πιεκκύξαο  (έηνο θαη 

αύμσλ αξηζκόο γεγνλόηνο), ν θσδηθόο ηεο πεξηνρήο πιεκκύξαο, ε εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβάληνο, ην όλνκα πεξηνρήο πνπ επεξεάζηεθε, ην όλνκα ηνπ πνηακνύ, δεκηέο (ηύπνο 

θαη αξηζκόο ζπκάησλ) θαη άιια ζρόιηα (όπσο πεξηνρή ή κήθνο ηκήκαηνο πνηακνύ πνπ 

πιεκκύξηζε), πεγή πιεξνθόξεζεο θαη, αμηνιόγεζε ηεο «ζνβαξόηεηαο ηεο πιεκκύξαο» 

όπσο επεμεγείηαη ζηελ έθζεζε «Ξξνθαηαξθηηθήο Αμηνιόγεζεο Θίλδύλσλ Ξιεκκύξαο».  

ΙΙ-1.3 Γπλεηηθέο Αξλεηηθέο πλέπεηεο Μειινληηθώλ Πιεκκπξώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη Δπηδξάζεσλ Κιηκαηηθώλ Αιιαγώλ  

Ζ επίδξαζε ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ζηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη ησλ δπλεηηθώλ 

αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ησλ κειινληηθώλ πιεκκπξώλ ζηελ Θύπξν έρεη εμεηαζηεί θαη 

παξνπζηαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ 

πιεκκύξαο. Παλ απνηέιεζκα ιήθζεθε ππόςε όηη ε έληαζε θαη πηζαλώο ε ζπρλόηεηα 

αθξαίσλ πιεκκπξώλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζόλ (ηζηνξηθέο 

πιεκκύξεο) ζε κία πεξηνρή ζα απμεζεί ζεκαληηθά. Απηό ζε ζπλδπαζκό, ηδηαίηεξα, κε ηηο 

αιιαγέο ζηε ρξήζε γεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πνηνηηθό θξηηήξην γηα ηελ απόθαζε γηα ην αλ 

κία πεξηνρή ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πεξηνρέο ζεκαληηθνύ θηλδύλνπ πιεκκύξαο. 

Γηα ηελ εηνηκαζία ραξηώλ επηθηλδπλόηεηαο πιεκκύξαο ε επίδξαζε ησλ θιηκαηηθώλ 

αιιαγώλ ζα κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε κε δύν ηξόπνπο: 
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α) Σξήζε ησλ όκβξησλ θακππιώλ κε δεδνκέλα ηεο πεξηόδνπ κεηά ην 1970 ώζηε λα 

ιακβάλεηαη ππόςε ε αύμεζε ζηηο εληάζεηο βξνρόπησζεο πνπ παξαηεξήζεθε ηελ 

ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία.  

β) Όιεο νη παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο παξακέηξσλ ζηε δεκηνπξγία ησλ πδξνινγηθώλ 

θαη πδξαπιηθώλ κνληέισλ λα γίλνληαη ππέξ ηεο αζθαιείαο 

Ζ απνηίκεζε ησλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ πηζαλώλ κειινληηθώλ ζεκαληηθώλ πιεκκπξώλ 

έγηλε αθνύ ιήθζεθαλ ππόςε: 

 νη δηαθνξνπνηήζεηο θαη επεκβάζεηο ζηηο θνίηεο ησλ πνηακώλ  

 ε αύμεζε ηεο νηθηζηηθήο θάιπςεο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο ρξήζεο γεο ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο  

 εληνπηζκόο ησλ ηκεκάησλ πνηακώλ πνπ εκπίπηνπλ ζε νηθηζηηθέο πνιενδνκηθέο 

δώλεο ζύκθσλα κε ηε Γήισζε Ξνιηηηθήο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο παίζξνπ θαη ηα 

Ρνπηθά Πρέδηα Αλάπηπμεο,  

  Ύπαξμε ηθαλνπνηεηηθνύ ή κε πιάηνπο θπζηθήο πιεκκπξηθήο δώλεο,  

 Ύπαξμε δώλεο πξνζηαζίαο ηεο θνίηεο όπσο δηαγξάθεηαη από ηε Γήισζε Ξνιηηηθήο 

θαη ηα Ρνπηθά Πρέδηα. 

 Αύμεζε ηεο έληαζεο γεγνλόησλ βξνρήο όπσο δηαγξάθεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ 

κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ . 

ΙΙ-1.4 Μεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ κε δπλεηηθά 

ζνβαξνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο  

Ρα βαζηθά βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ κε δπλεηηθά ζνβαξνύο 

θηλδύλνπο πιεκκύξαο είλαη: 

 Πξνζδηνξηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ κε κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο 

κεγαιύηεξεο από 10 km2  

Κε ρξήζε εξγαιείσλ GIS πξνζδηνξίζηεθαλ όια ηα ηκήκαηα πνηακώλ κε κέγεζνο 

ιεθάλεο απνξξνήο κεγαιύηεξν από 10 km2.  

 Δπηινγή πεξηνρώλ ηκεκάησλ πνηακώλ ζεκαληηθνύ θηλδύλνπ πιεκκπξώλ 

Από απηά ηα ηκήκαηα πνηακώλ έγηλε επηινγή ησλ πεξηνρώλ ζεκαληηθνύ 

θηλδύλνπ κε αληηπαξαβνιή ζην GIS ησλ νηθηζηηθά αλεπηπγκέλσλ πεξηνρώλ, ησλ 

ρξήζεσλ γεο, ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ, ησλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ, ησλ 

θξίζηκσλ ππνδνκώλ θ.ι.π., θαζώο θαη κε αληηπαξαβνιή ηνπ αξρείνπ ηζηνξηθώλ 

πιεκκπξώλ. 
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 πκπεξίιεςε επηπξόζζεησλ πεξηνρώλ ζεκαληηθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ηεο 

επηινγήο πην πάλσ βάζεη ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ 

Κε αμηνιόγεζε ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ πιεκκπξώλ αλαγλσξίζηεθαλ 

νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηνρέο νη νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ κε αληηπαξαβνιή 

πνιενδνκηθώλ δσλώλ θ.ι.π. όπσο πην πάλσ, θαη γηα ηηο νπνίεο, κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, θξίλεηαη όηη ν θίλδπλνο είλαη 

ζεκαληηθόο θαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ (π.ρ. πεξηνρέο κε ιεθάλε 

απνξξνήο < 10 km2). 

Ρν κέγεζνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ελόο ξέκαηνο θξίζεθε όηη απνηειεί έλαλ ρξήζηκν δείθηε 

ηνπ όγθνπ θαη ηεο ηαρύηεηαο ηεο πιεκκπξηθήο ξνήο. Ρα ζηνηρεία απηά θαζνξίδνπλ θαη ηηο 

ζπλέπεηεο κηαο πιεκκύξαο. Ιόγσ κε ύπαξμεο άιισλ ζηνηρείσλ έγηλε ρξήζε ηνπ δείθηε 

απηνύ ζαλ έλα αληηθεηκεληθό θξηηήξην πξνθαηαξθηηθήο επηινγήο ησλ πδαηνξεκάησλ πνπ 

κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Από αλάιπζε ησλ ηζηνξηθώλ 

πιεκκπξώλ πδαηνξεκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ ζαλάηνπο ζηελ Θύπξν, ην κηθξόηεξν από 

απηά είρε κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο 8 km2 ελώ ν κέζνο όξνο ιεθάλεο απνξξνήο ήηαλ 91 

km2. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κέγεζνο ιεθάλεο ησλ 

10 km2 ζαλ ε ειάρηζηε ιεθάλε απνξξνήο. 

Ζ πην πάλσ κεζνδνινγία κεηά από δηαβνύιεπζε πξνζαξκόζζεθε όπσο παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

Ζ πξνζαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο γηα εθαξκνγή πξνο εληνπηζκό Ξεξηνρώλ Πνβαξνύ 

Θηλδύλνπ Ξιεκκύξαο έρεη σο αθνινύζσο (Βήκαηα 1 σο 8): 

9. Δληνπηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ κε ιεθάλε απνξξνήο ίζε ή κεγαιύηεξε από 10 

km2. 

10. α) Νκαδνπνίεζε:  

 Ξνιενδνκηθώλ Εσλώλ κε επηθξαηνύζα ρξήζε ηελ θαηνηθία θαη ηελ 

πξνζζήθε Γεκόζησλ ρξήζεσλ (κε θύξην ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξώπηλεο πγείαο) 

 Βηνκεραληθώλ, εκπνξηθώλ, βηνηερληθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ δσλώλ (κε θύξηνπο 

ζηόρνπο ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αλζξώπηλεο πγείαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο από ηε ξύπαλζε) 

β) Ξξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ πξνζηαζίαο ζηνηρείσλ ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο (βάζεη δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ) 

γ) Ξξνζδηνξηζκόο δνκεκέλσλ πεξηνρώλ 
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11. Δληνπηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ πνπ εκπίπηνπλ ή γεηηληάδνπλ κε ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Βήκαηνο 2. 

12. α) Αληηπαξαβνιή κε ηζηνξηθέο πιεκκύξεο θαη ηε ζνβαξόηεηα ησλ, κε αλαθνξά ζε: 

  ζύκαηα θαη απώιεηεο δσήο θαη 

  ζνβαξά γεγνλόηα πιεκκύξαο ρσξίο αλζξώπηλα ζύκαηα, θαη 

 β) Δπηινγή ηκεκάησλ πνηακώλ ηνπ Βήκαηνο 3 πνπ είραλ ηζηνξηθέο πιεκκύξεο κε  

ζύκαηα θαη απώιεηα δσήο ή/θαη άιιεο κεγάιεο πιεκκύξεο  

13. α) Γηόξζσζε επηινγήο πεξηνρώλ Βήκαηνο 4 γηα πεξηνρέο κε ύπαξμε ηερλεηώλ 

ππνδνκώλ πξνζηαζίαο από πιεκκύξεο πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ηελ πηζαλόηεηα 

επαλεκθάληζεο ηζηνξηθήο πιεκκύξαο ή επηπηώζεηο από απηή 

β) Ξηζαλή απόξξηςε πεξηνρώλ όπνπ ν πνηακόο πεξηβάιιεηαη από δώλε πξνζηαζίαο 

ηνπ πδαηνξέκαηνο πνπ θαιύπηεη κεγάιν κέξνο ηεο πιεκκπξηθήο πεξηνρήο θαη 

κεηξηάδεη ηνλ θίλδπλν από πιεκκύξεο. 

γ) Ξηζαλή επαύμεζε ζνβαξόηεηαο/ξίζθνπ πιεκκύξαο ζαλ απνηέιεζκα ζελαξίσλ 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

14. α) Ξηζαλή πξνζζήθε λέσλ πεξηνρώλ όπνπ ε αμηνιόγεζε ηζηνξηθώλ ή κε 

θαηαγεγξακκέλσλ ζην ηζηνξηθό αξρείν πιεκκπξώλ ζε ζπλδπαζκό κε ζεκεξηλέο 

αλαπηύμεηο θαη εμειίμεηο δείρλνπλ ελδερόκελν ζνβαξνύ θηλδύλνπ πιεκκύξαο 

β) Ξηζαλή πξνζζήθε λέσλ πεξηνρώλ κεηά από επαύμεζε ζνβαξόηεηαο/ξίζθνπ ζαλ 

απνηέιεζκα ζελαξίσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

15. Δληνπηζκόο πεξηνρώλ κε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεκκύξεο νη νπνίεο έρνπλ κέγεζνο 

ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνύ κηθξόηεξν ησλ 10 km2 ή θαη άιινπ ηύπνπ πιεκκύξαο. 

16. Αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ επαλεκθάληζεο ηεο πιεκκύξαο θαη ηεο ζεκαληηθόηεηαο 

ησλ κειινληηθώλ ζπλεπεηώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ εληνπίζζεθαλ ζην βήκα 7. 

Ξεξηιεπηηθά, ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εηνηκαζία ησλ 

πεξηνρώλ κε δπλεηηθνύο ζνβαξνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 

CY001_ APSFR_SUMMARY_DIAGRAM. 
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ΙΙ-1.5  Δθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνύ πεξηνρώλ κε 

δπλεηηθνύο ζνβαξνύο θηλδύλνπο πιεκκύξαο 

ΙΙ-1.5.1 Πνηακνί κε ιεθάλε απνξξνήο κεγαιύηεξε από 10 km2 (Βήκα 1) 

Ρα ηκήκαηα ησλ πνηακώλ ηεο πεξηνρήο πνπ ειέγρεηαη από ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ηα 

νπνία έρνπλ κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο κεγαιύηεξν από 10 km2  αλαγλσξίζηεθαλ κε 

βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ εηνηκάζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Arc Hydro ηνπ ArcGIS 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πςνκεηξηθό κνληέιν «DEM raster_20m» κε δηαζηάζεηο θειηνύ 

20×20m από ηε βάζε δεδνκέλσλ «Eratosthenis» ηνπ Ρκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο. 

Από ην Γεσγξαθηθό Πύζηεκα Ξιεξνθνξηώλ (Γ.Π.Ξ.) πξνέθπςαλ νη ςεθηαθνί θάλλαβνη 

«Θαηεύζπλζεο Ονήο» ή «Flow Direction (FDR) Raster» θαη «Ππλάζξνηζεο Ονήο» ή «Flow 

Αccumulation (FAC) Raster» πνπ επεμεγνύληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Ρν αλάγιπθν όπσο πξνθύπηεη από ην πςνκεηξηθό κνληέιν «DEM raster_20m» 

παξνπζηάδεηαη ζηελ CY001_APSFR_SUMMARY_MAP1. 

Ζ «θαηεύζπλζε ξνήο» ή «Flow Direction (FDR) Raster» πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 

CY001_APSFR_SUMMARY_MAP2 πξνζδηνξίδεηαη πεξηιεπηηθά κε ηελ εμεύξεζε ηεο 

θαηεύζπλζεο ηεο κέγηζηεο θαησθέξεηαο από θάζε θειί (20×20m) ζε ζρέζε κε ηα 

γεηηνληθά ηνπ. Απηή ππνινγίδεηαη ζαλ ν ιόγνο ηεο αιιαγήο ηνπ πςνκέηξνπ κεηαμύ ηνπ 

θέληξνπ ηνπ θειηνύ θαη ησλ γεηηνληθώλ ηνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο απόζηαζεο. Ν θάλλαβνο 

«θαηεύζπλζε ηεο ξνήο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θάλλαβνπ «ζπλάζξνηζε 

ηεο ξνήο».  

Ζ «Ππλάζξνηζε ηεο ξνήο» ή «Flow Αccumulation (FAC) Raster» πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP3, απνηειεί βαζηθά ην άζξνηζκα ηεο ξνήο ζε θάζε 

θειί θαηάληη ησλ γεηηνληθώλ ηνπ.  

Από ηε «Ππλάζξνηζε ηεο ξνήο» θαη κε αλάινγε νδεγία ηνπ εξγαιείνπ Arc Hydro («stream 

definition») γίλεηαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ κε ιεθάλε απνξξνήο 

κεγαιύηεξε από 10 km2.  

Ρα ηκήκαηα ησλ πνηακώλ κε κέγεζνο ιεθάλεο κεγαιύηεξν από 10 km2 παξνπζηάδνληαη 

ζηελ Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP4. 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ 

Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ 

ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

I.A.CO Ltd     9 
 

Γηα ζθνπνύο επηβεβαίσζεο ηεο νξζόηεηαο ηεο κεζνδνινγίαο, ηα ηκήκαηα ησλ 

πδαηνξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζπγθξίζεθαλ κε ηε γεσγξαθηθή νληόηεηα ησλ πδαηηθώλ 

πνηάκησλ ζσκάησλ όπσο απηά θαζνξίζηεθαλ8 γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο ΝΞ. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP5 ππάξρεη αξθεηά θαιή ζύκπησζε 

κεηαμύ ησλ δύν.  

Θάπνηεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ νθείινληαη ζε δύν ιόγνπο: 

α) θάπνηα πδαηνξέκαηα κε κέγεζνο ιεθάλεο > 10km2 ελώ ππάξρνπλ ζηνπο ράξηεο θαη 

ζην πδξνγξαθηθό δίθηπν ηνπ ΡΑ δελ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά γηα ζθνπνύο ηεο ΝΞ, 

θαη 

β) ζε κεξηθέο αζηηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο κε ήπην αλάγιπθν ηα πδαηνξέκαηα έρνπλ 

είηε θαηαξγεζεί ή ε θνίηε ηνπο δελ ήηαλ πξνθαλήο, ώζηε λα έρνπλ θαηαγξαθεί ζε 

ράξηεο, όπσο νη πεξηνρέο ησλ αιπθώλ Ιεκεζνύ θαη Ιάξλαθαο θαη ηεο ιίκλεο 

Ξαξαιηκλίνπ.  

Λα ζεκεησζεί όηη ζηνλ ράξηε ηεο Δηθόλαο CY001_APSFR_SUMMARY_MAP5, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ «πνηάκησλ πδαηηθώλ ζσκάησλ ΝΞ» δηαθξίλνληαη θαη ηκήκαηα ηνπ 

πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ κε ιεθάλε απνξξνήο κηθξόηεξεο ησλ 10 km2.  

                                                 
8 WL | Delft Hydraulics, ENVECO S.A. θαη Γ. Αξγπξόπνπινο & Ππλεξγάηεο (2005): Δθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 5 θαη 6 ηεο Νδεγίαο-Ξιαίζην γηα ηα Λεξά 2000/60/EK  
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ΙΙ-1.6.2 Δληνπηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ ζε ζρέζε κε νκαδνπνηεκέλεο 

πνιενδνκηθέο δώλεο θαη, δνκεκέλεο θαη άιιεο πεξηνρέο πξνζηαζίαο 

ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο (Βήκα 2 θαη 3)  

Πην Βήκα 2 έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ κε επηθξαηνύζα ρξήζε ηελ 

θαηνηθία, δώλεο δεκνζίσλ ρξήζεσλ θαη εηδηθώλ αλαπηύμεσλ, βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο, 

βηνηερληθέο θαη ηνπξηζηηθέο δώλεο. Δπίζεο ιήθζεθαλ ππόςε θαη δηαζέζηκα ζηνηρεία 

ηζηνξηθώλ κλεκείσλ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη νη εθηάζεηο δνκεκέλσλ πεξηνρώλ 

όπσο ςεθηνπνηήζεθαλ από ην Ρκήκα Γαζώλ από δνξπθνξηθέο εηθόλεο ηνπ 2008. 

Κε ηνλ ηξόπν απηό θαιύπηνληαη ηόζν νη πθηζηάκελεο δνκεκέλεο πεξηνρέο όζν θαη νη 

πεξηνρέο πνπ δπλεηηθά ζα δνκεζνύλ.  

Δπεηδή νη πνιενδνκηθέο δώλεο πξνζηαζίαο θνίηεο πνηακνύ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ αλάπηπμεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, 

ζεσξήζεθε ζθόπηκε ε δεκηνπξγία πεξηβάιινπζαο δώλεο (buffer zone) πιάηνπο 200m 

έλζελ θαη έλζελ ηνπ πνηακνύ ώζηε ηκήκαηα πνηακνύ πνπ γεηηληάδνπλ κε πνιενδνκηθέο 

δώλεο αλάπηπμεο επίζεο λα εληνπίδνληαη.  

Νη θνίηεο πνηακώλ πνπ πεξηβάιινληαη από πνιενδνκηθή δώλε πξνζηαζίαο πξνζθέξνπλ 

αλαινγηθά ζεκαληηθό πεξηζώξην αζθάιεηαο ζε πιεκκπξηθά γεγνλόηα. Ν εληνπηζκόο θαη 

απηώλ ησλ ηκεκάησλ πνηακώλ πνπ δηέξρνληαη από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηνο θαη έγηλε θαηνξζσηόο κε ηελ δεκηνπξγία πεξηβάιινπζαο δώλεο (buffer zone) 

όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 

Νη πεξηνρέο πνπ ζρεκαηίζζεθαλ από ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ θαη ησλ 

δνκεκέλσλ πεξηνρώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ κηα ζπκπαγήο έθηαζε απνθνπήο (εξγαιείν 

«clip» ζην ArcGIS) ηνπ ηκήκαηνο πνηακνύ κε ηελ πεξηβάιινπζα δώλε ηνπ.  

Παλ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαη ηκήκαηα πνηακώλ πνπ είηε δηέξρνληαη ησλ 

νκαδνπνηεκέλσλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ θαη ησλ δνκεκέλσλ πεξηνρώλ ή/θαη ε πνιενδνκηθή 

δώλε πξνζηαζίαο ησλ, γεηηληάδεη κε απηέο. 

Ζ αλαγλώξηζε ηκεκάησλ πδαηνξεπκάησλ κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 πνπ βξίζθνληαη 

εληόο ή γεηηληάδνπλ κε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο (πνιενδνκηθέο δώλεο θαη δνκεκέλεο 

πεξηνρέο) παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP6. 
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Λα ζεκεησζεί όηη ηκήκαηα πνηακώλ ηα νπνία ιόγσ πεξηνξηζκνύ επηινγήο ηνπ κεγέζνπο 

ιεθάλεο απνξξνήο (>10km2) εκθαλίδνληαη ζην κέζν κίαο αζηηθήο πεξηνρήο, απηά 

επεθηάζεθαλ ζηα αλάληε κέρξη ην πέξαο ηεο πθηζηάκελεο ή θαη δπλεηηθήο δνκεκέλεο 

πεξηνρήο. Δπίζεο δόζεθε έκθαζε ώζηε λα ππάξρνπλ ζπλερείο πεξηνρέο ρσξίο θελά. 

Γειαδή εάλ ζε κηα πεξηνρή κεζνιαβνύζε έλα ηκήκα πνηακνύ ρσξίο αλάπηπμε απηό 

ζπκπεξηιήθζεθε ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηνπ κνληέινπ θαη ράξηε πνπ ζα 

παξαρζνύλ. 

ΙΙ-1.6.3 Πξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκύξαο γηα ηκήκαηα πνηακώλ κε 

ιεθάλε απνξξνήο >10km2 (Βήκα 4 θαη 5) 

Από ηα ηκήκαηα ησλ πνηακώλ κε ιεθάλε απνξξνήο κεγαιύηεξε ησλ 10 km2 πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζην Βήκα 3  επηιέγνληαη εθείλα ηα ηκήκαηα πνπ νη ζπλέπεηεο ηνπ 

πιεκκπξηζκνύ ηνπο θξίλνληαη σο ζεκαληηθέο σο πξνο ηελ αλζξώπηλε πγεία, ην 

πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ιακβάλνληαο 

ζνβαξά ππόςε θαη ηελ θαηαγξαθή ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

(βιέπε ράξηε ζηελ Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP7). 
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Απηό όπσο, αλαθέξζεθε θαη πξνεγνύκελα, έγηλε κε αληηπαξαβνιή ζην Γεσγξαθηθό 

Πύζηεκα Ξιεξνθνξηώλ (GIS) ησλ ηκεκάησλ ησλ πνηακώλ κε Γνξπθνξηθέο εηθόλεο 

(Google Earth 2008 θαη κεηά), Ξνιενδνκηθέο δώλεο 2010 (Ρνπηθά Πρέδηα θαη Γήισζε 

Ξνιηηηθήο), Γνκεκέλεο πεξηνρέο (built-up areas), Ξνιενδνκηθέο δώλεο πξνζηαζίαο 

πνηακώλ, ηζηνξηθέο πιεκκύξεο θαη ηελ ζπρλόηεηα θαη ζνβαξόηεηα ηνπο, ρσξηά, δξόκνη, 

θιίζεηο εδάθνπο, πςνκεηξηθό αλάγιπθν εδάθνπο, πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θύζεο, 

κλεκεία θ.ι.π. Ρα ηκήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ ράξηε ηεο Δηθόλαο 

CY001_APSFR_SUMMARY_MAP8. 

ΙΙ-1.5.4 Αλαγλώξηζε άιισλ πεξηνρώλ πνπ κε βάζε ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θαη 

αλεμαξηήησο εκθάληζεο ή όρη ηζηνξηθήο πιεκκύξαο θξίλνληαη λα είλαη ςεινύ 

θηλδύλνπ πιεκκπξώλ (Βήκα 6) 

Ζ πεξίπησζε ηνπ πνηακνύ ηεο Νξκήδεηαο ζπκπεξηιήθζεθε κεηά από πιεξνθνξίεο ηνπ 

Θνηλνηάξρε πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαζε 300 δεθαξίσλ πνπ βξίζθεηαη ζηε δπηηθή θαη 

ρακειόηεξε πεξηνρή ηεο Νξκήδεηαο γλσζηήο ζαλ «Βάηηελαο» ε νπνία ππνθέξεη ζπρλά 

από πιεκκύξεο.  

Ρκήκα ηνπ παξαπόηακνπ Κέξηθα πνπ δηέξρεηαη από ηελ νηθηζηηθή πεξηνρή ηεο 

Θνθθηλνηξηκηζηάο ζπκπεξηιήθζεθε επίζεο ζηηο πεξηνρέο δπλεηηθνύ θηλδύλνπ πιεκκύξαο 

παξά ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε πιεκκύξαο ζην αξρείν αθνύ 

ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα πξόζθαηα πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα θαη ε πεξηνρή δέρεηαη επίζεο 

έληνλε νηθηζηηθή πίεζε.  

ΙΙ-1.6.5 Δληνπηζκόο άιισλ πεξηνρώλ κε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεκκύξεο πνπ 

αθνξνύλ πνηακνύο κε κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο κηθξόηεξεο ησλ 10km2 πνπ 

κε ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θαη άιινπο ηύπνπο πιεκκπξώλ θξίλνληαη λα είλαη 

πεξηνρέο ςεινύ θηλδύλνπ πιεκκπξώλ (βήκα 7 θαη 8) 

Κε αμηνιόγεζε ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ πιεκκπξώλ αλαγλσξίζηεθαλ θαη άιιεο πεξηνρέο 

νη νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθαλ ζην Βήκα 4 θαη 5 νη νπνίεο όκσο κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία θαη ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θξίλεηαη όηη ν θίλδπλνο είλαη ζεκαληηθόο θαη ζα πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζνύλ (π. ρ. πεξηνρέο κε ιεθάλε απνξξνήο < 10 km2).  

Ρν ηκήκα πνηακνύ «Αξγάθη ηνπ Βαζηιηθνύ ζηελ Ξάθν» κε ιεθάλε απνξξνήο κηθξόηεξε 

από 10 km2 έρεη πεξηιεθζεί ζηηο πεξηνρέο ζνβαξνύ δπλεηηθνύ θηλδύλνπ πιεκκύξαο. 
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ΙΙ-1.6 Δπηινγή πεξηνρώλ κε δπλεηηθά ζνβαξνύο θηλδύλνπο 

πιεκκύξαο 

Κε βάζε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία έρνπλ επηιεγεί 19 πεξηνρέο κε ζπλνιηθό κήθνο 135Km.  

Γηα θάζε κηα πεξηνρή/ηκήκα πνηακνύ δίδεηαη ιεπηνκεξέο ζθεπηηθό πνπ αθνξά ηνπο ιόγνπο 

επηινγήο ηεο όπσο πξνέθπςε από ηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη από ην 

αξρείν ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ  

Νξηζκέλεο κηθξόηεξεο πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα 

πιεκκύξαο πνπ ζεσξνύληαη όκσο κηθξόηεξνπ βαζκνύ ζνβαξόηεηαο, ζα κπνξνύλ λα 

εμεηαζζνύλ κειινληηθά.  

Νη 19 πεξηνρέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ράξηε ηεο Δηθόλαο CY001_APSFR_SUMMARY_MAP8 

θαη ζην shapefile CY001_APSFR_FR_20122203. Νη πεξηνρέο θαηαλέκνληαη ζρεηηθά 

νκνηόκνξθα ζε όια ηα αζηηθά θέληξα ηεο Θύπξνπ. Γελ πεξηιακβάλνληαη θαζόινπ νξεηλέο 

πεξηνρέο.  

ΙΙ-2: Πεξηγξαθή ηνπ δηεζλνύο ζπληνληζκνύ πνπ έιαβε ρώξαλ κεηαμύ ησλ 

ζρεηηθώλ Υσξώλ Μειώλ εληόο κηαο δηεζλνύο ΛΑΠ (ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνύ) ή 

δηεζλνύο κνλάδαο δηαρείξηζεο. 

Γελ εθαξκόδεη γηα ηελ Θύπξν εθόζνλ δελ πθίζηαηαη δηεζλήο Ιεθάλε Απνξξνήο Ξνηακνύ ή 

δηεζλήο Κνλάδα Γηαρείξηζεο. 
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Υάξηεο CY001_PFRA_MAP1: Η Κύπξνο ζαλ κία Λεθάλε Απνξξνήο Πνηακνύ (Ο.Π.Τ.) θαη νη επηκέξνπο ιεθάλεο θαη ππνιεθάλεο,  

 ηνπνγξαθία θαη επηθαλεηαθά Τδάηηλα ώκαηα 
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Υάξηεο CY001_PFRA_MAP2: Υάξηεο ρξήζεο γεο CORINE 2006 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ 
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CY001_ APSFR_SUMMARY_DIAGRAM: Μεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ  

ή κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξνί θίλδπλνη πιεκκύξαο 
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Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP1: Τςνκεηξηθό Μνληέιν «Raster DEM_20m» από βάζε δεδνκέλσλ «Δratosthenis» ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο 

Δπηζθόπεζεο (κέγεζνο θειηνύ 20x20 κέηξα) 
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Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP2: Φεθηαθόο θάλλαβνο «Καηεύζπλζεο ξνήο» (Flow direction raster) βάζεη ηνπ «Raster DEM_20m»  

κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ArcHydro ηνπ ArcGIS 
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Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP3: Φεθηαθόο θάλλαβνο «πλάζξνηζεο Ρνήο» (Flow Accumulation Raster) βάζεη ηεο «θαηεύζπλζεο ξνήο»  

κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ArcHydro ηνπ ArcGIS 
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Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP4. Σκήκαηα πνηακώλ κε κέγεζνο ιεθάλεο απνξξνήο >10km2 όπσο πξνέθπςαλ από ηνλ Φεθηαθό Κάλλαβν 
«πλάζξνηζε Ρνήο» 
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Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP5: ύγθξηζε πδαηνξεπκάησλ κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 κε πνηάκηα πδαηηθά ζώκαηα  

βάζεη ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Τδάησλ (ΟΠΤ) (πεγή δεδνκέλσλ: Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ) 
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Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP6: Αλαγλώξηζε ηκεκάησλ πδαηνξεκάησλ κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 πνπ βξίζθνληαη εληόο  

ή γεηηληάδνπλ κε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο (πνιενδνκηθέο δώλεο θαη δνκεκέλεο πεξηνρέο) (βιέπε Βήκα 2) 



Τινπνίεζε Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70(Ι) ηνπ 2010 πνπ πξνλνεί γηα ηελ Αμηνιόγεζε, Γηαρείξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ησλ 
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Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP7: Σκήκαηα πδαηνξεκάησλ κε ιεθάλε απνξξνήο >10 km2 πνπ βξίζθνληαη εληόο ή γεηηληάδνπλ κε αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο (πνιενδνκηθέο δώλεο θαη δνκεκέλεο πεξηνρέο) ζε ζπλάξηεζε κε πεξηνρέο ηζηνξηθώλ πιεκκπξώλ  

(Πεγή: Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ) 
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Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο -  

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΤΠΑΡΥΟΤΝ Ή ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΟΒΑΡΟΙ ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΛΗΜΜΤΡΑ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

I.A.CO Ltd            24 
 

 
Δηθόλα CY001_APSFR_SUMMARY_MAP8: Πξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή κπνξεί λα ππάξμνπλ  

ζνβαξνί δπλεηηθνί θίλδπλνη πιεκκπξώλ 


