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Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ΚΜ

Κράτη Μέλη

ΚΟΑΠ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΚΟΓΠ

Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

ΚΠ

Κίνδυνοι Πλημμύρας

ΚΣΥ

Κεντρικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας

ΚΥΕ

Κυβερνητικά Υδατικά Έργα

ΜΕΒΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων

ΜΕΕΠ

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

ΜΥ

Μετεωρολογική Υπηρεσία

ΟΔΚΠ

Οδηγία Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΟΕΔΑ

Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων

ΟΠΥ

Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/EK)
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ΠΑΑ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΕ

Πρόγραμμα Εφαρμογής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

ΠΑ

Πολιτική Άμυνα

ΠΑΚΠ

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας

ΠΛΑΠ

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού

ΠΔΣΚΠ

Περιοχή Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας

ΠΖΠΥ

Πολεοδομικές Ζώνες Προστασίας Υδατορεμάτων

ΠΠΠ

Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος

ΠΥ

Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΣΑΑ

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΣΑΛΑ

Συμβούλιο Αποχέτευσης Λεμεσού-Αμαθούντας

ΣΑΦ

Σχέδιο Αφαλατώσεων

ΣΔΚΠ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

ΣΔΛΑΠ

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού

ΣΜΕΕΠ

Στρατηγική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον

ΣΜΠΕ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΣΠΕ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

ΣΠΜ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη

ΣΥΥ

Σύστημα Υπογείων Υδάτων

ΤΑΘΕ

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

ΤΑΥ

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

ΤΓ

Τμήμα Γεωργίας

ΤΓΕ

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

ΤΔ

Τμήμα Δασών

ΤΔΕ

Τμήμα Δημοσίων Έργων

ΤΚΣ

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας

ΤΠ

Τμήμα Περιβάλλοντος

ΤΠΟ

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

ΤΚΧ

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

ΤΜ

Τμήμα Μετεωρολογίας

ΤΠΣΕΑ

Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών

ΤΣ

Τοπικό Σχέδιο

ΤΥΣ

Τεχνητό Υδάτινο Σώμα

ΥΓΑΑ&Π

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
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ΥΕΕΒΤ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

ΥΜ

Υπηρεσία Μεταλλείων

ΥΠΟΙΚ

Υπουργείο Οικονομικών

ΥΥΟ

Υπόγειος Υδροφόρος Ορίζοντας

ΥΣ

Υδάτινο Σώμα

ΧΕΠ

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

ΧΚΠΠ

Χάρτες Κινδύνων Περιοχών Πλημμύρας.

ΧΓΕ

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση

ΧΑΔΑ

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων

ΧΥΤΑ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

ΧΥΤΥ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

CN

Curve Number

GIS

Geographical Infromation System

HEC

Hydrologic Engineering Center

HMS

Hydrologic Modeling System

IED

Industrial Emissions Directive – 2010/75/EE

IPPC

Integrated Prevention Pollution Control

E-PRTR

European Pollutant Release and Transfer Register

NRCS

Natural Resources Conservation Service

SCI

Site of Community Importance

SCS

Soil Conservation Service

SPA

Special Protection Area

SUDS

Sustainable Urban Drainage Systems

WISE

Water Information System of Europe
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1.

MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
εκστρατείας Διαβούλευσης, επί του 1

ου

Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας της

Περιοχής Λεκάνης Απορροής (ΣΔΚΠ) της Κύπρου.
ου

Συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση του 1

Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας

(ΣΔΚΠ) η Κύπρος έχει προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες δημόσιας διαβούλευσης που
εντάσσονται στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Για ικανοποίηση του άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στις 30 Δεκεμβρίου 2015 ξεκίνησε η
εκστρατεία της δημόσιας διαβούλευσης με ανάρτηση στον ιστότοπο του ΤΑΥ του προσχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου (2016 – 2021) και σχετικού ερωτηματολογίου
για συμπλήρωση από το κοινό. Επίσης, στον ιστότοπο του ΤΑΥ δημοσιεύθηκε εγκαίρως το
σχετικό υλικό προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οργανισμοί και ιδιώτες, να λάβουν
γνώση και να έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής και έγκαιρης παρέμβασης.
Κατά τη διάρκεια των δημόσιων ανοικτών συναντήσεων, το ΤΑΥ ενημέρωσε τα κοινοτικά και
δημοτικά συμβούλια για το περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
καθώς επίσης για τις πιθανές πλημμύρες και τις επιπτώσεις τους στην Κύπρο και για το
πρόγραμμα μέτρων που έχει προταθεί για την αντιμετώπισή τους. Δόθηκε επίσης στους
συμμετέχοντες ελεύθερο βήμα για την έκφραση οποιωνδήποτε απόψεων και αιτημάτων σε
σχέση με το πρόβλημα του πλημμυρικού κινδύνου.
Οι συσκέψεις με τους ενδιαφερόμενος φορείς έγιναν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό όπου
προσκλήθηκαν οι επαρχιακές ομάδες φορέων των Επαρχιών Λευκωσίας- ΛάρνακαςΑμμοχώστου

και

των

Επαρχιών

Λεμεσού

–

Πάφου

αντίστοιχα.

Οι

συσκέψεις

πραγματοποιήθηκαν, ανά μία για κάθε επαρχία. Σε συνέχεια των συσκέψεων με τους
ενδιαφερόμενους φορείς υλοποιήθηκαν δυο (2) επαρχιακές συναντήσεις/ημερίδες όπου
έλαβαν χώρα αντίστοιχα σε Πάφο (04/02/2016) και Λάρνακα (05/02/2016) για την κοινή
διαβούλευση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Απορροής Ποταμού και το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων

Πλημμύρας

της

Κύπρου,

όπου

προσκλήθηκαν

Φορείς

και

Οργανισμοί

(αποστάλθηκαν προσκλήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικών μηνυμάτων). Οι
ημερίδες αυτές ήταν επίσης ανοιχτές για το ευρύ κοινό το οποίο προσκλήθηκε μέσω
ανακοινώσεων στον Τύπο αλλά και στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια παγκύπρια συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στις 19
Φεβρουαρίου 2016 στη Λευκωσία με στόχο την ενημέρωση για το Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας που θα εφαρμοστεί την περίοδο 2016-2021 καθώς και του
Προγράμματος Μέτρων που περιλαμβάνεται σε αυτό.
Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν στη διάρκεια της περίπου 3μηνης διαβούλευσης επί
του Προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο παρουσιάζονται στο
τελευταίο κεφάλαιο όπως επίσης και η ενσωμάτωσή τους στο τελικό Σχέδιο Διαχείρισης.
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2.

EXECUTIVE SUMMARY

This report concerns the application of Article 10 of Directive 2007/60 / EC. Scope of this
report is the evaluation of the campaign Consultation results on the first of the Flood Risk
Management Plan (FRMP) of Cyprus. Specifically, for the formation of the first Plan of Flood
Risk Management (FRMP),Cyprus has progressed in all public consultation activities held in
the context of application of Article 10 of Directive 2007/60 / EC.
For satisfaction of Article 10 of Directive 2007/60 / EC on December 30, 2015 began the
campaign of public consultation by posting on the website of the Department of the draft Risk
Management Flood of Cyprus (2016-2021) and the relevant questionnaire for completion by
the audience. Also, the website of the Department promptly published relevant material to
stakeholders, organizations and individuals to be informed and to have the possibility of
effective and timely intervention.
During the open public meetings, the Department informed the community and town councils
for the content of the Flood Risk Management Plan as well as for possible floods and their
impact on Cyprus for the program of measures proposed to address them. Given also the free
step participants to express any opinions and requests in connection with the problem of flood
risk.
Meetings with stakeholders took place in Nicosia and Limassol where invited provincial
stakeholders Provincial Nicosia-Larnaca-Famagusta and the Limassol - Paphos respectively.
The meetings were held at one for each province. Following meetings with stakeholders
implemented two (2) provincial meetings / workshops which were held respectively in Paphos
(02/04/2016) and Larnaca (05.02.2016) for joint consultation of the 2nd River Management
Plan and the first Flood Risk Management Plan in Cyprus, where invited Institutions and
Organizations (invitations were sent by fax and e-mail). The workshops they were also open
to the general public which invited through announcements in the press and on the website of
the Department.
Finally, we held a nationwide meeting, which took place on February 19, 2016 in Nicosia
aimed at informing about the Flood Risk Management Plan to be implemented in the period
2016-2021 and the Programme of Measures included in it.
The main conclusions reached during the 3-month consultation on the Draft Flood Risk
Management in Cyprus presented in the last chapter as well as their integration into the final
Management Plan.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3.

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η σύμβαση που αφορά στο έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση
ου

του 2

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την εφαρμογή της

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για
την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» ανατέθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
(ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μετά από τον
ανοικτό διαγωνισμό ΤΑΥ 10/2014 στην Κοινοπραξία ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και
Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. και ECOS Μελετητική Α.Ε. και υπεγράφη την 18.5.2015 στην
Κύπρο.
Η παραπάνω σύμβαση συνοδεύεται από:
τους Γενικούς Όρους,
τους Ειδικούς Όρους, και
τους Όρους Εντολής (προδιαγραφές).
Η σύμβαση παρακολουθείται από Καθοδηγητική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα εξής
μέλη:
Νίκος Νεοκλέους, Αναπληρωτής Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, ΤΑΥ, Πρόεδρος
Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, ΤΑΥ, Συντονίστρια
Gerald Dӧrflinger, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδρομετρίας, ΤΑΥ
Κώστας Αριστείδου, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδρομετρίας, ΤΑΥ
Μαρία Φιλίππου, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Ε.Ε., ΤΑΥ
Ριάνα Δανιήλ Μακρίδη, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Προγραμματισμού, ΤΑΥ
ης

Χρίστος Χριστοφή, Γεωλογικός Λειτουργός 1 Τάξης, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Γιώργος Νικολάου, Λειτουργός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας
Νεοκλής Αντωνίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος
Μαριλένα Απλικιώτη, Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών
Αντρέας Χατζηπάκκος, Βοηθός Έπαρχος Λευκωσίας
Σταύρος Γιαβρής, Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών.
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3.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:
1. Στην κατάρτιση του 2

ου

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου,

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη:
 το θεσμικό πλαίσιο της ΕΚ,
 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα
(state-of-the-art) τεχνογνωσία,
ο

 το 1 Σχέδιο Διαχείρισης του 2011,
 τις παρατηρήσεις της ΕΚ επ’ αυτού και το συμφωνηθέν Σχέδιο Δράσης (Action Plan),
 τις επιμέρους σχετικές μελέτες που έχουν ανατεθεί έκτοτε από το ΤΑΥ, και
 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία,
 το απαιτούμενο Πρόγραμμα Μέτρων καθώς και τη σχετική Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
2. Στην αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας και Λειψυδρίας της Κύπρου,
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη:
 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα
(state-of-the-art) τεχνογνωσία,
ο

 το Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, που συνοδεύει το 1 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης
Απορροής Ποταμού του 2011,
 το Τροποποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας του 2013, και
 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία.
3. Στην κατάρτιση του 1

ου

Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου,

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη:
 το θεσμικό πλαίσιο της ΕΚ,
 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα
(state-of-the-art) τεχνογνωσία, και
 τις επιμέρους σχετικές μελέτες που έχουν ανατεθεί έκτοτε από το ΤΑΥ, και
 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία,
 το απαιτούμενο Πρόγραμμα Μέτρων καθώς και την σχετική ΣΜΠΕ.Ο γενικός στόχος
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)) για τα επιφανειακά
ύδατα είναι να επιτευχθεί στα κράτη μέλη «καλή οικολογική και χημική κατάσταση»
σε όλα τα επιφανειακά σώματα.
4. Τα επί μέρους αντικείμενα της σύμβασης περιλαμβάνουν 10 δραστηριότητες :
 Δραστηριότητα 1 : Έλεγχος / συμπλήρωση κενών / επικαιροποίηση δεδομένων του
άρθρου 5 της ΟΠΥ
 Δραστηριότητα 2:

Ετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής

Ποταμού
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 Δραστηριότητα 3: Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας
 Δραστηριότητα 4: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/Δράσεις για την ετοιμασία του
ΣΔΚΠ
 Δραστηριότητα 5: Ετοιμασία Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας
 Δραστηριότητα 6: Ετοιμασία Προγράμματος Μέτρων
 Δραστηριότητα 7: Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων
 Δραστηριότητα 8: Ετοιμασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ)
 Δραστηριότητα 9: Εκστρατεία Δημόσιας Διαβούλευσης
 Δραστηριότητα 10: Ετοιμασία Ψηφιακών δεδομένων / αποτελεσμάτων για υποβολή
στη ΕΕ

3.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Η παρούσα έκθεση αποτελεί το παραδοτέο της Δραστηριότητας 9 “Εκστρατεία Δημόσιας
Διαβούλευσης”. Σύμφωνα με τους Όρους Εντολής-Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης στο
πλαίσιο της δραστηριότητας 9 ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει και διεξάγει μια ενιαία
εκστρατεία διαβούλευσης για ικανοποίηση του άρθρου 14(1)(γ) της ΟΠΥ και του άρθρου 10
της 2007/60/ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία το προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης
Απορροής Ποταμού και το προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας θα
τεθούν στη διάθεση του κοινού για διαβούλευση για ένα εξάμηνο. Επιπρόσθετα, τα
αποτελέσματα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα τεθούν στη
διάθεση του κοινού για διαβούλευση.
Οι Δράσεις διαβούλευσης περιλαμβάνουν:
(i)

Συγγραφή σε εκλαϊκευμένη μορφή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού
και του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, έκτασης μέχρι 50 σελίδων η κάθε
μια. Τα Σχέδια σε εκλαϊκευμένη μορφή αφού τύχουν της έγκρισης της Αναθέτουσας
Αρχής θα τοποθετηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής εντός μιας εβδομάδας
από την παραλαβή του προκαταρκτικού ΣΔΛΑΠ και του προκαταρκτικού ΣΔΚΠ. Η
τοποθέτηση σε εκλαϊκευμένη μορφή του προκαταρκτικού ΣΔΛΑΠ θα σημαίνει την έναρξη
της

περιόδου

διαβούλευσης.

Περίληψη

των

προκαταρκτικών

στρατηγικών

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε εκλαϊκευμένη μορφή (περί τις 25 σελίδες) επίσης θα
τοποθετηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Διαδίκτυο.
(ii)

Ετοιμασία ερωτηματολογίων για το ΣΔΛΑΠ και του ΣΔΚΠ για τις απόψεις του κοινού. Και
τα δύο θα τοποθετηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ μαζί με τις εκλαϊκευμένες εκθέσεις. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα αναλάβει να τα εκδώσει και να τα διανέμει σε ενδιαφερόμενες
ομάδες και οργανισμούς που τυχόν δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα.
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(iii) Μόλις αρχίσει η Γ΄ Φάση διαβούλευσης θα δημοσιευτεί στον τύπο με ευθύνη της
Αναθέτουσας Αρχής σχετική ανακοίνωση η οποία θα ενημερώνει το κοινό για την
εκστρατεία και που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν για περισσότερη
πληροφόρηση. Η ετοιμασία της ανακοίνωσης είναι ευθύνη του Αναδόχου.
(iv) Οργάνωση σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή 2 συναντήσεων - ενημέρωσης του
κοινού για το προκαταρκτικό ΣΔΛΑΠ, το προκαταρκτικό ΣΔΚΠ και τα προκαταρκτικά
συμπεράσματα από την Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη. Οι συναντήσεις θα
καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή στη Λευκωσία- Λάρνακα,
Πάφο-Λεμεσό και θα κληθούν οι ομάδες φορέων που έχουν καθοριστεί από τα
προηγούμενα στάδια διαβούλευσης, συνεργάτες (co operators) και συσκεπτόμενοι (co
thinkers) καθώς και οι οργανισμοί και ομάδες που αναγνωρίστηκαν ως εμπλεκόμενοι
ή/και επηρεαζόμενοι στις σχετικές Δραστηριότητες της παρούσας Σύμβασης. Η διάρκεια
των χωρίς τα διαλείμματα θα είναι 5 ώρες περίπου. Την ενοικίαση χώρου για τις
παρουσιάσεις θα αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή ως και τα έξοδα φιλοξενίας. Οι
παρουσιάσεις θα γίνουν από τον Ανάδοχο τόσο για το ΣΔΛΑΠ όσο και για το ΣΔΚΠ αλλά
και για τα αποτελέσματα της Στρατηγικής Μελέτης. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
παρουσιάσει δύο ως τρία θέματα διάρκειας 15 λεπτών περίπου. Στο τέλος των
συναντήσεων θα διατεθεί χρόνος για συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που θα
διανεμηθούν. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ευθύνες για γραμματειακή υποστήριξη,
προσκλήσεις κλπ των συνέδρων.
(v) Επιπρόσθετα των επαρχιακών συναντήσεων ενημέρωσης του κοινού θα γίνουν 4
συναντήσεις με τις Ομάδες Φορέων καθώς και τις ομάδες και οργανισμούς που
αναγνωρίστηκαν ως εμπλεκόμενοι ή/και επηρεαζόμενοι στις σχετικές Δραστηριότητες της
παρούσας Σύμβασης με σκοπό την επεξήγηση του ΣΔΛΑΠ και του ΣΔΚΠ, τη συζήτηση,
την απάντηση ερωτήσεων και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν
κάθε επαρχία σε σχέση με τις μελέτες και προτάσεις που αφορούν τη σύμβαση. Η
διάρκεια των συναντήσεων χωρίς τα διαλείμματα θα είναι 4 ώρες περίπου η κάθε μία. Τα
λειτουργικά έξοδα (ενοικίαση χώρου, έξοδα φιλοξενίας) θα τα αναλάβει η Αναθέτουσα
Αρχή. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ευθύνες για γραμματειακή υποστήριξη,
προσκλήσεις κλπ των συνέδρων.
(vi) Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο εντός 3½ μηνών από την έναρξη της
περιόδου διαβούλευσης όλα τα απαντημένα ερωτηματολόγια που θα έχει στη διάθεση
της για το ΣΔΛΑΠ και εντός 4½ μηνών για το ΣΔΚΠ. Ο Ανάδοχος θα αναλύσει τις
απαντήσεις και θα τις αξιολογήσει στα πλαίσια της τελικής διαμόρφωσης των Σχεδίων
διαχείρισης και θα τις χρησιμοποιήσει για μια τελική παρουσίαση προς το κοινό τον
τελευταίο μήνα διαβούλευσης. Η τελική παρουσίαση θα γίνει σε παγκύπριο συνέδριο στη
Λευκωσία πέντε μήνες από την έναρξη της περιόδου διαβούλευσης. Θα περιλαμβάνει τις
αλλαγές

που

προέκυψαν

από

τη

διαβούλευση

του

ΣΔΛΑΠ

και

του

ΣΔΚΠ

συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών που προέκυψαν από την Στρατηγική
Περιβαλλοντική Μελέτη. Θα ζητηθούν τελικές απόψεις από το κοινό για υποβολή εντός
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δύο βδομάδων. Από λογιστικής άποψης το παγκύπριο συνέδριο θα είναι παρόμοιο με τα
επαρχιακά.
(vii) Οι προκαταρκτικές Τελικές Εκθέσεις που θα λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις απόψεις του
κοινού για το ΣΔΛΑΠ θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δύο βδομάδων πριν
από το τέλος της περιόδου διαβούλευσης και η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει στη διάθεση
της μια εβδομάδα για παρατηρήσεις. Αυτές θα υποβληθούν στον Ανάδοχο και εντός μιας
εβδομάδας θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές και θα υποβάλει την Τελική Έκθεση
του ΣΔΛΑΠ στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσον αφορά στην τελική Έκθεση για το ΣΔΚΠ, αυτή
θα υποβληθεί εντός πέντε εβδομάδων από το τέλος της περιόδου διαβούλευσης και η
Αναθέτουσα Αρχή θα έχει στη διάθεση της μια εβδομάδα για παρατηρήσεις. Αυτές θα
υποβληθούν στον Ανάδοχο και εντός μιας εβδομάδας θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις
αυτές και θα υποβάλει την Τελική Έκθεση του ΣΔΚΠ στην Αναθέτουσα Αρχή.
(viii) Οι απόψεις του κοινού για τις στρατηγικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα ληφθούν
υπόψη στην προκαταρκτική Τελική Έκθεση Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Μελετών που
θα υποβληθεί εντός μιας εβδομάδας μετά το τέλος της διαβούλευσης όσον αφορά στο
ΣΔΛΑΠ και εντός πέντε εβδομάδων από το τέλος της περιόδου διαβούλευσης για το
ΣΔΚΠ.

3.4. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για την υλοποίηση της σύμβασης εργάσθηκαν οι ακόλουθοι ειδικοί επιστήμονες:
Δρ. Πάνος Παναγόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D.,
Δρ. Κατερίνα Τριανταφύλλου, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D.,
Τάσος Βαρβέρης, Χημικός – D.E.S.S. Περιβάλλοντος,
Δρ. Αντρέας Ευστρατιάδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Υδρολόγος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ,
Δρ. Νίκος Μαμάσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D.,
Δρ. Ξενοφών Σταυρόπουλος, Υδρογεωλόγος, Ph.D.,
Δρ. Αλκιβιάδης Οικονόμου, Βιολόγος Ph.D.,
Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Βιολόγος Ph.D.,
Έφη Φιλάνδρα, Οικονομολόγος Μ.Α.,
Brian Cox, MA Natural Sciences, MSc Hydrology, PhD Geography
Graydon Jeal, Environmental Engineer, Mastère Spécialisé, MSc, Postgraduate Diploma
(Finance)
Δρ. Γιώργος Παπανικολάου, Γεωπόνος, Ph.D.,
Eveline De Vos, Environmental Chemist, Bsc, MSc, PhD
Δρ. Νίκος Μαρκάτος, Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ
Ανδρέας Λουκάτος, Χημικός – D.E.Α. Περιβάλλοντος,
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Δρ. Γιώργος Χατζηνικολάου, Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος Ph.D.,
Δρ. Νομική Σύμπουρα, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Ph.D.,
Δρ. Καλλιόπη Παπαπαύλου, Βιολόγος-Οικολόγος M.Sc.,
Βασίλης Γερακάρης, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Μ.Sc,
Δρ. Σπύρος Χριστόπουλος, Πολ. Μηχανικός Ph.D.,
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc.,
Δημήτρης Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ– M.Sc. Υδρολογίας,
Ξενοφών Μπακούρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc. σε Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες,
Μαρία Κωτσαρέλη, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός, M.Phil in Engineering for
Sustainable Development,
Ελένη Αβραμίδη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, GIS Αναλυτής,
Έφη Παναγοπούλου-Φλασκή, Περιβαλλοντολόγος,
Παναγιώτης Βλάχος, Οικονομολόγος με Μ.Sc. στην Περιφερειακή ανάπτυξη,
Στέλλα Μπεχλιβάνου, Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος,
Μαρία Τζίμα, Γεωλόγος M.Sc.,
Σόλων Χριστοδούλου, Πολιτικός Μηχανικός με Μ.Eng στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και
Αειφόρο Σχειδιασμό,
Ηλίας Μουσούλης, Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Μηχανικής και διαχείρισης υδατικών πόρων και
M.S.c. Περιβαλλοντικής Βιογεωχημείας
Ευχαριστίες
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται για την εποικοδομητική συνεργασία κατά τη σύνταξη της
παρούσας Έκθεσης:
στον Διευθυντή του ΤΑΥ κ. Ανδρέα Μανώλη
στον Αν. Πρώτο Λειτουργό Υδάτων κ. Νίκο Νεοκλέους
στην Υπεύθυνη Συντονίστρια της Σύμβασης κ. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου
στα μέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής, και
στo Eπιστημονικό Προσωπικό του ΤΑΥ.
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4.

ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) είναι η νομοθεσία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που προνοεί για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη μεταφέρει τις
πρόνοιες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο Κυπριακό δίκαιο με τους εναρμονιστικούς περί
Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμους του 2010 και
2012. Βασικός Νόμος Ν. 70(Ι)/2010 και Τροποποιητικός Νόμος Ν. 153(Ι)/2012 περί
Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας).
Η εναρμονιστική νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2010 καθορίζει ως “Αρμόδια
Αρχή” για την εφαρμογή της το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ως “Συντονιστική Αρχή” το Υπουργείο
Εσωτερικών, που είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Η Γεωγραφική Μονάδα Εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι ολόκληρη η Κύπρος, η
οποία με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ έχει προσδιοριστεί
σαν μία Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του
Άρθρου 1 του πρωτοκόλλου Νο. 10 για την Κύπρο, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη
Προσχώρησης προς την ΕΕ, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου αναστέλλεται σε εκείνες
τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Επιπλέον, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, που αφορά στην ευθύνη για την εφαρμογή του
Πρωτοκόλλου για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας
στην Κύπρο, προνοεί για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις Πλημμύρες στις
Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας.
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4.2. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΔΚΠ 2007/60/ΕΚ
Τόσο η Οδηγία όσο και η νομοθεσία ενσωμάτωσής της στο κυπριακό δίκαιο, προβλέπει ότι
θα πρέπει να ζητηθεί η πληροφόρηση και ενεργός συμμετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια
της εφαρμογής της.
Συγκεκριμένα προβλέπονται:
Άρθρο 10 2007/60/ΕΚ
10(1): Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, οι
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας να
καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό.
10(2): Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην
κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας.
Άρθρο 9. του Βασικού Νόμου Ν 70 (I) 2010 και του τροποποιημένου Ν. 153(Ι)/2012
Ενημέρωση του κοινού και ενεργός συμμετοχή
9 (1): Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι
χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης
κινδύνων πλημμύρας να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
που ενέχουν θέματα εθνικής ασφάλειας.
9 (2): Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 10 η Αρμόδια Αρχή ενθαρρύνει την ενεργό
συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του κοινού στην κατάρτιση, στην επανεξέταση και στην
ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που προβλέπονται στο
άρθρο 8.
Άρθρο 10. του Βασικού Νόμου Ν 70 (I) 2010 και του τροποποιημένου Ν.
153(Ι)/2012Διαβουλεύσεις
10 (1): Κατά την κατάρτιση, επανεξέταση και ενημέρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις των επηρεαζομένων
τοπικών αρχών και διαβουλεύεται με κάθε κρατική υπηρεσία, οργανισμό δημόσιου δικαίου και
με εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, των οποίων επηρεάζονται ή διακυβεύονται συμφέροντα από
τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας.
Κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα
κατάλληλα μέτρα με σκοπό την αποτελεσματικότητα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την
επίτευξη κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς
στόχους άρθρα 9, 10, 11 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
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Συγκεκριμένα η Κυπριακή Δημοκρατία σε εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 10 της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ οργάνωσε και εκτέλεσε με επιτυχία τις εκστρατείες Δημόσιας
Διαβούλευσης

σχετικά

με

το

Προσχέδιο

Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας

που

παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση.

4.3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΟΠΥ
H Oδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα επιβάλει την ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων για
κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού, με στόχο την επίτευξη καλής οικολογικής και
χημικής κατάστασης και συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων των συμβάντων
πλημμύρας. Ωστόσο, η μείωση του κινδύνου πλημμύρας δεν είναι ένας από τους κύριους
στόχους της εν λόγω οδηγίας, ούτε λαμβάνονται υπόψη μελλοντικές αλλαγές στους κινδύνους
πλημμύρας ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος (σημείο (4) εισαγωγής). Η Οδηγία
2007/60/ΕΚ έρχεται να συμπληρώσει το κενό αυτό εστιάζοντας στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας σε σημερινές και μελλοντικές συνθήκες.
Όπως αναφέρεται στο FD Recital 17, η ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμού, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και Σχεδίων Διαχείρισης των
Κινδύνων Πλημμύρας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ αποτελούν στοιχεία της
ολοκληρωμένης διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών. “Οι δύο διαδικασίες θα πρέπει
να αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους, έχοντας
υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για να εξασφαλίζεται η
αποτελεσματική και εύλογη χρήση των πόρων”.
Ο συντονισμός των δύο Οδηγιών προβλέπεται στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και συγκεκριμένα
στο Άρθρο 9 : «Tα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να συντονίσουν την
εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, εστιαζόμενα στις
δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών για την επίτευξη
κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους που
καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» Ο συντονισμός γίνεται στα εξής επίπεδα:
Κατά την κατάστρωση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας: η
κατάστρωση των Χαρτών εκτελείται ούτως ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι
συμβατές με τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ. Οι Χάρτες συντονίζονται περαιτέρω με τις επανεξετάσεις που προβλέπει το
άρθρο 5 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές.
Κατά την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. Τα ΣΔΚΠ
εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετάσεις των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών
απορροής των ποταμών που προβλέπει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ και μπορούν να εντάσσονται
σε αυτές. Eπίσης τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη του περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4
της ΟΠΥ (άρθρο 7(3)).
Κατά τη διαβούλευση των ΣΔΚΠ: η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, όπως
προβλέπεται στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ (άρθρο 10), συντονίζεται, κατά περίπτωση, με την
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ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του άρθρου 14 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Ο συντονισμός της διαβούλευσης εκτός από την καλύτερη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του
κοινού και των αρμοδίων φορέων επιτρέπει εξοικονόμηση πόρων.
Οι συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των δύο Οδηγιών αναδεικνύονται στο GD της European
Commission «Links between the Floods Directive and Water Framework Directive» (EU,
2014). Σύμφωνα με το κατευθυντήριο αυτό κείμενο ο συντονισμός μεταξύ των δύο Οδηγιών
προσφέρει την ευκαιρία για την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης με στόχο τη μεγιστοποίηση
των αμοιβαίων συνεργιών και την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο
Οδηγιών. Ειδικότερα, ο συντονισμός απαιτείται για:
την αποφυγή επικαλύψεων και συγκρούσεων αρμοδιοτήτων,
τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των
πόρων. Μέτρα που λαμβάνονται για τη μία Οδηγία μπορεί να επηρεάζουν του στόχους της
άλλης Οδηγίας. Ο συντονισμός δίνει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των συνεργειών με
προώθηση των οικονομο-τεχνικά βέλτιστων μέτρων που εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς
(προώθηση win-win μέτρων).
την ικανοποίηση της σύγχρονης απαίτησης για την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης στη
διαχείριση των υδατικών πόρων.
Και οι δύο Οδηγίες πραγματεύονται Περιβαλλοντικά, Οικονομικά και Κοινωνικά θέματα με
διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα εστιάζει στο Περιβάλλον ενώ η
Οδηγία των Πλημμυρών καλύπτει και τους τρεις τομείς εξίσου. Στο συνημμένο σχήμα δίνεται
η συσχέτιση μεταξύ των δύο Οδηγιών.
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4.4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9(3) της ΟΔΚΠ
Για ικανοποίηση του άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στις 30 Δεκεμβρίου 2015 ξεκίνησε η
εκστρατεία

της

δημόσιας

διαβούλευσης

με

ανάρτηση

στον

ιστότοπο

του

ΤΑΥ

(www.flood.wdd.moa.gov.cy) του προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου
(2016 – 2021) και σχετικού ερωτηματολογίου για συμπλήρωση από το κοινό. Επίσης, στον
ιστότοπο του ΤΑΥ (www.flood.wdd.moa.gov.cy) δημοσιεύθηκε εγκαίρως το σχετικό υλικό
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οργανισμοί και ιδιώτες, να λάβουν γνώση και να
έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής και έγκαιρης παρέμβασης. Η μεθοδολογία και το
χρονοδιάγραμμα της εκστρατείας διαβούλευσης παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόμενο
Kεφάλαιο.
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5.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε, η έναρξη της εκστρατείας Διαβούλευσης που αφορά τη διαμόρφωση
ου

1

Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σηματοδοτήθηκε με ανακοίνωση στον

ιστότοπο του ΤΑΥ και επίσημα ξεκίνησε στις 30 Δεκεμβρίου του 2015.
Η

αρμόδια

αρχή

δημιούργησε

στην

Κεντρική

της

ιστοσελίδα

δικτυακό

κόμβο

(www.flood.wdd.moa.gov.cy) για την ενημέρωση του κοινού και την ανταλλαγή απόψεων επί
του Προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της Κύπρου (Εικόνα 1)

Εικόνα 1: Δικτυακός κόμβος Δημόσιας Διαβούλευσης για το ΣΔΚΠ

Όσον αφορά στο πλήρες υλικό της διαβούλευσης που αναρτήθηκε και ήταν προσβάσιμο σε
όλους, με σκοπό το κοινό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν γραπτώς τα
σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, αποτελείται από τα εξής κείμενα – έγγραφα:
1. Έντυπο Διαβούλευσης (μη τεχνική περίληψη Προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας Κύπρου)
2. Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης
3. Υποστηρικτικές Προκαταρκτικές Εκθέσεις που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
 Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων
 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης - Μη Τεχνική Περίληψη
Στο πλαίσιο της εκστρατείας της διαβούλευσης οργανώθηκαν πέντε (5) συνολικά δημόσιες
ανοικτές συναντήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 1: Δημόσιες ανοικτές συναντήσεις
Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς
Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμόχωστου

14/01/2016

Λεμεσού - Πάφου

15/01/2016

Επαρχιακές συναντήσεις
Λεμεσού - Πάφου

04/02/2016

Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμόχωστου

05/02/2016

Παγκύπρια
Λευκωσία

19/02/2016

Οι συσκέψεις με τους ενδιαφερόμενος φορείς έγιναν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό όπου
προσκλήθηκαν οι επαρχιακές ομάδες φορέων των Επαρχιών Λευκωσίας- ΛάρνακαςΑμμοχώστου

και

των

Επαρχιών

Λεμεσού

–

Πάφου

αντίστοιχα.

Οι

συσκέψεις

πραγματοποιήθηκαν, ανά μία για κάθε επαρχία (βλ. σχετικές φωτ.).
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Εικόνα 2: Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς - Λευκωσία (14/01/2016)

Εικόνα 3: Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς - Λεμεσός (15/02/2016)
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Σε συνέχεια των συσκέψεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποιήθηκαν δυο (2)
επαρχιακές συναντήσεις/ημερίδες όπου έλαβαν χώρα αντίστοιχα σε Πάφο (04/02/2016) και
Λάρνακα (05/02/2016) για την κοινή διαβούλευση του 2
ο

Ποταμού και το 1

ου

Σχεδίου Διαχείρισης Απορροής

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου, όπου

προσκλήθηκαν Φορείς και Οργανισμοί (αποστάλθηκαν προσκλήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας
και ηλεκτρονικών μηνυμάτων). Οι ημερίδες αυτές ήταν επίσης ανοιχτές για το ευρύ κοινό το
οποίο προσκλήθηκε μέσω ανακοινώσεων στον Τύπο αλλά και στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ.

Εικόνα 4: Επαρχιακή ημερίδα – Πάφος (04/02/2016)

Εικόνα 5: Επαρχιακή ημερίδα – Λεμεσός (05/02/2016)

Κατά τη διάρκεια των δημόσιων ανοικτών συναντήσεων, το ΤΑΥ ενημέρωσε τα κοινοτικά και
δημοτικά συμβούλια για το περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
καθώς επίσης για τις πιθανές πλημμύρες και τις επιπτώσεις τους στην Κύπρο και για το
πρόγραμμα μέτρων που έχει προταθεί για την αντιμετώπισή τους. Δόθηκε επίσης στους
συμμετέχοντες ελεύθερο βήμα για την έκφραση οποιωνδήποτε απόψεων και αιτημάτων σε
σχέση με το πρόβλημα του πλημμυρικού κινδύνου. Οι συναντήσεις ήταν κατά γενική ομολογία
εξαιρετικά επιτυχείς. Η επιτυχία διεφάνη αφενός μεν από την θετική αξιολόγηση των
συναντήσεων από τους παρευρισκόμενους (το 60% περίπου των συμμετεχόντων που
συμπλήρωσαν τα έντυπα αξιολόγησης για κάθε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε έμεινε
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πολύ ικανοποιημένο από τη συνάντηση) και αφετέρου δε από το ενδιαφέρον που έδειξαν και
από το σύνολο των τοποθετήσεών τους στη διάρκεια των συναντήσεων.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια παγκύπρια συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στις 19
Φεβρουαρίου 2016 στη Λευκωσία με στόχο την ενημέρωση για το Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας που θα εφαρμοστεί την περίοδο 2016-2021 καθώς και του
Προγράμματος Μέτρων που περιλαμβάνεται σε αυτό. Η απήχηση του κοινού στην παγκύπρια
συνάντηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη (βλ. σχετικές φωτ.) καθώς εκφράστηκαν σοβαρές απόψεις
πάνω σε συγκεκριμένα θέματα επί του Προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κάτι το
οποίο συζητιέται σε επόμενο κεφάλαιο.

Εικόνα 6: Παγκύπρια ημερίδα (19/02/2016)
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Εικόνα 7: Παγκύπρια ημερίδα (19/02/2016)

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να
αξιολογήσουν την κάθε επιμέρους σύσκεψη / επαρχιακή ημερίδα την οποία παρακολούθησαν
μέσω του ειδικά διαμορφωμένου έντυπου αξιολόγησης. Στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζεται η
δομή των έντυπων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα απαντώντας οι συμμετέχοντες
στις ακόλουθες ερωτήσεις:
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

Είστε ικανοποιημένοι από την συνάντηση;

Κατανοήσατε τις εισηγήσεις και τα κύρια θέματα που
αυτές πραγματεύτηκαν;

Οι απόψεις που εκφράστηκαν ήταν κατά τη γνώμη
σας καίριες και ουσιαστικές;

Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσετε τις δικές σας
απόψεις;
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Αξίζει να σημειωθεί πως αναλυτικές πληροφορίες επί των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν
στη διάρκεια της εκστρατείας διαβούλευσης του ΣΔΚΠ καθώς και των θεμάτων που
συζητήθηκαν, όπως επίσης και επί των ζητημάτων που αναδύθηκαν από το κοινό
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8. Τέλος, στο Παράρτημα IV είναι ενσωματωμένα όλα τα
πρακτικά αναλυτικά και από τις πέντε (5) δημόσιες ανοικτές συζητήσεις.
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6.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

6.1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Για τη βελτίωση της συμμετοχικής διαδικασίας με σκοπό την ενεργό εμπλοκή των κύριων
φορέων που εμπλέκονται στη Διαχείριση και την Προστασία των Υδάτων της Κύπρου, το ΤΑΥ
αποφάσισε

τη

δημιουργία

ειδικής

επιτροπής

(Καθοδηγητική

Επιτροπή)

με

μέλη

/εκπροσώπους από κομβικά Τμήματα και Υπουργεία.
Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των Προσχέδιων
Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ) κατά την προετοιμασία τους και κατά τη διαβούλευση με το
κοινό και τους λοιπούς φορείς.
Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των ακόλουθων Υπουργείων, τμημάτων
υπηρεσιών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης:
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ)
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ)
Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ)
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ)
Εκπρόσωπος του Επάρχου Λευκωσίας
Υπηρεσίες του ΤΑΥ (Υδρομετρίας, Υδρολογίας και υδρογεωλογίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Υπηρεσία Προγραμματισμού).
Εκτός από τους ανωτέρω συμμετείχαν ad hoc και εκπρόσωποι άλλων φορέων ανάλογα με τα
θέματα της συζήτησης, όπως η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Γενικό Χημείο του Κράτους κλπ.
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων ενημερώνονταν συνεχώς για την πρόοδο των
εργασιών κατάρτισης των Προσχεδίων Διαχείρισης και των λοιπών σχετικών ειδικών θεμάτων
με τους ακόλουθους τρόπους:
Κοινοποίηση και συμμετοχή με σχολιασμό επί των επιμέρους παραδοτέων/ εκθέσεων και των
προσχεδίων διαχείρισης πριν από την αρχική αποδοχή από το ΤΑΥ και τη διάθεσή τους για
δημόσια διαβούλευση.
Τακτικές συναντήσεις εργασίας για τη συζήτηση επί ειδικών θεμάτων και τη διατύπωση
απόψεων για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους και την προκαταρκτική διαμόρφωση του
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προγράμματος μέτρων και των Σχεδίων Διαχείρισης.
Συναντήσεις εργασίας για την εξειδίκευση ειδικών θεμάτων μετά τη διαβούλευση
(20.02.2016).
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται συνοπτικά οι συναντήσεις που υλοποιήθηκαν για
το σκοπό αυτό, ο αριθμός των συμμετεχόντων και οι φορείς που εκπροσωπήθηκαν.

Πίνακας 2: Συνοπτικός πίνακας συναντήσεων εργασίας
Ημ/νία
Συνάντησης

Θέματα

Συμμετέχοντες Φορείς

Συναντήσεις εργασίας κατά την Κατάρτιση των Προσχεδίων Διαχείρισης πριν την έναρξη της
διαβούλευσης
1. Διαθέσιμα δεδομένα: πρόοδος συγκέντρωσης
2. Οργάνωση εργασιών. Τεχνικά θέματα:
18/05/2015

πηγές αβεβαιότητας για τους χάρτες πλημμυρικής
επικινδυνότητας και κινδύνου
3. Χρονοδιάγραμμα

Υπηρεσίες του ΤΑΥ, ΤΓΕ,
ΤΓ, ΤΠ

4. Οργάνωση επικοινωνίας
4. Δομή ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ
Αβεβαιότητες πλημμυρών (θεωρητικές και παρουσίαση
αποτελεσμάτων μοντέλου 2D)
Συζήτηση επί της καταγραφής της υπάρχουσας
κατάστασης και των αιτίων πλημμυρών
9.10.2015

Συζήτηση επί των προτάσεων των στόχων και των
σχεδιαζόμενων μέτρων.

ΥΠΕΣ, Υπηρεσίες ΤΑΥ,
ΤΓΕ, ΤΓ, ΤΠ, ΤΑΘΕ, ΤΜ,
ΤΔ, ΥΘΠ, ΤΠΟ, ΤΔΕ

Συζήτηση επί των αρμοδιοτήτων των φορέων σε θέματα
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Συζήτηση για περιβαλλοντικές παροχές
Χρονοδιάγραμμα

Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
18.12.2015

Μέτρα ΔΚΠ
ΣΜΠΕ ΣΔΚΠ
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμβασης

Υπηρεσίες του ΤΑΥ, ΤΓΕ,
ΤΓ, ΤΠ, ΤΑΘΕ,
ΥΠΕΣ,ΤΘΠ, ΤΠΟ, ΤΜ,
ΤΔ, ΤΔΕ, Γενικό Χημείο
Κράτους, Υγειονομική
Υπηρεσία,
Περιφερειακή Δ/νση
ΠΑ

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω συναντήσεων αποτυπώθηκαν στις εκθέσεις που διατέθηκαν στο
κοινό στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης
Μετά την έναρξη της Διαβούλευσης (30.12.2015)
Εκκρεμή θέματα από την 2η Ενδιάμεση Έκθεση και το
Πρόγραμμα Μέτρων
29.01.2016

Αποτελεσματικότητα Μέτρων ΔΚΠ

Υπηρεσίες του ΤΑΥ, ΤΓΕ,
ΤΓ, ΤΠ, ΤΑΘΕ,
ΥΠΕΣ,ΤΘΠ, ΤΠΟ, ΤΜ,
ΤΔ, ΤΔΕ, Περιφερειακή
Δ/νση ΠΑ

Συζήτηση επί των διορθωμένων παραδοτέων της

Υπηρεσίες του ΤΑΥ, ΤΓ,

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
ΣΜΠΕ ΣΔ Κινδύνων Πλημμύρας

11.04.2016
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Ημ/νία
Συνάντησης

Θέματα

Συμμετέχοντες Φορείς

Δραστηριότητας 4 (Αξιολόγηση επιπέδου αβεβαιότητας,
Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης και αιτιών
πλημμυρών, Καθορισμός στόχων ΔΚΠ, Καταγραφή
αρχών/φορέων/κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται
στην ή επηρεάζονται από τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας)

ΤΠ, ΤΑΘΕ, ΥΠΕΣ, ΥΘΠ,
ΤΠΟ, ΤΜ, ΤΔ, ΤΔΕ,
Γενικό Χημείο Κράτους,
Υγειονομική Υπηρεσία,
Περιφερειακή Δ/νση
ΠΑ

Συζήτηση επί των παραδοτέων 6 (Μέτρα ΔΚΠ) και 7
(Αξιολόγηση Προτεινόμενων Μέτρων) και
οριστικοποίηση μέτρων
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7.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

7.1. ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
7.1.1. Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς Λευκωσίας – Λάρνακας
- Αμμόχωστου
Η σύσκεψη με τους ενδιαφερόμενους φορείς πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου
2016 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στη Λευκωσία. Οι
προσκλήσεις απεστάλησαν εγκαίρως σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και οργανισμούς
είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

(e-mail). Επίσης οι σχετικές

προσκλήσεις όπως και το συνοδευτικό υλικό της διαβούλευσης (Παράρτημα II), αναρτήθηκαν
έγκαιρα στον σχετικό ιστότοπο (site) του ΤΑΥ (www.flood.wdd.moa.gov.cy).
Το πρόγραμμα της Σύσκεψης περιέλαβε τις εξής ενότητες:
Χαιρετισμός και έναρξη ημερίδας από τον Αναπληρωτή Διευθυντή ΤΑΥ κ. Α. Μανώλη
Παρουσίαση αντικειμένου και στόχων διαβούλευσης (κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου,
Συντονίστρια Έργου, ΤΑΥ)
Πιθανές πλημμύρες και επιπτώσεις στις Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου
Πλημμύρας – Λευκωσία - Λάρνακα – Αμμόχωστος (Αικ. Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός
Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E., Π.
Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E., Υπεύθυνος Αναδόχου)
Στόχοι

και

προτεινόμενα

μέτρα

Σχεδίου

Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας

(Αικ.

Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός,
M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.)
Διευκρινιστικές Ερωτήσεις
ο

Συνέχεια της διαβούλευσης για το 2 Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού
Κύπρου –Ειδικά Θέματα (Π. Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E)
Συζήτηση-Τοποθετήσεις
Συμπεράσματα
Παρασχέθηκε ικανός χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, ιδιώτες
να εκφράσουν ερωτήματα, να κάνουν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις και να υποβάλλουν
προτάσεις επί όλων των σχετικών κειμένων διαβούλευσης.

Συμμετέχοντες
Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 87 άτομα εκ των οποίων 5 από την ομάδα συμβούλων,
20 από το ΤΑΥ και 62 από άλλες Υπηρεσίες και Φορείς. Αναλυτικά, τα παρουσιολόγια των
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συμμετεχόντων σε όλες τις ημερίδες, όπως και η σύνοψη των ζητημάτων που συζητήθηκαν,
παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα I και IV της παρούσας έκθεσης. Όπως έχει
αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5, στο τέλος της διαδικασίας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να
αξιολογήσουν τη σύσκεψη. Η αξιολόγηση έγινε από 18 συμμετέχοντες οι οποίοι
συμπλήρωσαν τα έντυπα αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συγκεκριμένης
σύσκεψης αποτυπώνονται στα επόμενα σχήματα.

Σχήμα 1: Ποιοτική αξιολόγηση σύσκεψης διαβούλευσης Λευκωσίας σχετικά με το βαθμό
ικανοποίησης με τη συνάντηση και κατανόησης των εισηγήσεων - θεμάτων (καίριες και
ουσιαστικές) - α & β

α)

β)

γ)

δ)

Σχήμα 2: Ποιοτική αξιολόγηση σύσκεψης διαβούλευσης Λευκωσίας σχετικά με το βαθμό
ικανοποίησης με τη συνάντηση και κατανόησης των εισηγήσεων – θεμάτων (καίριες και
ουσιαστικές) γ & δ
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7.1.2. Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς Λεμεσού – Πάφου
Η σύσκεψη με τους ενδιαφερόμενους φορείς πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 15
Ιανουαρίου 2016 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου
Γ΄ 117, στη Λεμεσό. Οι προσκλήσεις απεστάλησαν εγκαίρως σε όλους τους συναρμόδιους
φορείς και οργανισμούς είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).
Επίσης, οι σχετικές προσκλήσεις όπως και το συνοδευτικό υλικό της διαβούλευσης
(Παράρτημα

II),

αναρτήθηκαν

έγκαιρα

στον

σχετικό

ιστότοπο

(site)

του

ΤΑΥ

(www.flood.wdd.moa.gov.cy).
Το πρόγραμμα της Σύσκεψης περιέλαβε τις εξής ενότητες:
Χαιρετισμός και έναρξη ημερίδας από τον Αναπληρωτή Διευθυντή ΤΑΥ κ. Α. Μανώλη
Παρουσίαση αντικειμένου και στόχων διαβούλευσης (κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου,
Συντονίστρια Έργου, ΤΑΥ)
Πιθανές πλημμύρες και επιπτώσεις στις περιοχές σημαντικού δυνητικού κινδύνου πλημμύρας
– Λευκωσία - Λάρνακα – Αμμόχωστος (Αικ. Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat,
ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E., Π.
Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E.,Υπεύθυνος Αναδόχου)
Στόχοι

και

προτεινόμενα

μέτρα

Σχεδίου

Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας

(Αικ.

Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός,
M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.)
Διευκρινιστικές Ερωτήσεις
Συζήτηση - Τοποθετήσεις
Συμπεράσματα
Παρασχέθηκε ικανός χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς οργανισμούς, ιδιώτες να
εκφράσουν ερωτήματα, να κάνουν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις και να υποβάλλουν
προτάσεις επί όλων των σχετικών κειμένων διαβούλευσης.

Συμμετέχοντες
Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 38 άτομα εκ των οποίων 4 από την ομάδα συμβούλων,
14 από το ΤΑΥ και 10 από άλλες Υπηρεσίες και Φορείς. Αναλυτικά τα παρουσιολόγια των
συμμετεχόντων σε όλες τις ημερίδες, όπως και η σύνοψη των ζητημάτων που συζητήθηκαν,
παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα I και IV της παρούσας έκθεσης. Όπως έχει
αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5, στο τέλος της διαδικασίας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να
αξιολογήσουν την σύσκεψη. Η αξιολόγηση έγινε από 8 συμμετέχοντες οι οποίοι
συμπλήρωσαν τα έντυπα αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συγκεκριμένης
σύσκεψης αποτυπώνονται στα επόμενα σχήματα.
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Σχήμα 3: Ποιοτική αξιολόγηση σύσκεψης διαβούλευσης Λεμεσού σχετικά με τον βαθμό
ικανοποίησης με τη συνάντηση και κατανόησης των εισηγήσεων – θεμάτων (καίριες και
ουσιαστικές) α & β

α)

β)

Σχήμα 4: Ποιοτική αξιολόγηση σύσκεψης διαβούλευσης Λεμεσού σχετικά με τον βαθμό
ικανοποίησης των απόψεων που εκφράστηκαν (καίριες – ουσιαστικές) και τη δυνατότητα
έκφρασης προσωπικών απόψεων γ & δ

γ)

δ)

Επίσης, στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία έκφρασης σχολίων και παρατηρήσεων επί
των διαφόρων θεμάτων της ημερίδας.
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7.2. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
7.2.1. Επαρχιακή ημερίδα για τις επαρχίες Λεμεσού – Πάφου
ο

ο

Η επαρχιακή ημερίδα για το 1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας και το 2 Σχέδιο
Διαχείρισης

Υδάτων

της

Κύπρου

που

αφορά

τις

επαρχίες

Λεμεσού

–

Πάφου

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016 στο ξενοδοχείο Αλόη, στη Λεωφόρο
Ποσειδώνος, στην Κάτω Πάφο. Οι προσκλήσεις απεστάλησαν εγκαίρως σε όλους τους
συναρμόδιους φορείς και οργανισμούς, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό
μήνυμα (e-mail). Επίσης οι σχετικές προσκλήσεις, όπως και το συνοδευτικό υλικό της
διαβούλευσης (Παράρτημα II), αναρτήθηκαν έγκαιρα στον σχετικό ιστότοπο (site) του ΤΑΥ
(www.flood.wdd.moa.gov.cy).
ο

Το πρόγραμμα της επαρχιακής ημερίδας σχετικά με το 1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ) περιελάμβανε τις εξής ενότητες:
Χαιρετισμός και έναρξη ημερίδας από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως
Υδάτων (κ. Α. Μανώλη / Ν. Νεοκλέους, Αν. Πρώτος Λειτουργός Υδάτων ΤΑΥ)
Παρουσίαση

αντικειμένου

και

στόχων

διαβούλευσης

(Π.

Χατζηγεωργίου,

Ανώτερη

Εκτελεστικός Μηχανικός ΤΑΥ, Συντονίστρια Έργου (κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου,
Συντονίστρια Έργου, ΤΑΥ)
Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις τους στην Κύπρο (Π. Παναγόπουλος, Πολιτικός
Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E., Υπεύθυνος Έργου, Αικ. Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός
Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E)
Στόχοι

και

προτεινόμενα

μέτρα

Σχεδίου

Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας

(Αικ.

Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός
M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.)
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας
(Κ. Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc., LDK A.E.)
Συζήτηση – Τοποθετήσεις επί του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Παρασχέθηκε ικανός χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς οργανισμούς, ιδιώτες να
εκφράσουν ερωτήματα, να κάνουν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις και να υποβάλλουν
προτάσεις επί όλων των σχετικών κειμένων διαβούλευσης.

Συμμετέχοντες
Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 57 άτομα εκ των οποίων 8 από την ομάδα συμβούλων,
16 από το ΤΑΥ και 33 που προέρχονταν από άλλες υπηρεσίες, Φορείς και ευρύ κοινό.
Αναλυτικά τα παρουσιολόγια των συμμετεχόντων σε όλες τις ημερίδες, όπως και η σύνοψη
των ζητημάτων που συζητήθηκαν, παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα I και IV της
παρούσας έκθεσης. Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5, στο τέλος της διαδικασίας
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη σύσκεψη. Η αξιολόγηση έγινε από 13
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συμμετέχοντες, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα έντυπα αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης της συγκεκριμένης επαρχιακής ημερίδας αποτυπώνονται στα επόμενα σχήματα.

Σχήμα 5: Ποιοτική αξιολόγηση επαρχιακής ημερίδας διαβούλευσης Λεμεσού - Πάφου
σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης με τη συνάντηση και κατανόησης των εισηγήσεων –
θεμάτων (καίριες και ουσιαστικές) α & β

α)

β)

Σχήμα 6: Ποιοτική αξιολόγηση επαρχιακής ημερίδας διαβούλευσης Λεμεσού – Πάφου
σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης των απόψεων που εκφράστηκαν (καίριες –
ουσιαστικές) και τη δυνατότητα έκφρασης προσωπικών απόψεων γ & δ

γ)

δ)

Επίσης, στους συμμετέχοντες δόθηκε επαρκής χρόνος για έκφραση σχολίων και
παρατηρήσεων επί των διαφόρων θεμάτων της ημερίδας.
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7.2.2. Επαρχιακή ημερίδα για τις επαρχίες Λευκωσίας – Λάρνακας
– Αμμόχωστου
ο

Η επαρχιακή ημερίδα για το 1 Σχέδιο Διαχείρισης ΚινδύνωνΠλημμύρας καθώς και για το 2

ο

Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου που αφορά τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και
Λεμεσού έλαβε χώρα την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 στη συνεδριακή αίθουσα
Moments Hall στην οδό Σιττικά Χανούμ 60, στη Λάρνακα. Οι προσκλήσεις απεστάλησαν
εγκαίρως σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και οργανισμούς είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας
(fax) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Επίσης, οι σχετικές προσκλήσεις όπως και το
συνοδευτικό υλικό της διαβούλευσης (Παράρτημα II)), αναρτήθηκαν έγκαιρα στον σχετικό
ιστότοπο (site) του ΤΑΥ (www.flood.wdd.moa.gov.cy).
ο

Το πρόγραμμα της επαρχιακής ημερίδας σχετικά με το 1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας περιέλαβε τις εξής ενότητες:
Χαιρετισμός και έναρξη ημερίδας από τους Αναπληρωτή Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως
Υδάτων κ. Α. Μανώλη και τον κ. Ν. Νεοκλέους, Αν. Πρώτο Λειτουργό Υδάτων ΤΑΥ
Παρουσίαση

αντικειμένου

και

στόχων

διαβούλευσης

(Π.

Χατζηγεωργίου,

Ανώτερη

Εκτελεστικός Μηχανικός ΤΑΥ, Συντονίστρια Έργου)
Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις τους στην Κύπρo (Π. Παναγόπουλος, Πολιτικός
Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E., Υπεύθυνος Έργου, Αικ. Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός
Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E)
Στόχοι

και

προτεινόμενα

μέτρα

Σχεδίου

Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας

(Αικ.

Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός
M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.)
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας
(Κ. Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc., LDK A.E.)
Συζήτηση – Τοποθετήσεις επί του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Παρασχέθηκε ικανός χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, ιδιώτες
να διατυπώσουν ερωτήματα, να κάνουν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις και να υποβάλλουν
προτάσεις επί όλων των σχετικών κειμένων διαβούλευσης.

Συμμετέχοντες
Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 68 άτομα εκ των οποίων 8 από την ομάδα συμβούλων,
17 από το ΤΑΥ και 43 που προέρχονταν από άλλες υπηρεσίες, Φορείς και ευρύ κοινό.
Αναλυτικά τα παρουσιολόγια των συμμετεχόντων σε όλες τις ημερίδες, όπως και η σύνοψη
των ζητημάτων που συζητήθηκαν, παρουσιάζονται αντίστοιχα στα παραρτήματα I και IV της
παρούσας έκθεσης. Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5, στο τέλος της διαδικασίας
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν την ημερίδα. Από όσους παρευρέθησαν
στην επαρχιακή ημερίδα, 15 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα έντυπα αξιολόγησης. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης της συγκεκριμένης επαρχιακής ημερίδας αποτυπώνονται στα
επόμενα σχήματα.
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Σχήμα 7: Ποιοτική αξιολόγηση επαρχιακής ημερίδας διαβούλευσης Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμόχωστου
σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης με τη συνάντηση και κατανόησης των εισηγήσεων – θεμάτων (καίριες
και ουσιαστικές) α & β

α)

β)

Σχήμα 8: Ποιοτική αξιολόγηση επαρχιακής ημερίδας διαβούλευσης Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμόχωστου
σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης των απόψεων που εκφράστηκαν (καίριες – ουσιαστικές) και τη
δυνατότητα έκφρασης προσωπικών απόψεων γ & δ

γ)

δ)

Επίσης, στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία έκφρασης σχολίων και παρατηρήσεων επί
των διαφόρων θεμάτων της ημερίδας.
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7.3. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η Παγκύπρια ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 στο
ξενοδοχείο Nicosia City Centre Hotel (πρώην Holiday Inn) στην οδό Ρηγαίνης 70, στη
ο

ο

Λευκωσία. Αφορούσε και το 2 Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και το 1 Σχέδιο
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Οι προσκλήσεις απεστάλησαν εγκαίρως σε όλους τους
συναρμόδιους φορείς και οργανισμούς είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό
μήνυμα (e-mail). Επίσης, οι σχετικές προσκλήσεις όπως και το συνοδευτικό υλικό της
διαβούλευσης (Παράρτημα II), αναρτήθηκαν έγκαιρα στον σχετικό ιστότοπο (site) του ΤΑΥ
προς ενημέρωση του ευρέως κοινού (www.flood.wdd.moa.gov.cy).
ο

Το πρόγραμμα της παγκύπριας ημερίδας σχετικά με το 1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας ήταν το ακόλουθο:
Χαιρετισμός (Α. Μανώλης, Αν. Διευθυντής ΤΑΥ / Ν. Νεοκλέους, Αν. Πρώτος Λειτουργός
Υδάτων ΤΑΥ)
Παρουσίαση

αντικειμένου

και

στόχων

διαβούλευσης

(Π.

Χατζηγεωργίου,

Ανώτερη

Εκτελεστικός Μηχανικός ΤΑΥ, Συντονίστρια Έργου)
Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις τους στην Κύπρο (Π. Παναγόπουλος, Πολιτικός
Μηχανικός Ph.D., ECOS A.E., Υπεύθυνος Έργου, Αικ. Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός
Doctorat, ECOS A.E., Δ. Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. Υδρολογίας, LDK A.E.)
Στόχοι

και

προτεινόμενα

μέτρα

Σχεδίου

Διαχείρισης

Κινδύνων

Πλημμύρας

(Αικ.

Τριανταφύλλου, Πολιτικός Μηχανικός Doctorat, ECOS A.E.)
Συζήτηση – Τοποθετήσεις επί του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Παρασχέθηκε ικανός χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς οργανισμούς, ιδιώτες να
εκφράσουν ερωτήματα, να κάνουν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις και να υποβάλλουν
προτάσεις επί όλων των σχετικών κειμένων διαβούλευσης.

Συμμετέχοντες
Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 68 άτομα εκ των οποίων 8 από την ομάδα συμβούλων,
17 από το ΤΑΥ και 43 που προέρχονταν από άλλες υπηρεσίες, φορείς και ευρύ κοινό.
Αναλυτικά τα παρουσιολόγια των συμμετεχόντων σε όλες τις ημερίδες, όπως και η σύνοψη
των ζητημάτων που συζητήθηκαν, παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα I και IV της
παρούσας έκθεσης. Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5, στο τέλος της διαδικασίας
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν την ημερίδα. Η αξιολόγηση έγινε από 23
συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συγκεκριμένης επαρχιακής ημερίδας
αποτυπώνονται στα ακόλουθα σχήματα.

ΚοινοπραξίαΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Σελίδα 39

ΤΑΥ 10/2014
ΣΔΚΠ/Δρστηριότητα 9: Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκστρατείτας Διαβούλευσης

Σχήμα 9: Ποιοτική αξιολόγηση παγκύπριας ημερίδας σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης
με τη συνάντηση και κατανόησης των εισηγήσεων – θεμάτων (καίριες και ουσιαστικές) α
&β

α)

β)

Σχήμα 10: Ποιοτική αξιολόγηση παγκύπριας ημερίδας διαβούλευσης σχετικά με τον
βαθμό ικανοποίησης των απόψεων που εκφράστηκαν (καίριες – ουσιαστικές) και τη
δυνατότητα έκφρασης προσωπικών απόψεων γ & δ

γ)

δ)

Επίσης, στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία έκφρασης σχολίων και παρατηρήσεων επί
των διαφόρων θεμάτων της ημερίδας.
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7.4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (2016-2021)
ο

Στο πλαίσιο της εκστρατείας Διαβούλευσης για το 1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
ετοιμάστηκε Ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε όλες
τις ημερίδες που έλαβαν μέρος στην Κύπρο για την κατάρτιση του 1
Κινδύνων

Πλημμύρας

ενώ

ήταν

διαθέσιμο

και

στην

ου

Σχεδίου Διαχείρισης

ιστοσελίδα

του

ΤΑΥ

(www.flood.wdd.moa.gov.cy).
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης παρελήφθησαν συμπληρωμένα
24Ερωτηματολόγια και παρακάτω παρουσιάζεται το προφίλ των ερωτηθέντων.

Σχήμα 11: Προφίλ Ερωτηθέντων

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς και τα στοιχεία που
προκύπτουν από την επεξεργασία των απαντήσεων.
Ερώτηση 1. Έχετε ενημερωθεί για την Ευρωπαϊκή και την Εναρμονιστική Νομοθεσία για την
αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας και για τις προτεραιότητες
που θέτει;
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο Σχήμα, το 92% των ερωτηθέντων δήλωσε ενήμερο για την
ευρωπαϊκή και κυπριακή νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση
των κινδύνων πλημμύρας και για τις προτεραιότητες που τίθενται. Ένα 4% των ερωτηθέντων
δεν γνώριζε καν για τις συγκεκριμένες νομοθεσίες και ένα 4% ενώ γνώριζε δήλωσε ότι δεν το
αφορά.
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Σχήμα 12: Ερώτηση 1

Ερώτηση 2.Πόσο σημαντική θεωρείτε για την Κύπρο την ετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας;

Σχήμα 13: Ερώτηση 2

Το σύνολο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας πολύ (65%) έως και αρκετά σημαντική (35%).
Ερώτηση 3. Πιστεύετε ότι έχουν καταγραφεί όλοι οι φορείς που εμπλέκονται ή επηρεάζονται
από τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας; Αν όχι ποιοι θα έπρεπε να προστεθούν;
Από το σύνολο των ερωτηθέντων (24) η πλειοψηφία (22/24) δηλώνει πως έχουν όντως
καταγραφεί όλοι οι φορείς που εμπλεκονται ή επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνων, ενώ
ένα μόνο το 8% (2/24) δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν αν εχουν καταγραφεί όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς.
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Σχήμα 14: Ερώτηση 3

Ερώτηση 4. Θεωρείτε ικανοποιητική την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στις
αρμοδιότητες και το συντονισμό ανάμεσα στους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας;
Από το σύνολο των ερωτηθέντων οι μισοί (50%) συμφώνησαν με την υφιστάμενη κατάσταση
που επικρατεί στις αρμοδιότητες και το συντονισμό ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς
σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ενώ οι άλλοι μισοί δήλωσαν ότι δεν
θεωρούν την υφιστάμενη κατάσταση ικανοποιητική.

Σχήμα 15: Ερώτηση 4

Ερώτηση 5. Συμφωνείτε με τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων
Πλημμύρας και την επιλογή των 19 Περιοχών Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας;
Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια επιπρόσθετη περιοχή που θα έπρεπε να συμπεριληφθεί
στις ΠΔΣΚΠ παρακαλείσθε να εξηγήσετε ποια είναι και γιατί πρέπει να περιληφθεί στον
επόμενο κύκλο εφαρμογής.
Η πλειοψηφία (78%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τα αποτελέσματα της
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και την επιλογή των 19 Περιοχών
Δυνητικά Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας.
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Σχήμα 16: Ερώτηση 5

Ερώτηση 6. Συμφωνείτε με τα αποτελέσματα των Χαρτών Κινδύνου και Επικινδυνότητας
πλημμύρας στις Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας που έχουν επιλεγεί;
Εάν έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις για την αναθεώρηση που θα γίνει στον επόμενο κύκλο
εφαρμογής, παρακαλείσθε να τις αναφερέτε εν συντομία.
Το σύνολο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τα αποτελέσματα των Χαρτών
Κινδύνου και Επικινδυνότητας πλημμύρας στις επιλεγμένες Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού
Κινδύνου Πλημμύρας.

Σχήμα 17: Ερώτηση 6

Ερώτηση 7. Με βάση τη δική σας γνώση και εμπειρία για την περιοχή σας πιστεύετε ότι η
αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας που έγινε αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στην
περιοχή σας; Εάν όχι παρακαλείσθε να εξηγήσετε και να σχολιάσετε εν συντομία.
Όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο Σχήμα από το σύνολο των ερωτηθέντων (22) που
απάντησαν, το 86% (19/22) συμφωνεί ότι η αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας που έγινε
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στην περιοχή τους, ενώ μόνο το 14% (3/22) δήλωσε το
αντίθετο.
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Σχήμα 18: Ερώτηση 7

Ερώτηση 8. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας άλλοι στόχοι διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας που πρέπει να περιληφθούν; Εάν ναι, παρακαλείσθε να εξηγήσετε ποιοι είναι και
γιατί πρέπει να περιληφθούν.
Το 63% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχει να προσθέσει άλλους στόχους που να
αφορούν τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ενώ ένα 37% δήλωσε ότι πρέπει να
περιληφθούν και άλλοι συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται σε επόμενη ενότητα.

Σχήμα 19: Ερώτηση 8

Ερώτηση 9. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τα μέτρα του Προσχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας για την αντιμετώπισξη των προβλημάτων πλημμυρών στην Κύπρο και
στην περιοχή σας;
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα από το σύνολο των ερωτηθέντων (24), η πλειοψηφία
δήλωσε ότι συμφωνεί με τα μέτρα που αφορούν και τις τέσσερις (4) δράσεις (πρόληψης,
προστασίας, ετοιμότητας, αποκατάστασης) και όλοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με τα μέτρα που
αφορούν τις δράσεις πρόληψης. Αντίθετα, ένας (1/24) εκ των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν
συμφωνεί με τα μέτρα που αφορούν στις δράσεις αποκάταστασης, και δυο (2/24) δεν
γνωρίζουν για τα μέτρα που αφορούν στις δράσεις προστασίας, ετοιμότητας και
αποκατάστασης.
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Σχήμα 20: Ερώτηση 9

Ερώτηση 10.Υπάρχουν άλλα μέτρα που πρέπει να περιληφθούν; Εάν, ναι παρακαλείσθε να
εξηγήσετε ποια είναι και γιατί πρέπει να συμπεριληφθούν.
Το 72% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν άλλα μέτρα που πρέπει να
περιληφθούν ενώ ένα μικρό ποσοστό δήλωσε πως υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα
ο

μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο 1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Σχήμα 21: Ερώτηση 10

ΚοινοπραξίαΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Σελίδα 46

ΤΑΥ 10/2014
ΣΔΚΠ/Δρστηριότητα 9: Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκστρατείτας Διαβούλευσης

8.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η διενέργεια της διαβούλευσης θεωρήθηκε κατά γενική ομολογία επιτυχής. Όπως προκύπτει
από το σχήμα που ακολουθεί το 60% των παρισταμένων τόσο στις συσκέψεις / επαρχιακές
ημερίδες όσο και στην παγκύπρια ημερίδα, οι οποίοι συμπλήρωσαν το έντυπο αξιολόγησης,
έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τις συσκέψεις / ημερίδες και το περιεχόμενό τους.

Σχήμα 22. Βαθμός ικανοποίησης συμμετεχόντων

Όλες οι συσκέψεις / ημερίδες ολοκληρώθηκαν σε εποικοδομητικό κλίμα γόνιμου διαλόγου. Η
συμμετοχή ήταν ικανοποιητική καθώς εκπροσωπήθηκε πληθώρα σχετικών φορέων, των
οποίων οι απόψεις εκφράστηκαν ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων.
Ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στο μοντέλο
διαβούλευσης που ακολουθήθηκε, το οποίο είχε ένα διπλό στόχο: την ενεργό συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση των στόχων και του προγράμματος μέτρων για τη
Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας και δεύτερον, ένα μοντέλο διάχυσης και επικοινωνίας
ου

των τεχνικών παραμέτρων του 1

Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που δεν
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αποκλείει φορείς ή κοινωνικές ομάδες αλλά μέσω της εύκολης κατανόησης οδηγεί στην
βέλτιστη κοινωνική ενσωμάτωση/αποδοχή του εν λόγω σχεδίου. Η επιτυχία της διαβούλευσης
επιβεβαιώνεται

σε

μεγάλο

βαθμό

από

τα

σχόλια

των

παρισταμένων

τα

οποία

επικεντρώνονται κυρίως στην άριστη τεχνική κατάρτιση των ομιλητών, στην εύκολη
κατανόηση

των

παρουσιάσεων/τοποθετήσεων,

οι

οποίες

κρίνονται

ως

πλήρως

εμπεριστατωμένες, και τέλος, στην τήρηση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή ότι
δόθηκε επαρκής χρόνος για τοποθετήσεις και συζήτηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν κάποια επιφυλακτικά σχόλια όσον αφορά στον τρόπο
παρουσίασης και τον χρόνο διάρκειας της διαβούλευσης, ο οποίος προτείνεται να είναι
μεγαλύτερος ώστε να υπάρξουν πιο τεκμηριωμένες απόψεις από τους συμμετέχοντες. Τα
συγκεκριμένα σχόλια αποτυπώνουν μία κοινή διάθεση των συμμετεχόντων για περαιτέρω
εμπλοκή στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, η διαβούλευση όμως του οποίου
αποτελεί ένα στάδιο με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και καθοριστικό για την κατάρτιση του εν
λόγω Σχεδίου.
Συμπερασματικά, η διαδικασία διαβούλευσης αξιολογείται επιτυχημένη με βάση τόσο τα
σχόλια που προέκυψαν από τη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης όσο και από την
ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και φορέων της Κύπρου και τις παρατηρήσεις επί
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Η επιτυχής διαβούλευση σε ένα θέμα υψηλής
προτεραιότητας αποτελεί το πρώτο βήμα για την περαιτέρω και πιο αντιπροσωπευτική
διάχυση, συμμετοχή και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων στα
επόμενα

στάδια

εξειδίκευσης

και

υλοποίησης

των

δράσεων

που

αφορούν

στη

αποτελεσματική μείωση των κινδύνων πλημμύρας.
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9.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

9.1. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ –
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν κατά τη
διάρκεια της διαβούλευσης είτε από την αποδελτίωση των απομαγνητοφωνημένων σχολίων
και παρατηρήσεων όλων των συσκέψεων / ημερίδων που έλαβαν χώρα είτε από την εξαγωγή
των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, είτε από την επεξεργασία των προτάσεων της
Καθοδηγητικής Επιτροπής.

9.1.1. Συσκέψεις / ημερίδες
9.1.1.1. Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς Λευκωσίας – Λάρνακας –
Αμμόχωστου
1.

Τέθηκε το ζήτημα της κάλυψης της κοίτης του ποταμού Κλήμου στο Δήμο Έγκωμης και
έγινε συνεχής συζήτηση για το θέμα αυτό

2.

Εισήγηση από εκπρόσωπο Πολιτικής Άμυνας για δώδεκα (12) μέτρα. Αναφέρονται
παρακάτω μαζί με τις σχετικές προβλέψεις που γίνονται στο προκαταρκτικό ΣΔΚΠ που
είχε τεθεί σε διαβούλευση.
 Βελτίωση συγκράτησης των υδάτων (σχετικά μέτρα τα PRO-CY_01, PRO-CY_02,
PRO-CY_03,

PRO-CY_04, PRO-CY_05, PRO-CY_06,

PRO-CY_07 και

PRO-

CY_14 ανάλογα με τις λύσεις αναβάθμισης των υδατορευμάτων που θα
προκριθούν)
 Ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας (μπορεί να
εξεταστεί στο πλαίσιο του μέτρου PRO-CY_14)
 Ετοιμότητα πρόβλεψης πλημμύρας και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης
(σχετικά μέτρα τα PREP-CY_01, PREP-C01_01, PREP-C14_01)
 Έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, αρμοδιότητας Δήμω
καθώς και δίκτυο όμβριων υδάτων (σχετικό μέτρο το PRΟ-CY_09)
 Έλεγχος και λήψη προστατευτικών μέτρων ασφαλείας πχ. σε φρεάτια που είναι
ανοιχτά (δεν σχετίζεται άμεσα με το ΣΔΚΠ)
 Απομάκρυνση φερτών υλών πχ. φύλλων, δενδρών (σχετικά μέτρα τα PRΟ-CY_08
και PRΟ-CY_11)
 Να μην εγκαταλείπονται διάσπαρτα υλικά έτσι ώστε να μην παρασυρθούν από
βρόχινα νερά και να δημιουργήσουν προβλήματα στις αποχετεύσεις (σχετικό μέτρο
το PRΟ-CY_10)
 Να είναι σε ετοιμότητα πάντα τα μηχανήματα των Δήμων και των άλλων υπηρεσίων
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(πχ. αντλιες) (εμμεσα το μέτρο σχετίζεται με το PREP-CY_02)
 Έλεγχος και συντήρηση όλων των αντιπλημμυρικών έργων με έμφαση στα σημεία
που θεωρούνται επικίνδυνα και καταγραφή των κρίσιμων σημείων που θα
χρειαστούν έγκαιρη και συνεχή ενίσχυση με αναχώματα για την αποφυγή
πλημμύρων (σχετικό μέτρο το PRΟ-CY_12)
 Εκπόνηση και εφαρμογή χαρτών κινδύνου πλημμύρας ως εργαλείο σχεδιασμού
(σχετικό μέτρο το PREP-CY_02)
 Αύξηση κινητοποίησης όσον αφορά στους κινδύνους πλημμύρας μέσω της ευρύτερης
συμμετοχής των ενδιαφερόντων μερών (Σχετικό μέτρο το PREP-CY_03)
3.

Εισήγηση για χρησιμοποίηση συγκεκριμένου προϊόντος (θυροφράγματος) της αγοράς
στα ανοίγματα των σπιτιών για πρόληψη πλημμυρών (σχετικό μέτρο το PREV-CY_04).

4.

Να εξηγηθεί στον κόσμο πως τα προτεινόμενα μέτρα θα επηρεάσουν τον κάθε πολίτη
(σχετικά μέτρα τα PREP-CY_03, PREV-CY_05)

5.

Να υπάρχει Συμβούλιο Αποχετεύσεως για τα όμβρια νερά το οποίο, σε συνεργασία με
την Πολεοδομία, να σχεδιάζει μαζί με το βασικό οδικό δίκτυο και το κύριο δίκτυο ομβρίων
υδάτων (σχετικά μέτρα τα PREV-CY_01, PREV-CY_03, PRO-CY_09, PRO-CY_12)

6.

Να αναδειχτεί ο ρόλος των φυσικών οικοσυστημάτων, λιμνών και βιοτόπων στην
ανάσχεση των πλημμυρών (σχετικά μέτρα τα PREV-CY_01, PREV-CY_02, PROCY_13)

7.

Διασφάλιση ελεύθερης παραποτάμιας ζώνης για την ασφλαή παροχέτευση των νερών
και την προστασία των παρόχθιων εκτάσεων (σχετικά μέτρα τα PREV-CY_02, PROCY_13).

8.

Αναγκαιότητα δημόσιες διαβουλεύσεων σε υψηλό επίπεδο (σχετικό μέτρο το PREPCY_03)

9.

Επισήμανση για περισσότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους
πλημμύρας

10. Εισήγηση για εφαρμογή αστικού αναδασμού κατά το χωρισμό της γης σε οικόπεδα ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις συνέχειας των υδατορεμάτων (σχετικό μέτρο
PREV-CY_03)
11. Εισήγηση για την εφαρμογή απορροφητικών λάκκων κατά μήκος των αργακιών για την
ανάσχεση της ροής και ενσωμάτωση όρων χρήσης απορροφητικών λάκκων για
ανάσχεση των ομβρίων στις νέες άδειες οικοδομής με σκοπό να μην πλημμυρίζουν οι
περιοχές (σχετικά μέτρα τα PRO-CY_03, PRO-CY_04, PRO-CY_05, PRO-CY_06, PROCY_07 και PRO-CY_14, ανάλογα με τις λύσεις αναβάθμισης των υδατορευμάτων που θα
προκριθούν)
12. Εισήγηση για τοποθέτηση διαφορετικού τύπου σχαρών υδροσυλλογής στα δίκτυα
ομβρίων με σκοπό να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά
13. Να υπάρχει στενή συνεργασία συνεργασία του ΤΑΥ με τις κοινότητες και τους δήμους
που είναι φορείς ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη μέσα από τις άδειες που
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δίνονται. Εκπόνηση συγκεκριμένα master plans για την αποχέτευση των ομβρίων σε
συνεργασία με τους Δήμους (σχετικά μέτρα PREV-CY_01, PREV-CY_2, PREV-CY_03).
14. Επισήμανση αναγκαιότητας ευαισθητοποίησης πολιτών ώστσε να μην πετούν πράγματα
στα ρέματα και να τα προστατεύουν (σχετικά μέτρα το PREV-CY_03, PEV-CY_05).
15. Εισήγηση ενσωμάτωση των χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας στον
πολεοδομικό σχεδιασμό.
16. Αίτημα αντικατάσταση κλειστών τμημάτων ρεμάτων και ανοικτών επενδεδυμένων με
ανοικτά ανεπένδυτα σε δημόσια υδατορέματα.
17. Εξασφάλιση σωστής ενημέρωση των μελετών με όλα τα έργα που επηρεάζουν την
απορροή των ομβρίων ώστε να απεικονίζεται με ακρίβεια η πραγματικότητα. Προβλή
αναγκαιότητας συνεργασίας ΤΑΥ με κοινότητες και δήμους, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής
γνώση για τις υφιστάμενες υποδομές, τα προβλήματα που υπάρχουν, τις συνθήκες λόγω
αλλαγής καιρικών φαινομένων και αλλαγής λόγω ανάπτυξη γης (σχετικά μέτρα το PREVCY_06, PRO-CY_12).

9.1.1.2. Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς Λεμεσού – Πάφου
18. Πρόταση δημιουργία φορέα που θα εποπτεύει τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνουν
οι δήμοι ώστε να υπάρχει επαρκής αντιπλημμυρική προστασία (σχετικό μέτρο PROCY_12)
19. Πρόταση ένταξης ειδικού μέτρου για την αναβάθμιση των οδικών διαβάσεων του π.
Γαρύλλη που σύμφωνα με τους χάρτες επικινδυνότητας αστοχούν να παροχετεύσουν
την πλημμύρα 20ετιας και 100ετίας (ενσωματώθηκε στο μέτρο PRO-CY_14)
20. Πρόταση σχεδισμού νέων έργων (διαβάσεων αλλά και αντιπλημμυρικών έργων ) με Τ50
21. Πρόταση αναθεώρησης των υφιστάμενων Master Plans της Λεμεσού
22. Αίτημα ενίσυχης της συνεργασίας και του συντονισμού του ΤΑΥ με το Τμήμα Πολεδομίας
για την προστασία των υδατορευμέτων
23. Πρόταση ένταξης του ποταμού της Αγίας Φύλας στις ΠΔΣΚΠ λόγω του ότι
παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα πλημμύρας στο συγκεκριμένο ποταμό
24. Εισήγηση για ενσωμάτωση της περιοχής Πισούρι στις ΠΔΣΚΠ με σκοπό να γίνει
ενδελεχής μελέτη και να ληφθούν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στον επόμενο
κύκλο
25. Να ενσωματωθεί ο ποταμός Κατσικαντάρη ως περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρό
κίνδυνο πλημμύρας
26. Προβληματισμός ότι δεν είναι αντιληπτό από την μελέτη να έχει ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι το αργάκι του Βασιλικού δεν ενώνεται με το αργάκι του Αντιμάχου αλλά και
το 1/3 του δεν υφίσταται επί τόπου με αποτέλεσμα το νερό απλώνεται σε τεράστια
έκταση με σοβαρότατα πλημμυρικά προβλήματα (η εξετασθείσας ΠΔΣΚΠ βρίσκεται
ανάντη του τμήματος αυτού)
27. Ανησυχία για το εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι περιοχές που παρουσιάζουν
πλημμυρικά προβλήματα
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28. Ερώτηση σχετικά με τα επαρχιακά συμβούλια τα οποία θα εκπροσωπούν τις τοπικές
αυτοδιοικήσεις κάθε επαρχίας και για το ποια είναι η σχέση τους με τους εμπλεκόμενους
φορείς που αναφέρονται στα μέτρα
29. Εκφράστηκε η ανησυχία μήπως αντιδράσει το κοινό στο προτεινόμενο μέτρο να
ενσωματωθούν οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας στο χωροταξικό και πολεοδομικό
σχεδιασμό
30. Διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την
ολοκήρωση της διαβούλευσης και ποιές είναι οι υποχρεώσεις της Κύπρου απέναντι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
31. Διευκρινιστική ερώτηση – συζήτηση σχετικά με το αν ο διαχωρισμός στα 20, 100 και 500
χρόνια επαναφοράς είναι απαίτηση της Οδηγίας ΟΔΚΠ ή απόφαση των συμβούλων και
βασικά πως πάρθηκε η απόφαση αυτή
32. Πρόταση να γίνεται χρήση των υφιστάμενων ταμιευτήρων για ανάσχεση των
πλημμυρικών ροών (σχετικό μέτρο PRO-CY_01)
33. Διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με το μέτρο για τα mas terplanτων όμβριων αν θα
ενσωματωθεί σε αυτό και να αναθεωρούνται και τα υφιστάμενα masterplan
34. Πρόταση συντονισμού των φορέων που υλοποιούν έργα αποχέτευσης ομβρίων (δήμοι,
συμβούλια, ΤΔΕ) (σχετικό μέτρο PRO-CY_12)
35. Ζητήθηκε επεξήγηση σχετικά με το μέτρο που αφορά στην ιδιωτική ασφάλιση
36. Πρόταση διερεύνησης δυνατότητας αποχαρακτηρισμού από οικιστικές των ζωνών που
βρίσκονται μέσα σε περιοχή ρέματος (σχετικό μέτρο PRO-CY_01).
37. Πρόταση, σε περιπτώσεις όπου εφάπτεται ένα τεμάχιο σε αργάκι να εφαρμόζεται η
νομοθεσία που επιπτρέπει να μπαίνει περαιτέρω πράσινο για σκοπούς προστασίας του
αργακιού ή του ποταμού ανάλογα (σχετικό μέτρο PREV-CY_02.

9.1.1.3. Επαρχιακή ημερίδα Λεμεσού – Πάφου
38. Διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με το ποια κυβερνητικά τμήματα θα αναλάβουν την
εφαρμογή των μέτρων και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και πλάνο υλοποίησης
39. Εισήγηση να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης ότι πρέπει να γίνεται ενημέρωση για
τα υπάρχοντα προβλήματα πλημμυρών και των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων και όχι
μόνο των τοπικών αρχών (ενσωματώθηκε στο μέτρο PREP-CY_02)
40. Εισήγηση να θεσμοθετηθεί αρμόδιο όργανο που να ενεργεί ως ρυθμιστής και να
αναλαμβάνει την ευθύνη των ποταμών/ρεμάτων επί παγκύπριας βάσεως. Ο φορέας
αυτός θα συντονίζει τις τοπικές αρχές. Επίσης, πρόταση όλα τα Συμβούλια Αποχέτευσης
να επεκτείνουν τις αρμοδιότητές τους ώστε να καλύψουν και τα έργα αποχέτευσης
ομβρίων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και το ΤΑΥ. Απαίτηση για σαφή καθορισμό
αρμοδιοτήτων εμπλεκόμενων φορέων (σχετικό μέτρο PRO-CY_12).
41. Πρόταση για επέκταση των οι αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Αποχέτευσης σε
επαρχιακό επίπεδο (σχετικό μέτρο PRO-CY_12).
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42. Ανάδειξη αναγκαιότητας ολοκληρωμένης διαβούλευσης του ΣΔΚΠ με τους φορείς για την
εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησής του.
43. Εισήγηση σχετικά με το μέτρο που αφορά στον καθαρισμό της κοίτης των ποταμών,
ώστε κάθε κοινότητα να ορίσει συγκεκριμένο κονδύλι για τη δραστηριότητα αυτή και να
υπάρχει έλεγχος αν υλοποιείται ο καθαρισμός ή όχι, σε αντίθετη περίπτωση να
επιβάλλεται πρόστιμο. Πρόταση για πιο αυστηρό έλεγχο προστασίας των ποταμών από
ανεξέλεγκτες χρήσεις (σχετικά μέτρα PRΟ-CY_08 και PRO-CY_10).
44. Πρόταση τοποθέτησης skip δίπλα στα ρέματα, με εύκολη πρόσβαση, για την
διευκόλυνση της απόρριψης των μπαζών και λοιπών αντικειμένων από τους δήμους
(εισήγηση για την περιοχή Τραχυπέδουλας της Πάφου)
45. Πρόταση ενημέρωσης των υπηρεσιών άμεσης απόκρισης, π.χ. πυροσβεστική υπηρεσία
για τα αποτελέσματα Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας ώστε να προσαρμοστούν
ανάλογα τα σχέδια δράσης (σχετικό μέτρο PREP-CY_02).

9.1.1.4. Επαρχιακή ημερίδα Λευκωσίας - Λάρνακας
46. Αίτημα ένταξης περιοχής Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα στις ΠΔΣΚΠ.
47. Διευκρινιστική ερώτηση εαν η κλιματική αλλαγή έχει ενσωματωθεί στους χάρτες
48. Πρόταση να ζητούν οι Πολεοδομικές αρχές σε περίπτωση χορήγησης άδειας στους
ιδιωκτήτες ανάπτυξης γης προκαταρκτικές υδραυλικές μελέτες
49. Διευκρινιστική ερώτηση για το ποια μέτρα προτείνονται στην περιοχή Καμάρων και ποιος
αναλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών
50. Διευκρινιστική ερώτηση εαν λήφθηκε υπόψη το φαινομένο αστοχίας κάποιων φραγμάτων
και εαν προβλέπεται από την Οδηγία
51. Διευκρινιστική ερώτηση εαν στην προετοιμασία των Χαρτών λήφθηκε υπόψη ο όγκος
νερού από το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων που καταλήγει στους ποταμούς σε αστικές
περιοχές πχ. όπως ο Πεδιαίος στη Λευκωσία
52. Πρόταση χρήσης αποροφητικών λάκκων (νέων ή παλαιών απορροφητικών λάκκων) για
τη συλλογή, με δυνατόητα αξιοποίησης για ιδωτική χρήση, των ομβρίων υδάτων από
κατοικίες (σχετικό μέτρο PRO-CY_03)
53. Πρόταση κατασκευής εμπλουτιστικών λάκκων μέσα στα επενδεδυμένα ανοικτά ρέματα,
έτσι ώστε τα νερά να διηθούνται και να εμπλουτίζεται ο ΥΥΟ (σχετικό μέτρο PRO-CY_03.
54. Πρόταση σύνταξης Master Plans για τα όμβρια των οικιστκών περιοχών όχι μόνο στις
νέες αλλά και στις ήδη αναπτυγμένες περιοχές
55. Πρόταση διερεύνησης δυνατότητας οι ιδιώτες που θέλουν να αναπτύξουν ένα οικόπεδο
ή ένα τεμάχιο να ετοιμάζουν μελέτη στην οποία να υποδεικνύουν τρόπους ώστε η
βροχόπτωση που θα πέφτει στο οικόπεδό να απορροφάται από το ίδιο το τεμάχιο της
ανάπτυξής του (σχετικά μέτρα PRO-CY_04, PRO-CY_06, PRO-CY_07)
56. Συζήτηση σχετικά με την υδραυλική και υδρολογική μελέτη που αφορά τον ποταμό
Κλήμο

9.1.1.5. Παγκύπρια ημερίδα
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57. Προβληματισμός σχετικά με το ότι δεν υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας που να χειρίζεται
ενιαία το θέμα των πλημμυρών με αποτέλεσμα να υπάρχει καταμερισμός αρμοδιοτήτων.
Εισήγηση σύστασης ενιαίου φορέα για τις πλημμύρες ο οποίος να ελέγχει την εφαρμογή
όλων των μέτρων του ΣΔΚΠ και παράλληλα να μεριμνάγια την εξασφάλιση της
συνέχειας ποταμών και ρεμάτων (σχετικά μέτρα PRΟ-CY_12 και PRΟ-CY_13)
58. Προβληματισμός σχετικά με τις ζώνες προστασίας των ποταμών, ότι αυτές θα πρέπει να
προστατευτούν.
59. Πρόταση ένταξης στις ΠΔΣΚ του 2ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας και αστικών
κλειστών λεκανών (π.χ. χαμηλές περιοχές Λάρνακας, Αγ. Φύλα στη Λεμεσό) όπου το
αίτιο πλημμύρας είναι η βροχή. Εκεί τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας είναι
σχεδιασμένα για περιόδους επαναφοράς πολύ μικρότερες των 20 ετών (Τ5 έτη).
60. Πρόταση προώθηση ενός αποτελεσματικού συστήματος αποστράγγισης των οδών για
να οδηγούνται άμεσα τα νερά από το κατάστρωμα των οδών μέσα στο δίκτυο ομβρίων
61. Σχετικά με την καναλοποίηση των ποταμών υπήρξε η εισήγηση σταδιακά μέσω της
ευαισθησίας και της εφαρμογής πρακτικών μέτρων να προστατευτούν οι ποταμοί με
σκοπό να επιτευχθεί η φυσική αποκατάσταση και η προστασία που πραγματικά
επιβάλλει η Οδηγία και που αυτός είναι και ο στόχος του ΤΑΥ. Διατυπώθηκε πρόταση
υλοποίησης μελέτης για τη φυσική αποκατάσταση των ποταμών οι οποίοι έχουν
τσιμεντοποιηθεί ώστε αυτοί να επανέρθουν στην αρχική τους φυσική κατάσταση (σχετικά
μέτρα PREV-CY_02, PRO-CY_10, PRO-CY13, PRO-CY_14, PREP-CY_03. Στο
οριζόντιο μέτρο PRO-CY_14 θα συμπεριληφθούν προδιαγραφές και οδηγίες για τον
τρόπο αναβάθμισης οπότε μέσα στις προδιαγραφές αυτές προβλέπεται να υιοθετηθούν
φυσικοί τρόποι αναβάθμισης).
62. Πρόταση προώθηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη
τα πλημμυρικά πεδία και οι ανάγκες αποστράγγισης των περιοχών (π.χ. τοποθέτηση
ζωνών πρασίνου στα χαμηλά σημεία, αποφυγή κατασκευής υπογείων στα χαμηλά κλπ)
ώστε να μην υπάρχουν ζημιές.
63. Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής του λεγόμενου οικιστικού (αστικού) αναδασμού,
δηλαδή όταν οι οικιστικές ζώνες επεκτείνονται να σχεδιάζεται συνολικά το οδικό δίκτυο, ο
οδικός φωτισμός, οι οχετοί όμβριων κτλ. και να συμμετέχει ο καθένας στο κόστος
υλοποίησης με βάση την έκταση και τον αριθμό των οικοπέδων που έχει.

9.1.2. Ερωτηματολόγια
9.1.2.1. Ερώτηση 3 (βλ. Κεφ. 7.4)
1.

Δεν είναι γνωστό αν έχουν θεωρηθεί τα Συμβούλια Αποχετεύσεων ως εμπλεκόμενοι
φορείς στο θέμα της διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.

9.1.2.2. Ερώτηση 4 (βλ. Κεφ. 7.4)
2.

Πρέπει να καθοριστεί ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα συντονίζει τους τα διάφορα
τμήματα που έχουν στην δικαιοδοσία τους θέματα ομβρίων.
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3.

Πρέπει να αναληφθεί η ευθύνη από ένα φορέα. Ίσως το δευτεροβάθμιο όργανο που θα
δημιουργηθεί.

4.

Δεν υπάρχει καλός συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οι
αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας δεν είναι ξεκάθαρες. Προτείνεται να υπάρχει σε
κρατικό επίπεδο ένας φορέας που να θέτει την πολιτική, τους κανονισμούς και τους
στόχους και σε τοπικό επίπεδο την ευθύνη εφαρμογής να την έχουν οι τοπικές αρχές.

5.

Το πρόβλημα με τις πλημμύρες εντοπίστηκε επανειλλημένως από το 1995 αλλά τίποτα
δεν έγινε για να επιλυθεί.

6.

Οι φορείς πρέπει να αυξήσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους

7.

Υπάρχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και πολλά κενά με αποτέλεσμα να μην
γίνεται αποτελεσματικά η διαχείριση του θέματος των πλημμυρών. Για παράδειγμα ο υπο
κατασκευή από το ΤΑΥ δρόμος στην Αθήενου (προς Βιολογικό Σταθμό) που αποκόπτει
την όδευση του ποταμού. Επίσης, σε αστικές περιοχές όπου η ευθύνη χάνεται μεταξύ
Συμβουλίων Αποχετεύσεων,

Δήμων και Κυβερνητικών

Τμημάτων. Θα

πρέπει,

επομένως, να υπάρχει μόνον ένας Φορέας για τη διαχείριση των πλημμυρών. Ο Φορέας
αυτός να έχει ευθύνη για:


Διασφάλιση της όδευσης των επιφανειακών απορροών τόσο σε θεσμικό επίπεδο (σε
κτηματικούς χάρτες) όσο και επί του εδάφους (να υπάρχει επί του εδάφους συνεχής
και απρόσκοπτη όδευση σε επαρκή διατομή)



Διασφάλιση διατομών των οδεύσεων για πιθανότητες υπερχείλισης που συνάδουν με
διεθνή βέλτιστη πρακτική και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επηερεαζόμενων
προσώπων



Αδειοδότηση και επιβολή ποινής σε όσους επεμβαίνουν στην όδευση ή επηρεάζουν
την απορροή (να αδειοδοτεί έργα του ΤΔΕ, ΤΑΥ, Συμβουλίων Αποχετεύσεων, δήμων,
Επάρχων κλπ που σήμερα ενεργούν χωρίς να απαιτείται άδεια από έναν φορέα, π.χ.
έργο ΤΑΥ στην Αθηένου)



Λήψη μέτρων για αντιμετώπιση επιπτώσεων από πλημμμύρες



Προειδοποίηση επικείμενης πλημμύρας



Λήψη προσωρινών μέτρων σε περιοχές που αναμένονται πλημμύρες



Συντονισμός ενεργειών κατά τη διάρκεια των πλημμυρών



Λήψη μέτρων για αποκατάσταση επιπτώσεων/ζημιών από πλημμύρες. Ο φορέας
αυτός θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία και επαρκείς πόρους και μέσα

8.

Υπάρχουν ελλείψεις και εμπλοκή αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίων Αποχετεύσεων,
Δήμων, ΤΑΥ, ΤΔΕ, Επάρων.

9.1.2.3. Ερώτηση 5 (βλ. Κεφ. 7.4)
9.

Περιοχές που πλήττονται συχνά και σε μεγάλο βαθμό από πλημμύρες λόγω
βροχόπτωσης πρέπει να συμπεριληφθούν στον επόμενο κύκλο, π.χ. Ποταμός Αγίας
Φύλας όπου λόγω της ροής του ποταμού αυτού και της αδυναμίας του δικτύου να την
παραλάβει, παρατηρούνται συχνές πλημμύρες (κυρίως στην περιοχή της οδού
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Λυσίππου). Επίσης, πρέπει να συμπεριληφθεί η κατασκευή του οχετού ομβρίων παρά το
συνοικισμό αυτοστέγασης (Φάση Μ) για τον οποίο έχει εκπονηθεί μελέτη από το Δήμο
Κάτω Πολεμιδιών.
10. Υπάρχει μια επιπρόσθετη περιοχή που θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στις ΠΔΣΚΠ
όπως είναι η περιοχή Βερκί στην περιοχή Πύλας για την οποία δεν υπάρχει επαρκές
αντιπλημμυρικό έργο και η κατάντη πλευρά βρίσκεται σε τουριστική περιοχή. Έχουν γίνει
μικρά και σπασμωδικά έργα τα οποία χρήζουν αξιολόγησης. Τα έργα αυτά έγιναν
κατόπιν υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης η οποία δεν υλοποιήθηκε πλήρως.
11. Στις περιοχές που καταργήθηκαν οι χείμμαροι (ποταμοί) θα πρέπει να ληφθούν μέτρα
πχ. περιοχές Εκάλης και Νέας Εκάλης Λεμεσού
12. Για την περιοχή της Πάφου θα ήταν σημαντική η μελέτη της λεκάνης απορροής του
υδατορέματος του Κατσικαντάρη ο οποίος διασχίζει την πόλη της Πάφου και λόγω της
αλόγιστης ανάπτυξης έχει καταργηθεί στο μεγαλύτερο μήκος του. Έστω και εαν έχει
καταργηθεί το υδατόρεμα, η λεκάνη απορροής του δεν πάυει να ισχύει και να διοχετεύει
τα όμβρια από συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα.
13. Περιοχή Τύμβου Μακεδονίτισσας όπου μαζεύονται όλα τα νερά της γύρω περιοχής
14. Υπάρχουν πολλές άλλες περιοχές που έχουν πιθανότητα να πλημμυρίσουν μεγαλύτερη
από 5% σε ένα χρόνο (Τ<20) όπως:


Οι περιοχές της πόλης της Λάρνακας που εξυπηρετούνται από αντλιοστάσια για
μεγαλύτερες πιθανότητες υπερχείλισης (20%)



Η περιοχή Αγίας Φύλας στη Λεμεσό



Η λεωφόρος Ποσειδώνος στην Πάφο, με πιθανότητα πλημμύρας της τάξης του 50%.



Αστικές περιοχές με συστήματα αποχέτευσης ομβρίων με πιθανότητα υπερχείλισης
20% - 50%



Η οικιστική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς
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15. Το αργάκι Σφαλαγγιώτισσας το οποίο βρίσκεται δυτικά του Νερού Κοιμητηρίου στο Δήμο
Αγ. Αθανασίου (Σφαλαγγιωτίσσης) SHEET LIV/35 - 43 με μήκος περίπου 2000m. Το πιο
πάνω αργάκι προκαλεί προβλήματα πλημμύρας στην οδό Κοκκινόγια, στη βιομηχανική
περιοχή Αγ. Αθανασίου και εκβάλει στον ποταμό Βαθιάς δια μέσου της Λεοφώρου Αγ.
Αθανασίου στο ύψος της οδού Καντάρας στον οικισμό Λινόπετρας
16. Σημαντική η συμπερίληψη και της περιοχής Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα
17. Αργάκι Αγίας Φυλάξεως - Λεμεσός (περιοχή Τσιρείου),
18. Αργάκι Σκοτεινής (Εμπα - Κισσονεργα) Πάφος,
19. Ποτάμι Αγ Ιωάννης - Λατσί Πάφος

9.1.2.4. Ερώτηση 7 (βλ. Κεφ. 7.4)
20. Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο από τη στιγμή που εντοπίσθηκαν τα προβλήματα που
δημιουρήθηκαν από την κάλυψη του Κλήμου ποταμού
21. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας και οι πιο κάτω
οδοί οι οποίοι δημιουργούν πλημμύρες σε περιόδους μεγάλης βροχόπτωσης όπως
εκβάλουν στον ποταμό Βαθιά: Κατίνας Παξινού, Κλεισούρας, Σφαλλαγιωτίσσης και
δρόμος Μαθηκολώνης Χ. Ευαγόρου.

9.1.2.5. Ερώτηση 8 (βλ. Κεφ. 7.4)
22. Να περιληφθούν και οι οικολογικοί κίνδυνοι από τη Βιομηχανική Ζώνη ή άλλη
δραστηριότητα μέσα από οικιστική περιοχή
23. Να τεθούν μακροχρόνιοι στόχοι για αποκατάσταση της κοίτης των ποταμών και των
υδατορεμάτων στην αρχική/δέουσα κατάστασή τους
24. Να γίνουν στην περιοχή Τύμβου αντιπλημμυρικά έργα
25. Ετοιμασία master plans για τα δίκτυα ομβρίων των οικισμών και του οδικού δικτύου
26. Επισήμανση προβλημάτων από αύξηση της στάθμης θάλασσας σε παράκτιες περιοχές

9.1.2.6. Ερώτηση 9 (βλ. Κεφ. 7.4)
27. Την γενική ευθύνη πρέπει να την έχει ένας μόνο φορέας ο οποίος θα έχει τα μέσα για την
υλοποίησή τους. Με τους προτεινόμενους φορείς δεν αποφεύγεται η επανάληψη της
φράξης ποταμών (π.χ. Αθηένου), ή της κατασκευής αντλιοστασίων με προσχεδιασμένο
μεγάλο κίνδυνο πλημμύρας (π.χ. Λάρνακα).

9.1.2.7. Ερώτηση 9 (βλ. Κεφ. 7.4)
28. Λόγω της μεγάλης χρονικής περιόδου μέχρι την πλήρη υλοποίηση μόνιμων
αντιπλημμυρικών έργων θα πρέπει άμεσα να δοθεί προτεραιότητα σε μικρά
ανακουφιστικά έργα που θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα και θα
μειώσουν σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα πλημμύρας. Για παράδειγμα τοπική
διάνοιξη/διαπλάτυνσ κοίτης, επέκταση/κατασκευή νέων γεφυρών σε διασταυρώσεις
οδών κ.α., διατρήσεις στις λεκάνες απορροής σε σημεία και θα υπάρχει σοβαρή
παροχέτευση στον υπόγειο υδροφορέα.
29. Πρόταση συλλογής επιπλέον ποσοτήτων νερού που έγινε από τον κ. Κοινοτάρχη
Ορμήδειας
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30. Να τεθούν χρονοδιαγράμματα υλοποίησης
31. Δεν έχει γίνει σωστή μελέτη για το κλείσιμο του Ποταμού Κλήμου ενώ από τις μελέτες του
ΤΑΥ φάνηκε ότι ο ποταμός Κλήμος βρίσκεται στη ζώνη επικινδυνότητας περιοχή
Μακεδονίτισσας.
32. Η ευθύνη για την προστασία υποστατικών από πλημμύρες να διαχωριστεί ώστε:


Το δημόσιο έχει ευθύνη να μελετά και να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη / χρήστη για τον
κίνδυνο πλημμύρας και τα μέτρα που λαμβάνει το δημόσιο



Ο ιδιοκτήτης/χρήστης να φέρει την ευθύνη για την προστασία των προσώπων και
αγαθών στο χώρο του. Για παράδειγμα σε κάθε νέα άδεια οικοδομής να υπάρχει
σαφής όρος ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να λαμβάνει μέτρα ώστε:
o

να αποτρέπονται πλήρως οι απορροές σε εφαπτόμενα τεμάχια

o

να κατακρατούνται οι επιφανειακές απορροές με την κατασκευή φρεατίων ή
ορυγμάτων ώστε να μην γίνονται απορροές στο δημόσιο χώρο για χρονική
περίοδο 30 λεπτών για συμβάντα με περίοδο επαναφοράς 5 ετών

o

να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη από εισροή νερών από το
δημόσιο χώρο, δεδομένου ότι ο δημόσιος δρόμος έχει περιορισμένη
δυναμικότητα και η πιθανότητα πλημμύρας του δημόσιου δρόμου είναι
υπαρκτή.



Σε υφιστάμενα υποστατικά σε Περιοχές Δυνητικού (Σημαντικού και Μη-Σημαντικού)
Κινδύνου Πλημμύρας
o

να ενημερωθούν γραπτώς οι επηρεαζόμενοι για τον κίνδυνο πλημμύρας που
υπάρχει

o

να παρασχεθεί πληροφόρηση για τα μέτρα που μπορούν / συστείνεται να
λάβουν για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της πλημμύρας

o

να δοθεί οικονομική βοήθεια για λήψη αντιπλημμυρικών μέτρων, πρακτική
πολύ πιο αποδοτική από την αποζημίωση των καταστροφών



Να εφαρμόζονται μέτρα ώστε η κατασκευή ενός έργου σε μια περιοχή να μην αυξάνει
τον κίνδυνο πλημμύρας σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα σε περιοχές με μεγάλες
κλίσεις να μην κατασκευάζονται δίκτυα συλλογής ομβρίων (που αυξάνουν τον κίνδυνο
πλημμύρας κατάντη). Σήμερα δεν γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων της
κατασκευής δικτύων ομβρίων. Οι αδειοδοτούσες αρχές το επιβάλλουν ανεξάρτητα
εάν υπάρχει ανάγκη και άσχετα εάν προκαλούν πρόβλημα κατάντη. Να μην
δημιουργείται ανάγκη κατασκευής αντλιοστασίων για όμβρια ύδατα, αφού αυτά είναι
σχεδιασμένα για συγκεκριμένα συμβάντα και υπερχειλίζουν για συμβάντα εντονότερα
των συμβάντων σχεδιασμού. (π.χ. Κανάλι Στρατηγού Τιμάγια προκαλεί πλημμύρες
σε γειτονικές περιοχές).
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9.1.3. Προτάσεις Καθοδηγητικής Επιτροπής
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιλαμβάνονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις της
Καθοδηγητικής Επιτροπής για τους στόχους και τα μέτρα Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας.
1.

Στόχος Β «Περιορισμός της έκθεσης στην Πλημμύρα». Κατατέθηκε ότι η διατύπωση του
στόχου Β είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι επηρεάζει τη διαδικασία Πολεοδομικής
Αδειοδότησης και ζητήθηκαν αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει ο
στόχος αυτός ΔΚΠ και τα μέτρα που τον υποστηρίζουν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις
στη χορήγηση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών.

2.

«Οριζόντια Μέτρα ΣΔΚΠ»: όπου προτείνονται μέτρα οικονομικού χαρακτήρα θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη η άποψη του Υπουργείου Οικονομικών και στους φορείς υλοποίησης
θα πρέπει να προστεθεί και το Υπουργείο Οικονομικών.

3.

Μέτρο PREV-CY_01 «Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρας
στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό μέσα από τα Σχέδια Ανάπτυξης (Τοπικά
Σχέδια και Σχέδια Περιοχής)» : να γίνει αναδιατύπωση της περιγραφής του μέτρου ώστε
η απαγόρευση να αντικατασταθεί με θετική διατύπωση όπως «η αξιολόγηση του
κινδύνου πλημμύρας θα λαμβάνεται υπόψη δεόντως στην τροποποίηση των ΤΑ». Να
προστεθεί το ΤΑΥ ως συναρμόδιος φορέας. Επίσης, στην αναφορά στις συνέργειες με το
ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να προστεθεί ότι το μέτρο σχετίζεται με τους στόχους και τα μέτρα
ΣΔΛΑΠ δεδομένου ότι συμβάλει στη προστασία των υδατορευμάτων.

4.

Mέτρο PREV-CY_02 «Εξασφάλιση ζώνης προστασίας κατά μήκος των υδατορευμάτων
κατά την αδειοδότηση νέων κατασκευών και αναπτύξεων» : Ζητήθηκε επαναδιατύπωση
του μέτρου με βάση εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας Οικήσεως. Στην αναφορά στις
συνέργειες με το ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να προστεθεί ότι το μέτρο σχετίζεται με τους στόχους
και τα μέτρα του ΣΔΛΑΠ δεδομένου ότι συμβάλει στην εξασφάλιση ζώνης προστασίας
των ποταμών.

5.

Μέτρο PREV-CY_03 «Θεσμοθέτηση διαδικασίας για την κατάρτιση Στρατηγικών
Σχεδίων διαχείρισης ομβρίων υδάτων (Master Plan) κατά τη διαδικασία πολεοδομικού
σχεδιασμού νέων περιοχών που εντάσσονται σε ζώνες ανάπτυξης» : (α) Tο μέτρο ανήκει
στην

κατηγορία

των

μέτρων

Προστασίας,

μετονομάζεται

σε

PRO-CY_18

(β)

διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΣ επιφύλαξη ως προς τον ορισμό του ΥΠΕΣ
ως υπεύθυνο φορέα υλοποίησης του μέτρου
6.

Μέτρο PREV-CY_04 «Διερεύνηση δυνατότητας για οικονομική υποστήριξη μέτρων
ιδιωτικής προστασίας από πλημμύρες» : (α) το μέτρο ανήκει στην κατηγορία των
μέτρων προστασίας, μετονομάζεται σε PRO-CY_17, (β) η εφαρμογή του να μην
περιορίζεται σε περιουσίες που βρίσκονται εντός του πλημμυρικού πεδίου 20ετίας (γ)
στην περιγραφή του μέτρου θα αναφέρεται ρητά ότι αφορά στις υφιστάμενες (από τη
ψήφιση του Νόμου περί πλημμυρών νόμου και μετά ) κατασκευές.

7.

Mέτρο

PREV-CY_05

«Επικαιροποίηση-ενημέρωση

χαρτών

επικινδυνότητας

και

κινδύνου πλημμύρας/Ανάπτυξη διαδραστικών χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνου
πλημμύρας για την καλύτερη γνώση του πλημμυρικού κινδύνου» : (α) το μέτρο
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μετονομάζεται σε PREV-CY03, (β) το μέτρο δεν αφορά στην «επικαιροποίησηενημέρωση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου πλημμύρας», τροποποιείται το
όνομα του μέτρου σε «Ανάπτυξη διαδραστικών χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνου
πλημμύρας για την καλύτερη γνώση του πλημμυρικού κινδύνου».
8.

Μέτρο PREV-CY_06 «Διασφάλιση ποιότητας μελετών διαχείρισης ομβριών υδάτων και
σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων»: (α) το μέτρο μετονομάζεται σε PREV-CY04, (β)
στους φορείς υλοποίησης θα προστεθεί και το ΕΤΕΚ.

9.

Μέτρο PRO-CY_01 «Aξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση
πλημμυρικών παροχών» . (α) να διευκρινηστεί ότι αφορά σε

υφιστάμενα έργα

ταμίευσης, (β) να προστεθεί αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μέτρου
(θετική επίπτωση με δυνατότητα ρύθμισης/αύξησης των οικολογικών παροχών στα
κατάντη οικοσυστήματα).
10. Μέτρο PRO-CY_02 «Έργα εμπλουτισμού και ανάσχεσης ροής στις κοίτες των ποταμών
ανάντη των ΠΔΣΚΠ» : (α) να συμπληρωθεί η περιγραφή του μέτρου, οι λεκάνες
ανάσχεσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για άρδευση και θα πρέπει να ρυθμίζονται
ώστε να εξυπηρετούν αξιόπιστα πολλαπλούς σκοπούς (β) η όποια αναφορά σε ΠΔΣΚΠ
που μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο να είναι ενδεικτική (γ) θα πρέπει να προστεθεί
αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μέτρου (ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση
λόγω μείωσης των παροχών κατάντη των έργων εμπλουτισμού/ανάσχεσης), όπως
επίσης και στις συνέργειες των μέτρων με τους στόχους και τα μέτρα της ΟΠΥ
11. Μέτρο PRO-CY_03 «Έργα εμπλουτισμού και ανάσχεσης ροής στις κοίτες των ποταμών
ανάντη των ΖΔΣΚΠ» : να αναδιατυπωθεί η περιγραφή του μέτρου ώστε ο τελικός στόχος
να είναι η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και όχι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου
όσον αφορά στην εφαρμογή της πρακτικής διάθεσης ομβρίων σε απορροφητκούς
λάκους. Ο κύριος φορέας υλοποίησης του μέτρο θα είναι το ΥΠΕΣ
12. Μέτρο PRO-CY_04 «Προώθηση πρακτικών μείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες,
κυρίως από μεγάλες αναπτύξεις» : o τρόπος που διατυπώνεται το μέτρο μπορεί να
οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη χορήγηση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Το
οποιοδήποτε μέτρο δεν πρέπει να δυσκολεύει ή να επιφέρει καθυστερήσεις στην έκδοση
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης.Ο κύριος φορέας
υλοποίησης του μέτρου θα είναι το ΥΠΕΣ.
13. Mέτρο PRO-CY_05 «Προώθηση πρακτικών μείωσης και διαχείρισης της απορροής από
δημόσιους χώρους» : η μέχρι σήμερα εμπειρία χρήσης υδατοπερατών επιφανειών σε
δημόσιους εξωτερικούς χώρους δεν είναι θετική ή επαρκής, καθότι υπάρχουν μόνο
μεμονωμένες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν υδατοπερατές επιφάνειες (οι
υφιστάμενες πρακτικές παρουσιάζουν έντονα προβλήματα φθοράς στην περίπτωση που
δεν υπάρχει η απαιτούμενη συντήρηση). Ο κύριος φορέας υλοποίησης να είναι το ΤΔΕ
και να προστεθεί ως συναρμόδιος φορέας και ο Υπουργείο Άμυνας για τα στρατόπεδα.
14. Μέτρο PRΟ-CY_06 «Παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιδιώτες για εφαρμογή αειφόρων
συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (π.χ. αντικατάσταση πλακόστρωτων
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επιφανειών με φυτεμένες)» : (α) θα πρέπει να είναι σαφές ότι το μέτρο αφορά σε
υφιστάμενες κατασκευές και που βρίσκονται κατά προτεραιότητα στις 19 ΠΔΣΚΠ που
έχουν οριστεί (β) το όνομα του μέτρου αλλάζει από “Παροχή οικονομικών κινήτρων … “
σε “Διερεύνηση σκοπιμότητας παροχής οικονομικών κινήτρων …..”.
15. Μέτρο PRO-CY_07 «Προώθηση ιδιωτικών συστημάτων αξιοποίησης ομβρίων υδάτων» :
o όρος “μερική επιχορήγηση” στην περιγραφή του μέτρου να αντικατασταθεί με τον όρο
“οικονομική ενίσχυση” με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από το
ΥΠΟΙΚ.
16. Μέτρο PRO-CY_08 «Κατάρτιση και θεσμοθέστηση κανονισμού απαιτούμενων ετήσιων
εργασιών

καθαρισμού,

συντήρησης

και

διαχείρισης

παρόχθιας

βλάστησης

υδατορευμάτων» : (α) επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που μπορεί να
υπάρχουν από τις εργασίες ετήσιου καθαρισμού των ρεμάτων (β) η περιγραφή το μέτρου
να συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών

για τους καθαρισμούς των ρεμάτων (γ) υπεύθυνος φορέας υλοποίησης θα είναι το
ΥΠΕΣ, και στους φορείς υλοποίησης θα συμμετέχουν οι Επαρχιακές Διοικήσεις, το
Τμήμα Περιβάλλοντος και το ΤΑΥ.
17. Μέτρο PRO_CY_10 «Προστασία υδατορευμάτων από ανεξέλεγκτες χρήσεις»: ως
υπεύθυνος φορέας υλοποίησης να προστεθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος.
18. Μέτρο

PRO-CY_12

«Εποπτεία/συντονισμός

εκτέλεσης

και

συντήρησης

αντιπλημμυρικών έργων σε επαρχιακό επίπεδο» : θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το νέο
νομοσχέδιο για τα ίδρυση και λειτουργία Επαρχιακών Συμβουλίων Αποχέτευσης. Εκτός
από τα Επαρχιακά Συμβούλια Αποχετεύσεων θα πρέπει να αναφέρονται εναλλακτικά και
τα Τοπικά Συμπλέγματα. Στους φορείς υλοποίησης τα Επαρχιακά Συμβούλια
Αποχετεύσεων να αντικατασταθούν με τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων που είναι οι
αρμόδιοι φορείς σήμερα.
19. Μέτρο PRΟ-CY_13 «Αποκατάσταση συνέχεις υδατορεμάτων» : να διαγραφεί η αναφορά
σε κήρυξη της περιοχής σε λευκή ζώνη. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο προσωρινά
και δεν

μπορεί

να αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της συνέχειας των

υδατορευμάτων.
20. Μέτρο PRO-CY_14 «Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση υδατορευμάτων» : (α)
ζητήθηκε επαναδιατύπωση του μέτρου ώσετ να είναι σαφές το τι περιλαμβάνει, (β)
επισημάνθηκε ότι το μέτρο θα πρέπει εφαρμοστεί με τρόπο που να προστατεύεται το
περιβάλλον ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές. Διευκρινίστηκε ότι σε κάθε
περίπτωση για την εφαρμογή του μέτρου θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία περί
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων (γ) να προστεθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος στους
φορείς υλοποίησης και το ΤΠΟ για τα γραμμικά πάρκα (δ) να δοθεί εκτίμηση του κόστους
εφαρμογής του μέτρου ανά ΠΔΣΚΠ.
21. Mέτρο PRO_CY_15 «Εξορθολογισμός αδειοδότησης δικαιωμάτων διάβασης από
ποταμούς/ρέματα»: (α) στην περιγραφή του μέτρου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
προτάσεις

του

Κτηματολογίου,

(β)

το

όνομα

το

μέτρου

τροποποιείται
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“Εξορθολογισμός αδειοδότησης” σε “Εξορθολογισμός διαδικασίας αδειοδότησης” (γ) τo
ΥΠΕΣ δεν συμμετέχει στην υλοποίηση του μέτρου.
22. Μέτρο PRO-C03_01 Επικαιροποίηση μελέτης και προώθηση υλοποίησης έργων
αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορεύματος παραπόταμου Μέρικα για την
εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής» : (α) να επαναδιατυπωθεί
το όνομα του μέτρου και να αντικατασταθεί η αναφορά σε «κατασκευή των έργων» με
«προώθηση υλοποίησης των έργων», (β) φορέας υλοποίησης είναι η Επαρχιακή
Διοίκηση Λευκωσίας.
23. Να προστεθεί μέτρο PRO-C05_01 «Ανακατασκευή οχετών και γεφυρών στην κοίτη του
κυρίως κλάδου του π. Μέρικα για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της
περιοχής». Φορέας υλοποίησης είναι η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας.
24. Μέτρο PRO-C10_02 “Κατασκευή αντιπλημμυρικών φραγμάτων Αραδίππου”: το μέτρο
δεν είναι περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Να διευκρινιστεί η σχέση του με τους στόχους και
τα μέτρα του ΣΔΛΑΠ. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μέτρου έχουν αντιμετωπιστεί
από τη ΜΕΕΠ η οποία ήδη έχει διεξαχθεί και υπάρχει θετική περιβαλλοντική
γνωμάτευση.
25. .Μέτρο PRO-C11_01 «Διευθέτηση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Καμαρών και
διαχείριση ποταμού με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία» : επισημάνθηκε η
περιβαλλοντική σημασία και ο προστατευόμενος χαρακτήρας της Αλυκών και η ανάγκη
να ληφθούν υπόψη στην υλοποίηση του μέτρου. Διευκρινίστηκε ότι οι Όροι Εντολής με
βάση τους οποίους υλοποιείται το μέτρο λαμβάνουν υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις. Σε κάθε περίπτωση στην εφαρμογή του μέτρου θα τηρηθεί η ισχύουσα
νομοθεσία περί περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Ζητήθκε η περιγραφή του μέτρου να
αποδίδει με ακρίβεια τους όρους εντολής της μελέτης.
26. Μέτρο PRO-C15_02 «Διευθέτηση Παραπόταμου Βαθιά (κεντρικός κλάδος)» : το μέτρο
καταργείτε ύστερα από συννενόηση με τον ΣΑΛΑ.
27. Μέτρο PRO-C15_03 «Προστασία και διαμόρφωση κοίτης π. Βαθιά» : μετονομάζεται σε
PRO-C15_02.
28. Μέτρο PRΕP-CY_01 «Βελτίωση μηχανισμού προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και
πλημμυρικά φαινόμενα» : στους φορείς υλοποίησης να προστεθεί και η Πολιτική Άμυνα.
29. Μέτρο PREP-CY_03 «Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινοτήτων έναντι πλημμυρικού
κινδύνου» : (α) να συμπληρωθεί η περιγραφή ώστε να συμπεριληφθεί και η ενημέρωση
των Τοπικών Αρχών, (β) Στους φορείς υλοποίησης να προστεθούν το ΤΑΥ και το ΤΠ.
30. Μέτρο RECOV-CY_03 «Προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι πλημμύρας»: να μην
περιορίζεται το μέτρο στη ζώνη πλημμύρας 20ετίας. Επισημάνθηκαν οι δυσκολίες
εφαρμογής της υποχρεωτικής ασφάλισης. Π.χ. σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες
λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και θα μπορούν να απαλλάσσονται από την
υποχρεωτική ασφάλιση, εγείρεται το ερώτημα ποιος θα επιβεβαιώνει ότι λήφθηκαν τα
μέτρα αυτοπροστασίας (και ότι είναι επαρκή) ώστε να τεκμηριώνεται η απαλλαγή από
την ασφάλιση.
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9.2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
9.2.1. Γενικά
Τα ζητήματα που εντοπίσθηκαν, συζητήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν
προκειμένου να τεκμηριωθεί η ενσωμάτωσή τους ή μη στο τελικό Σχέδιο Διαχείρισης. Τα
αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών, όσον αφορά στους στόχους Διαχείρισης των
Κινδύνων Πλημμύρας και στα μέτρα για την επίτευξή τους αποτυπώνονται στους ακόλουθους
πίνακες:
Κλείδα πινάκων που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες :

Ø

:

Καμία αλλαγή

:

Δεν εφαρμόζεται

xxxxx

:

διαγράφεται

xxxxx

:

προστίθεται
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9.2.2. Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
9.2.2.1. Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πλημμύρας
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Μείωση της Επικινδυνότητας ώστε να εξασφαλίζεται, όπου είναι
δυνατόν, σε ήδη ανεπτυγμένες περιοχές ή σε νέες περιοχές
ανάπτυξης (υπό προγραμματισμό) προστασία έναντι πλημμύρας
πιθανότητας εμφάνισης 20έτη

-

-

Α1

Ανάσχεση υδάτων, όπου είναι δυνατόν, σε θέσεις ανάντη ή εντός
της ΠΔΣΚΠ (κατασκευή αναβαθμών και ταμιευτήρων ανάσχεσης,
ρύθμιση ταμιευτήρων)

-

-

A2

Προστασία, φυσική αποκατάσταση και αύξηση
παροχετευτικότητας υδατορευμάτων και οδών αποστράγγισης
(αντιπλημμυρικά έργα, έργα καθαρισμού, αποκατάσταση
συνέχειας υδατορεμάτων).

-

Προστασία, φυσική αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας
των υδατορεμάτων, όπου και στο βαθμό που είναι δυνατόν,
και αύξηση παροχετευτικότητας υδατορευμάτων και οδών
αποστράγγισης (αντιπλημμυρικά έργα, έργα καθαρισμού,
έργα αναβάθμισης οδικών διαβάσεων και αποκατάσταση
συνέχειας υδατορεμάτων)

Παρατηρήσεις

9.2.2.2. Στόχος Β : Περιορισμός της Έκθεσης στην Πλημμύρα
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β

Μείωση της Έκθεσης στην Πλημμύρα στις νέες περιοχές
ανάπτυξης αστικών περιοχών, με αποφυγή περαιτέρω
εντατικοποίησης χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου των
20ετών και εγκατάστασης

Β1

Χωροταξική Ανάπτυξη με μείωση της έκθεσης στην πλημμύρα
των κοινωνικών υποδομών και των ρυπογόνων χρήσεων εντός
του πλημμυρικού πεδίου 100ετίας

Β2

Αποφυγή περαιτέρω αναβάθμισης πολεοδομικών ζωνών προς
όφελος της ανάπτυξης εντός του πλημμυρικού πεδίου 20ετίας

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-

Μείωση της Έκθεσης στην Πλημμύρα, στις νέες περιοχές
ανάπτυξης αστικών περιοχών, με αποφυγή περαιτέρω
εντατικοποίησης χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου
των 20ετών και εγκατάστασης ευαίσθητων και ρυπογόνων
χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου των 100 ετών

-

Χωροταξική Ανάπτυξη με μείωση της έκθεσης στην
πλημμύρα των κοινωνικών υποδομών και των ρυπογόνων
χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου 100ετίαςτων 100
ετών

-

Μείωση της Έκθεσης στην πλημμύρα στις νέες περιοχές
ανάπτυξης αστικών περιοχών εντός του πλημμυρικού
πεδίου των 20 ετών κατά τον πολεοδομικό και χωροταξικό
σχεδιασμό

Παρατηρήσεις

9.2.2.3. Στόχος Γ : Μείωση της Τρωτότητας στην Πλημμύρα
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ/ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ

Μείωση της Τρωτότητας στην πλημμύρα όλων των
δραστηριοτήτων που βρίσκονται εντός των ΠΔΣΚΠ

-

-

Γ1

Προσαρμογή νέων κατασκευών εντός πλημμυρικού πεδίου 20
ετών ώστε να είναι ανθεκτικές σε συνθήκες πλημμύρας

-

Προσαρμογή των νέων κατασκευών εντός του πλημμυρικού
πεδίου 20 ετών ώστε να είναι ανθεκτικές και λιγότερο
ευάλωτες σε συνθήκες πλημμύρας

Γ2

Bελτίωση της γνώσης για τον πλημμυρικό κίνδυνο και τους
μηχανισμούς πλημμύρας για όλες τις πιθανές πλημμύρες

-

-

Γ3

Αύξηση της ετοιμότητας για προστασία υφιστάμενων
ευαίσθητων κοινωνικών υποδομών και ρυπογόνων
δραστηριοτήτων εντός πλημμυρικού πεδίου 100 ετών ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίσουν συνθήκες πλημμύρας

-

Αύξηση της ετοιμότητας για προστασία υφιστάμενων
ευαίσθητων κοινωνικών υποδομών και ρυπογόνων
δραστηριοτήτων εντός του πλημμυρικού πεδίου των 100
ετών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν συνθήκες
πλημμύρας

Γ4

Ενίσχυση της ετοιμότητας φορέων, υπηρεσιών και κατοίκων για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πλημμύρας

-

-

Ø

Ø

Γ5

Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων
περιοχών
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9.2.3. Εξειδίκευση Στόχων στις 19 ΠΔΣΚΠ
Η εξειδίκευση των στόχων στις 19 ΠΔΣΚΠ αφορά κυρίως σε γεωγραφικό προσδιορισμό των
αξόνων προτεραιότητας του Στόχου Α «Μείωση της επικιδνυνότητας πλημμύρας». Στον
Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αλλαγές που προέκυψαν ύστερα από τη
διαβούλευση στους άξονες προτεραιότητας των στόχων ΔΚΠ στις 19 ΠΔΣΚΠ.
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Πίνακας 3 : Αλλαγές στην εξειδίκευση των στόχων στις 19 ΠΔΣΚΠ
Άξονες προτεραιότητας στόχων ΔΚΠ

ΠΔΣΚΠ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
EΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 A1:
C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ

C02_ΚΛΗΜΟΣ

C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΜΕΡΙΚΑ

Ανάσχεση υδάτων, ανάντη του κλάδου C01

Ανάσχεση υδάτων, ανάντη του κλάδου C01 στη θέση του ταμιευτήρα
Ταμασσού

A2: Αναβάθμιση κλάδου C01, κατάντη της Χ.Θ.
21+000 έως την 11+500 και στο τμήμα από τη Χ.Θ.
1+270 έως 0+923.

A2:

Αναβάθμιση κλάδου C01Αύξηση παροχετευτικότητας κλάδου C01, κατάντη της
Χ.Θ. 21+000 έως την 11+500 και στο τμήμα από τη Χ.Θ. 1+270 έως 0+923

 A1:

A1:

Ανάσχεση πλημμύρας ανάντη της εισόδου του πρώτου κλειστού τμήματος στη
Χ.Θ. 3+410 καθώς και στη λεκάνη απορροής (π.χ. στην περιοχή του παλαιού
Αεροδρομίου Λευκωσίας).

Ανάσχεση πλημμύρας ανάντη του κλειστού
τμήματος στη Χ.Θ. 3+410

 A2 : Προστασία, φυσική αποκατάσταση και
αύξηση παροχετευτικότητας, ανάντη της Χ.Θ. 5+112
και κατάντη της Χ.Θ. 0+290

 A2 : Προστασία, φυσικήαποκατάστασητης φυσικής λειτουργίας, όπου και στο
βαθμό που είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας, ανάντη της Χ.Θ. 5+112 και
κατάντη της Χ.Θ. 0+290.Ιδιαίτερα έχει μεγάλη σημασία η διαμόρφωση της ανοιχτής
διατομής ανάντη της εισόδου του μεγαλύτερου κλειστού τμήματος (από Χ.Θ. 3+410 έως
Χ.Θ. 3+923) ώστε να μην διαμορφώνονται συνθήκες υπερχείλισης.

 A2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και
αύξηση παροχετευτικότητας, υδατορεύματος παρ.
Μέρικα κατάντη της Χ.Θ. 1+708

 A2: Προστασία, φυσικήαποκατάστασητης φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθμό
που είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας, υδατορεύματος παρ. Μέρικα
κατάντη της Χ.Θ. 1+708.Κυρίως απαιτείται η αποκατάσταση της συνέχειας των
δευτερευόντων ρεμάτων με κατεύθυνση από το Νότο που συμβάλλουν στον κεντρικό
κλάδο και η εφαρμογή της υπό επικαιροποίηση μελέτης του masterplan της περιοχής

 A1: Ανάσχεση πλημμύρας στο ρ. Καλόγερο
C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

 A1:

 A2: Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση
υδατορεύματος Καλόγερου κατάντη της Χ.Θ. 3+405

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
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 A1:

Ανάσχεση πλημμύρας στο ρ. Καλόγερο με κατασκευή λίμνης κατακράτησης με
ελεγχόμενη εκροή

A2: ΦυσικήΑποκατάσταση και αναβάθμιση υδατορεύματοςτης φυσικής
λειτουργίας, όπου και στο βαθμό που είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας
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ΠΔΣΚΠ

C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ
ΚΟΥΤΗΣ – ΚΑΤΟΥΡΗΣ

C06_ΑΛΜΥΡΟΣ –
ΑΛΥΚΟΣ

C08_ΓΙΑΛΙΑΣ

C18_ΚΟΜΗΤΗΣΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Άξονες προτεραιότητας στόχων ΔΚΠ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

(κατάντη οδού Δ. Βικέλα).

υδατορέματος Καλόγερου κατάντη της Χ.Θ. 3+405 (κατάντη οδού Δ. Βικέλα)ώστε αν
μειωθούν οι κατακλύσεις εντός της βιομηχανικής/βιοτεχνικής ζώνης

 A2: Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμισης
υδατορεύματος παρ. Μέρικα κατάντη της Χ.Θ.
1+708, όπου απαιτείται για να εξασφαλίζεται
προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας

 A2: Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθμό που είναι
δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας του κύριου κλάδου του π. Μέρικα κυρίως στις
θέσεις των εγκάρσιων τεχνικών έργων (χαμηλών γεφυρών και οχετών) τα οποία
κατακλύζονται.

 A1: Ανάσχεση υδάτων ανάντη της ΠΔΣΚΠ C06.

A1: Ανάσχεση υδάτων ανάντη της ΠΔΣΚΠ C06ιδίως στην λεκάνη απορροής του
κλάδου του π. Αλμυρού ώστε να μειωθεί ο πλημμυρικός όγκος και η πλημμυρική αιχμή.

 A2: Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση π.
Αλμυρού κατάντη της Χ.Θ. 4+500 έως το τέλος του
εξεταζόμενου τμήματος

A2: ΦυσικήΑποκατάσταση και αναβάθμιση της φυσικής λειτουργίας στα τμήματα
που φαίνεται ότι έχει μειωθεί η διατομή λόγω διαφόρων παρόχθιων πιέσεων, όπου και
στο βαθμό που είναι δυνατόν, και αύξηση της παροχετευτικότητας του π. Αλμυρού
κατάντη της Χ.Θ. 4+500 έως το τέλος του εξεταζόμενου τμήματος ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι υπερχειλίσεις της 20ετίας στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου

 Α1 : Μείωση επιφανειακής απορροής στη λεκάνη
του π. Γιαλιά

 Α1 : Μείωση επιφανειακής απορροής στη λεκάνη του π. Γιαλιάώστε να
εξασφαλίζεται και στο μέλλον η πολύ καλή κατάσταση του π. Γιαλιά σε σχέση με τις
πλημμύρες.

 Α1 : Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση π.
Γιαλιά σε όλο το μήκος του εξεταζόμενου τμήματος

 Α1 : Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθμό που είναι δυνατόν,
και αύξηση της παροχετευτικότητας του π. Γιαλιά κυρίως στο κατάντη τμήμα που
διέρχεται μέσα στον οικιστικό ιστό του Ιδαλίου όπου παρουσιάζονται μικρές
υπερχειλίσεις στην 20ετία

 Α2 : Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση π.
Κομήτη ανάντη της Χ.Θ. 2+030 και κατάντη της Χ.Θ.
0+600

 Α2 : ΦυσικήΑποκατάσταση και αναβάθμισητης φυσικής λειτουργίας με επαναφορά
της ανοιχτής διατομής στο καλυμμένο τμήμα, όπου και στο βαθμό που είναι δυνατόν,
και αύξηση της παροχετευτικότητας του π. Κομήτη ανάντη της Χ.Θ. 2+030 και κατάντη
της Χ.Θ. 0+600

EΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
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Άξονες προτεραιότητας στόχων ΔΚΠ

ΠΔΣΚΠ

C07_ΠΟΤΑΜΟΣ
ΕΙΣΡΟΗΣ-ΛΙΜΝΗ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

 A1: Ρύθμιση αποχέτευσης υδάτων λίμνης
Παραλιμνίου για εξασφάλιση προστασίας έναντι
πλημμύρας 100ετίας στην περιοχή γύρω από τη
λίμνη Παραλιμνίου
 A2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και
αύξηση παροχετευτικότητας του ρέματος Βαθύ,
ανάντη της Χ.Θ. 1+266, στο τμήμα που βρίσκεται
μέσα σε μη ανεπτυγμένη πολεοδομική ζώνη

A2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθμό
που είναι δυνατόν,και αύξηση παροχετευτικότητας του ρέματος Βαθύ, ανάντη της Χ.Θ.
1+266, στο τμήμα που βρίσκεται μέσα σε μη ανεπτυγμένη πολεοδομική ζώνη.

EΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

C09_ΠΟΤΑΜΟΣ
ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

C11_ΠΟΤΑΜΟΣ

 Α1 : Ανάσχεση υδάτων, ανάντη των κλάδων
C09_1 και C09_2.

-

 A2.1: Βελτίωση συνθηκών αποστράγγισης στο
τμήμα ανάντη του αυτοκινητοδρόμου ΛάρνακαΠαραλίμνι μέχρι τη Χ.Θ. 0+525

-

 A2.2 : Εξασφάλιση οδών αποστράγγισης
απορροής στα πρώτα 1 150m μέσα στον οικισμό
Ορμήδειας (Χ.Θ. 3+500-Χ.Θ. 2+350) με διέξοδο στο
διευθετημένο ανοικτό τμήμα.

-

 A1: Ανάσχεση υδάτων, ανάντη του κλάδου C10_1
(π. Αραδίππου) και του κλάδου C10_2 (π.
Αβδελερρού).

-

 A2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και
αύξηση παροχετευτικότητας κύριου C10_1 (π.
Αραδίππου).

A2: Προστασία, φυσικήαποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθμό
που είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας κύριου C10_1 (π. Αραδίππου).

 A1: Ανάσχεση υδάτων ανάντη του π. Καμάρων

A1: Ανάσχεση υδάτωνστο ανάντη τμήμα της λεκάνης απορροής του π. Καμάρων
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ΠΔΣΚΠ
ΚΑΜΑΡΩΝ

Άξονες προτεραιότητας στόχων ΔΚΠ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

 Α2 : Προστασία, φυσική αποκατάσταση και
αύξηση παροχετευτικότητας π. Καμαρών

Α2 : Προστασία, φυσικήαποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθμό
που είναι δυνατόν,και αύξηση παροχετευτικότητας π. Καμαρών
EΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ

C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ

C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΠΑΦΟΣ

 Α2 : Προστασία, φυσική αποκατάσταση και
αύξηση παροχετευτικότητας π. Κοσιηνά κατάντη της
Χ.Θ. 5+700 καθώς και όλου του δευτερεύοντος
κλάδου

 Α2 : Προστασία, φυσικήαποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθμό
που είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας π. Κοσιηνά κατάντη της Χ.Θ. 5+700
καθώς και όλου του δευτερεύοντος κλάδου

 A1: Ανάσχεση υδάτων του π. Λιμνάρκα στην
ανάντη λεκάνη απορροής

-

 Α2 : Προστασία, φυσική αποκατάσταση και
αύξηση παροχετευτικότητας π. Λιμνάρκα κατάντη
της Χ.Θ. 3+000

Α2 : Προστασία, φυσικήαποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθμό
που είναι δυνατόν,και αύξηση παροχετευτικότητας π. Λιμνάρκα κατάντη της Χ.Θ.
3+000Χ.Θ.1+500

 A1: Ανάσχεση υδάτων στο π. Αργάκι του
Βασιλικού, κατάντη της Χ.Θ. 0+500m

A1: Ανάσχεση υδάτων στο π. Αργάκι του Βασιλικού, κατάντη της Χ.Θ. 0+500m ώστε
να μειωθεί η αιχμή της πλημμύρας που προκύπτει στην είσοδο του κατάντη, κλειστού
τμήματος εκτροπής προς τον π. Λιμνάρκα

 Α2.1 : Προστασία, φυσική αποκατάσταση και
αύξηση παροχετευτικότητας π. Αργάκι του
Βασιλικού κατάντη της Χ.Θ. 4+400 έως τη Χ.Θ.
3+500.

Α2.1 : Προστασία, φυσικήαποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο
βαθμό που είναι δυνατόν,και αύξηση παροχετευτικότητας π. Αργάκι του Βασιλικού
κατάντη της Χ.Θ. 4+400 έως τη Χ.Θ. 3+500που δεν είναι εμφανής η κοίτη του ρέματος
αλλά και στα τμήματα που έχει καλυφθεί πλήρως η διατομή (στο Κολυμβητήριο Πάφου
και στο ΙΒ΄ Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης»).

 Α2.2 : Αύξηση παροχετευτικότητας π. Αργάκι του
Βασιλικού από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 0+690.

Α2.2 : Αύξηση παροχετευτικότητας π. Αργάκι του Βασιλικού από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη
Χ.Θ. 0+690όπου η κοίτη περιορίζεται με ένα μικρό, ορθογωνικό αυλάκι

EΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
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Άξονες προτεραιότητας στόχων ΔΚΠ

ΠΔΣΚΠ
C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

 A1: Ανάσχεση υδάτων στον ταμιευτήρα
Γερμασόγειας

-

 A1:
C15_ΠΟΤΑΜΟΣ
ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

Ανάσχεση υδάτων ανάντη της ΠΔΣΚΠ

-

Α2 : Αύξηση παροχετευτικότητας
Παραπόταμου, προστασία και αύξηση
παροχετευτικότητας κύριου κλάδου π. Βαθιά
(τμήμα από εκβολή έως συμβολή Παραπόταμου)

-

 Α2.1 : Εξασφάλιση παροχετευτικότητας 20ετίας
σε όλο το μήκος της νέας κοίτης του π. Γαρύλλη

-

C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ
ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ

 Α2.2 : Αναβάθμιση και αύξηση
παροχετευτικότητας του κλάδου C16_3 της νέας
κοίτης του π. Γαρύλλη ώστε να εξασφαλίζεται
προστασία των παρόχθιων χρήσεων έναντι
πλημμύρας 20ετίας

Α2.2 : ΑναβάθμισηΠροστασία και αύξηση παροχετευτικότητας του κλάδου C16_3 της
νέας κοίτης του π. Γαρύλλη ώστε να εξασφαλίζεται προστασία των παρόχθιων χρήσεων
έναντι πλημμύρας 20ετίας

C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΟΥ-ΥΨΩΝΑΣ

Δεν εξειδικεύονται οι στόχοι ΔΚΠ στην περιοχή
ΠΔΣΚΠ C17_ Αργάκι του Μαρκέτου

-
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9.2.4. Οριζόντια Μέτρα
9.2.4.1. Οριζόντια Μέτρα Πρόληψης
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

PREV-CY_01

Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων
αξιολόγησης κινδύνου
πλημμύρας στο χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό μέσα
από τα Σχέδια Ανάπτυξης
(Τοπικά Σχέδια και Σχέδια
Περιοχής)

Περιορισμός
έκθεσης στην
πλημμύρα

Εξασφάλιση ζώνης προστασίας
κατά μήκος των
υδατορευμάτων κατά την
αδειοδότηση νέων κατασκευών
και αναπτύξεων

Περιορισμός
έκθεσης στην
πλημμύρα

Θεσμοθέτηση διαδικασίας για
την κατάρτιση Στρατηγικών
Σχεδίων διαχείρισης ομβρίων
υδάτων (MasterPlan) κατά τη
διαδικασία πολεοδομικού
σχεδιασμού νέων περιοχών που
εντάσσονται σε ζώνες
ανάπτυξης

Περιορισμός
έκθεσης στην
πλημμύρα

PREV-CY_02

PREV-CY_03

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΤΠΟ

-

ΤΑΥ

Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων
αξιολόγησης κινδύνου
πλημμύρας στο χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό μέσα
από τα Σχέδια Ανάπτυξης
(Τοπικά Σχέδια, Σχέδια
Περιοχής και Δήλωση Πολιτικής

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις

-

-

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

-

για την Ύπαιθρο)

ΤΠΟ

-

ΤΑΥ
ΥΠΕΣ

Εξασφάλιση ζώνης προστασίας
κατά μήκος των
υδατορευμάτων κατά την
αδειοδότηση νέων κατασκευών
και αναπτύξεων

-

-

Μείωση της
Επικινδυνότητ
ας Πλημμύρας

ΤΑΥ
ΥΠΕΣ

PRΟ-CY_18

ΤΠΟ

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΠΟ
ΤΑΥ
ΥΠΕΣ Επαρχιακές
Διοικήσεις

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

ΤΠΟΤΑΥ
ΥΠΕΣ

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

ΤΑΥΤΠΟ
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

PREV-CY_04

Διερεύνηση δυνατότητας για
οικονομική υποστήριξη μέτρων
ιδιωτικής προστασίας από
πλημμύρες

Μείωση της
τρωτότητας

PREV-CY_05

Επικαιροποίηση-ενημέρωση
χαρτών επικινδυνότητας και
κινδύνου πλημμύρας/Ανάπτυξη
διαδραστικών χαρτών
επικινδυνότητας και κινδύνου
πλημμύρας για την καλύτερη
γνώση του πλημμυρικού
κινδύνου

Μείωση της
τρωτότητας/
Βελτίωση της
γνώσης για τον
πλημμυρικό
κίνδυνο

PREV-CY_06

Διασφάλιση ποιότητας μελετών
διαχείρισης ομβριών υδάτων
και σχεδιασμού
αντιπλημμυρικών έργων

Μείωση της
τρωτότητας/
Βελτίωση της
γνώσης για τον
πλημμυρικό
κίνδυνο

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις

PRΟ-CY_17

Οικονομική υποστήριξη μέτρων
μέτρων ιδιωτικής προστασίας
από πλημμύρες σε υφιστάμενες
κατασκευές

Μείωση της
τρωτότητας

-

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

ΤΑΥ

PREV-CY_03

Ανάπτυξη διαδραστικών
Xαρτών Eπικινδυνότητας και
Kινδύνου Πλημμύρας για την
καλύτερη γνώση του
πλημμυρικού κινδύνου

-

-

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

ΤΑΥ

PREV-CY_04

-

-

ΤΑΥ
ΕΤΕΚ

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΕΣ
ΥΠΟΙΚ
ΤΑΥ

9.2.4.2. Οριζόντια Μέτρα Προστασίας
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PRO-CY_01

Αξιοποίηση έργων ταμίευσης
για ανάσχεση πλημμυρικών

Μείωση

ΤΑΥ

-

Αξιοποίηση υφιστάμενων
έργων ταμίευσης για ανάσχεση

-

-

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Παρατηρήσεις

Εισήγηση
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

PRO-CY_02

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

παροχών

επικινδυνότητας

Έργα εμπλουτισμού και
ανάσχεσης ροής στις κοίτες των
ποταμών ανάντη των ΖΔΣΚΠ

Μείωση
επικινδυνότητας

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

πλημμυρικών παροχών
ΤΑΥ
ΤΓΕ

-

Έργα εμπλουτισμού και
ανάσχεσης ροής στις κοίτες των
ποταμών ανάντη των ΠΔΣΚΠ

Διάθεση ομβρίων ιδιοκτησιών
σε απορροφητικούς λάκκους

Μείωση
επικινδυνότητας

ΤΑΥ
ΤΓΕ

-

PRO-CY_04

-

-

-

ΤΠΟ

ΤΑΥ
ΤΓΕ
ΤΠΟ
ΤΠΟ

ΥΠΕΣ
Μείωση
επικινδυνότητας

ΥΠΕΣ

ΤΠΟ

Προώθηση πρακτικών μείωσης
της απορροής από ιδιοκτησίες,
κυρίως από μεγάλες αναπτύξεις

Παρατηρήσεις
Καθοδηγητικής

ΥΠΕΣ
PRO-CY_03

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

-

ΤΑΥ

Προώθηση πρακτικών μείωσης
της απορροής από ιδιοκτησίες,
κυρίως από μεγάλες αναπτύξεις

-

ΥΠΕΣ
ΤΠΟ
ΤΑΥ
ΤΔΕ

PRO-CY_05

Προώθηση πρακτικών μείωσης
και διαχείρισης της απορροής
από δημόσιους χώρους

Μείωση
επικινδυνότητας

ΤΠΟ

ΤΠΟ
Υπ. Παιδείας και
Πολιτισμού ΤΔΕ

-

-

Υπ. Παιδείας και
Πολιτισμού
ΤΔΕ
Υπ. Άμυνας

PRO-CY_06

Παροχή οικονομικών κινήτρων
σε ιδιώτες για εφαρμογή
αειφόρων συστημάτων
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
(π.χ. αντικατάσταση
πλακόστρωτων επιφανειών με

Μείωση
επικινδυνότητας

ΥΠΕΣ
ΥΠΟΙΚ

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

-

Διερεύνηση σκοπιμότητας
παροχής οικονομικών κινήτρων
σε ιδιώτες υφιστάμενων
κατασκευών, για εφαρμογή
αειφόρων συστημάτων
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
(π.χ. αντικατάσταση

-

-

Εισήγηση
Καθοδηγητικής
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

φυτεμένες)

PRO-CY_07

PRO-CY_08

PRO-CY_09

Προώθηση ιδιωτικών
συστημάτων αξιοποίησης
ομβρίων υδάτων

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

-

-

Παρατηρήσεις

πλακόστρωτων επιφανειών με
φυτεμένες)

ΥΠΕΣ
Μείωση
επικινδυνότητας

ΥΠΟΙΚ

-

-

ΤΑΥ

Κατάρτιση και θεσμοθέστηση
κανονισμού απαιτούμενων
ετήσιων εργασιών καθαρισμού,
συντήρησης και διαχείρισης
παρόχθιας βλάστησης
υδατορευμάτων

Μείωση
επικινδυνότητας

Θεσμοθέτηση προγράμματος
καθαρισμού συστημάτων
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

Μείωση
επικινδυνότητας

ΥΠΕΣ
ΤΠ
ΤΑΥ

-

-

-

Επαρχιακές
Διοικήσεις
ΤΠ
ΤΑΥ

ΥΠΕΣ

-

-

-

ΤΠ

PRO-CY_10

Προστασία υδατορευμάτων
από ανεξέλεγκτες χρήσεις

Μείωση της
επικινδυνότητας

ΥΠΕΣ
ΤΑΥ

-

Προστασία υδατορευμάτων
από
ανεξέλεγκτεςχρήσειςαπορρίψει
ς και επεμβάσεις

ΤΑΥ

-

ΥΠΕΣ
Επαρχιακές
Διοικήσεις
Τοπικές Αρχές

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PRO-CY_11

Προώθηση τεχνικών
συγκράτησης φερτών υλών στα
υδατορεύματα

Μείωση
επικινδυνότητας

ΤΑΥ

-

Προώθηση τεχνικών έργων
συγκράτησης φερτών υλών στα
υδατορεύματα

-

-

Παρατηρήσεις

ΥΠΕΣ

PRO-CY_12

Εποπτεία και συντονισμός
εκτέλεσης και συντήρησης
αντιπλημμυρικών έργων σε
επαρχιακό επίπεδο

ΥΠΕΣ
Μείωση
επικινδυνότητας

Αστικά Συμβούλια
Αποχετεύσεων

-

ΤΑΥ

Εποπτεία και/ συντονισμός
εκτέλεσης και συντήρησης
αντιπλημμυρικών έργων σε
επαρχιακό επίπεδο

Επαρχιακές
Διοικήσεις

-

Τοπικές Αρχές/
Αστικά
Συμβούλια
Αποχετεύσεων
ΤΑΥ

ΤΑΥ
PRO-CY_13

Αποκατάσταση συνέχειας
σημαντικών υδατορευμάτων

Μείωση
επικινδυνότητας

ΤΚΧ
ΥΠΕΣ

ΤΚΧ

-

-

-

ΤΠΟ

ΤΑΥ
ΥΠΕΣ
ΤΠΟ
ΤΑΥ
ΥΠΕΣ

ΤΑΥ
PRO-CY_14

Φυσική αποκατάσταση και
αναβάθμιση υδατορευμάτων

Μείωση της
επικινδυνότητας

ΥΠΕΣ
ΤΠ
ΤΔ

-

Φυσική Αποκατάσταση και
αναβάθμισηβελτίωση
υδραυλικών χαρακτηριστικών
υδατορευμάτων

ΤΠ

-

ΤΔ
ΤΔΕ
Επαρχιακές
Διοικήσεις

Εισήγηση
Καθοδηγητικής. Το
μέτρο διευρύνθηκε για
να συμπερλιάβει και
έργα στον π. Γαρύλλη,
ύστερα από εισήγηση
του ΤΑΥ Λεμεσού

Τοπικές Αρχές

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

PRO-CY_15

Εξορθολογισμός αδειοδότησης
δικαιωμάτων διάβασης από
ποταμούς/ρέματα

Μείωση
επικινδυνότητας

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

-

Εξορθολογισμός διαδικασίας
αδειοδότησης δικαιωμάτων
διάβασης από
ποταμούς/ρέματα

-

ΥΠΕΣ

ΤΚΧ
ΥΠΕΣ
ΤΑΥ

Παρατηρήσεις

ΤΚΧ
Εισήγηση
Καθοδηγητικής

ΤΑΥ
ΥΠΕΣ
ΤΔΕ

ΥΠΕΣ
PRO-CY_16

Εξορθολογισμός χάραξης
οδικών διαβάσεων από
ποταμούς/ρέματα

Μείωση
επικινδυνότητας

ΤΠΟ

ΤΔΕ

-

ΤΠΟ

-

-

ΤΑΥ

Επαρχιακές
Διοικήσεις
Τοπικές Αρχές
ΤΑΥ

9.2.4.3. Οριζόντια Μέτρα Ετοιμότητας
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PREP-CY_01

Βελτίωση μηχανισμού
προειδοποίησης για έκτακτα

Μείωση

ΤΜ

-

-

-

-

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

καιρικά και πλημμυρικά
φαινόμενα

τρωτότητας

ΤΑΥ

PREP-CY_02

Ενημέρωση Σχεδίων
Αντιμετώπισης Ακραίων
Καιρικών Φαινομένων με τα
αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα των Χαρτών
Επικινδυνότητας και Κινδύνου
Πλημμύρας

PREP-CY_03

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Κοινοτήτων έναντι
πλημμυρικού κινδύνου

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

-

ΠΑ (Τμήμα
Πολιτικής
Σχεδίασης
Εκτάκτων
Αναγκών (ΠΣΕΑ))

Παρατηρήσεις

ΠΑ

Μείωση
τρωτότητας

ΤΠΣΕΑ

-

-

-

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Τοπικών Αρχών και Κοινοτήτων
έναντι πλημμυρικού κινδύνου

ΠΑ
Μείωση
τρωτότητας

ΠΑ

ΥΠΕΣ

-

ΥΠΕΣ
ΤΑΥ
ΤΠ

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

Η διεύρυνση του
μέτρου έγινε ύστερα
από εισήγηση του
ΣΑΛΑ

9.2.4.4. Οριζόντια Μέτρα Αποκατάστασης
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

RECOV-CY_01

Ανάπτυξη μηχανισμού
καταγραφής και αποτίμησης
ζημιών από πλημμύρες

Μείωση
τρωτότητας

Καταγραφή αποτυπωμάτων
πλημμύρας για την καλύτερη

Μείωση
τρωτότητας

RECOV-CY_02

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΕΣ
ΥΓΑΑ&Π

-

-

-

ΥΓΑΑ&Π

ΤΑΥ

-

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Παρατηρήσεις

ΥΠΕΣ

ΤΑΥ
Καταγραφή αποτυπωμάτων
πλημμύρας για την καλύτερη

-

-
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

γνώση του φαινομένου με
σκοπό τη βελτίωσης της
απόδοσης των μηχανισμών
αντιμετώπισης/αποκατάστασης

RECOV-CY_03

Προώθηση της ιδιωτικής
ασφάλισης έναντι πλημμύρας

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

-

-

Παρατηρήσεις

γνώση του φαινομένου με
σκοπό τη βελτίωση του
επιπέδου πρόληψης και της
απόδοσης των μηχανισμών
αντιμετώπισης/αποκατάστασης

Μείωση
τρωτότητας

-

ΥΠΕΣ

-

9.2.5. Eιδικά Μέτρα
9.2.5.1. ΠΔΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

PREPC01_01

Μηχανισμός
προειδοποίησης για
έκτακτα καιρικά και
πλημμυρικά φαινόμενα
στους Δήμους Λευκωσίας

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΤΜ
Μείωση
τρωτότητας

ΤΑΥ
Δήμος
Λευκωσίας

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις

ΤΜ
-

-

-

ΤΑΥ
Δήμος
Λευκωσίας /
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/ Στροβόλου και
Λακατάμειας

Στροβόλου και
Λακατάμιας

Στροβόλου και
Λακατάμιας

9.2.5.2. ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

PRO-C03_01

Επικαιροποίηση μελέτης και
κατασκευή έργων
αποκατάστασης και
αναβάθμισης υδατορεύματος
παραπόταμου Μέρικα για την
εξασφάλιση της
αντιπλημμυρικής προστασίας
της περιοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Μείωση της
επικινδυνότητας

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

-

Επικαιροποίηση μελέτης και
κατασκευή προώθηση
υλοποίησης έργων
αποκατάστασης και
αναβάθμισης υδατορεύματος
παραπόταμου Μέρικα για την
εξασφάλιση της
αντιπλημμυρικής προστασίας
της περιοχής

-

ΥΠΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις

ΥΠΕΣ
ΕΔ Λευκωσίας

9.2.5.3. ΠΔΣΚΠ C05_ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

Ø

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Ø

Ø

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ø

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PRO-C05_01

Ανακατασκευή οχετών και
γεφυρών στην κοίτη του κυρίως
κλάδου του π. Μέρικα για την
εξασφάλιση της
αντιπλημμυρικής προστασίας
της περιοχής

Μείωση της
επικινδυνότητ
ας

ΕΔ Λευκωσίας

Παρατηρήσεις

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

9.2.5.4. ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ-ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Παρατηρήσεις
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑΥ

PRO-C07_02

Ρύθμιση εκροών λίμνης
Παραλιμνίου

Μείωση της
επικινδυνότητας

ΤΑΥ
ΤΠ

PRO-C07_01

-

-

Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας
Παραλιμνίου

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

ΤΠ

9.2.5.5. ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

PRO-C10_01

Έλεγχος και αναβάθμιση
οδικών διαβάσεων π.
Αραδίππου (κλάδος C01)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Κατασκευή αντιπλημμυρικών
φραγμάτων Αραδίππου
(Αρχάγγελος και Καμμίτσης) με
σκοπό την ανάσχεση της
πλημμυρικής αιχμής και την
προστασία από πλημμύρες

Μείωση της
επικινδυνότητας

PRO-C10_02

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

-

Έλεγχος καιAναβάθμιση οδικών
διαβάσεων π. Αραδίππου
(κλάδος C01)

-

-

-

ΥΠΕΣ

-

TAY

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις

ΥΠΕΣ
ΕΔ Λάρνακας-

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

Δήμος Αραδίππου

-

9.2.5.6. ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

PRO-C11_1

Διευθέτηση και αύξηση
παροχετευτικότητας π.
Καμαρών και διαχείριση
ποταμού με στόχο την
αντιπλημμυρική προστασία

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρατηρήσεις

ΕΔ Λάρνακας
Δ. Λάρνακας
Μείωση της
επικινδυνότητας

-

ΕΔ Λάρνακας

-

-

Δ. Αραδίππου
ΤΔΕ

Εισήγηση
Καθοδηγητικής

ΤΑΥ
ΤΠ

9.2.5.7. ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

PREP-C14_01

Μηχανισμός προειδοποίησης
για έκτακτα καιρικά και
πλημμυρικά φαινόμενα στο
Δήμο Γερμασόγειας

Μείωση
τρωτότητας

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

-

-

-

-

Παρατηρήσεις

ΤΜ
ΤΑΥ
Δ Γερμασόγειας

9.2.5.8. ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PRO-C15_01

Aνάσχεση πλημμύρας ανάντη
του Παραπόταμου (κλάδος
C15_2 / κεντρικός κλάδος π.
Βαθιάς)

Μείωση της
επικινδυνότητας

ΣΑΛA

-

-

-

-

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PRO-C15_02

Διευθέτηση Παραπόταμου
Βαθιά (κεντρικός κλάδος)

Μείωση της
επικινδυνότητας

ΣΑΛA

PRO-C15_02

Διευθέτηση Παραπόταμου
Βαθιά (κεντρικός κλάδος)

Μείωση της
επικινδυνότητ
ας

ΣΑΛA

PRO-C15_03

Προστασία και διαμόρφωση
κοίτης π. Βαθιά

Μείωση της
επικινδυνότητας

ΤΑΥ

PRO-C15_02

-

-

ΤΑΥ Λεμεσού

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Παρατηρήσεις

Καταργείται ύστερα
από συννενόηση με το
ΣΑΛΑ
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9.2.6. Σύνοψη αποτελεσμάτων
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω οι αλλαγές / συμπληρώσεις / προσθήκες που
περιλαμβάνονται στο Τελικό Σχέδιο ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:
1.

Προσαρμογή του Στόχου Β «Μείωση της Έκθεσης στην Πλημμύρα» ώστε να μην
υπάρξουν καθυστερήσεις και δυσχέρειες στη διαδικασία χορήγησης πολεοδομικών και
οικοδομικών αδειών.

2.

Συμπλήρωση της περιγραφής των αξόνων προτεραιότητας των στόχων ΔΚΠ στις 19
ΠΔΣΚΠ..

3.

Αλλαγές στου φορείς υλοποίησης των μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίησή
τους.

4.

Αλλαγές στην κατάταξη ορισμένων μέτρων στους τέσσερεις Άξονες Δράσης για τη ΔΚΠ

5.

Αποσαφήνηση του περιεχομένου των μέτρων

6.

Το σύνολο πρακτικά των μέτρων που προτάθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευεσης
περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο πρόγραμμα μέτρων. Μέτρα που προστέθηκαν σε
συνέχεια της διαβούλευσης είναι :
 To Μέτρο PRO-C05_01 «Ανακατασκευή οχετών και γεφυρών στην κοίτη του κυρίως
κλάδου του π. Μέρικα για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της
περιοχής»
 Διεύρυνση του μέτρου PREP-CY_03 «Εκστρατείες ευαισθητοποίησης Κοινοτήτων
έναντι πλημμυρικού κινδύνου» ώστε οι εκστρατείες να επεκεταθούν και στους
τοπικούς φορείς.
 Διεύρυνση του μέτρου PRΟ-CY_14, ώστε να συμπεριληφθεί και η ΠΔΣΚΠ του C16
“Π. Γαρύλλης”.
Προτάσεις μέτρων για την κατασκευή απορροφητικών λάκκων κατά μήκος των
υδατορεμάτων θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου PRΟ-CY_14
«Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών υδατορεμάτων» (νέα
διατύπωση).

Αντίστοιχαθα

διερευνηθούν/αξιολογηθούν

και

λύσεις

κατασκευής

παράπλευρων έργων ανάσχεσης
7.

Μέτρο που δεν εντάχθηκε είναι η πρόταση τοποθέτηση δια νόμου διαφορετικού τύπου
σχαρών στα φρεάτια υδροσυλλογής, που να περιλαμβάνουν και διάταξη υπερχείλισης
παράλληλα με τις σχάρες. Είναι αντικείμενο των μελετών να σχεδιάζουν έργα
αποτελεσματικά και λειτουργικά.

8.

Μέτρα που καταργήθηκαν σε συνέχεια της διαβούλευσης είναι : το μέτρο PRO-C15_02
«Διευθέτηση Παραπόταμου Βαθιά (κεντρικός κλάδος)», και η πρόταση μέτρου που
παρουσιάστηκε στις συναντήσεις και ημερίδες για την «Προμήθεια προσωρινών
φραγμάτων με σάκους άμμου για τοποθέτηση κάθετα στο κατάστρωμα της γέφυρας στην
οδό Χύλωνος στη Λευκωσία στις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας»

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Σελίδα 86

ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. &ECOS Μελετητική Α.Ε.
Κοινοπραξία
Σπαθαρικού 5, Μέσα Γειτονιά, 4004, Λεμεσός, Κύπρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ /
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς
Λευκωσίας - Λάρνακας- Αμμοχώστου
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Παρακαλούμε όπως αποσταλεί μια δήλωση ανά συμμετέχοντα)
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
Φορέας
Τηλέφωνο
Φαξ
E -mail
Η Δήλωση να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rmakridi@wdd.moa.gov.cy
ή στο τηλεομοιότυπο : 22609133, μέχρι την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ριάνα Δανιήλ Μακρίδη
στο τηλέφωνο: 22609124 ή 22609130

ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς
Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ONOMA:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΟΤΗΤΑ / ΦΟΡΕΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
E-mail:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

Είστε ικανοποιημένοι από την συνάντηση;
Κατανοήσατε τις εισηγήσεις και τα κύρια θέματα που αυτές
πραγματεύτηκαν;

Οι απόψεις που εκφράστηκαν ήταν κατά τη γνώμη σας
καίριες και ουσιαστικές;

Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις;

ΣΧΟΛΙΑ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς
Λεμεσού - Πάφου
Αίθουσα Εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου, Λεωφ. Αρχ.Μακαρίου Γ΄ 117, Λεμεσός
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Παρακαλούμε όπως αποσταλεί μια δήλωση ανά συμμετέχοντα)
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
Φορέας
Τηλέφωνο
Φαξ
E -mail
Η Δήλωση να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rmakridi@wdd.moa.gov.cy
ή στο τηλεομοιότυπο : 22609133, μέχρι την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ριάνα Δανιήλ Μακρίδη
στο τηλέφωνο: 22609124 ή 22609130

ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
Σύσκεψη με Ενδιαφερόμενους Φορείς
Λεμεσού- Πάφου
Αίθουσα Εκδηλώσεων Τράπεζας Κύπρου, Λεωφ. Αρχ.Μακαρίου Γ΄ 117, Λεμεσός
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ONOMA:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΟΤΗΤΑ / ΦΟΡΕΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
E-mail:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

Είστε ικανοποιημένοι από την συνάντηση;
Κατανοήσατε τις εισηγήσεις και τα κύρια θέματα που αυτές
πραγματεύτηκαν;

Οι απόψεις που εκφράστηκαν ήταν κατά τη γνώμη σας
καίριες και ουσιαστικές;

Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις;

ΣΧΟΛΙΑ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σας προσκαλεί στις επαρχιακές ημερίδες για το
Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας, την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 στην Πάφο, για τις Επαρχίες Λεμεσού
και Πάφου και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 στη Λάρνακα, για τις Επαρχίες
Λευκωσίας , Λάρνακας και Αμμμοχώστου.
Το Πρόγραμμα και η Δήλωση Συμμετοχής επισυνάπτονται.
Σημειώνεται ότι το Κείμενο Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Τμήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wfd.wdd.moa.gov.cy, για το Σχέδιο
Διαχείρισης Υδάτων και www.flood.wdd.moa.gov.cy για το Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας, αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνουν σύντομες παρουσιάσεις και θα ακολουθήσει
συζήτηση, όπου θα έχετε την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις και εισηγήσεις σας για
να ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων και
Κινδύνου Πλημμύρας.
Παρακαλώ δηλώστε τη συμμετοχή σας μέχρι την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: Ριάνα Δανιήλ Μακρίδη, Εκτελεστικός Μηχανικός,
τηλ. +357 22609124, φαξ. +357 22609133, e-mail: rmakridi@wdd.moa.gov.cy
Παναγιώτα Χατζηγεωργίου
Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός (Συντονίστρια Έργου)
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Λεωφ. Κέννεντυ 100 - 110
1047, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Tel: (+357) 22609132 Fax: (+357) 22609133
E-mail: phadjigeorgiou@wdd.moa.gov.cy, Website: www.moa.gov.cy/wdd
Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 1 από 1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Επαρχιακή Ημερίδα
Λεμεσού- Πάφου
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, Ξενοδοχείο Αλόη, Λεωφ. Ποσειδώνος, Κάτω Πάφος

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ONOMA:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΟΤΗΤΑ / ΦΟΡΕΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
E-mail:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

Είστε ικανοποιημένοι από την συνάντηση;
Κατανοήσατε τις εισηγήσεις και τα κύρια θέματα που αυτές
πραγματεύτηκαν;

Οι απόψεις που εκφράστηκαν ήταν κατά τη γνώμη σας
καίριες και ουσιαστικές;

Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις;

ΣΧΟΛΙΑ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Επαρχιακή Ημερίδα
Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμοχώστου
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, Moments Hall, Σιττικά Χανούμ 60, Λάρνακα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ONOMA:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΟΤΗΤΑ / ΦΟΡΕΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
E-mail:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

Είστε ικανοποιημένοι από την συνάντηση;
Κατανοήσατε τις εισηγήσεις και τα κύρια θέματα που αυτές
πραγματεύτηκαν;

Οι απόψεις που εκφράστηκαν ήταν κατά τη γνώμη σας
καίριες και ουσιαστικές;

Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις;

ΣΧΟΛΙΑ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
--------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
--------------------------------------------------------------------Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, σας προσκαλεί στην παγκύπρια ημερίδα για το Προσχέδιο
Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου και το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, στις 9 το πρωί, στο
ξενοδοχείο Nicosia City Centre Hotel (πρώην Holiday Inn), στη Λευκωσία.
Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα
γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Λευκωσία, στα τηλέφωνα: 22609124
και 22609134 (κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες).
Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ
2ο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κύπρου (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016,
Nicosia City Centre Hotel (πρώην Holiday Inn), οδός Ρηγαίνης 70, Λευκωσία (τηλ.22712712)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ONOMA:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΙΔΟΤΗΤΑ / ΦΟΡΕΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
E-mail:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

Είστε ικανοποιημένοι από την συνάντηση;
Κατανοήσατε τις εισηγήσεις και τα κύρια θέματα που αυτές
πραγματεύτηκαν;

Οι απόψεις που εκφράστηκαν ήταν κατά τη γνώμη σας
καίριες και ουσιαστικές;

Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις;

ΣΧΟΛΙΑ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ IV
1. Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς Λευκωσίας –
Λάρνακας – Αμμοχώστου (14/01/2016)
Α’ ΜΕΡΟΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερ. Χρήστος Παπαλεοντίου, Ιδιώτης Δήμου Έγκωμης
Σχετικά με την κάλυψη του ποταμού Κλήμου, επισημάνθηκε πως δεν συναντάται πουθενά
στον κόσμο να καλύπτονται οι ποταμοί το 2016 και ούτε υπάρχει αγγλική ορολογία της λέξης
εγκιβωτισμός. Η κάλυψη ποταμών ήταν συνήθης πρακτική πριν 50 χρόνια. Στην Αθήνα έγινε
πριν λίγα χρόνια η κάλυψη του ποταμού Κηφισού. Σε περιπτώσεις κάλυψης ποταμού
συναντώνται πλημμυρικά φαινόμενα. Εάν τον κλείσεις οι εισροές προς τον ποταμό (γρίλιες
«φρεάτια υδροσυλλογής») θα γίνουν εκροές και θα πλημμυρίσει. Υπάρχουν 2 μελέτες: μια
από το ΤΑΥ μια από το Δήμο όπου υποστηρίζεται η άποψη πως οι δυο μελέτες δεν μπορούν
να συμπεριλάβουν στα μοντέλα τους τα εμπόδια μέσα ούτε τους σωλήνες. Δηλαδή, αυτή τη
στιγμή όταν προβλέπεται πλημμύρα των 20 χρόνων και γίνεται πλημμύρα πριν 3 μήνες (20
Σεπτεμβρίου 2015) δεν είναι λόγω των σωλήνων. Άρα, υποστηρίζεται πως οι πλημμύρες
γίνονται όχι στην περίοδο επαναφοράς 20 χρόνων όπως έχει μελετηθεί αλλά στην περίοδο
επαναφοράς 3-4 χρόνων και αυτό έδειξε η βροχόπτωση στις 20 Σεπτεμβρίου 2015. Επίσης
αναφέρθηκε πως κατά μήκος του καλυμμένου τμήματος έχουν τοποθετηθεί κολώνες για την
κάλυψη του ποταμού. Οι κολώνες αυτές είναι εμπόδια. Επειδή όμως οι κολώνες αυτές δεν
μπορούν να βγουν διότι στηρίζουν (λανθασμένα) την πλάκα και αυτές είναι εμπόδια τα οποία
πάλι δεν συμπεριλαμβάνονται στα μοντέλα. Επιπλέον, αναφορά έγινε στην περίπτωση του
Λονδίνου όπου από το 1985 ο δήμος του Λονδίνου με βάση εκατοντάδες μελέτες στοχεύει
στο να αποκαλύπτει τους ποταμούς του Λονδίνου (υπάρχουν γύρω στα 85 χλμ. καλυμμένοι
ποταμοί πχ. η Oxford street είναι καλυμμένος ποταμός) διότι κατάλαβαν ότι πρέπει να
επαναφέρεις τους ποταμούς στην αρχική τους θέση με στόχο τη μείωση των πλημμύρων. Για
αυτό το λόγο έχουν από το 1985 πρόγραμμα επαναφοράς των ποταμών στην αρχική τους
κατάσταση (από το 1985 μέχρι σήμερα αναφέρθηκε ότι έχουν αποκαλύψει 15 χλμ. ποταμών)
κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα μέτρα που προτείνονται εδώ. Άρα, αντί να καλυφτεί ο ποταμός
τώρα πρέπει να επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση διότι δημιουργεί προβλήματα
πλημμύρας. Προτείνεται επομένως, ο Δήμος Έγκωμης ή οποιοσδήποτε Δήμος να ενημερωθεί
από τον Δήμο του Λονδίνου πως στοχεύουν στην κάλυψη του ποταμού. Μετά την κάλυψη
έχει παρατηρηθεί από πολλούς δημότες ότι οι πλημμύρες άρχισαν να εντείνονται. Επίσης,
από τις συζητήσεις και με άλλους δημότες αναφέρθηκε ότι περιβαλλοντικά το να κάνεις ένα

1

ποταμό που είναι φυσικό φαινόμενο υπόνομο δημιουργείς φωλιά για τα τρωκτικά
(κατσαρίδες, έντομα κτλ.).
Απ. Π. Παναγόπουλος (Ομάδα Συμβούλων): Με βάση και τον κ. Νεοκλέους απόφαση το
ΤΑΥ δεν έχει πάρει από αυτό. Επίσης, σχετικά με τα αίτια η διατομή είναι ανεπαρκής και αυτό
έχει δυο πλευρές, την κάτω πλευρά και το κλείσιμο από πάνω. Η κάτω πλευρά δεν είναι
επαρκής ως τέτοια και μόνη της, άρα, και ανοιχτό να ήτανε πάλι θα πλημμύριζε. Με βάση τα
λεγόμενα του κ. Ζαρρή υπάρχει μια αλλαγή κλίσης, διότι το νερό έρχεται με μεγάλη ταχύτητα
με μεγαλύτερη κλίση και πέφτει σε μικρότερη κλίση, στενεύει και λίγο η διατομή από τη φύση
της, οπότε εκεί δημιουργείται μια πλημμύρα. Τώρα αυτή επιτείνεται διότι υπάρχουν κάποιοι
πτερυγότοιχοι που το μαζεύουν (άρα, περιορίζεται και λίγο) και διότι υπάρχουν
υποστυλώματα μέσα στη διατομή για να κρατάνε την οροφή (άρα περιορίζεται πάλι λίγο η
διατομή). Τρίτον, μια κλειστή διατομή μπορεί να φράσει από εμπόδια δηλαδή μεταφερόμενα
διότι η πλημμύρα δεν είναι καθαρή. Γενικά, από μόνη της μια κλειστή διατομή φράζει πόσο
μάλλον όταν υπάρχουν και άλλα εμπόδια μέσα της τα οποία και περιορίζουν τη ροή και
συμβάλλουν στο φράξιμο διότι συγκρατούν μεταφερόμενα φερτά υλικά. Επομένως, είναι ένα
σύνθετο φαινόμενο με πολλαπλά αίτια. Επιπρόσθετα, όταν κλείσει η διατομή οι γύρω
περιοχές δεν μπορούν να αποστραγγιστούν ελεύθερα μέσα στη διατομή όπως θα ήταν αν
ήταν ανοιχτή. Άρα, και από αυτή την πλευρά το φαινόμενο επιδεινώνεται με το κλείσιμο της
διατομής. Για αυτό το λόγο οι τάσεις είναι να μην είναι κλειστές οι διατομές παγκόσμια αλλά
να είναι ανοιχτές και να αξιοποιούνται και περιβαλλοντικά, να γίνεται δηλαδή μια διαμόρφωση
ευχάριστη για περίπατο, διότι τον περισσότερο χρόνο οι διατομές είναι ελεύθερες για χρήση.
Από την άλλη μεριά, ότι έξω από αυτό το χώρο (των ειδικών του νερού) υπάρχουν και οι
πολίτες οι οποίοι μπορεί να βλέπουν και μια χρηστικότητα στο να κλείσει και να διαμορφωθεί
ως χώρος περιπάτου στο σύνολό του. Η τάση όμως είναι να παραμένουν ανοιχτές οι διατομές
αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά την οποία πρέπει να την γνωρίζουμε για να γίνεται διάλογος.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου (Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός ΤΑΥ): Σημαντική σημείωση
αποτελεί το γεγονός πως το ΤΑΥ δεν είναι υπέρ στο να κλείνουν οι ποταμοί. Και επίσης, η
περίπτωση του Λονδίνου ότι εγκιβώτισαν τους ποταμούς τους πριν 50-100 χρόνια έρχεται σε
αντίθεση με αυτό που ειπώθηκε ότι δεν γίνεται πουθενά αλλού. Τα λάθη του παρελθόντος δεν
θα επαναληφθούν και το ΤΑΥ δεν είναι υπέρ του να εγκιβωτίζονται ποταμοί.
Κ. Αριστείδου (Γενικό Σχόλιο) (ΤΑΥ): Αυτή η διαβούλευση γίνεται για να προταθούν μέτρα
και από τους αρμόδιους φορείς, δεν σημαίνει ότι θα μείνουν μόνο τα μέτρα που έχουν
προταθεί μόνο από τους μελετητές και το ΤΑΥ και μπορούν δηλαδή να προταθούν και άλλα
μέτρα. Να ξεκαθαριστεί επίσης, ότι ο εγκιβωτισμός δεν έχει προταθεί ως μέτρο.
Απ. Ν. Νεοκλέους (Αν. Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, ΤΑΥ): Καταρχήν, έτσι όπως είναι ο
ποταμός Κλήμος σήμερα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με πλημμύρες. Τον Οκτώβριο του 2015
πλημμύρισε όλη η 28

ης

Οκτωβρίου καθώς και τα υπόγεια των περιοχών. Με βάση την

υπάρχουσα κατάσταση πρέπει να γίνει μια μελέτη με σκοπό να αποφεύγονται οι πλημμύρες
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στο μέλλον. Και στην περιοχή του αεροδρομίου θα πρέπει να γίνει μια μελέτη. Τώρα όσον
αφορά το μικρό το κομμάτι του ποταμού Κλήμου που έμεινε που είναι 800 μ. αν θα κλείσει ή
όχι δεν έχει παρθεί ακόμα απόφαση και οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί θα έχει στόχο να μην
επιδεινωθεί η κατάσταση. Το ΤΑΥ δεν έδωσε καμιά άδεια να κλείσει ο ποταμός αλλά η
απόφαση θα παρθεί σε συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται.
Εισήγηση Ερ. Απόστολος Στυλιανίδης, Βοηθός Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Πέραν των μέτρων που προτείνονται προσθέτονται και άλλα δώδεκα (12) μέτρα τα οποία
είναι τα εξής και τίθενται προς συζήτηση:
1) Προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης
2) Βελτίωση συγκράτησης των υδάτων
3) Ελεγχόμενη κατάκλιση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας
4) Ετοιμότητα προβλέψεων πλημμύρας και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης
5) Έλεγχο, συντήρηση καθώς και καθορισμό φρεατίων αρμοδιότητας για τους Δήμους
καθώς και δίκτυο όμβριων υδάτων
6) Έλεγχο και λήψη προστατευτικών μέτρων ασφαλείας πχ. σε φρεάτια που είναι
ανοιχτά
7) Απομάκρυνση φερτών υλών πχ. φύλλων, δένδρων
8) Να μην εγκαταλείπονται διάσπαρτα υλικά έτσι ώστε να μην παρασυρθούν από
βρόχινα νερά και να δημιουργήσουν προβλήματα στις αποχετεύσεις
9) Τα μηχανήματα των Δήμων και άλλων υπηρεσιών (πχ. αντλίες) να είναι πάντα σε
ετοιμότητα
10) Έλεγχο και συντήρηση όλων των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας με έμφαση
στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα και καταγραφή των ζωτικών σημείων που θα
χρειαστούν έγκαιρη και συνεχή ενίσχυση με αναχώματα για την αποφυγή πλημμύρων
στην περιοχή
11) Εκπόνηση και εφαρμογή χαρτών κινδύνου πλημμύρας ως εργαλείο σχεδιασμού
(μάλλον έχει προταθεί αυτό)
12) Αύξηση κινητοποίησης όσον αφορά τους κινδύνους πλημμύρας μέσω της ευρύτερης
συμμετοχής των ενδιαφερόντων μερών
Απ. Κ. Τριανταφύλλου (Ομάδα Συμβούλων): Ένα μεγάλο μέρος των μέτρων που
αναφέρθηκαν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα μέτρα που προτείνονται. Για παράδειγμα το 1ο
μέτρο (που αφορά τη βιώσιμη πρακτική χρήσεων γης) βρίσκεται μέσα στην αξιοποίηση
εμπειρίας από τους χάρτες και τις ζώνες κινδύνου στον πολεοδομικό και χωροταξικό
σχεδιασμό με βάση τους στόχους του σχεδίου που έχουν τεθεί. Επίσης, όσον αφορά την
προστασία των υδατορεμάτων από υλικά και αυτό έχει συμπεριληφθεί, βέβαια ενδιαφέρον
είναι ότι προτείνεται από εσάς ότι πρέπει να απαγορεύεται η απόθεση υλικών έξω από τις
κοίτες τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να καταλήξουν και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε
να προστεθεί.
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Απ. Π. Παναγόπουλος (Ομάδα Συμβούλων): Να δοθεί η λίστα με τα μέτρα που έχουν
καταγραφεί ώστε να συμπεριληφθούν όλα υπόψη.
Παναγιώτης Σοφοκλέους, Πολιτικός Μηχανικός, Διον Τουμαζής και Συνεργάτες
Γίνεται αναφορά σε μια ενημέρωση σχετικά με ένα προϊόν που έχει αναπτύξει ο Δρ. Ανδρέας
Τομαζής, όπου είναι μια θύρα όπου μπορεί να τοποθετηθεί στα ανοίγματα των σπιτιών και να
αποτρέπει να εισέλθουν πλημμύρες στο χώρο όπου προστατεύεται. Ενεργοποιείται από το
νερό της πλημμύρας χωρίς να χρειάζεται ρεύμα ή οποιοδήποτε μηχανισμό και είναι μια πολύ
καλή λύση ειδικά στα μέτρα που προτείνονται. Επίσης, στο 4ο μέτρο που προτείνεται για την
προστασία της ιδιωτικής περιουσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντί αναχωμάτων δεν
περιορίζεται μόνο στα ανοίγματα εισόδων, κατοικιών και ιδιωτικών περιουσιών. Το
συγκεκριμένο προϊόν ονομάζεται aquafragma.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Απαντήθηκε πως πολύ καλή η ενημέρωση για το συγκεκριμένο
προϊόν αλλά δεν μπορεί να αναφερθεί ως μέτρο ονομαστικά το συγκεκριμένο προϊόν. Απλώς,
αυτό που θα μπορούσε να ενσωματωθεί είναι να μπει θυρόφραγμα όπως αναχώματα ή
τεχνητές κατασκευές κλπ.
Διευκρίνιση Χαράλαμπος Δημητρίου, (Ανωτ. Υδρολόγος, ΤΑΥ)
Σημειώνεται πως καλό είναι να εξηγηθεί στον κόσμο με περισσότερη λεπτομέρεια πως αυτά
τα μέτρα θα επηρεάσουν τον κάθε πολίτη, δηλαδή οι αναπτύξεις, η προστασία πως θα
γίνουν, ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει τι και να φτάσουν στην προστασία του πολίτη
Απ. Π. Παναγόπουλος: Υπάρχουν διάφορα επίπεδα μέτρων και δίπλα σε κάθε μέτρο
αναφέρεται ο φορέας ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίησή του. Από τη στιγμή που το
μέτρο αυτό ενσωματωθεί μέσα σε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας τότε ο
αρμόδιος φορέας έχει την υπευθυνότητα να το υλοποιήσει σε κάποιο χρονικό ορίζοντα ο
οποίος θα τεθεί μέσα στο σχέδιο διαχείρισης και επίσης όλα αυτά είναι υπό την εποπτεία της
ΕΕ η οποία ελέγχει αν αυτά που προτείνονται εφαρμόζονται και για αυτό υπάρχουν και οι
κύκλοι και οι μελετητές και το ΤΑΥ οι οποίοι αξιολογούνται από την ΕΕ και όσον αφορά τις
προτάσεις και όσον άφορα το τι έχει επιτευχθεί από την υλοποίηση των προτάσεων και το
Σχέδιο Διαχείρισης Νερών. Επισημαίνεται επίσης πως κάποια μέτρα είναι άμεσα εκεί που
υπάρχουν μελέτες και οι οποίες έχουν γίνει και είναι ώριμες και ολοκληρωμένες προτείνονται
μέτρα όπου τις υλοποιούν άρα υπάρχουν έργα τα οποία τα βλέπει ο πολίτης ως κατασκευή,
κάποια άλλα διότι τέθηκε και η κριτική και για τον Κλήμο θα πρέπει να είναι μελέτη με σκοπό
να περιοριστεί η πλημμύρα. Αξίζει να σημειωθεί πως αφού υπάρχει η πλημμύρα και με το να
ανοίξει ο ποταμός δεν εξαλείφεται η πλημμύρα στον Κλήμο άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα
μέτρο ανάσχεσης της πλημμύρας και πως, επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια μελέτη πως
θα γίνει η ανάσχεση πλημμύρας. Συμπερασματικά, δηλαδή, υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι
άμεσα και ώριμα και κάποια άλλα μέτρα τα οποία είναι πιο έμμεσα δηλαδή πρέπει να υπάρξει
ένα στάδιο μελέτης ώστε στη συνέχεια να μπορεί να υλοποιηθεί και το σχετικό έργο.
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Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Συμπληρώνεται επίσης πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία
σχετίζονται με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο χωροταξικό σχεδιασμό και αυτά τα
μέτρα θα έχουν επιρροή στον πολίτη όταν για παράδειγμα θα πάει να πάρει άδεια οικοδομής
και θα πρέπει να δοθεί ζώνη προστασίας στο ποτάμι. Το πως ακριβώς αυτό θα υλοποιηθεί
είναι σημείο διερεύνησης από τον αρμόδιο φορέα.
Άννα Χαραλάμπους, Δήμος Λακατάμιας
Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει η δέουσα προσοχή για τον καθαρισμό του συστήματος
αποχέτευσης ομβρίων νερών ούτε το πως μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει ο
κίνδυνος των πλημμυρών. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει (όπως υπάρχει και το Συμβούλιο
Αποχετεύσεως για τα λύματα) και Συμβούλιο Αποχετεύσεως των ομβρίων νερών στο οποίο,
και με τη συμμετοχή της Πολεοδομίας, να σχεδιαστεί ένα σημαντικό οδικό δίκτυο με σκοπό να
μπορεί να νομοθετηθεί και να εφαρμόζεται αυτό το οδικό δίκτυο στο οποίο θα μπαίνουν και οι
οχετοί ομβρίων. Ταυτόχρονα, θα μπορεί το Συμβούλιο αυτό να δημιουργήσει τους
σημαντικούς δρόμους και παράλληλους οχετούς ομβρίων και να θεσμοθετήσει και ένα
πρόγραμμα που θα καθαρίζει και θα συντηρεί τους οχετούς διότι το πιο σημαντικό πρόβλημα
είναι η καθαριότητα. Πολλές φορές τα φρεάτια εισροής των νερών μπορεί να είναι σωστά
υπολογισμένα και η διάμετρος των οχετών αλλά όταν δεν συντηρούνται και γεμίζουν από
φύλλα και από χαρτιά τότε δημιουργείται πρόβλημα. Πρέπει, επομένως, να γίνει ένα
Συμβούλιο Αποχετεύσεως των ομβρίων νερών, διότι γίνονται σπασμωδικές κινήσεις και η
Πολεοδομία δεν ενδιαφέρεται για το σχεδιασμό, διαχωρισμό γης σε οικόπεδα καθώς και τη
δημιουργία χώρων πρασίνου, που πρέπει να απαγορεύει να χτίζονται υπόγεια. Υπάρχουν
πολλά υπόγεια στην περιοχή Αρχαγγέλου στην Λατόμια που γίνονται λίμνες όταν βρέξει και
δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Άρα πρέπει να γίνει ένα master plan γενικά το οποίο να
υποχρεώνει τον πολίτη και όχι να επαφίεται στις αρμοδιότητες των Δήμων οι οποίοι δεν
δίνουν συνήθως την πρέπουσα σημασία που πρέπει να δίνουν.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: To master plan έχει μπει στα μέτρα.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Να συμπεριληφθεί το θέμα των υπογείων στο χωροταξικό
σχεδιασμό.
Απ. Κ. Αριστείδου:

Επίσης σημειώνεται πως έχει μπει και το θέμα της ανάληψης σε

επίπεδο επαρχιακού συμβουλίου αποχετεύσεως της ευθύνης για τα όμβρια ύδατα όπως
υπάρχει και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, αυτό να επεκταθεί και στα πλαίσια της
αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα γίνονται επαρχιακά συμβούλια να γίνει
μια διευθέτηση ώστε να υπάρχει μια κοινή αρχή σε επίπεδο επαρχίας που να είναι υπεύθυνη
και για τα όμβρια ύδατα. Όσον αφορά τον καθαρισμό θα πρέπει να ενσωματωθεί και αυτό στα
πλαίσια του επαρχιακού συμβουλίου βάση της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Ένα σημαντικό θέμα είναι των επικαλύψεων των αρμοδιοτήτων ή μη
επικαλύψεων

αλλά

τουλάχιστον

τον

καθορισμό

λήψεων

των

αποφάσεων

(όπως

5

προηγουμένως αναφέρθηκε η Πολεοδομία ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένο ρόλο). Είναι μια
πρόκληση και για τους συμβούλους και το ΤΑΥ διότι υπάρχει και ένα πλέγμα συναρμόδιων
φορέων και πως θα καθοριστεί η συνέργεια και η συνεργασία τους είναι μια από τις μεγάλες
προκλήσεις αυτού του σχεδίου διαχείρισης και των επομένων σχεδίων διότι μπορεί και να μη
λυθεί αμέσως με το ένα σχέδιο.
Ερ. Κλαίρη Παπάζογλου, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Αναφέρεται η σχετική επισήμανση πως θα ήταν καλό στα πλαίσια των μέτρων και της γενικής
φιλοσοφίας του όλου σχεδίου να αναδειχτεί πολύ περισσότερο ο ρόλος των φυσικών
οικοσυστημάτων, λιμνών και βιοτόπων στην ανάσχεση των πλημμυρών. Είναι λίγοι οι φυσικοί
υγρότοποι στην Κύπρο αλλά έστω και αυτοί οι λίγοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για
παράδειγμα, ένας πολύ μικρός υγρότοπος σαν την Ορόκλινη η οποία είναι περικυκλωμένη
από δομημένες περιοχές και σίγουρα αποτελεί το σημαντικότερο αντιπλημμυρικό έργο της
περιοχής, ή η Αλυκή της Λάρνακας επίσης, το Παραλίμνι καθώς και τα φυσικά ποτάμια, όλα
αυτά έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα πλαίσια όλων των μέτρων καλό είναι να
διατηρούνται και να μπορούν να πάρουν τον όγκο του νερού όταν θα έρθει η πλημμύρα. Αυτό
πρέπει να το δούμε και ως φιλοσοφία γενικά και όχι μόνο ως τεχνικό έργο για να
προστατευτούμε από τις πλημμύρες και θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη σημασία
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος το οποίο είναι αρωγός στο να προστατευτούμε
από τα φυσικά φαινόμενα και την αλλαγή του κλίματος. Επίσης, το θέμα του πολεοδομικού
σχεδιασμού είναι εξαιρετικά σημαντικό και υπάρχουν αρκετές περιοχές που σίγουρα το
μοντέλο μελέτης δεν της συμπεριέλαβε υπόψη γιατί δεν έχουν χτιστεί αλλά με τις "ευλογίες"
της Πολεοδομίας έχει δοθεί δικαίωμα να χτιστούν. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η λίμνη Παραλιμνίου που δείχτηκε στους χάρτες μελετών το μισό να πλημμυρίζει μόνο
στα 100 χρόνια αλλά το άλλο το μισό που δείχνεται να πλημμυρίζει στα 20 χρόνια, το οποίο
αυτό κομμάτι το έχει χωρίσει η Πολεοδομία σε 300 οικόπεδα και το έχει δώσει για δόμηση και
αυτό θα πλημμυρίζει συνέχεια και για να το χτίσουν τα 300 οικόπεδα αφού έχουν δοθεί οι
άδειες θα πρέπει ή να το σηκώσουν σε ύψος που σημαίνει ότι θα κάνει πλημμύρες σε άλλα
σημεία ή θα πλημμυρίζουν αυτά τα σπίτια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό η Πολεοδομία να
τα λάβει υπόψη και να απαγορεύει να επιτρέπονται και να δίνονται άδειες σε τέτοια μέρη.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Από αυτή την παρέμβαση θα πρέπει να φανεί στο σχέδιο
διαχείρισης (στο κείμενο) ότι το περιβάλλον είναι αρωγός και ναι μεν οι Αλυκές και η λίμνη
Παραλιμνίου χρησιμοποιούνται για ανάσχεση αλλά θα πρέπει να τονιστεί στο κείμενο ως
τελικό συμπέρασμα για το σχέδιο διαχείρισης. Όσον αφορά τους περιορισμούς και το πως
πρέπει η Πολεοδομία να λάβει υπόψη τους κινδύνους πλημμύρας και να τους εντάξει στο
σχεδιασμό από την άλλη μεριά θα πρέπει να κατανοήσουμε και την αντίπερα όχθη ότι ο
διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος και ναι μεν θα πρέπει να μην επιδεινωθεί το πρόβλημα
αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε και την ανάπτυξη δεδομένων και των περιορισμών που
υπάρχουν. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν έχει
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δρομολογηθεί κάτι ο στόχος του σχεδίου είναι από εδώ και πέρα να περιοριστούν όσο είναι
δυνατόν τέτοιοι είδους δράσεις αρνητικές.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Η Πολεοδομία θα μπορεί να πάρει μέτρα να μην είναι τόσο τρωτές
οι κατοικίες που θα γίνουν σε εκείνα τα μέρη και να επιβάλλει όρους έστω και αν είναι ακριβά
με σκοπό να προστατευτούν.
Διευκρινιστική Εισήγηση Ξένια Κλεόπα, Τμήμα Δημοσίων Έργων
Μια διευκρινιστική εισήγηση που αφορά το μέτρο που έχει αναφερθεί για ζώνη προστασίας
των ποταμών και πως αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως μια ενιαία πολιτική για να
σχεδιαστεί μια παραποτάμια ζώνη που να μπορεί να διασφαλιστεί σταδιακά με τις αναπτύξεις
στο μέλλον είτε ως ρυμοτομία είτε ως απαλλοτρίωση. Με αυτό τον τρόπο σημειώνεται πως θα
υπάρχει μια ξεκάθαρη ζώνη και έτσι οι ποταμοί δεν θα καλύπτονται με αποτέλεσμα να μένει
ελεύθερο το φυσικό περιβάλλον και να εξυπηρετείται και η παροχέτευση των νερών. Αυτό
προτείνεται να εφαρμοστεί ως γενικότερη πολιτική με πολεοδομικές άδειες απαλλοτριώσεις
κλπ.
Απ. Κ. Αριστείδου: Σχετικά με αυτό το θέμα υπάρχουν δυο πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται
αλλά προτείνονται και στα μέτρα που θα θεσμοθετηθούν σε πιο μεγάλο βαθμό
1) Στις περιπτώσεις της αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων και των πολεοδομικών
ζωνών, το ΤΑΥ καθορίζει και προτείνει ζώνες στην Πολεοδομία, οι οποίες ορίζονται
ως ζώνες προστασίας γύρω από τους σημαντικούς ποταμούς και αργάκια που είναι
στην περιοχή του τοπικού σχεδίου, οπότε αυτές καθορίζονται ως ζώνες προστασίας
με πολύ χαμηλό συντελεστή δόμησης. Συνεπώς, δεν μπορεί κάποιος να χτίσει καν σε
αυτή τη ζώνη και σε αυτό το επίπεδο θα ληφθούν υπόψη και οι χάρτες κινδύνων
πλημμύρας όταν θα γίνονται αναθεωρήσεις των τοπικών σχεδίων. Εφόσον υπάρχουν
οι χάρτες πλημμύρας με βάση και τα προτεινόμενα μέτρα η περιοχή της ζώνης όπου
πλημμυρίζει μια φορά στα 20 χρόνια θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη, δεν θα
πρέπει να αναβαθμίζεται πολεοδομικά δηλαδή, να μετατρέπεται σε οικιστική ζώνη αν
ήταν γεωργική.
2) Το δεύτερο επίπεδο είναι εκεί που έχουν δοθεί από πιο παλιά και είναι ήδη οικιστικές
ζώνες και περνά από εκεί ένας ποταμός ή ένα υδατόρεμα τότε περνά σε επίπεδο
πολεοδομικής άδειας (άδειας οικοδομής) όπου η Πολεοδομία ζητά τις απόψεις του
ΤΑΥ επειδή υπάρχει αργάκι που γειτνιάζει ή έρχεται κοντά στο τεμάχιο που
προορίζεται προς ανάπτυξη και τότε ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το υδατόρεμα
και κάποια άλλα κριτήρια καθορίζεται η ζώνη προστασίας. Αυτό σημαίνει με σκοπό
κάποια απόσταση που θα πρέπει να μείνει ανάπτυξη χωρίς οποιαδήποτε κατασκευή
και επιχωμάτωση ώστε να διασφαλιστεί η προστασία από πλημμύρες καθώς και η
προστασία του ποταμού από περιβαλλοντικής και οικολογικής άποψης.
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Επίσης αναφέρεται πως ένα από τα μέτρα που προτείνονται αφορά τη θεσμοθέτηση χώρων
πρασίνου από την Πολεοδομία, όταν υπάρχει υδατόρεμα υποχρεωτικά να δίνονται κατά
μήκος του υδατοστρώματος όπως γίνεται και στους διαχωρισμούς οικοπέδου όπου
υποχρεωτικά πρέπει να γίνεται χώρος πρασίνου έτσι ώστε να προστατεύεται ο ποταμός και
να περιοριστούν και οι κίνδυνοι πλημμύρας. Υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ τα
κριτήρια του πλάτους της ζώνης προστασίας.
Ερ. Φίλιππος Λευκάτης, Δημ. Μηχαν., Δήμου Λατσιών
Επισημαίνεται πως το ΤΑΥ θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Πολεοδομίας ότι πέραν από
τις μελέτες και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών θα πρέπει να υλοποιούνται και
συγκεκριμένες μελέτες που να αποδεικνύουν ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει έντονο το
πρόβλημα κινδύνου πλημμύρας με σκοπό να υπάρχει η έννοια της πρόληψης μέσα από τις
άδειες που δίνονται. Επίσης, σε συνεργασία με την ένωση Δήμων θα πρέπει να γίνουν
συγκεκριμένα master plan τα οποία να είναι εγκεκριμένα σε ενιαίο επίπεδο ώστε να
προλαμβάνεται ο κίνδυνος πλημμύρας στις εκάστοτε περιοχές.
Απ. Κ. Αριστείδου: Όσον αφορά το θέμα των πολεοδομικών ζωνών όπως έχει αναφερθεί τα
τελευταία χρόνια από τότε που το ΤΑΥ ανέλαβε με το νόμο την ενιαία διαχείριση των
υδατορεμάτων από το 2010 όποια αναθεώρηση τοπικού σχεδίου γίνεται, η Πολεοδομία
στέλνει για απόψεις το σχέδιο στο ΤΑΥ και καθορίζονται ζώνες προστασίας γύρω από τα
αργάκια και τους ποταμούς ως περιοχές Ζ3, ΔΑ3 πολεοδομικές ζώνες. Φαίνεται ότι στην
περιοχή που έγινε αναφορά (Δήμου Λατσιών) δεν έχει γίνει αναθεώρηση. Έχουν γίνει
τουλάχιστον δέκα (10) τοπικά σχέδια και το ΤΑΥ έχει καθορίσει ζώνες προστασίας.
Απ. Ν. Νικοκλέους: Πιο συγκεκριμένα, ένα απτό παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο της
Λάρνακας όπου όλοι οι ποταμοί έχουν στη ζώνη προστασίας απόσταση 12 μ οι μεγάλοι και οι
μικροί λιγότερη των 12μ.
Απ. Κ. Αριστείδου: Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως όταν θα γίνει αναθεώρηση του σχεδίου
τότε θα περιληφθούν και οι ζώνες. Τα πολεοδομικά σχέδια με συγκεκριμένη διαδικασία
αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) με έξι (6) χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν είναι ήδη
μια περιοχή οικιστική δεν μπορεί να μετατραπεί σε ζώνη προστασίας.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Ο Δήμος Λατσιών θα πρέπει να ζητήσει να γίνει αναθεώρηση του
σχεδίου και το ΤΑΥ θα δώσει τις απόψεις του όταν θα έρθει αυτή η αναθεώρηση στο ΤΑΥ.
Επισημαίνεται επίσης από ότι είναι και θέμα του πολίτη να πάει και να αξιολογήσει το κτήμα
του αν είναι κοντά στο ποτάμι.
Εισήγηση Μιχάλης Παπυρικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λευκωσία
Εισήγηση με θέμα ότι πρέπει να γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις σε υψηλό επίπεδο.
Νίκος Λογγίνος, Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Στο σημείο αυτό εκφράζεται η άποψη από εμπειρίες πλημμυρών που προέρχονται από τον
πυροσβεστικό σταθμό Λευκωσίας. Ο πολίτης πληρώνει και θέλει να έχει την ασφάλεια που
πρέπει να του παρέχει το κράτος. Από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας η υπηρεσία κάνει
ότι καλύτερο μπορεί. Ανταποκρίνονται πρώτα στις προτεραιότητες διάσωσης ζωής και μετά
ανταποκρίνονται στις πλημμύρες στα υπόγεια ή αυτοκίνητα που έχουν κατακλυστεί. Έχουν
εκπονηθεί σχέδια για το πως αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κρίση. Υποστηρίζεται επίσης πως θα
πρέπει οι πολίτες να σταματήσουν να επιρρίπτουν συνεχώς τις ευθύνες στις αρμόδιες
υπηρεσίες και να αναλάβει ο καθένας προσωπικά τις δικές του ευθύνες. Δηλαδή, για
παράδειγμα από πρόσφατες εμπειρίες αναφέρθηκαν ότι οι σχάρες είναι πολλές φορές
κλειστές από φύλλα δέντρων, κτλ. ένας ποταμός γεμάτος καναπέδες κοντά στο Δήμο
Λακατάμιας. Και αυτά λοιπόν οδηγούν στην επιδείνωση των φαινομένων πλημμύρας και το
χειρότερο είναι και ευθύνη του πολίτη που δεν είναι ευαισθητοποιημένος. Για αυτό το λόγο
πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι πολίτες, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει να σκέφτεται ο
κάθε πολίτης ξεχωριστά ότι τα πράγματα που πετάει πιο πέρα σε κάποιο ποταμό για
παράδειγμα στο μέλλον θα δημιουργήσει πρόβλημα και θα έχει αντίκτυπο είτε στον ίδιο είτε
σε άλλους πολίτες. Επομένως, λοιπόν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Ξανά τονίζεται
πως κάθε φορά που γίνονται πλημμύρες η αγωνία των πυροσβεστών είναι μεγάλη να
διασώσουν πρώτα ανθρώπινες ζωές και μετά τις περιουσίες.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Υπάρχει μέτρο ευαισθητοποίησης των πολιτών και μέσα από αυτό
θα αναπτυχθούν διάφορες δράσεις οπότε ίσως να αλλάξει η νοοτροπία σύντομα. Απλά η
νοοτροπία είναι το τελευταίο που αλλάζει. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ
προσπάθεια.
Αναφορά Πανίκος Παναγίδης, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Το σημαντικότερο αποτέλεσμα από τη συζήτηση είναι να γίνονται δράσεις πρόληψης. Το
μέτρο που εισηγηθήκατε που αφορά την ενσωμάτωση των χαρτών στον πολεοδομικό
σχεδιασμό είναι ίσως το σημαντικότερο. Πολλές φορές κατακρίνουμε υπηρεσίες, Υπουργεία
κλπ. αλλά πρέπει να μην ξεχνούμε ότι οι πιέσεις που έρχονται πολλές φορές είναι από τους
Δήμους, τις κοινότητες, του πολίτες να χτίζουν ή να παίρνουν οικιστικές ζώνες εκεί που δεν θα
έπρεπε να υπάρχει σε λίμνες, υδατορέματα κλπ. Οπότε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.

Εισήγηση Πανίκος Παναγίδης, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Συγκεκριμένα, όσον αφορά κάποια έργα που προγραμματίζονται για τις Αλυκές της Λάρνακας
στις Καμάρες επειδή επηρεάζεται η περιοχή Natura των Αλυκών θα πρέπει να διασφαλιστεί
ότι δεν θα υπάρχουν κάποια προβλήματα από την κατασκευή των συγκεκριμένων έργων.
Απ. Κ. Αριστείδου: Όσον αφορά τις Καμάρες έχουν ετοιμαστεί οι όροι εντολής για την
αντιπλημμυρική μελέτη οπότε μπορούν να σταλούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους οι όροι
εντολής με σκοπό οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις να μπορούν να συμπεριληφθούν στους
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όρους εντολής. Επίσης θα σταλούν και στα άλλα τμήματα, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στο
Τμήμα Αρχαιοτήτων που επηρεάζονται οι Καμάρες.
Εισήγηση – Ερώτηση Πανίκος Παναγίδης, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Σχετικά με το μέτρο που αφορά την αντικατάσταση κάποιων σφραγισμένων εκτάσεων
συνιστάται να αντικατασταθούν με φυσική δηλαδή, να μην υπάρχει η σφράγιση προς τους
ιδιώτες. Καλό θα είναι όπου είναι δυνατό να εφαρμοστεί και σε δημόσια υδατορέματα. Για
παράδειγμα στην περιοχή εκεί που εντοπίζονται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο νέο
Γ.Σ.Π., όλο το φυσικό υδατόρεμα είναι σφραγισμένο, έχει καναλοποιηθεί. Εάν γίνει
αντικατάσταση δηλαδή αποκατάσταση του χώρου και αντί να είναι σφραγισμένη έκταση να
είναι φυσική θα βοηθήσει.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Όσον αφορά το θέμα της επένδυσης των υδατορεμάτων και την
απομάκρυνση της επένδυσης, η επένδυση προστατεύει από βλάστηση και αυξάνει την ροή
σε αυτό το κομμάτι άρα έχουμε μικρότερη στάθμη νερού και προστασία των εκατέρωθεν
περιοχών στο τμήμα αυτό. Βέβαια το νερό μεταφέρεται με μεγαλύτερους όγκους προς τα
κατάντη, δεν υπάρχει ανάσχεση ενώ αν υπήρχε φυσικό πρανές και ενδεχομένως καλάμια ή
άλλου είδους βλάστηση θα υπήρχε ίσως πλημμύρα σε αυτή την περιοχή αλλά προστασία των
κατάντη περιοχών. Οπότε, η απόφαση αν θα απομακρυνθεί μια επένδυση ή αν θα γίνει
επένδυση θα πρέπει να εξετάζεται συνολικά σε όλο το μήκος του ποταμού και είναι και αυτό
το αντικείμενο του ενός σχεδίου διαχείρισης και της Οδηγίας που λέει ότι σε επίπεδο λεκάνης
απορροής να μην εξετάζεται το θέμα τοπικά. Επίσης, κάτι που προτείνεται είναι να γίνονται
master plans σε ευρύτερες περιοχές ώστε να εξετάζεται συνολικά το ρέμα και όχι να δίνονται
λύσεις σε τοπικό επίπεδο στα διάφορα προβλήματα. Δεν είναι μονοσήμαντη η λύση πρέπει
να μελετηθεί συνολικά εάν θα ακολουθηθεί αυτή η λύση ή η άλλη ώστε να αποφασίστεί η
βέλτιστη.
Ερώτηση – Προβληματισμός, Μιχάλης Δημοσθένους, Ιδιώτης Περιοχή Μακεδονίτσας
Ποταμού Κλήμου
Εκφράστηκε ο προβληματισμός για το θέμα του ποταμού Κλήμου ο οποίος πλημμυρίζει πολύ
και τονίζεται πως δεν φταίνε οι υπόγειοι σωλήνες από τις υπηρεσίες που είναι αποθηκευμένοι
ως αίτια πλημμυρών και προτείνεται να γίνει ειδική μελέτη με σκοπό την αποκατάσταση του
προβλήματος γιατί οι πολίτες του Δήμου Έγκωμης έχουν απηυδήσει με τις έντονες
πλημμύρες αυτές.
Απ. Ν. Νεοκλέους: Καταρχήν, το ΤΑΥ είναι σήμερα εδώ για να δημιουργήσει ένα σχέδιο
διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, δηλαδή, βάση της νομοθεσίας γίνεται σοβαρή προσπάθεια
για να μπουν σε μια σειρά όλα τα λάθη του παρελθόντος. Στην περίπτωση του Κλήμου
εντοπίστηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και φάνηκε και πέρυσι τον Οκτώβριο ότι πλημμύρισαν
καθώς και το 2010 έγιναν πλημμύρες με βάση την υπάρχουσα κατάσταση. Ένας από τους
λόγους είναι και οι σωλήνες από τις υπηρεσίες που είναι μέσα. Το ΤΑΥ πρόσφατα ξεκίνησε
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να ασχολείται με το θέμα του Κλήμου που αφορά το κλείσιμο του κομματιού που έχει μείνει
ανοιχτό, διότι περίπου 3 χλμ είναι κλειστό ήδη. Επίσης, και ο Δήμος του Αγίου Δομετίου
επιθυμεί να κλείσει το κομμάτι που έμεινε πιο κάτω πριν τα κατεχόμενα. Το ΤΑΥ όμως δεν
είναι υπέρ στο να κλείσει το κομμάτι που έμεινε. Επομένως, τώρα το θέμα βρίσκεται στο
στάδιο λήψης απόφασης με τους άλλους σχετιζόμενους φορείς με σκοπό να αποφασιστεί τι
μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και θα γίνει μια μελέτη όπως
ειπώθηκε προηγουμένως ώστε να ανακουφιστεί η κατάσταση με σκοπό να μειωθούν οι
πλημμύρες που γίνονται.
Εισήγηση Άννα Χαραλάμπους, Δήμος Λακατάμιας
Να εφαρμοστεί το παράδειγμα αστικού αναδασμού στην Κύπρου όπως έχει επιτευχθεί στο
Δήμο Αλεξανδρούπολης λόγω του ότι στα θέματα ανάπτυξης γης ένας πολύ καθοριστικός
παράγοντας στην κοινωνία της Κύπρου είναι ο οικονομικός.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Το Τμήμα Πολεοδομίας είναι υπεύθυνο για θέματα ανάπτυξης γης.
Διευκρινίζεται επίσης ότι η Πολεοδομία συμμετέχει στην καθοδηγητική επιτροπή που υπάρχει
για την διαχείριση της σύμβασης και έχει στείλει απόψεις για τα μέτρα σχετικά με τις
πλημμύρες γραπτώς.
Χρήστος Παπαλεοντίου, Ιδιώτης Δήμου Έγκωμης
Σχετικά με το κλείσιμο του ποταμού Κλήμου εκφράστηκε η αντίθετη άποψη. Ο Κλήμος είναι
8 χλμ και το κομμάτι που είναι καλυμμένο είναι γύρω στο 1,5 χλμ. Η πρακτική το να κλείνεις
ποταμούς οδηγεί στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Και επίσης, επισημάνθηκε πως δεν
είναι παγκόσμια πρακτική να κλείνουν ποταμοί. Γίνεται αναφορά σε δύο μελέτες οι οποίες
αποδεικνύουν ότι πλημμυρίζει μόνο το καλυμμένο τμήμα. Και ανάντη υπάρχει 1 χλμ που είναι
καλυμμένο από την συμβολή του Κλήμου με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή μέχρι τη λεωφόρο
Ηρώων που αυτό είναι περίπου 1,200 μέτρα. Μετά υπάρχει ένα τμήμα όπως είπε ο
κ. Νεοκλέους γύρω στα 750 μέτρα που είναι ακάλυπτο και μετά είναι ακόμα ένα καλυμμένο
τμήμα που είναι 500 μέτρα.
Απ. Ν. Νεοκλέους: Το σχέδιο αφορά ένα κομμάτι περίπου 800 μέτρα και ένα άλλο μικρό
κομμάτι προς τα κατεχόμενα και για αυτό αναφέρεται ως το κομμάτι που έμεινε διότι
εξετάζεται στα πλαίσια της επικινδυνότητας πλημμυρών που είναι ο ποταμός Νο 2.
Σημειώνεται πως το ΤΑΥ είναι αντίθετο με το κλείσιμο των ποταμών και στοχεύει στο να
μένουν ανοικτά τα φυσικά υδατορέματα. Και στόχος του ΤΑΥ είναι ότι όποια απόφαση και αν
παρθεί θα πρέπει να μην επιβαρυνθεί άλλο η συγκεκριμένη περιοχή.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Επισημαίνεται πάλι πως το ΤΑΥ είναι ενάντια στο να κλείνουν οι
ποταμοί.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Επισημαίνεται και από την πλευρά των συμβούλων ότι δεν είναι
υπέρ του κλεισίματος των ποταμών γενικά αλλά και του συγκεκριμένου κομματιού. Ο
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συγκεκριμένος ποταμός πλημμυρίζει ούτως η άλλως γιατί υπάρχει μια αλλαγή κλίσης και
επιδεινώνεται από ορισμένα φαινόμενα. Επιπλέον, το κλείσιμο του κατάντη δεν θα
επιδεινώσει την κατάσταση διότι έχει πιο μεγάλη κλίση και αυτό είναι γεγονός. Συνεπώς
πρέπει για να παρθεί μια απόφαση να συμπεριληφθούν όλα τα σχετικά γεγονότα.
Επισήμανση - Μιχάλης Καϊλής, Κ. Σ. Πέρα Χωριού και Νήσου
Εκφράζεται η άποψη σχετικά με την μείωση της απορροφητικότητας των καλλιεργήσιμων
εκτάσεων γης που προέρχεται από το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες δεν αφήνουν χώρους ή δεν
ανοίγουν απορροφητικούς λάκκους με σκοπό να καταλήγουν τα νερά που συλλέγονται από
την κατοικία τους έτσι ώστε μεγάλη ποσότητα νερού να μην καταλήγει στους κεντρικούς
αγωγούς ομβρίων δηλαδή στην ουσία να το παροχετεύει κάτω από το σπίτι του στη γη όσο
είναι δυνατό. Αυτό θα οδηγεί στο γεγονός ότι πολύ νερό προερχόμενο από αγροτικές
περιοχές δεν θα καταλήγει στους κεντρικούς αγωγούς ομβρίων με σκοπό να μην
επιβαρύνεται το ζήτημα. Εκφράστηκε η άποψη ότι θα μπορούσαν να ανοιχτούν
απορροφητικοί λάκκοι κατά μήκος του αργακιού με σκοπό να τη συλλογή μεγάλης ποσότητας
νερού έτσι ώστε να μην πλημμυρίσουν οι περιοχές.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Είναι ένα μέτρο που έχει μπει και αφορά τους απορροφητικούς
λάκκους, απλώς υπάρχει και ο αντίλογος ότι μπορεί σε ορισμένες περιοχές να
δημιουργηθούν γεωτεχνικά προβλήματα σε γειτονικές κατασκευές άρα πρέπει κάποιος να το
αξιολογήσει με προσοχή και όχι να το βάλει σαν επιβολή ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
γίνουν οι λάκκοι και επομένως, πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση. Επίσης, κάτι άλλο
σημαντικό είναι ότι τα όμβρια ύδατα μεταφέρουν φερτά και έτσι λοιπόν ναι μεν, οι λάκκοι σε
αστικές περιοχές μπορεί να αποδώσουν ανά κατοικία αλλά αν στόχος είναι να εφαρμοστεί
αυτή η λύση σε πιο εκτεταμένη έκταση (σε μεγαλύτερο μέγεθος) μπορεί να μην είναι
αποτελεσματικό διότι μπορεί να γεμίσουνε οι λάκκοι με φερτά πολύ γρήγορα άρα και εκεί
χρειάζεται κάποια προσοχή όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Θα πρέπει να
εξεταστεί κατά περίπτωση και θα πρέπει να γίνει κάποια μελέτη πριν. Δηλαδή, δεν μπορεί να
λυθεί το πρόβλημα μόνο με την ανάσχεση. Ειδικά σε ρέμματα θα πρέπει να δημιουργηθούν
λίμνες ανάσχεσης παράπλευρες και όχι λάκκοι απορροφητικοί.
Επισήμανση - Μιχάλης Καϊλής, Κ. Σ. Πέρα Χωριού και Νήσου
Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι ενώ υπάρχουν οχετοί στις αστικές, κατοικημένες
περιοχές υπάρχει ίσως και σοβαρό πρόβλημα να καταφέρουμε να βάλουμε το νερό στους
οχετούς με τις σχάρες και με τον τρόπο που λειτουργούν οι σχάρες ιδίως στα πρωτοβρόχια
στεγανοποιούνται σε 10 λεπτά και μετά το νερό κυκλοφορεί στους δρόμους οπότε η δια
νόμου σχεδιασμού τοποθέτηση διαφορετικού τύπου σχαρών, που μπορούν να παίρνουν το
νερό από το πλάι και όχι κατά ανάγκη από πάνω προς τα κάτω, να βοηθήσουν. Και
υπάρχουν τέτοιες σχάρες αλλά είναι σε πολύ μικρές ποσότητες και μπαίνουν γιατί έτσι
αποφασίζει αυτός που αναπτύσσει την περιοχή.
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Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Αυτό θα μπορούσε να εισηγηθεί ως νέο μέτρο.
Παρατήρηση σχετικά με την σημερινή παρουσίαση Σήψης Κωνσταντίνος, Επαρχιακή
Διοίκηση Λευκωσίας
Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι δεν συζητήθηκε πολύ για τα προβλήματα που συναντήθηκαν
στην πλημμύρα του 2009 στο πέρα χωριό Νήσου. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που
ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πρώτα από όλα και ούτε οι ίδιοι οι μελετητές καταλαβαίνουνε.
Όταν κάποιος κάνει μια υδρολογική μελέτη και ελέγχει μια λεκάνη απορροής δεν ξέρει ότι οι
διαχωρισμοί που έχουνε γίνει έχουνε θεωρητικά κάποιους οχετούς, οι οχετοί αυτοί δεν
συνεχίζονται

πουθενά. Οπότε οι μελέτες που έχουνε γίνει πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει συνεργασία του ΤΑΥ με τις κοινότητες και τους δήμους έτσι
ώστε και οι υφιστάμενες υποδομές αλλά και νέα προβλήματα που ίσως έχουνε εμφανιστεί
μετά από την αλλαγή των καιρικών φαινομένων και μετά από την ανάπτυξη γης να γίνουν
νέες μελέτες.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου. Άρα θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία του ΤΑΥ με τις
κοινότητες και τους δήμους.
Ερ. Απόστολος Στυλιανίδης, Πολιτική Άμυνα
Δεδομένου της οικονομικής κρίσης η οποία συνεπάγεται με περικοπές κονδυλίων, λογικά θα
υπήρξε μείωση κονδυλίων και στο ΤΑΥ. Συνεπώς, τέθηκε η ερώτηση αν το ΤΑΥ στόχευε στην
εφαρμογή περισσότερων στρατηγικών που δεν μπόρεσε τελικά να υλοποιήσει.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι εκτός της ημερήσιας διάταξης και
μπορεί να συζητηθεί σε άλλη στιγμή.

2. Σύσκεψη με ενδιαφερόμενους φορείς Λεμεσού Πάφου (15/01/2016)
Α’ ΜΕΡΟΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Θεοδούλου Έλενα, Δημόσια Έργα Λεμεσού
1) Τέθηκε η ερώτηση αν έχει περιληφθεί ο ποταμός της Αγίας Φύλας στις μελέτες, διότι
παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα πλημμύρας στον συγκεκριμένο ποταμό και
υπάρχει μια πρόθεση για μελέτη που αφορά την εκτροπή του ποταμού Αγίας
Φυλάξεος στον ποταμό Γαρύλλη.
2) Επίσης, σχετικά με τον ποταμό Μαρκέτου - Ύψωνα του οποίου η κοίτη ουσιαστικά
εξαφανίζεται μετά τον δρόμο Λεμεσού – Πάφου. Κάθε χρόνο υπάρχουν σημαντικές
πλημμύρες στην περιοχή νότια του ποταμού ενώ ουσιαστικά σήμερα εδώ ειπώθηκε
ότι

ανταποκρίνεται

ικανοποιητικά

για

20

χρόνια

επαναφοράς

τουλάχιστον.
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Διευκρινιστικά, αναφέρεται το σημείο μετά τον οικισμό Ύψωνα περνώντας κάτω από
τον δρόμο τον παλιό Λεμεσού – Πάφου εισέρχεται στην περιοχή του Αναδασμού
όπου εξαφανίζεται η κοίτη και μετά ακολουθεί η κοινότητα Τραχωνιού. Κάθε χρόνο
στον Τραχώνι υπάρχουν σημαντικές πλημμύρες από τις ροές του ποταμού.
Απ. Κ. Αριστείδου (1): Δεν έχει περιληφθεί διότι όταν διενεργήθηκε η προκαταρτική
αξιολόγηση και εντοπισμός των περιοχών κινδύνου πλημμύρας ακολουθήθηκε συγκεκριμένη
διαδικασία και ζητήθηκαν απόψεις από όλους τους δήμους και εμπλεκόμενους φορείς δεν είχε
τότε εντοπιστεί η περιοχή διότι ήταν κάτω από το όριο των 10 τ. χλμ. λεκάνης απορροής,
όμως έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλήματα και αναμένεται πιθανόν τώρα στην αναθεώρηση
που θα γίνει τους επόμενους μήνες να είναι μια από τις περιοχές που θα εξεταστεί και να μπει
στον επόμενο κύκλο. 'Όταν είχαν γίνει οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας έγιναν με βάση
την υφιστάμενη κατάσταση πριν δύο χρόνια άρα η εκτροπή που προγραμματίζεται από το
ΣΑΛΑ προς τον ποταμό δεν είχε ληφθεί υπόψη στην ετοιμασία των χαρτών. Τώρα πως θα
επηρεάσει η ροή που θα έρχεται από τον ποταμό της Αγίας Φύλας δεν αναμένεται ότι θα
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα διότι δεν είναι τόσο μεγάλες οι ποσότητες εκτροπής ούτε
και ο χρόνος εισροής δεν είναι ίδιος των δυο λεκανών, οπότε δεν θα έρχονται ταυτόχρονα οι
δυο πλημμύρες. Σημειώνεται ωστόσο πως αυτό θα εξεταστεί μετά όταν θα ξαναγίνουν οι
αναθεωρήσεις των χαρτών και τότε θα ληφθεί υπόψη αυτή η εκτροπή που θα γίνεται. Επίσης,
για την λεκάνη απορροής της Αγίας Φύλας αυτή τη στιγμή εκπονείται μελέτη από το ΤΑΥ σε
συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας για κατακράτηση ενός μεγάλου μέρους των όμβριων της
περιοχής των δυο στρατοπέδων των Πολεμιδιών σε σχεδιασμό λιμνών κατακράτησης έτσι
ώστε ένα μεγάλο μέρος των ροών της λεκάνης απορροής να κατακρατείται στο στρατόπεδο
οπότε θα μειωθεί εκεί το πρόβλημα και οι ροές που θα εκτελούνται και προς τον ποταμό
Γαρύλλη θα είναι και πιο μικρές.
Απ. Κ. Αριστείδου (2): Η περιοχή που έχει αναγνωριστεί το 2011 ήταν η περιοχή του
ποταμού που περνά από την περιοχή Ύψωνα. Μετά η κοίτη του ποταμού χάνεται, δεν
υπάρχει διαμορφωμένη κοίτη σε κάποιο σημείο και είναι χωράφια, περιβόλια κτλ οπότε δεν
είχε αναγνωριστεί το πρόβλημα πιο κάτω. Στην περιοχή Τραχωνίου είναι γνωστά τα
προβλήματα και έχει γίνει και μελέτη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την επίλυση των
προβλημάτων και αυτή είναι μια περιοχή που ενδέχεται να ενταχτεί η στον επόμενο κύκλο
στις περιοχές κινδύνου πλημμύρας.
Απ. Κ. Τριαντάφυλλου (2):

Επισημαίνεται επίσης πως το μέτρο που είναι για την

αποκατάσταση της συνέχειας των υδατορεμάτων προφανώς θα μπορέσει ανεξάρτητα από
ειδικές μελέτες που μπορούν να γίνουν για το συγκεκριμένο τμήμα να είναι προς την
κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος, δηλαδή το μέτρο για τη συνέχεια των
υδατορεμμάτων είναι συνολικό οριζόντιο μέτρο και δεν περιορίζεται στις συγκεκριμένες
περιοχές οπότε θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα εν μέρει και είναι μια αρχή τουλάχιστον για να
αναγνωριστεί και να επιλυθεί στη συνέχεια όπως και σε άλλες περιοχές της Κύπρου επίσης.
Απ. Κ. Αριστείδου (2): Επίσης αναφέρεται ότι στην περιοχή Τραχωνίου τα πιο πολλά
προβλήματα είναι από παραποτάμους που έρχονται από την άλλη πλευρά και όχι από τον
κύριο ποταμό που έρχεται από πάνω ο οποίος περνά στα ανατολικά του χωριού.
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Έσθη Παναγίδη, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Τέθηκε η ερώτηση σχετικά με τον σχεδιασμό των μέτρων από ποιους φορείς θα υλοποιηθεί,
δηλαδή ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση των μέτρων πχ. για έργα εκτέλεσης
ομβρίων. Επίσης, τέθηκε προς διευκρίνιση ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για την εφαρμογή των
προληπτικών μέτρων και πότε το συγκεκριμένο σχέδιο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται.
Τονίστηκε επίσης πως θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος ο οποίος θα εποπτεύει με ποια
έννοια, ποιες ενέργειες και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε κάθε δήμο που έχει ποταμό
που πλημμυρίζει πχ. Γερμασόγεια, Τσίρειο λιμάνι κτλ., έτσι ώστε να υπάρχει μια
αποτελεσματικότητα. Μέχρι πρόσφατα στα φαινόμενα πλημμυρών η επαρχιακή διοίκηση
Λεμεσού, για παράδειγμα, είναι υπεύθυνη για τις αποζημιώσεις και οι πληγέντες
αποζημιώνονται

μέσω

του

Υπουργείου

Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα,

δεν

υπάρχει

πληροφόρηση σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνονται ως μέτρα πρόληψης.
Απ. Κ. Αριστείδου: Σημειώνεται πως ένα από τα μέτρα που υπάρχει καλύπτει αυτές τις
απαιτήσεις που είναι εισήγηση να εξεταστεί κατά πόσον στα πλαίσια της δημιουργίας των
επαρχιακών συμβουλίων με βάση την τοπική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα
συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα θα προωθηθούν με βάση τις υφιστάμενες υποδομές.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Αξίζει να σημειωθεί πως συντονιστής στην εφαρμογή του σχεδίου με
βάση τον νόμο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή τη στιγμή γίνεται η διαβούλευση με την
οποία σας παρουσιάζονται τα μέτρα τα αρχικά τα οποία εισηγείται το ΤΑΥ με τη βοήθεια των
τεχνικών συμβούλων. Πρώτα από όλα τα μέτρα είναι προκαταρκτικά, αυτή την στιγμή, για να
ολοκληρωθούν θα έχουν και την συμβολή του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων
οι οποίοι αν μπορούν να προτείνουν και άλλα μέτρα αν θέλουν εκτός των υφιστάμενων ως το
τέλος της διαβούλευσης. Επίσης, δίπλα από το κάθε μέτρο υπάρχει μια στήλη που δείχνει τον
φορέα υλοποίησης του κάθε μέτρου ή τους φορείς που θα συνεργαστούν. Εννοείται πως ο
φορέας που θα βάλει και τα λεφτά για το κάθε μέτρο και είναι και εκείνος που θα είναι και ο
leader του κάθε μέτρου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι υποχρεωτικό όταν πλέον θα
έχει καταρτιστεί το σχέδιο και θα είναι συνακόλουθο αυτών των μέτρων και θα είναι
υποχρεωτικό να γίνει με τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα κοστολογηθεί. Το κάθε μέτρο θα
κοστολογηθεί με κόστος – όφελος με μια μικρή οικονομική ανάλυση θα κοστολογηθεί και θα
ξέρουμε πόσο θα στοιχήσει. Δεν θα τα πληρώσει όλα το Υπουργείο Εσωτερικών. Μέσα από
τους προϋπολογισμούς των τμημάτων ή των εκάστοτε επαρχιών θα υλοποιηθούν τα
συγκεκριμένα μέτρα-έργα. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά τον πρώτο κύκλο ο οποίος ισχύει
για έξι χρόνια. Αυτά τα μέτρα θα ιεραρχηθούν ποια είναι πιο σημαντικά να γίνουν πρώτα διότι
ξέρουμε ότι υπάρχει οικονομική στενότητα αυτό το διάστημα άρα θα γίνει μια ιεράρχηση και
μετά από αυτή την ιεράρχηση θα υπάρξει ένα phase out αυτών των μέτρων. Δηλαδή, θα
γίνουν στην εξαετία, δεν μπορούν να γίνουν όλα όπως προβλέπει η Οδηγία μέσα σε λίγα
χρόνια να τελειώσουν. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το
Υπουργείο Εσωτερικών συμμετάσχει ούτως ή άλλως ως εκπρόσωπος στην καθοδηγητική
επιτροπή γι αυτήν την για την ετοιμασία της σύμβασης.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Τα μέτρα που προτείνονται συγκεκριμένα για τις περιοχές ως
κατασκευές είναι με έργα τα οποία είναι δρομολογημένα να υλοποιηθούν. Υπάρχει ένα άλλο
μέτρο που είναι για την προστασία των υδατορεμάτων που είναι σε επίπεδο μελέτης στις
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επίμαχες περιοχές.
Απ. Κ Αριστείδου: Πέρα από τα συγκεκριμένα μέτρα τα αντιπλημμυρικά κτλ. τα οποία θα
γίνουν όπως έχει ειπωθεί, υπάρχει και το μέτρο που λέει ότι πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο θα
αναλάβουν τη διαχείριση των όμβριων και όλα τα έργα τα επαρχιακά συμβούλια
αποχετεύσεων. Καλό θα είναι να γίνει ένας φορέας που να έχει τα όμβρια ύδατα και όλα τα
έργα να τα συντονίζει όπως γίνεται στην Λεμεσό. Εντάξει είναι γνωστό το πρόβλημα ότι τα
έργα κάποιος θα τα κάνει κάποιος θα τα έχει υπ' ευθύνη του. Στην Λεμεσό υπάρχει το
παράδειγμα του ΣΑΛΑ που έχει αναλάβει τα έργα όμβριων είναι ένα καλό παράδειγμα προς
μίμηση να επεκταθεί και στις άλλες επαρχίες και να είναι σε επαρχιακό επίπεδο. Πρέπει να
υπάρχει ένας φορέας για τα έργα ομβρίων υδάτων. Και αυτό είναι ένα από τα μέτρα που
προτείνονται.
Ζωή Χατζηβασιλείου, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Τέθηκε η ερώτηση αν κάποια περιοχή που αντιμετωπίζει έντονους κίνδυνους πλημμύρας θα
μπορούσε να αναφερθεί για να μελετηθεί σε επόμενο κύκλο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε η
περίπτωση της περιοχής Πισούρι το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αποτελεί
παρόμοια περίπτωση με αυτή του Τραχωνιού όπου τα υδατορέματα φτάνουν σε ένα σημείο
και μετά χάνονται απλά γιατί νοτιότερα ήταν γεωργική περιοχή στο παρελθόν και τα νερά
έρεαν μέσα σε αυτήν την γεωργική περιοχή που τώρα είναι τουριστική και δεν υπάρχει κανένα
σύστημα διοχέτευσης όμβριων. Κάθε φορά που υπάρχει πολυομβρία σχηματίζεται από μόνη
της μια λίμνη σε ένα ιδιωτικό τεμάχιο που ενδεχομένως αύριο ίσως πάρει και άδεια οικοδομής
για να χτιστεί. Αυτή λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη αυτή τη στιγμή.
Είναι μια περίπτωση που πρέπει να μελετηθεί εις βάθος γιατί δεν υπάρχει καμία διοχέτευση
του νερού προς την θάλασσα. Υπάρχουν και εδάφη κολλώδη που δεν έχουν
απορροφητικότητα και επομένως, εδώ χρειάζεται με κάποιον τρόπο να μελετηθεί.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Εφόσον δεν περιλαμβάνεται στις 19 περιοχές μπορεί να αναφερθεί.
Μπορούμε να συμπεριληφθεί σαν μέτρο και να γίνει ενδελεχής μελέτη και στον επόμενο
κύκλο να μπει ως κατασκευαστικό. Μπορεί να μπει σαν νέο μέτρο. Δεν αφορά την περιοχή
αλλά όντως είναι μια περιοχή όπου ίσως πρέπει να μπει διότι επηρεάζει μεγάλη έκταση της
θάλασσας και φτάνει μέχρι τον αυτοκινητόδρομο.
Απ. Κ.Τριανταφύλλου: Σημειώνεται πως αν είναι γνωστό το πρόβλημα ενδεχομένως να
ληφθούν και μέτρα πριν το σχέδιο χωρίς να γίνει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας.
Απ. Κ. Αριστείδου: Μια γενική σημείωση που σχετίζεται με το γεγονός ότι το κοινό θα
πρέπει να έχει υπόψη ότι όταν μια περιοχή είναι να ενσωματωθεί στους χάρτες θα πρέπει να
είναι μια μεγάλη περιοχή και πολύ σημαντική για να γίνουν χάρτες κινδύνου πλημμύρας και
πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία διότι δεν είναι τόσο απλό. Αν είναι μια
περιοχή μπορεί να λυθεί με μια μελέτη δεν χρειάζεται ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία της
ευρωπαϊκής ετοιμασίας χαρτών κτλ.
Γιώργος Καραγιάννης, Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου
Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και το ότι στην Πάφο ο ποταμός του Κατσικαντάρη είναι σημαντικό
να ενσωματωθεί στους χάρτες διότι διασχίζει το κέντρο της πόλης και στο μισό του έχει
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εξαφανιστεί από τις διάφορες αναπτύξεις που έχουν γίνει και ίσως είναι το πιο σημαντικό
αργάκι που θα έπρεπε να προληφθεί στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.
Σημειώνεται επίσης διευκρινιστικά πως οι πιο επικίνδυνες περιοχές είναι οι περιοχές τους
οποίους τα αργάκια έχουν εξαφανιστεί λόγο της ανάπτυξης. Η λεκάνη απορροής υπάρχει
αλλά το αργάκι δεν υπάρχει, κάπου υπάρχει κάπου δεν υπάρχει.
Απ. Κ. Αριστείδου: Όπως έχει αναφερθεί πριν το αρχικό κριτήριο ήταν η λεκάνη απορροής
να είναι πάνω από 10 τ χλμ.. Στην συνέχεια ζητήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, δήμους,
συμβούλια αποχετεύσεων κτλ. να στείλουν πληροφορίες για άλλες περιοχές που γνωρίζουν
ότι αντιμετωπίζουν κινδύνους πλημμύρας και ότι στάλθηκε λήφθηκε υπόψη από το ΤΑΥ.
Τώρα, στον επόμενο κύκλο, θα μπορούν να μπουν και νέες περιοχές οι οποίες τώρα δεν
είναι. Στο έντυπο αξιολόγησης/ερωτηματολόγιο μπορούν να αναφερθούν τυχόν άλλες
περιοχές που αντιμετωπίζουν κινδύνους πλημμύρας με σκοπό να εξεταστεί στον επόμενο
κύκλο.
Γιώργος Ιωάννου, ΤΑΥ Πάφου
Τέθηκαν προς συζήτηση τα εξής:
1)Το αργάκι του Βασιλικού δεν ενώνεται με το αργάκι του Αντιμάχου αλλά και το 1/3 του δεν
υφίσταται επί τόπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νερό να απλώνει σε τεράστια έκταση με
σοβαρότατα πλημμυρικά προβλήματα.
2) Στην Πάφο με την κατασκευή του αποχετευτικού έχει κατασκευαστεί και το δίκτυο
παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων και σε αρκετές περιπτώσεις οι οχετοί εκβάλλουν μέσα
στα υφιστάμενα αργάκια και δεν υπάρχει βεβαιότητα αν έχει ληφθεί υπόψη αυτό όσον αφορά
την παροχετευτική ικανότητα συγκεκριμένων αργακιών. Είναι αντιληπτό άλλωστε ότι όντας σε
ένα συγκεκριμένο σημείο εκβάλει μια συγκεκριμένη ποσότητα της τάξης των 7 ή 10 κ.μ. πως
διαμορφώνεται ολόκληρο το υδρογραφικό σύστημα της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό να
ληφθεί υπόψη επειδή ένας οχετός εκ διαμέτρου ως ένα σημείο δημιουργεί προβλήματα και
τοπικά πλημμυρικά προβλήματα.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Προτείνεται να σταλούν τα θέματα αυτά για να τεθούν.
Απ. Δ. Ζαρρής: Ως λεκάνη απορροής έχει τεθεί βεβαίως. Η λεκάνη απορροής είναι ενιαία για
όλο ακόμα και για τα μικρά αργάκια τα οποία συμβάλουν στο κεντρικό ρέμα και προφανώς
έχουν ληφθεί υπόψη.
Απ. Κ. Αριστείδου: Σημειώνεται επίσης πως συνήθως είναι μια λεκάνη απορροής διότι οι
εκτροπές από άλλες λεκάνες είναι σπάνιες όπως στην περίπτωση της Αγίας Φύλας, οπότε
είναι στην ίδια λεκάνη απορροής και λαμβάνονται υπόψη.

Ερ. Κώστας Μιχαήλ, Σ.Υ. Λεμεσού
Εκφράστηκε ο προβληματισμός ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ποταμούς σε αντίθεση
με κάποιες περιοχές όπως η περιοχή Νέας Εκάλης στην οποία επηρεάζονται πάνω από 20
υποστατικά δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη. Συγκεκριμένα, στην περιοχή αυτή ο
χείμαρρος που υπήρχε εκεί καταργήθηκε και όποτε βρέξει δημιουργούνται χείμαρροι. Το
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πρόβλημα εκεί είναι τεράστιο.
Απ. Κ. Αριστείδου: Αξίζει να σημειωθεί πως όταν έγινε η αναγνώριση των περιοχών δεν
έγινε περιορισμός μόνο σε ποταμούς αλλά επίσης είχαν ληφθεί υπόψη όλα τα είδη
πλημμύρας και έγινε μια αξιολόγηση των κινδύνων με βάση πληροφορίες ιστορικών
πλημμυρών από εφημερίδες από το 1890 κτλ. Και απλώς αναγνωρίστηκε ότι οι κίνδυνοι που
προέρχονται από ποταμούς μπορεί να είναι πιο σοβαροί γιατί υπήρξαν περιστατικά όπου
γύρω σους 50 νεκρούς παρασυρθήκανε από ποταμούς. Επομένως, η ροή του ποταμού όταν
υπερχειλίζει είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα σε σχέση με το να πλημμυρίζουν κάποιοι δρόμοι
από τα νερά της βροχής για μια ώρα και μετά να φεύγουν τα νερά. Οπότε επικεντρώθηκε εκεί
το θέμα. Σίγουρα και τα άλλα τα προβλήματα είναι γνωστά και για αυτό προτείνονται και τα
οριζόντια μέτρα με σκοπό να επιλυθούν και αυτά.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: H αλήθεια είναι ότι το σχέδιο διαχείρισης πάει να καλύψει κάποια
σημαντικά θέματα. Σημειώνεται επίσης πως υπάρχει ένα οριζόντιο πρόβλημα που αφορά όλη
την Κύπρο και είναι η διακοπή της συνέχειας των ποταμών. Εφόσον υπάρχει το οριζόντιο
μέτρο θα μπορούν να αναγνωριστούν όλα τα σημεία καθώς και εκείνα τα οποία
επισημαίνονται και στη συνέχεια, πέραν της αναγνώρισης που έχει προταθεί ως μέτρο, να
ενσωματωθεί και μέτρο εκπόνησης μελετών που απαιτούνται για την επίλυση των θεμάτων
στα επίμαχα σημεία. Οπότε εφόσον είναι γνωστό το πρόβλημα λαμβάνονται άμεσα τα μέτρα
που μπορούν να το επιλύσουν. Δεν είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί πολύπλοκη
θεώρηση είναι σαφές και μονοσήμαντη η επίλυσή του.
Απ. Κ. Αριστείδου: Πάντως ισχύει και όπως έχει αναφερθεί και από άλλους το μεγαλύτερο
πρόβλημα προέρχεται από μικρά αργάκια τα οποία έχουν χαθεί σε κάποια σημεία, δεν
υπήρχαν καν στα κτηματικά σχέδια και έχουν χτιστεί πολύ κοντά κατοικίες κτλ. Και, σε
περίπτωση ακραίων φαινομένων κατεβαίνουν χωρίς να υπάρχει κοίτη. Για αυτό υπάρχουν τα
μέτρα όπως αναφέρθηκε και από την Κ. Τριανταφύλλου σχετικά με την καταγραφή της κοίτης
του ποταμού για να διασφαλιστεί ότι θα περνούν από κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
Έσθη Παναγίδη, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Σχετικά με τα επαρχιακά συμβούλια που αναφέρθηκε προηγουμένως όπου θα γίνονται με
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία θα εκπροσωπούν τις τοπικές
αυτοδιοικήσεις κάθε επαρχίας τέθηκε η ερώτηση να γίνει διευκρίνιση ποια θα είναι η σχέση
των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των εμπλεκόμενων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την
υλοποίηση των μέτρων.
Απ. Κ. Αριστείδου: Στο παρόν στάδιο λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη δομή με
συγκεκριμένα τμήματα όπως το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΤΑΥ. Απλώς υπάρχει σαν
μέτρο ότι πρέπει να αναληφθούν η διαχείριση των όμβριων και τα αντιπλημμυρικά έργα σε
επόμενο μελλοντικό στάδιο από έναν φορέα όπως προτείνεται που είναι τα επαρχιακά
συμβούλια αποχέτευσης. Σε κάθε επαρχία να υπάρχει ένας φορέας.
Απ. Ν. Νεοκλέους: Όσον αφορά τα επαρχιακά συμβούλια αποχετεύσεων, υπάρχουν δυο
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου: η μια λέει να γίνουν επαρχιακά συμβούλια στα
πλαίσια της αναδιάρθρωσης του τμήματος του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής
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Ανάπτυξης, και η άλλη έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες δυο δεν
συμβαδίζουν. Αυτή τη στιγμή η μια νομοθεσία έχει πάει στην βουλή και όπως θα ξέρετε δεν
έχει ακόμα αποφασιστεί κάτι και ούτε υπάρχει ενημέρωση για το πως θα διαμορφωθεί. Όμως
και τα δύο κάνουν λόγο για συμβούλια ενιαία για κάθε επαρχία, δηλαδή είτε θα είναι
συμβούλια αποχετεύσεων Λεμεσού είτε συμβούλια υπηρεσιών που θα καλύπτουν και
ύδρευση και πολεοδομικές άδειες και όμβρια κτλ. Η ουσία είναι ότι θα είναι ένα συμβούλιο
που θα τα αναλάβει. Όμως, για το συγκεκριμένο θέμα των πλημμυρών με βάση την
υπάρχουσα νομοθεσία το ΤΑΥ είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία των σχεδίων και όλη την
διαδικασία που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι
ο συντονιστής για την εφαρμογή του.
Νατάσα Νεοκλέους, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Δεδομένου ότι προτείνονται κάποια ειδικά μέτρα για τις περιοχές της Λεμεσού σημειώνεται
πως για τον ποταμό Γαρύλλη τέθηκε η διευκρινιστική ερώτηση αν πέρα από το οριζόντιο που
αφορά την αναβάθμιση των οδικών διαβάσεων (γεφυρών κλπ.) έχει προταθεί ένα πιο
συγκεκριμένο μέτρο.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Απαντήθηκε πως δεν έχει μπει σαν μέτρο. Αν υπάρχει εισήγηση να
μπει ειδικό συγκεκριμένο μέτρο θα μελετηθεί.
Ερ. Μιχάλης Βρυωνίδης, ΣΑΛΑ
Σχετικά με το μέτρο που αφορά την ενημέρωση για τους χάρτες επικινδυνότητας που έχουν
εκπονηθεί, δηλαδή να περαστούν στις πολεοδομικές ζώνες και να κοινοποιηθούν με σκοπό
να ξεκινήσει η Πολεοδομία να μην δίνει άδειες αυθαίρετα και να πάρει κάποια συγκεκριμένα
μέτρα, τέθηκε η ερώτηση αν θα υπάρξει αντίδραση από τους ιδιοκτήτες της γης που
επηρεάζονται. Διότι, το ότι έχουν γίνει επικίνδυνα τα κτήματά τους ορισμένες φορές οφείλεται
και σε επεμβάσεις που έγιναν παραδίπλα και έκλεισαν τον ποταμό για παράδειγμα. Δηλαδή
κάποιος δήμος ή κάποια τοπική επαρχιακή διοίκηση έδωσε κάποια άδεια και έκλεισε κάποιο
μέρος με μικρότερης διατομής οχετών. Λαμβάνοντας το μέτρο αυτό στην μελέτη μπορεί να
μην είναι τόσο εύκολο να περαστεί η επικινδυνότητα πάνω στις πολεοδομικές ζώνες.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Σημειώνεται πως η διαβούλευση είναι ανοιχτή στο κοινό. Οι όποιες
αντιδράσεις θα πρέπει να ειπωθούν τώρα. Υπάρχει όμως η περίπτωση να αντιδράσουν μετά
όπως και στο 1ο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού ενώ είχε προταθεί ένα μέτρο
μετά αντιδρούσαν και δεν έγινε. Θα πρέπει να αρχίσουν να διορθώνονται τα πράγματα, έχει
προταθεί ως μέτρο και εκεί που θα υπάρξουν αντιδράσεις εξειδικευμένες θα μελετηθεί. Η
διαβούλευση είναι ανοιχτή και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο και ο κόσμος θα πρέπει να
συμμετέχει και να εκφράσει την όποια αντίδραση έχει.
Απ. Κ. Αριστείδου: Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο κόσμος οφείλει να ενημερωθεί από
τους αρμόδιους φορείς για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Αν κάποιος πάει να
αγοράσει οικόπεδο θα πρέπει να γνωρίζει ότι εκεί υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας και θα πρέπει
να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Είναι κάτι που γίνεται σε όλες τις χώρες και αυτοί οι χάρτες
υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εισήγηση Αίσθη Παναγίδη, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
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Επισημαίνεται πως θα πρέπει το Τμήμα Πολεοδομίας σε κάθε άδεια που εκδίδεται να έχει
γνώση των συγκεκριμένων ζωνών που προτείνονται.
Απ. Κ. Αριστείδου: Υπάρχει στενή συνεργασία του Τμήματος Πολεοδομίας με το ΤΑΥ και οι
χάρτες οι συγκεκριμένοι έχουν σταλεί και στην Πολεοδομία.

Β’ ΜΕΡΟΣ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Ερ. Νατάσα Νεοκλέους, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Σχετικά με τον ποταμό Γαρύλλη που τέθηκε στις διευκρινιστικές ερωτήσεις, προτείνεται να
προστεθεί ως ειδικό μέτρο η αναβάθμιση των οδικών διαβάσεων του π. Γαρύλλη που
σύμφωνα με τους χάρτες επικινδυνότητας αστοχούν να παροχετεύσουν την πλημμύρα
20ετιας και 100ετίας.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο θα μελετηθεί και θα συζητηθεί
με τους συμβούλους να ενσωματωθεί και ως ειδικό μέτρο.
Απ. Κ. Αριστείδου: Θα μπορούσε επίσης το οριζόντιο να σπάσει σε δύο μέτρα 1) για φυσική
αποκατάσταση και 2) για τις γέφυρες.
Μιχάλης Βρυωνίδης, Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ)
Τέθηκε η ερώτηση σχετικά με το ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί με τη λήξη
των διαβουλεύσεων και την παραλαβή των ερωτηματολογίων σύμφωνα με τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση και ολοκληρωθεί η τελική μελέτη
και εγκριθεί από το ΤΑΥ (δεδομένου ότι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή είναι το ΤΑΥ) θα
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την στιγμή που υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θεωρείται ότι είναι υποχρεωτικό προς υλοποίηση. Είναι υποχρέωση της χώρας να το
εφαρμόσει. Δεν θα γίνει νομοθεσία με την έννοια ότι θα περάσει από τη Bουλή, αλλά θα είναι
υποχρεωτικό να το εφαρμόσει. Το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, δηλαδή το
σχέδιο διαχείρισης υδάτων, είναι προς διαβούλευση ταυτόχρονα και η οποία διαβούλευση
πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη φορά βάσει της νομοθεσίας, όπως δηλαδή πέρασε η
Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) στην εθνική νομοθεσία έχει τεθεί ως όρος ότι η αρμόδια
αρχή ετοιμάζει το σχέδιο αλλά η έγκρισή του δίνεται μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, άρα
το ΤΑΥ είναι υποχρεωμένο να το περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο για να θεωρείται ότι
είναι επίσημο. Στην προκειμένη περίπτωση η μεταφορά της νομοθεσίας για τις πλημμύρες
στην εθνική νομοθεσία που έγινε με τον νόμο 71/2010 όπως ειπώθηκε δεν αναφέρεται κάτι
τέτοιο. Άρα, η αρμόδια αρχή εφόσον λέει ότι είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του σχεδίου, με
την έγκριση αυτής της τελικής έκθεσης ενσωματωμένων τυχόν παρατηρήσεων από το κοινό,
θεωρείται ότι είναι επίσημο. Και όταν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε θεωρείται
υποχρεωτική ως έκθεση, ως κείμενο, ως στρατηγικός στόχος να υλοποιηθεί και να επιτευχθεί.
Απ. Κ. Αριστείδου: Στη συνέχεια θα παρακολουθείται, θα πρέπει δηλαδή να κάνεις reporting
για το πως υλοποιείς τα μέτρα σου.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Διευκρινίζεται ξανά πως για την εφαρμογή των μέτρων υπεύθυνο
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είναι το Υπουργείο Εσωτερικών όπως λέει η νομοθεσία. Για να γίνει πιο ξεκάθαρο και όπως
παρουσιάστηκε στην αρχική παρουσίαση η Οδηγία για τα νερά είναι η Οδηγία 2000/60 (ΟΠΥ)
που είναι για όλη την λεκάνη απορροής της Κύπρου και ο στόχος της είναι να βελτιώσει την
ποιότητα των νερών ποσοτικά και ποιοτικά. Η Οδηγία των Πλημμυρών είναι αυτή που
συζητιέται εδώ σήμερα η οποία είναι η 2007/60, όπου η μία έγινε το 2000 και η άλλη το 2007.
Ξανά τονίζεται πως για την εφαρμογή με βάση τη νομοθεσία υπεύθυνος είναι το ΥΠΕΘ. Για το
κάθε μέτρο υπάρχουν φορείς υλοποίησης. Αυτός που είναι συντονιστής για το κάθε μέτρο θα
βάλει και τα λεφτά στον προϋπολογισμό του για να υλοποιεί το μέτρο. Με βάση τη νομοθεσία
αυτός που θα παρακολουθεί αν εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα μέτρα είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών, δεν είναι το ΤΑΥ. Αν το αναθέσει με απόφαση του Υπουργικού συμβουλίου
μπορεί να το αναλάβει το ΤΑΥ. Προς το παρόν με βάση την νομοθεσία είναι ξεκάθαρο ότι
είναι το ΥΠΕΘ.
Ερ. Νατάσα Νεοκλέους, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Στη συνέχεια τέθηκε η διευκρινιστική ερώτηση αν ο διαχωρισμός των οριζόντιων μέτρων
δηλαδή τα 20, 100 χρόνια περιόδου επαναφοράς ήταν απαίτηση της Οδηγίας ή αν ήταν
απόφαση των συμβούλων.
Απ. Κ. Αριστείδου: Ήταν απόφαση που προέκυψε, δεν ήταν της Οδηγίας και αποφασίστηκε
μεταξύ των συμβούλων και του ΤΑΥ.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Απλά σε καινούργια έργα θα μπορούσε κάποιος να βάλει τον στόχο
την παροχή της 50ετιας με την δέσμευση όμως ο κατάντη αποδέκτης να μπορεί να
απορροφήσει αυτή την παροχή γιατί και πάλι να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται ένα έργο
με παροχετευτικότητα 50ετιας ανάντη και ο κατάντη να μην μπορεί να το απορροφήσει.
Επίσης, δεν είναι μόνο η διάβαση, είναι και η διατομή αν το αντέχει, δηλαδή πρέπει κάποιος
να το δει συνολικά. Δηλαδή μπορεί να επιτυχθεί η επίλυση του προβλήματος σε κάποια
περιοχή και να δημιουργηθεί στην κατάντη περιοχή, αυτό δεν είναι στο πνεύμα της Οδηγίας
πρέπει κάποιος να το δει συνολικά. Εάν κάποιος μπορεί να επιτύχει την περίοδο επαναφοράς
παντού, να την εφαρμόσει εκτός και αν κάνει ανάσχεση. Αλλά τονίζεται πως θέλει ιδιαίτερη
προσοχή. Για τις οδικές διαβάσεις βέβαια θα μπορούσε κάποιος να δίνει μεγαλύτερη
παροχετευτικότητα και σωστό είναι να είναι 25ετία ή 50ετία ανεξάρτητα από την κοίτη διότι
εκεί είναι τοπικό το σημείο και μπορερί να θεωρηθεί ως παρακαταθήκη για το μέλλον, ως μια
επένδυση. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως στην Κύπρο να αποφασιστεί ότι οι οδικές
διαβάσεις καλό είναι σαν κατεύθυνση να σχεδιάζονται για πλημμύρα 50ετίας.
Απ. Κ. Αριστείδου: Αξίζει να σημειωθεί πως δεν μπορεί όσον αφορά τις οδικές διαβάσεις και
την αντιπλημμυρική προστασία να καθοριστεί μια συγκεκριμένη περίοδος επαναφοράς. Για
παράδειγμα εάν η κοίτη του ποταμού μπορεί να πάρει την πλημμύρα των 20 ετών, δεν
υπάρχει λόγος να κάνεις την διάβαση για πλημμύρα των 50 ετών. Πρέπει να αντιμετωπιστούν
οι προβληματικές διαβάσεις με βάση τους χάρτες, όπου η διάβαση περιορίζει τις ροές σε
σχέση με πόσο νερό φέρνει το ποτάμι χωρίς να υπερχειλίσει και εκεί στοχευμένα να
μελετηθούν αυτές οι διαβάσεις σε αυτό τον ποταμό που έχουν μια-δυο διαβάσεις που είναι
πιο μικρές και περιορίζουν και υπερχειλίζει ο ποταμός.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Όταν αντικαθίστανται οι οδικές διαβάσεις, μπορεί να μην
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αντικαθίστανται στην περίοδο αναφοράς 20 ετών. Στην νέα τους μορφή μπορεί η διατομή να
είναι μεγαλύτερη, αυτό δεν εμποδίζει τους κατάντη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τους
κατάντη.
Απ. Κ. Αριστείδου: Το θέμα είναι ότι πρέπει να την υπολογίσεις ανάλογα με τις ανάγκες που
έχεις. Αν ο ποταμός σου φέρνει πλημμύρα των 30 ετών να κάνεις ανάλογη διάβαση να μην
κάνεις των 100 ετών διάβαση. Οπότε δεν μπορεί να μπει ένα οριζόντιο μέτρο γενικό.
Ερ. Ζωή Χατζηβασιλείου, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Σε κάποιο σημείο είχατε πει ότι για σκοπούς ασφάλειας έχετε λάβει υπόψη ότι τα φράγματα
θα είναι γεμάτα όταν παρουσιάζονται αυτές οι πλημμύρες. Όμως είναι πολύ σημαντική η
αντιπλημμυρική ικανότητα των φραγμάτων και πιστεύω ότι είναι ένα που μέτρο που πρέπει
να ληφθεί. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα το φράγμα της Γερμασόγειας, το οποίο μπορεί να γίνει
κάποιος προγραμματισμός απολήψεων νωρίτερα δηλαδή, προς το τέλος του χρόνου, αν
βλέπουμε ότι το φράγμα είναι σε υψηλά επίπεδα και υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να
υπερχειλίσει νωρίς μπορούμε να ξεκινήσουμε από νωρίς απολήψεις εμπλουτισμού και
χρήσεις των γεωτρήσεων έναντι του νερού του διυλιστηρίου για να το αφαλατώσουμε και να
το μειώσουμε. Αυτό εφαρμόστηκε από εμάς εδώ στην Λεμεσό το 2013 αλλά αυτό είναι καλά
να εφαρμόζεται βάση σχεδίου. Επισημαίνεται επίσης πως υπήρξε υπερχείλιση του
φράγματος τον Απρίλη του 2012. Στο τέλος του χρόνου ήταν πολύ υψηλή η στάθμη και όταν
ήταν παραμονές Χριστουγέννων ήταν πολύ νωρίς που αυξανόταν η στάθμη του, επομένως
ανοίξαμε το φράγμα και αφήσαμε να πάει νερό στην θάλασσα. Και αυτό έγινε πιο πολύ από
θέμα ασφάλειας και επειδή είχαμε πολύ καιρό μπροστά μας για να το γεμίσουμε και τελικά
γέμισε τον Απρίλη. Επομένως, αυτό πρέπει να μπει ως μέτρο.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Έχει μπει πάντως ως μέτρο: Μελέτη ανάσχεσης για όλους τους
ταμιευτήρες που βρίσκονται ανάντη όμως των περιοχών έτσι ώστε τεκμηριωμένα ο τρόπος
λειτουργίας να είναι ανάλογα και της χρήσης του κάθε φράγματος με βάση στατιστικά σχετικά
με την πιθανότητα που έχουμε να υπάρχει πλημμύρα.
Απ. Ν. Νεοκλέους: Για παράδειγμα ακόμα και το φράγμα της Γερμασόγειας να είναι γεμάτο
και να υπερχειλίζει όταν έρθει η μεγάλη πλημμύρα μέχρι να αυξηθεί η στάθμη του νερού
πάνω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα το κρατήσει.
Απ. Κ. Αριστείδου: Όσον αφορά το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη στους χάρτες
κινδύνου πλημμύρας και λήφθηκε υπόψη ότι θα είναι γεμάτα τα φράγματα στα μοντέλα που
έχουν γίνει, αυτό αφορά την προηγούμενη σύμβαση των χαρτών και ο λόγος είναι ότι εφόσον
τα φράγματα της Κύπρου δεν είναι σχεδιασμένα ως αντιπλημμυρικά γιατί δεν υπήρχε κάποιο
συγκεκριμένο σχέδιο που να λέει ότι όταν είναι ψηλά η στάθμη τα εκκενώνουμε κτλ.. Επίσης,
επειδή πρέπει οι χάρτες να δείξουν την υφιστάμενη κατάσταση θεωρήθηκε υπέρ της
ασφαλείας ότι θα είναι γεμάτα όταν θα έρθει η πλημμύρα εφόσον και επειδή μιλούμε και για
ακραία γεγονότα μια φορά στα 100 μια φορά στα 500 χρόνια ήταν μια παραδοχή που έγινε
υπέρ της ασφαλείας για την ετοιμασία των χαρτών.
Ερ. Νίκος Νεοκλέους, TAY
Σχετικά με τον χάρτη της Γερμασόγειας έτσι όπως ξέρω τον ποταμό δεν νομίζω ότι μπορεί να
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γίνει εκείνο γύρω από τον κόμβο της Γερμασόγειας. Πως προέκυψε εκεί;
Απ. Κ. Αριστείδου: Είναι με βάση τα λεπτομερή τοπογραφικά, τη στάθμη του νερού που
πήραμε, και όπως είπε και ο κ. Παναγόπουλος, πριν σίγουρα υπάρχουν αβεβαιότητες σε όλη
την διαδικασία για να ετοιμαστεί ο χάρτης και βεβαίως έχουμε και μεγάλη αβεβαιότητα με τα
μοντέλα μίας διάστασης που γίνονται και όταν φεύγει το νερό εκτός του ποταμού δεν
μοντελοποιείται και με τον καλύτερο τρόπο. Όμως έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει.
Πάντως το σίγουρο είναι ότι εφόσον η κατάκλυση γίνεται με το υψομετρικό μοντέλο άρα
δείχνει τις περιοχές που πλημμυρίζουν που είναι πιο χαμηλά βασικά στην περιοχή αυτό που
είναι αβέβαιο στον χάρτη είναι όχι αν θα πλημμυρίσει αυτή η περιοχή αλλά για ποια περίοδο
επαναφοράς. Μπορεί δηλαδή αντί να είναι των 500 ετών το οποίο είναι το ακραίο σενάριο
αυτό μπορεί να είναι των 700 ετών. Η περιοχή αυτή θα πλημμυρήσει αλλά δεν ξέρουμε πότε,
είναι πόσο ακραίο είναι το φαινόμενο που θα την κάνει, άρα την αβεβαιότητα μπορείς να την
λάβεις υπόψη σου και με αυτόν τον τρόπο. Ειδικά για τις περιοχές που είναι 20 έτη που
δείχνουμε ότι πλημμυρίζουν αυτές σίγουρα έχουνε κίνδυνο πλημμύρας αν δεν είναι των 20
έτη στα 30 έτη, στα 40 σίγουρα θα πλημμυρίσουν.
Ζωή Χατζηβασιλείου, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Σε σχέση με τον χώρο στάθμευσης είναι σχετικά εύκολο για το επαρχιακό γραφείο του ΤΑΥ
να υπολογίζει πότε θα υπερχειλίσει το φράγμα με σκοπό να κλείσει ο χώρος αλλά φέτος
υπήρξε περιστατικό όπου ένα αυτοκίνητο οδηγήθηκε στην θάλασσα από την ροή και από τα
όμβρια κατάντη. Επίσης, πριν 2 με 3 χρόνια είχαν βγάλει αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν
στον Γαρύλλη επειδή χρησιμοποιούσε ο κόσμος τον ποταμό ως χώρο στάθμευσης.
Κ. Τριανταφύλλου: Ίσως πρέπει να μπει μια προειδοποιητική πινακίδα.
Ερ. Νατάσα Νεοκλέους, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Σχετικά με τα master plan των όμβριων που πρέπει να γίνουν, θα μπει ως μέτρο αν
υπάρχουν υφιστάμενα master plan αυτά να αναθεωρηθούν σε σχέση με κάποια καινούργια
γιατί μπορεί να έγιναν κάποια master plan πχ. του ΣΑΛΑ που έγινε το 2003 το οποίο ακόμα
δεν υλοποιήθηκε και έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τότε. Συνεπώς τίθεται η ερώτηση κατά
πόσο θα μπορούσε να μπει στο μέτρο ότι τα υφιστάμενα master plan θα πρέπει να
αναθεωρηθούν.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: 10 χρόνια είναι συνήθως το καθορισμένο χρονικό διάστημα για να
αναθεωρηθεί το master plan του ΣΑΛΑ.
Απ. Μιχάλης Βρυωνίδης Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ):
Δεν υπάρχει πλάνο για να αναθεωρηθούν τα master plan. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες, έχουν
υλοποιηθεί αρκετά έργα και θα υλοποιηθούν και κάποια άλλα τα οποία θα λύσουν αρκετά
προβλήματα.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Αφού έγινε το 2003 έχει περάσει επαρκής χρόνος και μπορεί να
αναθεωρηθεί σίγουρα αλλά όμως αν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δεν χρειάζεται.
Στόχος του master plan είναι να καλύψει περιοχές που δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και
γίνονται αποσπασματικές μελέτες και κινήσεις που είναι αντικρουόμενες, αυτό είναι το πιο
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επείγον. Αν κάποιος έχει κάποιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό να το βελτιώσει βέβαια είναι
θετικό και ωφέλιμο αλλά ίσως δεν είναι τόσο επείγον.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Θα προστεθεί και το ΣΑΛΑ σαν φορέα υλοποίησης σε αυτό το μέτρο
για να συμβουλεύονται. Οι τοπικοί φορείς υλοποίησης είναι το ΥΠΕΘ, το Τμήμα Πολεοδομίας,
το ΤΑΥ και καλό είναι να προστεθεί και το ΣΑΛ
Ερ. Νατάσα Νεοκλέους, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Σε σχέση με το μέτρο για την ιδιωτική ασφάλιση ζητήθηκε διευκρίνιση για την υλοποίησή του.
Διότι σε άλλες χώρες, επειδή δεν ασφαλίζουν εύκολα περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες σε
πλημμύρα, είναι και χαμηλότερη η δόμηση. Επομένως οι περιοχές αυτές δεν είναι ακριβές και
έτσι έρχεται ως αντικίνητρο. Ενώ αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι υπάρχουν μέσα στον αστικό
ιστό πολλά οικόπεδα που είναι δίπλα σε ποταμούς τα οποία κινδυνεύουν, αλλά ο
ενδιαφερόμενος πολίτης λέει ότι αυτό το οικόπεδο αξίζει τόσα πολλά που δεν θέλει να μην το
αναπτύξει επειδή υπάρχει ένας ποταμός. Οπότε αυτό το πράγμα αν γίνει τελικά θα μπορεί να
μειώσει την αξία όπως κανονικά θα έπρεπε (γιατί κάτι που έχει πιθανότητα να πλημμυρίσει
δεν έχει τόση μεγάλη αξία από κάτι που δεν πλημμυρίζει). Έτσι θα έρθει και θα φτιάξει λίγο η
κατάσταση.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Η ιδιωτική ασφάλιση είναι απλώς ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να
ενημερωθεί και ίσως έχει κάποια κίνητρα να ασφαλιστεί. Δεν αποζημιώνει το κράτος, απλά
δίνει οικονομική ενίσχυση. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν χρησιμοποιεί τον όρο αποζημίωση
αλλά τον όρο οικονομική ενίσχυση. Το θέμα είναι να γίνει μια μελέτη που θα εξετάσει τις
δυνατότητες για την ασφάλιση, τι μπορεί να γίνει γιατί πχ. για να δώσεις οικονομική ενίσχυση
πρέπει να είναι ασφαλισμένος όταν είναι παράνομος δεν του δίνεις. Αλλά όμως το θέμα είναι
ότι η ασφάλεια έχει ετήσια διάρκεια και κάπου ο πολίτης θα πρέπει να την ανανεώνει. Είχε
συζητηθεί και υπήρχε μια σκέψη στις άδειες που παίρνει ο κάθε ιδιώτης για να χτίσει να
υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι την άδεια την
παίρνει σήμερα και εκείνη την στιγμή μπορεί να είσαι ασφαλισμένος την επόμενη όμως δεν
είναι σίγουρο ότι είναι ασφαλισμένος. Είναι δύσκολο δηλαδή από θέμα ελέγχου κάτι τέτοιο να
εφαρμοστεί.
Απ. Κ. Αριστείδου: Το θέμα θα πρέπει να μελετηθεί για αυτό και στα μέτρα που
προτείνονται είναι να γίνει μελέτη για το πως μπορεί να υλοποιηθεί. Υπάρχουν διάφορα
παραδείγματα από άλλες χώρες πχ. στην Αμερική που όσοι είναι μέσα στο πεδίο των 100
ετών πλημμυρών και θέλουν να πάρουν δάνειο (κρατικό) πρέπει να έχουν ασφάλεια. Θα
πρέπει να γίνει μια μελέτη το τι εφαρμόζεται σε άλλες χώρες πως μπορεί να εφαρμοστεί σε
τοπικό επίπεδο.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Ουσιαστικά στο 1
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Σχέδιο Διαχείρισης μπαίνει η φιλοσοφία

αντιμετώπισης των κινδύνων πλημμύρας και είναι σημαντικό να μπει η λογική ότι
ενημερώνονται οι πολίτες για την έννοια της πλημμύρας με σκοπό σιγά σιγά να υπάρξει
βελτίωση στα επόμενα Σχέδια Διαχείρισης.
Απ. Κ. Αριστείδου: Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα στην Κύπρο και κρατιέται αρχείο
με τα ποσά των αποζημιώσεων.
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Απ. Κ. Αριστείδου: Υπάρχουν προγράμματα στην Κύπρο διότι μας είχαν δώσει και μάλιστα
πόσα ποσά είχαν αποζημιώσει όταν κάναμε την καταγραφή των ιστορικών πλημμυρών και
ήταν κάποια εκατομμύρια οι αποζημιώσεις μιας χρονιάς.
Σημείωση Π. Παναγόπουλος: Σημειώνεται επίσης πως όταν ξεκίνησε η διαδικασία
κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης στην Ελλάδα διαπιστώθηκε πως οι ασφαλιστικές
εταιρείες έχουν ήδη κάνει αυτές τις μελέτες. Έχουν κάνει χάρτες, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι με
απλοποιημένες μεθόδους. Η Swiss Re που είναι ασφαλιστικός οργανισμός για την Ελλάδα
είχε παντού για όλη την Ελλάδα χάρτες, όπου δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια αλγορίθμων οι
οποίοι λάμβαναν υπόψη τη στάθμη, το ύψος, τις κλίσεις κτλ. Έτσι είχαν ένα μοντέλο
απλοποιημένο με σκοπό πώς να ασφαλίζουν.
Ζωή Χατζηβασιλείου, Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως ένα θέμα είναι οι πολεοδομικές ζώνες που έχουν ήδη
καθοριστεί οικιστικές σε περιοχές που υπάρχουν υδατορέμματα. Δεν είναι γνωστό αν
υπάρχουν και περιοχές που θα έπρεπε να αποχαρακτηριστούν από οικιστικές με
οποιεσδήποτε συνέπειες.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Αυτό θέλει έγκριση από την Πολεοδομία για να γίνει.
Απ. Κ. Αριστείδου: Το σχετιζόμενο μέτρο είναι ότι δεν θα εντατικοποιηθεί, δεν θα αλλάξει η
ζώνη προς όφελος της ανάπτυξης, αν είναι οικιστική θα παραμείνει ως είναι, αν όμως είναι
αγροτική δεν θα αναβαθμιστεί ως οικιστική.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Το μέτρο αφορά την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης
κινδύνου πλημμύρας στα τοπικά σχέδια. Εδώ καταρχάς, όταν γίνεται επικαιροποίηση των
τοπικών σχεδίων με βάση την διαδικασία που υπάρχει, συνεργασία μεταξύ του Τμήματος
Πολεοδομίας και ΤΑΥ ορίζονται ζώνες προστασίας.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Ορισμένα μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν σήμερα δεν έχουνε μπει
σαν μέτρα όπως αυτή η διαδικασία που υπάρχει δηλαδή η συνεργασία μεταξύ του τμήματος
Πολεοδομίας και του ΤΑΥ για τον ορισμό των ζωνών προστασίας δεν έχει μπει σαν μέτρο
επειδή ήδη δρομολογείται και υπάρχει.
Απ. Κ. Αριστείδου: Όταν γίνεται αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων ζητούν απόψεις από το
ΤΑΥ και καθορίζουν ζώνες προστασίας Ζ3 γύρω από όλα τα αργάκια. Αυτές οι ζώνες
καθορίζονται ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. Τώρα που έχουν δημιουργηθεί οι
χάρτες πλημμύρας και είναι γνωστή ας πούμε η ζώνη των 20 ετών εκεί θα προτείνεται η ζώνη
των 20 ετών ως ζώνη προστασίας.
Απ. Ν. Νεοκλέους: Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι όταν έρχεται μια ανάπτυξη από
το Τμήμα Πολεοδομίας να μπαίνει όρος τουλάχιστον τόσα μέτρα μακριά να μην χτίζονται και
να μπαίνουν δηλαδή συγκεκριμένα κριτήρια.
Απ. Αίγλη Κουτσόφτα, Τμήμα Πολεοδομίας
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, επισημαίνεται επίσης πως σε περιπτώσεις όπου εφάπτεται το
τεμάχιο στο αργάκι μπορεί να μπει περαιτέρω πράσινο διότι η νομοθεσία δίνει την ευχέρεια
σε περιπτώσεις δημόσιων τεμαχίων να δημιουργείται χώρος πρασίνου για σκοπούς
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προστασίας του αργακιού ή του ποταμού ανάλογα.
Απ. Ν Νεοκλέους: Μερικές φορές όμως μπορεί και σε ιδιωτικό τεμάχιο η Πολεοδομία να
βάλει όρο ώστε το συγκεκριμένο κομμάτι να μείνει πράσινο για την προστασία του αργακιού
και να μην κάνουν κατασκευές και είναι ιδιωτικό πράσινο.

3. Επαρχιακή ημερίδα Λεμεσού - Πάφου (04/02/2016)
Β’ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ για το Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας
Ερ. Νικόδημος Νικοδήμου , TAY
Σχετικά με την περιοχή της Λεμεσού μεταξύ Βαθειά και Γαρύλλη υπάρχει μια μεγάλη έκταση,
και τίθεται η ερώτηση αν υπάρχει κάποια πρόνοια που να λαμβάνεται υπόψη στο Σχέδιο
Διαχείρισης, διότι γίνονται κάποιες πλημμύρες στην περιοχή του Τσιρείου. Επίσης, τέθηκε η
ερώτηση αν έχει συμπεριληφθεί η περιοχή μεταξύ του ποταμού Γαρύλλη και του Κούρη διότι
και εκεί γίνονται κάποιες πλημμύρες κατάντη
Απ. Π. Παναγόπουλος: Εάν αυτές οι περιοχές δεν έχουν συγκαταλεγχθεί στις πλημμυρικές
περιοχές, θα μπορούσε να συζητηθεί.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Αξίζει να σημειωθεί πως εδώ εξετάζονται τα τμήματα των ποταμών
όταν το αίτιο της πλημμύρας οφείλεται στα ποτάμια αυτά. Εάν οφείλεται για κάποιο τοπικό
φαινόμενο μεταξύ αυτής της αστικής περιοχής που είναι σε μικρή λεκάνη που απομονώνεται
από τις λεκάνες αυτές των ποταμών δεν αντιμετωπίζεται.
Απ. Κ. Αριστείδου: Αυτή είναι μάλλον η περιοχή του ποταμού της Αγίας Φύλας που είχε
μιλήσει πριν και ο κ. Παπαϊακώβου και είναι μια από τις περιοχές που είναι να ενταχτούν στην
επόμενη περίοδο. Ήδη υπάρχουν τα μέτρα από το ΣΑΛΑ εκεί, υπάρχουν οι λίμνες
κατακράτησης, υπάρχουν οι σχεδιασμοί των αντιπλημμυρικών έργων, άρα υπάρχουν
σχεδιασμένα έργα στην περιοχή διότι είναι γνωστά τα προβλήματα και το θέμα είναι να βρεθεί
χρηματοδότηση.

Ερ. Ιάκωβος Παπαϊακώβου, ΣΑΛΑ
Επισημαίνεται επίσης πως στη Λεμεσό τα προβλήματα εστιάζονται σε τρεις περιοχές: στη
δυτική, κεντρική και την ανατολική περιοχή. Στην ανατολική περιοχή είναι ο ποταμός
Γερμασόγειας και ο Βαθιάς, ο Βαθιάς δηλαδή μπορεί να ενταχθεί στην κεντρική περιοχή, ο
Γαρύλλης στην κεντρική περιοχή Λεμεσού και δυτικά βασικά είναι η περιοχή Ζακακίου που
αποτελεί προέκταση την περιοχής της λεκάνης απορροής του ποταμού Ύψωνα. Δεν υπάρχει
αναφορά όσον αφορά τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ή λαμβάνονται γιατί λαμβάνονται
μέτρα πέρα από τα μέτρα που αναφέρθηκαν στην περιοχή Βαθιά, στην κεντρική Λεμεσό στο
Γαρύλλη όπου υπάρχει σχεδιασμός για μια ακόμη λίμνη κατακράτησης στο κέντρο στην Αγία
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Φύλα μαζί με άλλα παρεμφερή έργα που αφορούν διαμόρφωση νέων ποταμών, νέων έργων
αποχέτευσης όμβριων συνολικού κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν επίσης σε
εξέλιξη έργα στην δυτική περιοχή Λεμεσού, στην περιοχή Ζακακίου και βόρεια, έργα που
γίνονται σε συνάρτηση με τον κάθετο δρόμο που γίνεται ένα νέο έργο βόρεια του νέου
λιμανιού Λεμεσού όπου έχουν ήδη κατασκευαστεί έργα συνολικού κόστους 30 περίπου
εκατομμυρίων ευρώ. Βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη η κατασκευή μια δεξαμενής κατακράτησης
συνολικού κόστους 8-10 εκατομμυρίων ευρώ και προγραμματίζονται εκεί και άλλα παρεμφερή
έργα δευτερεύουσας σημασίας. Δεν γίνεται αναφορά στα έργα στο κέντρο και δυτικά που
ενδεχομένως να έχει θεωρηθεί ότι έχουν γίνει και δεν χρειάζεται αναφορά αλλά καλό είναι να
αναφέρονται. Αυτά είναι τα σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να περιληφθούν. Είναι αναγκαία
έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο, υπάρχει μερική χρηματοδότηση,
υπολείπεται όμως η χρηματοδότηση του κράτους. Όσον αφορά τα αίτια πλημμύρας εκεί
έχουν σχέση βασικά με το κλείσιμο των ποταμών. Ο Γαρύλλης για παράδειγμα ο δυτικός και
ο ανατολικός που διασχίζουν την κεντρική Λεμεσό και στους χάρτες που προβάλλονται εδώ
υπάρχουν σημεία που δεν υπάρχει ο ποταμός και εκεί στις περιοχές αυτές δημιουργούνται οι
πλημμύρες. Σημειώνεται ωστόσο πως μελέτη υπάρχει αλλά δεν έχουν θεωρηθεί ως έργα
προτεραιότητας από τις αρμόδιες αρχές. Έχουν δοθεί τα κονδύλια σε άλλα έργα.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Αν τα έργα αυτά είναι σε εξέλιξη να μπουν μέσα στο πρόγραμμα. Αν
δεν εγκριθούν από το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να περάσουν. Το πρόβλημα είναι
ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι οικονομικοί περιορισμοί στους ετήσιους προϋπολογισμούς των
τμημάτων καθώς και των Υπουργείων και δεν μπορεί ένα Υπουργείο να ξεφύγει πάνω από το
3% του προϋπολογισμού του. Και σε αυτό είναι πάρα πολύ αυστηροί στο Υπουργείο
Οικονομικών και υπάρχουν έργα που μπορεί το ΤΑΥ να προσθέσει αλλά δεν μπορούν να
γίνουν. Σχετικά με τα έργα που αναφέρθηκαν παραπάνω αν ήταν σίγουρο να γίνουν θα
μπορούσαν να ενταχτούν στο πρόγραμμα μέτρων.
Ερ. Ιάκωβος Παπαϊακώβου, ΣΑΛΑ
Κάτι το οποίο αξίζει να συζητηθεί είναι το θέμα της χρηματοδότησης, και έτσι τέθηκε η
ερώτηση να διευκρινιστεί από που θα πρέπει να αντληθεί και ποιος θα καλύψει αυτά τα κόστη
των μέτρων-έργων που προτείνονται. Επομένως, πρέπει να γίνει αναφορά στον τρόπο
χρηματοδότησης. Είναι πολύ μικρό το κόστος των μέτρων διότι όλα αυτά τα μέτρα και οι
δράσεις οι οποίες προτείνονται χοντρικά κοστολογούνται γύρω στα 100 - 150 εκατομμύρια
ευρώ όσον αφορά την εφαρμογή και υλοποίησή τους. Συνεπώς, πρέπει να γίνει κατά
προσέγγιση εκτίμηση του κόστους όλων αυτών των μέτρων ή έστω τα κόστη για το κράτος.
Σχετικά με τα διοικητικά μέτρα έχει προταθεί η ψήφιση θεσμικών μέτρων της νέας νομοθεσίας
και τέθηκε η ερώτηση ποιος θα είναι ο υπεύθυνος φορέας.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί στο σχέδιο διαχείρισης που έχει
αναρτηθεί. Ένα μεγάλο μέρος των μέτρων αφορά διοικητικά μέτρα, ρυθμίσεις, μελέτες και
πολλές δράσεις οι οποίες γίνονται με ίδιους πόρους των φορέων. Τα έργα που έχουν ενταχθεί
και που αυξάνουν τον προϋπολογισμό είναι κυρίως έργα τα οποία είναι δρομολογημένα από
φορείς οπότε είναι εξασφαλισμένος ο προϋπολογισμός τους. Το κόστος συνολικά των μέτρων
ανέρχεται γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αναρτημένο σχέδιο διαχείρισης που υπάρχει,
υπάρχει πίνακας με τα μέτρα και εκεί φαίνονται οι φορείς υλοποίησης όπου ο πρώτος φορέας
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που αναφέρεται είναι αυτός που έχει την ευθύνη, τον συντονισμό και εξασφαλίζει την
χρηματοδότηση. Αναφέρεται ρητά μέσα στο κείμενο αυτό.
Ερ. Ιάκωβος Παπαϊακώβου, ΣΑΛΑ
Στη συνέχεια τέθηκε η ερώτηση ποιος θα αναλάβει το θεσμικό πλαίσιο. Το Υπουργείο
Εσωτερικών δεν έχει γνώση για τα μέτρα που προτείνονται σε αυτή την μελέτη. Είναι πολύ
σημαντικό το Υπουργείο Εσωτερικών να αναλάβει αυτόν τον συντονισμό.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Για κάθε μέτρο έχει καθοριστεί ποια κυβερνητικά τμήματα ή ποιοι
φορείς, ημικρατικοί κτλ. θα ασχοληθούν με τα μέτρα. Για το κάθε μέτρο υπάρχει ένας leader,
ένας συντονιστής, ο φορέας δηλαδή ο οποίος θα βάλει και τα λεφτά στον προϋπολογισμό,
διότι αυτό συνεπάγεται κάποιο κόστος και αυτό έχει ξεκαθαριστεί και σε όλα τα μέλη της
καθοδηγητικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν όλα τα τμήματα για αυτές τις συμβάσεις.
Άρα, το ποιος θα βάλει τα λεφτά είναι ξεκαθαρισμένο. Επομένως, αυτά φαίνονται στο σχέδιο
διαχείρισης και είναι όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ για κάθε μέτρο υπάρχει μια
σελίδα μια ή δύο ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το μέτρο μπορεί να έχει και χάρτη, να λέει
αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες του μέτρου και στο τέλος, καταλήγει ποιοι φορείς θα το
εφαρμόσουν. Ο πρώτος φορέας που αναγράφεται πάντα είναι ο επικεφαλής φορέας που θα
αναλάβει το κόστος και εκεί αναγράφεται και το κόστος το προεκτιμημένο. Για το θεσμικό
πλαίσιο ο πρώτος φορέας θα αναλάβει να το κάνει και εξαρτάται σε ποιον ανήκει εκείνο το
μέτρο. Αν είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος εκείνος θα φροντίσει συνεπικουρούμενο φυσικά από
τα άλλα τμήματα που θα δώσουν τις ιδέες, τις απόψεις κτλ. Φυσικά με βάση τη νομοθεσία,
επικεφαλής όλου αυτού του συντονισμού είναι το Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και το ΤΑΥ είναι υπεύθυνος ως Φορέας για να
ετοιμάσει το Σχέδιο και βάσει του νόμου το Υπουργείο Εσωτερικών να το εφαρμόσει. Φυσικά
από το ΤΑΥ θα έχει την κάθε βοήθεια. Από το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχουν δυο (2)
άτομα που συμμετέχουν στην καθοδηγητική επιτροπή. Υπάρχει και η Πολεοδομία η οποία
συμμετέχει και αυτή και θα εντάξει τα μέτρα στους πολεοδομικούς σχεδιασμούς.
Ερ. Ιάκωβος Παπαϊακώβου, ΣΑΛΑ
Επιπρόσθετα τέθηκε η ερώτηση αν υπάρχει πλάνο υλοποίησης των μέτρων δηλαδή
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να τηρείται.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Συγκεκριμένα, φαίνεται ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του
μέτρου. Όμως αναλυτικά η εφαρμογή του μέτρου πχ. των απορροφητικών λάκκων έτσι όπως
διατυπώνεται στην εκπόνηση μελέτης και αφορά την διερεύνηση των περιοχών στην Κύπρο
που μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό για την κατάρτιση προδιαγραφών, σημαίνει ότι
γίνεται λόγος για το αρχικό στάδιο της υλοποίησης των λάκκων και όχι για το στάδιο
κατασκευής τους. Αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε από την διαδικασία της συναίνεσης και
της ρεαλιστικότητας οπότε ουσιαστικά μπαίνει η αρχή με αυτό το πρώτο σχέδιο μιας αλλαγής
στον τρόπο σκέψης. Τώρα μπορεί το ΣΑΛΑ να είναι ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τη
λογική αλλά δεν είναι παντού το ίδιο. Το βασικό είναι να αρχίσει να αναπτύσσεται μια νέα
συλλογιστική, αν το καταφέρουμε αυτό και υπάρχει ενημέρωση και ξεκινάμε να μιλάμε με τους
ίδιους όρους όλοι έχουμε πετύχει είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μετά θα έρθουν όλα πολύ
πιο γρήγορα.
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Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Και το ΣΑΛΑ είναι ήδη παράδειγμα και αυτό αναφέρεται μέσα στις
εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει.
Εισήγηση Ιάκωβος Παπαϊακώβου, ΣΑΛΑ
Να συμπεριληφθεί ρητή παράγραφο σχετικά με την ενημέρωση των αρμόδιων κυβερνητικών
φορέων όχι μόνο των τοπικών αρχών.
Κώστας Αριστείδου, ΤΑΥ
Επίσης, στη συνέχεια της διαβούλευσης ζητήθηκε από τον κ. Παπαϊακώβου να εκφράσει την
άποψή του σε σχέση με το μέτρο 1) όπως τα συμβούλια αποχετεύσεων όλων των πόλεων να
αναλάβουν την διαχείριση των όμβριων όπως γίνεται στην Λεμεσό και στην Πάφο γιατί στην
Λευκωσία για παράδειγμα η αρμοδιότητα είναι στους δήμους και δεν υπάρχει ένας
συντονισμός και έτσι υπάρχουν πολλά προβλήματα καθώς και 2) για την εισήγηση που
αφορά να επεκταθούν τα συμβούλια αποχετεύσεων σε επίπεδο επαρχίας και να αναλάβουν
τα όμβρια αλλά και τα λύμματα σε επίπεδο επαρχίας.
Απ. Ι. Παπαϊακώβου: Όσον αφορά το πρώτο θέμα υπάρχει μια άνιση μεταχείριση.
Ορισμένες αστικές περιοχές όπου υπήρχε πολιτική βούληση, έχει συμφωνηθεί και έχουν
αναλάβει τα συμβούλια των αποχετεύσεων τον προγραμματισμό των έργων αποχέτευσης
ομβρίων ενώ σε άλλες περιοχές επειδή ήταν πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως
η Λευκωσία για παράδειγμα, η οποία παραπονιέται συνεχώς για υψηλότερα τέλη στο νερό
αλλά δεν παραπονιέται για τα χαμηλότερα τέλη σε αποχετεύσεις και αποχετεύσεις όμβριων.
Επειδή δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό το κόστος, δεν έχουν περιλάβει στις αρμοδιότητες των
συμβουλίων αποχετεύσεων Λευκωσίας την ευθύνη, όσον αφορά την αποχέτευση των
όμβριων υδάτων, κάτι το οποίο δημιουργεί ανισότητες και άδικη μεταχείριση μεταξύ των
πολιτών. Επομένως, είναι πολύ σωστό το μέτρο αυτό, αλλά πρέπει να αναλάβει και το ΤΑΥ
από μόνο του όσον αφορά τους ποταμούς, γιατί οι ποταμοί είναι αλληλένδετοι με τα έργα
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων μέσα στις αστικές περιοχές. Υπάρχει η νομοθεσία όσον αφορά
τις πλημμύρες και τη διαχείριση ποταμών, αλλά δεν είναι φανερός ο συντονιστικός ρόλος που
θα έπρεπε να έχει το ΤΑΥ πέρα από την διεξαγωγή των μελετών που είναι κάτι το πολύ
σωστό και ένα πολύ καλό βήμα. Δεν το προνοεί ο νόμος αλλά η πράξη απαιτεί έναν αρμόδιο
όργανο που να ενεργεί ως ρυθμιστής και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του σε θέματα που
αφορούν όλη την Κύπρο όπως είναι οι ποταμοί και τοπικές αρχές οι οποίες θα
αντιλαμβάνονται και θα συντονίζονται με την κεντρική αρχή ή την υπηρεσία. Επομένως,
πρέπει όλα τα συμβούλια να επεκτείνουν τις αρμοδιότητές τους να καλύψουν τα έργα
αποχέτευσης ομβρίων και να συντονίζονται με τις τοπικές αρχές και με το ΤΑΥ και από την
άλλη θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και τυπικά αυτές οι αρμοδιότητες.
Θα πρέπει να επεκταθούν οι αρμοδιότητες των συμβουλίων σε επαρχιακό επίπεδο. Για να
γίνει όμως κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός. Δεν μπορεί να γίνει
αυτό το πράγμα από την μια ημέρα στην άλλη. Και όσον αφορά την μελέτη της Ευρωπαϊκής
και της παγκόσμιας τράπεζας δεν λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οργανισμοί οι οποίοι
να μην έχουν και τις εξουσίες και την δυνατότητα να εφαρμόσουν. Για παράδειγμα, αν
οργανωθούν και γίνουν συμβούλια αποχετεύσεων επί επαρχιακού επιπέδου θα πρέπει να
τους δοθεί εξουσία γιατί χωρίς αρμοδιότητα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Επομένως, σαν
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θέμα αρχής τονίζεται πως όταν γίνουν αυτά πρέπει να γίνει μια σωστή διαβούλευση όχι μια
έγκριση ενός νομοσχεδίου από το κέντρο για να καταλήξει σε εφαρμογή στην Περιφέρεια διότι
έτσι απλά δεν θα εφαρμοστεί.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Το ΤΑΥ συμφωνεί με την εισήγηση του κ. Παπαϊακώβου αλλά για το
συγκεκριμένο υπάρχει μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της World Bank και για αυτό
ακριβώς το λόγο σταμάτησε να υπάρχει το μέτρο διότι δεν πρέπει να γίνονται
αποσπασματικές ενέργειες και πρέπει να υπάρχουν κεντρικοί φορείς και είναι καλύτερα να
υπάρχουν επαρχιακά συμβούλια αποχετεύσεων και υδατοπρομήθειας.
Απ. Κ. Αριστείδου: Με βάση και την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ο χρήστης να
πληρώνει άρα όντως υπάρχει άνιση μεταχείριση όταν σε κάποιες περιοχές υπάρχουν υψηλά
τέλη αποχέτευσης ομβρίων με τα οποία χρηματοδοτούνται τα έργα διαχείρισης όμβριων ενώ
σε άλλες επαρχίες τα έργα διαχείρισης όμβριων χρηματοδοτούνται από το κεντρικό κράτος.
Συζήτηση - Κυριακή Μιχαήλ, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών
Μέσα στα μέτρα γίνεται λόγος για συγκεκριμένους μεγάλους ποταμούς στο συγκεκριμένο
σχέδιο. Ένα από τα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης είναι ο καθαρισμός της κοίτης σε περιοχές
όπου μπορεί να γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη. Συνηθίζεται όμως πολύ συχνά αν δεν είναι
μεγάλος ο ποταμός να μην του δίνεται η ανάλογη έμφαση, για παράδειγμα αν είναι ένας
ρύακας, ένας εποχιακός ρύακας θεωρείται πιο μειωμένης σημασίας, πιο μειωμένης αξίας.
Πρέπει να γίνει κάτι έτσι ώστε η κάθε κοινότητα στην οποία υπάγεται ο κάθε ρύακας, ο κάθε
μικρός ποταμός στην οποία μπορεί να μην είναι ο κύριος ή μπορεί να μην είναι μόνιμος να
ορίσει μέσα στον προϋπολογισμό της ένα κονδύλι κάθε χρόνο για τον καθαρισμό κοίτης
αυτών των ποταμών κάτι το οποίο δεν κάνουν. Επομένως, πρέπει να γίνει πιο αυστηρός
έλεγχος και να αναγκάζεται η κάθε κοινότητα κάθε χρόνο να εφαρμόζει καθαρισμό στην κοίτη
στο οποιοδήποτε αργάκι ή ποταμό της και μετά να γίνεται έλεγχος από το ΤΑΥ ο οποίος είναι
ο αρμόδιος φορέας. Αν το ΤΑΥ για παράδειγμα παρατηρήσει ότι δεν χρησιμοποιούνται τα
κονδύλια όπως πρέπει ή ότι υπάρχει ανεξέλεγκτη ρύπανση ποταμών να γίνεται μια επιβολή
προστίμου στην κάθε κοινότητα.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Αυτό το μέτρο είναι οριζόντιο, τα οριζόντια μέτρα αφορούν όλη την
λεκάνη απορροής ποταμού της Κύπρου.
Απ Κ. Τριανταφύλλου: Έχει μπει ένα οριζόντιο μέτρο που αφορά τον έλεγχο των
υδατορεμμάτων και έλεγχο των τοπικών φορέων από περιφερειακούς και κεντρικούς φορείς.
Έχει μπει ένα τέτοιο μέτρο γιατί έχει αναγνωριστεί το πρόβλημα που υπάρχει λόγω των
ανεξέλεγκτων χρήσεων.
Συζήτηση - Κυριακή Μιχαήλ, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών
Επισημαίνεται επίσης πως εφαρμόζεται για έναν ολόκληρο χρόνο καθαρισμός της κοίτης ενός
εποχιακού ρύακα στη Μεσόγη με τη συνεργασία του ΤΑΥ, Τμήματος Δασών (λόγω ύπαρξης
προστατευόμενων δρυών), Τμήματος Περιβάλλοντος γιατί στόχος είναι κάποια στιγμή να
λειτουργεί σα μονοπάτι της φύσης. Συνεπώς για να διατηρηθεί καθαρός ο ρύακας θα πρέπει
να υπάρχει έλεγχος.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Γενικότερη παρατήρηση. Αναζητείται από όλους η διαδικασία του
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ελέγχου των διοικητικών μέτρων και μπορεί να μην είναι πάντα ο σωστότερος τρόπος,
δηλαδή ο ελέγχων από πάνω και ο ελεγχόμενος. Μια άλλη προσέγγιση είναι η αύξηση
ευαισθητοποίησης, διότι αν υπάρχει ευαισθητοποίηση από το κοινό. Διότι το θέμα του
ελέγχου μπορεί να μην αποδίδει μακροχρόνια, θέλει ένα μεγάλο σύστημα το οποίο θα
παρακολουθεί.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Ο έλεγχος είναι αναγκαίος ως ένα βαθμό, από την άλλη όμως αν δεν
υπάρξει ευαισθητοποίηση του κοινού δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Άρα και να γίνεται ο
έλεγχος, το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το κοινό.
Κωνσταντίνος Φεραίος, Κοινοτικό ΣυμβούλιοΤραχυπέδουλας
Επειδή είναι θέμα το οποίο αφορά κυρίως τις κοινότητες και είναι αρκετά σοβαρό τα τελευταία
2 χρόνια όταν αποφασίστηκε να κλείσουν οι σκυβαλότοποι που υπήρχαν σε κάθε κοινότητα.
Ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών εκεί που ήτανε ο σκυβολότοπος να μπει ένα skip
και να δημιουργηθεί πράσινο σημείο με σκοπό όποιος έχει κάτι άχρηστο να το βάζει εκεί.
Όταν γεμίσει τότε να μεταφέρεται και το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε και δεν το δέχτηκε
και έτσι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επισημάνθηκε ότι οι ποταμοί θα γεμίσουν και τα αργάκια
θα γεμίσουν εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο. Δηλαδή, η κυβέρνηση (το Υπουργείο Εσωτερικών)
πρέπει να λάβει το μέτρο.
Απ. Κ. Αριστείδου: Θα μπορούσε να μπει ως μέτρο, ως εισήγηση για να γίνει μεταφόρτωση
για να δημιουργούνται προσωρινά πράσινα σημεία. Γιατί αυτό όντως είναι ένα μεγάλο
πρόβλημα και επηρεάζει και τα θέματα της προστασίας της ποιότητας των υδάτινων
σωμάτων και τα θέματα των πλημμυρών.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Να συζητηθεί σε επίπεδο καθοδηγητικής επιτροπής με το
Υπουργείο Εσωτερικών διότι σίγουρα δεν μπορεί να μπει ένα μέτρο αν το αρμόδιο Υπουργείο
δεν είναι διατεθειμένο να το εφαρμόσει δεν θα έχει νόημα, αλλά θα συζητηθεί.
Ερ. Κυριακή Μιχαήλ, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών
Σχετικά με την ενημέρωση στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας για 20, 100, 500
χρόνια βάση της προσομοίωσης που παρουσιάστηκε τίθεται η ερώτηση αν θα γίνει
ενημέρωση και σε υπηρεσίες για παράδειγμα στην πυροσβεστική υπηρεσία με σκοπό να
αναλάβει η ίδια να δημιουργήσει σχέδια δράσης;
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Στις εκθέσεις τις αναλυτικές στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ αναφέρονται
όλοι οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι σχετίζονται με τις πλημμύρες και οι περισσότεροι από
αυτούς έχουν εκπροσώπους στην καθοδηγητική επιτροπή και είναι ενήμεροι.

4. Επαρχιακή ημερίδα Λευκωσίας – Λάρνακας –
Αμμόχωστου (05/02/2016)
Β’ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ για το Σχέδιο Διαχείρισης
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Κινδύνων Πλημμύρας
Νικόλας Πάρης, Πολιτική Άμυνα
Τέθηκε η ερώτηση αν έχουν σταλεί οι χάρτες σχετικά με τους κίνδυνους πλημμύρας για
χρονικό ορίζοντα 20ετίας, 100ετίας και 500ετίας διότι έγινε η αναφορά για την ανάγκη
δημιουργίας διαδραστικών χαρτών. Επίσης, δηλαδή ζητήθηκε διευκρίνιση αν αυτοί οι χάρτες
που έχουν παρουσιαστεί θεωρούνται ως διαδραστικοί. Και γιατί είναι αναγκαίοι οι
διαδραστικοί.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Δεν πρόκειται να αλλάξει το περιεχόμενο των χαρτών απλώς θα
αλλάξει η μορφή τους που θα είναι παρουσιάσιμοι στο κοινό. Αυτή τη στιγμή η ΕΕ προωθεί
και ζητά ο χάρτης να είναι διαδραστικός, "ζωντανός" που σημαίνει δημοσιοποιημένος στην
ιστοσελίδα με σκοπό να δίνεται μεγαλύτερη ευχέρεια στο κοινό για καλύτερη χρήση και
κατανόηση και να είναι πιο ζωντανό εργαλείο στρατηγικής απόφασης για τους φορείς μέσω
του διαδικτύου. Όπως στο google earth έτσι θα φαίνονται τα αποτελέσματα και με κάποια
κριτήρια θα εντοπίζεις ότι ζητάς.
Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
Ειπώθηκε από την κ. Τριανταφύλλου ότι οι ταμιευτήρες σχεδιάστηκαν και δεν θα συμμετέχουν
στην ανάσχεση.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Ειπώθηκε πως στις δεσμεύσεις και στα χαρακτηριστικά του νησιού
ένα θέμα είναι η ανάγκη νερού και θα πρέπει να μελετηθεί η πολιτική αυτή σε σχέση με την
αξιοποίηση των ταμιευτήρων.
Απ.

Π.

Παναγόπουλος:

Αναφέρθηκε

πως

στις

μονοδιάστατες

αναλύσεις

που

διενεργήθηκαν, έγινε η δυσμενής θεώρηση, διότι δεν ξέρει κανένας πόσον όγκο έχει ο
ταμιευτήρας στην αρχή της πλημμύρας, άρα πόσο μπορεί να απορροφήσει από την
πλημμύρα με τη μορφή της ανάσχεσης και για αυτό θεωρήθηκε ότι είναι γεμάτοι οι
ταμιευτήρες και δεν μπορούν να κάνουν ανάσχεση. Απλώς αυτό ήταν κάτι υπολογιστικό.
Απ. Κ. Αριστείδου: Σημειώνεται επίσης, πως όσον αφορά τα φράγματα ότι δεν λήφθηκαν
υπόψη στα υδρολογικά μοντέλα για την ετοιμασία των χαρτών, ο λόγος που δεν λήφθηκαν
υπόψη είναι για θέμα υπέρ της ασφάλειας και επίσης ότι κανένα από τα φράγματα της
Κύπρου δεν είναι αντιπλημμυρικό άρα δεν υπάρχει δέσμευση ότι θα αφεθεί ελεύθερος χώρος
και συνήθως πολλά από αυτά το χειμώνα και όταν γίνεται λόγος για ακραία σενάρια των 20,
100 ή 500 ετών είναι πολύ πιθανό να είναι γεμάτα. Οπότε ήταν μια λογική παραδοχή.
Σημείωση - Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
Για τον Πεδιαίο αναφέρθηκε η λίμνη Μαγγλή η οποία είναι μια ιδιωτική λίμνη και πρέπει στις
εκθέσεις που θα γίνουν να φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αντιπλημμυρικό έργο
αλλά όχι στοχευμένα.
Απ. Κ. Αριστείδου: Όσον αφορά τη λίμνη Μαγγλή ναι μεν είναι ιδιωτική, όμως μετά από
απόφαση που λήφθηκε είναι υπό την προστασία του ΤΑΥ, θα πρέπει να παραμείνει εκεί και
θα πρέπει να λειτουργεί και θα αξιοποιείται και σαν αντιπλημμυρικό έργο ανάσχεσης.
Σημείωση - Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
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Η 20η περιοχή δυνητικά κινδύνου πλημμύρας που αναφέρθηκε και είναι η περιοχή Στρατηγού
Τιμάγια στη Λάρνακα η οποία θα μπει στον επόμενο κύκλο, αλλά αυτό είναι κάτι που θα
πρέπει να αναφερθεί γιατί πολύς κόσμος αναρωτιέται γιατί δεν είναι μέσα στο Σχέδιο.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Διευκρινίζεται πως στην αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνου Πλημμύρας θα γίνει και το πρώτο βήμα το οποίο καθορίζει ποιες είναι οι περιοχές
άρα δεν θα μπει μόνο αυτή μπορούν να μπουν και άλλες. Θα γίνει μια αξιολόγηση αν οι
περιοχές αυτές οι 19 είναι επαρκείς ή υπάρχουν και άλλες όπως αυτή που αναφέρθηκε και
ενδεχομένως και άλλες.
Απ. Κ. Αριστείδου: Στην προκαταρκτική αξιολόγηση που έγινε το 2011 ήταν η 20η περιοχή
και ήταν μέσα στις περιοχές που είχαν εντοπιστεί αλλά αποφασίστηκε στο τέλος να βγει
επειδή προγραμματίζονται στην συγκεκριμένη περιοχή σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα και η
απόφαση ήταν ότι θα αξιολογηθούν πως θα λειτουργήσουν αυτά τα έργα στην επόμενη 6ετία
και αν εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας θα μπει στον επόμενο κύκλο.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Ο μηχανισμός του Σχεδίου ξεκινά μετά το 2018 και τότε θα υπάρχει
αναθεώρηση της προκαταρκτικής αξιολόγησης όπου θα μπούνε και άλλες περιοχές τώρα το
στρατηγικό σχέδιο αφορά τις 19.
Σημείωση - Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
Αναφέρθηκε ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται στην κάθε περιοχή. Θα ήταν πολύ
καλό να υπάρχει ένας πίνακας που να φαίνεται συγκεντρωτικά το πόσοι επηρεάζονται.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Έχει μπει στο σχέδιο ένας πίνακας συγκεντρωτικός όπου φαίνονται
το πόσοι επηρεάζονται.
Σημείωση - Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
Το μοντέλο παρουσιάζει τα σημερινά κτίρια, όχι τη μελλοντική ανάπτυξη και αυτό είναι πολύ
σημαντικό, διότι πρέπει να αναφερθεί και πρέπει να φανεί από τους χάρτες όχι μόνο η
σημερινή αλλά και η μελλοντική σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση. Επομένως, είναι
πολύ σημαντικό να φανεί όταν μια περιοχή σύμφωνα με την Πολεοδομία είναι οικιστική, όταν
αναπτυχθεί πλήρως, ποια θα είναι η επίπτωση από τις πλημμύρες.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Για αυτό το λόγο το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και
για αυτό το λόγο αναθεωρείται και κάθε 6 χρόνια και προφανώς μέσα στην 6ετία θα γίνουν
πράγματα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και να ενσωματώνονται στο νέο Σχέδιο.
Ερ. Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
Σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές ρωτήθηκε αν λήφθηκε υπόψη η αλλαγή από τις κλιματικές
αλλαγές στα μοντέλα που αναπτύχθηκαν. Για παράδειγμα αν έχει ληφθεί υπόψη ότι λόγω των
κλιματικών αλλαγών αναμένεται περισσότερη βροχόπτωση της τάξης του 5%, 10% πχ. και
άρα στο μοντέλο να ενσωματωθεί αύξηση της βροχόπτωσης πχ. της τάξης του 10%.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Μετά το 1970 αξιοποιήθηκαν τα δυσμενή υδρολογικά δεδομένα και
οδηγούν σε δυσμενέστερα αποτελέσματα όποτε με αυτή την έννοια έχει ληφθεί υπόψη η
κλιματική αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση στον 2ο κύκλο η Οδηγία απαιτεί να ληφθεί υπόψη η
κλιματική αλλαγή. Όμως, η κλιματική αλλαγή έχει πολλές αβεβαιότητες και είναι ένα
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πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Στον 1ο κύκλο δεν είναι υποχρέωση.
Απ. Κ. Αριστείδου: Στην Κύπρο με βάση τη μελέτη που έγινε από τη FAO οι κλιματικές
αλλαγές στις βροχοπτώσεις συνέβησαν ήδη από το 1970 όπου συναντήθηκε μια ξαφνική
μεταβολή του κλιματικού μοντέλου της Κύπρου. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι οι βροχοπτώσεις
από το 1970 και μετά. Και επίσης, λήφθηκαν παραδοχές υπέρ της ασφαλείας όπως αυτό που
έγινε με τα φράγματα λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές αλλαγές. Σημειώνεται επίσης πως οι
χάρτες πρέπει να δείχνουν τη σημερινή κατάσταση. Πρέπει να δείχνουν το σημερινό κίνδυνο
άρα θα πρέπει να αναφέρεται σημερινή κλιματική κατάσταση. Και με το να χρησιμοποιούνται
στοιχεία από τα τελευταία 30 χρόνια και κάνοντας κάποιες παραδοχές εκτιμάται ότι η
κλιματική αλλαγή λαμβάνεται υπόψη στους χάρτες.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει η δυνατότητα ποσοτικά να ενσωματωθούν τέτοια
στοιχεία. Είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει την κατάσταση αλλά δεν
υπάρχει δυνατότητα να αναφερθεί κάτι συγκεκριμένο.
Εισήγηση - Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
Άσχετα με τον τρόπο που αναπτύχθηκαν ορισμένες περιοχές πχ. διότι συναντώνται περιοχές
όπου ορισμένοι αγωγοί είναι μεγαλύτεροι κατάντη, άρα πρέπει σε αυτές τις περιοχές να γίνει
ένα master plan και να δείξει την κατάσταση τη σημερινή και πως στο μέλλον θα
προχωρήσουμε την ανάπτυξη.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Αξίζει να σημειωθεί πως όταν επεκτείνεται η περιοχή δόμησης
επιβαρύνονται τα κατάντη τα οποία είναι ήδη δομημένα και έχουν μια παροχετευτικότητα η
οποία αντιστοιχεί στις συνθήκες που ίσχυαν τότε.
Εισήγηση - Κώστας Καλοτάρης, Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Θα πρέπει οι εκάστοτε πολεοδομικές αρχές να ζητούν από τους ιδιοκτήτες ανάπτυξης γης να
προβαίνουν σε προκαταρκτικές υδραυλικές μελέτες και ίσως και λεπτομερείς. Καλό θα ήταν
να δοθεί οδηγία για αυτό διότι δεν υπάρχει καμιά πρόνοια σε αυτό το θέμα.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Αυτό εντάσσεται στα στρατηγικά σχέδια (master plan), στις περιοχές
ανάπτυξης να γίνεται ένα master plan.
Ερ. Χρηστάκης Μούσκος, Δήμος Αραδίππου
Τέθηκε η ερώτηση για το ποια είναι τα μέτρα που προτείνονται στη διαχείριση πλημμύρας
στην περιοχή Καμαρών και ποιος θα αναλάβει τα κόστη, ιδίως όταν είναι ανάμεσα σε
δημοτικές κατοικημένες περιοχές, κανάλια, οχετοί, ανακατασκευή δρόμων κλπ. Και δηλαδή
από που θα αντλείται η χρηματοδότηση σε αυτά τα έργα αυτά που θα προβλεφθούν αν θα
χορηγούνται από το κράτος, ή θα είναι έργα κοινής ωφελείας. Η εισήγηση είναι να είναι από
το κράτος.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Το μέτρο που προτείνεται είναι μια δράση που δρομολογείται ήδη
σήμερα και αφορά την εκπόνηση συγκεκριμένης μελέτης για τον ποταμό Καμαρών. Δεν
προτείνονται έργα σε αυτή την 6ετία. Μέσα στην 6ετία θα προβλεφθεί και η υλοποίηση των
έργων που θα κάνει η μελέτη και δεν υπάρχουν στοιχεία για να κοστολογηθούν τα έργα.
Απ. Ν. Νεοκλέους: Το ΤΑΥ είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και το σχεδιασμό του Σχεδίου
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Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με τη νομοθεσία ο συντονιστής για την
υλοποίηση αυτού του σχεδίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα συνεχίσει με τον
ίδιο τρόπο με κυβερνητική συνεισφορά αλλά και με συνεισφορά των Δήμων όπου χρειάζεται
να υλοποιηθούν τα έργα.
Απ. Κ. Αριστείδου: Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή Καμαρών είχε
ληφθεί απόφαση από τον Υπουργό Εσωτερικών, όπως γίνει η μελέτη για σχεδιασμό των
αντιπλημμυρικών έργων, ήδη χρηματοδοτήθηκε η μελέτη με κόστος 65,000 EUR η οποία έχει
προκηρυχθεί πριν μια βδομάδα και υπήρχε και δέσμευση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι
θα βρεθεί και χρηματοδότηση και για τα έργα.
Ερ. Κυριάκος Σάββα, Ελεγκτική Υπηρεσία
Στη μελέτη που έγινε τέθηκε η ερώτηση αν λήφθηκε υπόψη και το φαινόμενο αστοχίας
κάποιων φραγμάτων και αν προβλέπεται από την Οδηγία.
Απ. Κ. Αριστείδου: Είναι μέσα στους στόχους της Οδηγίας η αξιολόγηση ακραίων
καταστάσεων όπως είναι και η θραύση φραγμάτων. Είχε γίνει από το ΤΑΥ μελέτη μια
αξιολόγηση των κινδύνων όλων των φραγμάτων και η ιεράρχηση όλων των φραγμάτων με
βάση την επικινδυνότητα και τις συνέπειες αν υπάρξει θραύση κάποιου φράγματος. Αυτή η
ανάλυση είχε γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία Mott Mc Donald και είχε καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι υπάρχουν τρία (3) φράγματα που έχουν σημαντικές συνέπειες, όπως είναι
το φράγμα Ταμασού που διέρχεται μέσα από τη Λευκωσία, το φράγμα Πολεμιδιών που
διέρχεται μέσα από τη Λεμεσό κατάντη και το φράγμα Γερμασόγειας. Για αυτά τα τρία (3)
φράγματα αποφασίστηκε ότι θα γίνουν χάρτες θραύσης φράγματος που θα δείχνουν ποιες
είναι οι περιοχές που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν σε ένα ακραίο σενάριο. Είχε γίνει
προκαταρκτικά ο χάρτης του φράγματος Ταμασού με βάση από την ανάλυση της Mott Mc
Donald σε συνεργασία με το ΤΑΥ και έχει δοθεί η μεθοδολογία στο ΤΑΥ και είναι στους
στόχους τα επόμενα χρόνια να γίνουν και οι χάρτες για τις άλλες δυο (2) περιοχές.
Ερ. Κατερίνα Χαραλάμπους, The Cyprus Institute
Στην προετοιμασία των χαρτών ρωτήθηκε αν λήφθηκε υπόψη καθόλου ο όγκος νερού από το
δίκτυο αποστράγγισης όμβριων που καταλήγει στους ποταμούς σε αστικές περιοχές πχ. ο
Πεδιαίος στη Λευκωσία
Απ. Κ. Αριστείδου: Σίγουρα στην ετοιμασία των υδρολογικών μοντέλων λήφθηκε υπόψη η
απορροή των ομβρίων υδάτων από ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του ποταμού η οποία έχει
σπάσει σε υπολεκάνες σε μικρά τμήματα. Φυσικά δεν λήφθηκε ακριβώς υπόψη η θέση του
κάθε μικρού οχετού που ακριβώς θα πάει το νερό κλπ. αλλά αυτό δεν έχει και μεγάλη
σημασία διότι όταν μιλάμε για μια μεγάλη λεκάνη απορροής η ακριβής θέση που θα φτάσει το
νερό στον ποταμό, (αν θα πάει λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω) δεν έχει και τόσο σημασία άρα
δεν έχει γίνει τόσο λεπτομερής ανάλυση αλλά λήφθηκαν υπόψη οι απορροές των ομβρίων.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Άρα, λήφθηκε υπόψη ο όγκος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατ'
ανάγκην η λεπτομερής διόδευση μέσα από το δίκτυο.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Τα δίκτυα ομβρίων σε αστικές περιοχές είναι διαστασιολογημένα για
περίοδο επαναφοράς 2 - 5 ετών το πολύ. Μετά τα 2 - 5 έτη η παραπάνω παροχή
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υπερχειλίζει. Εδώ γίνεται λόγος για 20, 100 και 500 έτη, η διαφοροποίηση που θα υπήρχε με
το να είχε ληφθεί υπόψη ακριβώς η θέση του οχετού δεν θα έκανε καμιά διαφορά
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Δεν ειπώθηκε κάτι τέτοιο. Η οδηγία 2007/60 αφορά σημαντικές
πλημμύρες σε σημαντικούς ποταμούς και ρέματα γιατί είναι ένα "βαρύ" πρόγραμμα, δεν
αφορά ένα αντιπλημμυρικό έργο (σχεδιασμός - προστασία), αλλά γίνονται χάρτες με σκοπό
την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου. Εδώ γίνεται προσπάθεια επίλυσης τέτοιων θεμάτων με
τη λογική των οριζόντιων μέτρων (στρατηγικός σχεδιασμός). Έχουν μπει προτάσεις που να
καλύψουν και τις άλλες περιοχές, σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της
αντιπλημμυρικής προστασίας των αστικών περιοχών.
Ερ. Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Ο ποταμός Κλήμος πλημμύρισε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2015, όμως οι περισσότερες και
μεγαλύτερες πλημμύρες συμβαίνουν διότι δεν γίνεται ορθή διαχείριση των επιφανειακών
ομβρίων. Αν μας ενδιαφέρουν οι πλημμύρες ίσως να πρέπει να μελετηθεί όχι με βάση την
πλημμύρα των 20, 50 ή 100 χρόνων αλλά του ότι πχ. με βάση στοιχεία από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία το 2010 είχε 4 κλήσεις στην περιοχή Έγκωμης για αποστράγγιση
νερών από τα υπόγεια, το 2011 άλλες 4, το 2012 17, το 2013 25, το 2014 - 2015 65 κτλ. Είναι
πολύ μεγάλος αριθμός. Αν επιλυθεί το πρόβλημα αποστράγγισης των επιφανειακών ομβρίων
θα λυθεί κατά μεγάλο βαθμό το πρόβλημα το οποίο στη συγκεκριμένη μελέτη δεν φαίνεται ότι
αντιμετωπίζεται.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Έχουν προταθεί μια σειρά από οριζόντια μέτρα όπως το να γίνονται
συντονισμένα τα δίκτυα (ο σχεδιασμός και η κατασκευή), να γίνονται καθαρισμοί στα δίκτυα
κτλ. Έχουν μπει πολλά μέτρα τα οποία θα λύσουν προβλήματα.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Με άλλα λόγια οι αναλύσεις γίνονται για 20ετία, 100ετία και 500ετία,
τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι μέτρα οριζόντια και κάθετα δηλαδή καλύπτουν όλο το
φάσμα, προσπαθούν να βρουν τη διευκόλυνση από την ανάσχεση στην διαχείριση των
πλημμυρών, στην τρωτότητα. Σε αυτά μπορεί να προστεθεί κάποιο μέτρο το οποίο η μελέτη
δεν το έχει προβλέψει.
Εισήγηση - Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Η εισήγηση εδώ είναι ότι η διαχείριση των επιφανειακών ομβρίων δεν γίνεται ορθά γιατί τα
νερά δεν μπαίνουν στους υπόνομους έστω και αν σχεδιάζονται για 2, 5, 10 έτη. Οι υπόνομοι
είναι άδειοι, τα νερά καταλήγουν στους δρόμους διότι η καθαριότητα, έστω και αν υπάρχει
άνθρωπος του δήμου μέσα στο δρόμο να καθαρίζει τις σχάρες, δεν επαρκεί και ένα σύστημα
θα πρέπει από μόνο του να είναι επαρκές και αυτάρκες και να λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται
ούτε ο δημότης ούτε ο εργάτης να είναι μπροστά στο δρόμο. Αυτό το σύστημα δεν έχει
ανακαλυφθεί ακόμα. Άλλες χώρες το έχουν ανακαλύψει και για αυτό το απλό θέμα πρέπει
όλοι οι φορείς να συνεργαστούν και να βρουν ένα σύστημα που να δουλεύει μόνο του. Οι
σχάρες δεν είναι ορθό σύστημα. Για παράδειγμα στην Αμερική δεν έχουν σχάρες.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Ένα παράδειγμα αποτελεί το μέγεθος των σχαρών στην Ελλάδα οι
οποίες είναι πολύ πιο μεγάλες, τα ανοίγματα είναι πολύ πιο μεγάλα και το κυριότερο στην
πλευρά του πεζοδρομίου έχουν υπερχείλιση, δηλαδή έχουν ένα άνοιγμα και έτσι βουλώνουν
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πολύ πιο δύσκολα και αρκετά σπάνια βλέπει κανένας τόσο βουλωμένο τελείως το σύστημα.
Με τη διαβούλευση των μέτρων έρχονται σκέψεις εξειδίκευσης των μέτρων και θα μπορούσε
να είναι και αυτό να προταθεί να μπουν σταδιακά τέτοιες σχάρες οι οποίες θα διευκολύνουν
την απορροή των ομβρίων και αυτό θα λειτουργήσει.
Ερ. Χρίστος Χαραλάμπους, Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας
Τέθηκε η ερώτηση αν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο και η μελέτη τρόπωνλύσεων από τους ιδιώτες οι οποίοι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα μείωναν αυτό το
πρόβλημα των πλημμυρών. Δηλαδή, ένας ιδιώτης που θέλει να αναπτύξει ένα οικόπεδο ή ένα
τεμάχιο να ετοιμάζει μια μελέτη στην οποία θα υποδεικνύει τρόπους ώστε η βροχόπτωση που
θα πέσει στο οικόπεδό του να απορροφάται από το ίδιο το τεμάχιο της ανάπτυξής του. Είναι
επίσης γνωστό πως στην συντριπτική πλειοψηφία οι πολεοδομικές ζώνες προνοούν
ανάπτυξη και κάλυψη μόνο μέχρι 50% του εμβαδού ενός τεμαχίου. Με αυτόν τον τρόπο το
υπόλοιπο 50% που μένει αδειανό θα πρέπει να είναι ικανό με τον τρόπο που θα το αναπτύξει
ο ιδιώτης δηλαδή να μην βάζει μπετό για να καλύψει την επιφάνεια που να μένει ακάλυπτη,
αλλά να τοποθετεί πλάκες διαπερατές ώστε να υποδεικνύει με την μελέτη του ότι η
βροχόπτωση που θα πέσει στο τεμάχιό του θα απορροφάται και δεν θα καταλήγει μέσα στο
δημόσιο δρόμο. Έτσι αυτή η μελέτη θα βοηθήσει και το sizing των σωλήνων των
αντιπλημμυρικών έργων που θα γίνονται.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Αυτό έχει υιοθετηθεί σα μέτρο απλά ίσως δεν περιγράφτηκε με
λεπτομέρεια λόγω σύντομου χρονικού περιθωρίου. Υπάρχουν δυο (2) μέτρα που αφορούν
κίνητρα προς τους ιδιώτες με σκοπό να υιοθετήσουν συστήματα ώστε να μειώνεται η
απορροή στο οικόπεδό τους αλλά και επίσης υπάρχει μέτρο περιορισμού στις πολεοδομικές
άδειες.
Απ. Κ. Αριστείδου: Και η Πολεοδομία στα πλαίσια και του περιορισμού της σφράγισης του
εδάφους (όπου σημειώνεται επίσης πως η Κύπρος είναι πρωτοπόρος, έχει τη μεγαλύτερη
σφράγιση εδάφους στην Ευρώπη) έχει προτείνει οδηγία από τον Υπουργό Εσωτερικών η
οποία ετοιμάστηκε και στάλθηκε στο ΤΑΥ για έκφραση απόψεων (και είχε και σύσκεψη χτες
για ολοκλήρωση της Οδηγίας που θα εκδοθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών). Μέσω της
Οδηγίας αυτής προβλέπονται και μέτρα που θα περιορίσουν την απορροή των ομβρίων
υδάτων στις αναπτύξεις και συγκεκριμένα προβλέπεται υποχρεωτικά το 50% του ακάλυπτου
χώρου της κάθε ανάπτυξης να αποτελείται από διαπερατές επιφάνειες. Υπάρχουν και άλλα
μέτρα τα οποία εξαρτώνται από την κατηγορία της εκάστοτε περιοχής (αγροτική, οικιστική,
κτλ.)
Απ. Ν. Νεοκλέους: Στο Δήμο Λεμεσού ήδη υπάρχει όρος μέσα στην άδεια οικοδομής να
εφαρμόζεται λάκκος συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων.
Ερ. Λαμπριανίδου Γεωργία, ΤΑΥ
Γίνεται εισήγηση για τους απορροφητικούς λάκκους και την εφαρμογή τους. Η υπηρεσία
Περιβάλλοντος θα πρέπει να νομοθετήσει πως θα απορροφάται το νερό και πως θα
παροχετεύεται.
Απ. Ξ. Σταυρόπουλος: Αυτό το νερό διηθείται στον υδροφόρο ορίζοντα. Υπάρχει ένα θέμα
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το οποίο έχει συζητηθεί και αναλυθεί αρκετά. Αυτό το νερό καταλήγοντας στον υδροφόρο
ορίζοντα συμπαρασύρει μαζί του και ρύπους και συνήθως επειδή απορρέει πάνω σε
άσφαλτο, απορρέει υπολείμματα ορυκτελαίων κλπ. Τώρα για τα σπίτια αυτό το νερό
καταλήγει σε απορροφητικούς λάκκους και καταλήγει στον υδροφόρο ορίζοντα. Ειδικά στην
περίπτωση της Λεμεσού λειτουργεί πάρα πολύ θετικά διότι εκεί επειδή γίνονται αντλήσεις
στην ηπειρωτική πλευρά της Λεμεσού έχει δημιουργηθεί υφαλμύριση στον υδροφόρο
ορίζοντα. Αυτό λοιπόν εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα και δημιουργεί ένα φραγμό στη
διείσδυση της θάλασσας προς το εσωτερικό άρα έχει πολύ θετική επίδραση. Δεν είναι χαμένο
νερό, δεν είναι νερό για πέταμα, είναι νερό το οποίο λειτουργεί θετικά, έχει θετική επίδραση.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Το θέμα των απορροφητικών λάκκων συζητιέται και εσωτερικά των
συμβούλων και οι σκέψεις είναι να επεκταθεί και να είναι σε όλες τις πόλεις. Είναι γνωστές οι
επιφυλάξεις από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Εάν αυτά είναι από την άσφαλτο
πράγματι εκεί τίθεται ένα θέμα, διότι υπάρχουν οι ρύποι από την άσφαλτο που προέρχονται
από τα φρένα των αυτοκινήτων, βαρέα μέταλλα κλπ. Εάν είναι από τις οικοδομές όμως, όπως
έχει προταθεί, τα πράγματα είναι πιο ήπια και εκεί τίθεται ως θέμα το πόσο είναι η
απορροφητικότητα του εδάφους, εάν αυτό δεν απορροφάται αρκετά γρήγορα θα φεύγει το
νερό όπως έφευγε και τώρα. Σχετικές επιφυλάξεις για τα θεμέλια δεν μπορούν να
συμμεριστούν διότι τα θεμέλια είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν και μέσα στο έδαφος που
είναι κορεσμένο με νερό.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Πάντως το προτεινόμενο μέτρο είναι να μελετηθεί σε επίπεδο
Κύπρου και οι περιοχές στις οποίες μπορεί να υιοθετηθεί αυτό το μέτρο.
Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Σχετικά με την υδρολογική και υδραυλική μελέτη για τον Ποταμό Κλήμο αναφέρεται ότι
περίπου επηρεάζονται 3000 άτομα στην πλημμύρα της 20ετίας, επομένως εάν πλημυρίσει ο
Κλήμος τα άτομα που θα επηρεαστούν είναι περισσότερα από όλα τα άτομα που θα
επηρεαστούν αν πλημμυρίσουν όλοι οι ποταμοί ταυτόχρονα. Αυτό δείχνει και τη σοβαρότητα
του συγκεκριμένου ποταμού. Ειπώθηκε ότι αρχίζει η υπερχείλιση γιατί υπάρχει υδραυλική
ανύψωση σε εκείνο το σημείο. Υποστηρίζεται συγκεκριμένα πως υδραυλική ανύψωση γίνεται
μετά. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως η στάθμη του νερού θα είναι πιο ψηλά και θα χτυπά πάνω
στη γέφυρα και θα είναι εμπόδιο. Αυτό δεν είναι υδραυλική ανύψωση. Όμως με βάση την
αναφορά των μελετητών υπάρχει υπερχείλιση εδώ, το νερό υπερχειλίζει σε αυτή τη γέφυρα
και προχωρά προς την 28ης Οκτωβρίου. Όταν εδώ το νερό είναι πιο ψηλά από τη γέφυρα
υπάρχει υδραυλική ανύψωση και είναι γεμάτο το κανάλι, άρα αυτό σημαίνει πως θα
πλημμυρίσει όλη η 28ης Οκτωβρίου. Επισημαίνεται επίσης, πως αυτό δεν φάνηκε και στις
πλημμύρες της 20ης του Σεπτέμβρη εκεί που ο ποταμός ενώνεται ακριβώς στην 28ης
Οκτωβρίου σε 90°. Εκεί υπήρχε υδραυλική ανύψωση και αυτό φαίνεται από τα καπάκια
200 kg που πετάχτηκαν προς τα πάνω. Αυτό το θέμα μοντελοποιείται από το μοντέλο σας;
Δηλαδή, δεν παίρνει νερό κατά μήκος της ποσότητας σε όλη την 28ης Οκτωβρίου στο κανάλι;
Άρα αν δεν υπολογίζεται στο μονοδιάστατο μοντέλο, τότε πλημμυρίζει σε αυτό το σημείο διότι
το νερό το βάλατε σε εκείνο το σημείο. Αυτό διαφέρει πολύ από την πραγματικότητα. Και άρα
το μοντέλο δείχνει τη χειρότερη κατάσταση από την κατάσταση που έδειξε η πραγματικότητα.
Η πραγματική κατάσταση είναι ότι πλημμύρισε εκείνη η γωνία στο κλειστό κομμάτι, εκεί
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υπήρχε υδραυλική ανύψωση και πλημμύρισε όλη η 28ης Οκτωβρίου και όχι στην πλημμύρα
της 20ετίας στην πλημμύρα των 5 χρόνων.
Απ. Δ. Ζαρρής: Σημασία έχει το ελεύθερο κομμάτι που είναι ανάντη. Αυτό έχει μεγάλη κλίση
και σημαίνει ότι οι διερχόμενες ταχύτητες σε μεγάλη κλίση είναι μεγάλες. Όταν λοιπόν
συναντάει την είσοδο δημιουργεί άλμα, δηλαδή η ταχύτητα πριν είναι μεγάλη και μετά
μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι φουσκώνει λόγω κλίσης. Στο κλειστό τμήμα η κλίση είναι πολύ
λιγότερη από τη μισή του ανάντη. Επίσης υπάρχει και το κεντρικό το υποστύλωμα το οποίο
δημιουργεί εμπόδια στη ροή και με την διαμόρφωση του οδοστρώματος αναγκάζει τη ροή να
φουσκώσει και να υπερχειλίσει από πάνω. Δημιουργείται ανύψωση λόγω της διαφοράς
ταχύτητας που είναι ανάντη και κατάντη και της αλλαγής της κλίσης.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Η υδραυλική ανύψωση φάνηκε από το υδραυλικό μοντέλο, δεν είναι
εκτίμηση.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Μπορεί να εξηγηθεί ποιοτικά. Όσο μεγαλύτερη ταχύτητα έχεις τόσο
μικρότερο ύψος χρειάζεσαι για να περάσει η συγκεκριμένη παροχή, όσο μικρότερη είναι η
ταχύτητα τόσο πρέπει να μεγαλώσει το ύψος για να περάσει η συγκεκριμένη παροχή. Άρα
από μεγάλη κλίση και με μεγάλη ταχύτητα έχεις μικρό ύψος, μπαίνεις και σε ένα κομμάτι το
οποίο είναι και το κλειστό είναι όμως εκείνο που έχει μικρή κλίση. Μικρή κλίση σημαίνει
μικρότερη ταχύτητα άρα χρειάζεται μεγαλύτερο όγκο για να περάσει η ίδια παροχή. Διότι η
παροχή δεν συσσωρεύεται πουθενά είναι η ίδια. Άρα για αυτό επέρχεται μια ανύψωση του
βάθους της ροής και αυτή συμπίπτει με το κλείσιμο.
Απ. Δ. Ζαρρής: Δεν μοντελοποιείται σε αυτό. Μοντελοποιείται στο δι-διάστατο μοντέλο. Στο
μονοδιάστατο μοντέλο το κλειστό τμήμα μοντελοποιείται ως οχετός (οχετός σημαίνει ένα
κλειστό κομμάτι) στο οποίο (έτσι είναι το μοντέλο δομημένο ώστε δεν μπορείς να του βάλεις
ενδιάμεσες παροχές) το κομμάτι που έρχεται από εδώ δεν μπορεί να μπει στο μοντέλο
μπαίνει στην αρχή. Δηλαδή, όλες οι παροχές που μπαίνουν στο κλειστό τμήμα κατάντη
μοντελοποιήθηκαν όλες ώστε να μπαίνουν στην αρχή. Στο δι-διάστατο μοντέλο υπάρχει η
δυνατότητα να υπολογίζεται κατά μήκος του ποταμού για αυτό και φαίνεται ότι δεν
υπερχειλίζει στην 20ετία.
Απ. Κ. Αριστείδου: Σε ένα μονοδιάστατο μοντέλο και ειδικά σε αστικές περιοχές που
φεύγουν τα νερά σε διάφορες κατευθύνσεις καθώς έρχονται και νερά από διάφορες άλλες
κατευθύνσεις υπάρχουν αβεβαιότητες. Σίγουρα οι χάρτες έχουν αβεβαιότητες για αυτό και
έχει ζητηθεί όπως γίνει πιλοτικά το δι-διάστατο μοντέλο για αυτή την περιοχή επειδή είναι
γνωστό πως αυτή η περιοχή έχει ιδιαίτερα μεγαλύτερες αβεβαιότητες λόγω του μεγάλου
κλειστού οχετού και πιθανώς στην επόμενη αναθεώρηση των χαρτών να γίνουν διδιάστατα
μοντέλα για αυτές τις περιοχές με τις μεγάλες αβεβαιότητες. Όμως ο τρόπος που έγινε η
μοντελοποίηση ότι οι ροές μπήκαν στο ανάντη κομμάτι του οχετού αντί να μπουν κατά μήκος,
αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη διαφορά και πιο κάτω αν κατέβουν οι ροές και μπλοκάρει ο
κλειστός οχετός πάλι οι ροές δεν θα μπορούν να περάσουν και πάλι θα υπάρχει υπερχείλιση.
Αυτό είναι μια συνήθης πρακτική που εφαρμόζεται και στην Αμερική και είναι μια παραδοχή
που γίνεται υπέρ της ασφάλειας. Ακόμα και στην Αμερική τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν
σχεδόν για όλους τους χάρτες πλημμύρας της Αμερικής έβαζαν όλη τη ροή ακριβώς στο
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ανάντη σημείο όλου του μοντέλου. Είναι μια παραδοχή υπέρ της ασφαλείας που γίνεται
συνήθως.
Ερ. Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Σχετικά με το κλειστό τμήμα του ποταμού Κλήμου αναφέρεται ότι είναι περίπου 2.5 km. Κάθε
4m έχει κολώνα, δηλαδή έχει 600 κολώνες άρα 600 εμπόδια. Συνεπώς, τέθηκε η ερώτηση αν
τα εμπόδια αυτά έχουν ενσωματωθεί στη μοντελοποίηση.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Όπως έχει αναφερθεί τα μοντέλα εγκλείουν αβεβαιότητες διότι έχουν
και

κάποιες

συγκεκριμένες

δυνατότητες.

Πράγματι

η

αλληλουχία

των

διαδοχικών

υποστυλωμάτων δεν μπορεί να υπολογιστεί στο μοντέλο διότι δεν είναι τόσο λεπτομερείς οι
υπολογισμοί που γίνονται σε αυτή την κλίμακα. Και δεν υπάρχουν άλλα μοντέλα τέτοια
δηλαδή όλα αυτά και τα δι-διάστατα πριν από 5 - 10 χρόνια δεν υπήρχαν ήταν σε ερευνητικό
επίπεδο. Τώρα έχουν μπει σε μια πιο mainstream εφαρμογή και με δυσκολίες και οι
εφαρμογές των μοντέλων δεν είναι απλές, κάνουν 2.5 μέρες το καθένα και έχουν διάφορα
θέματα. Άρα, λοιπόν όλοι οι υπολογισμοί βρίσκονται στα όρια των τεχνικών δυνατοτήτων. Οι
όποιες ενστάσεις είναι κατανοητές, αλλά πρέπει κανένας να βλέπει τα αποτελέσματα αυτά με
κάποια επιφυλακτικότητα και να εκτιμάει αν τα αποτελέσματα στην πραγματικότητα μπορεί να
είναι λίγο χειρότερα ή λίγο καλύτερα.
Ερ. Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Τέθηκε η ερώτηση αν η υδραυλική συμπεριφορά και η υδραυλική ανύψωση που πιθανώς να
προκαλεί αυτή τη διαδοχική αλληλουχία έχει ενσωματωθεί μέσα στο μοντέλο.
Απ. Δ. Ζαρρής: Ένα άλλο θέμα είναι ότι το κλειστό κομμάτι όπως μοντελοποιήθηκε στο
δυσδιάστατο δεν μπορεί να ενσωματωθεί αυτή η δυνατότητα (υπο πίεση ούτε να βγαίνουν τα
νερά πάνω μέσω των φρεατίων υδροσυλλογής). Φαίνεται ότι μπαίνει υπο πίεση το κλειστό
κομμάτι. Είναι κατανοητό ότι υπάρχουν θέματα περιορισμού του λογισμικού.
Ερ. Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Τέθηκε η ερώτηση αν το ότι υπάρχει turbulent flow λόγω αυτών των 500 - 600 εμποδίων
ενσωματώνεται μέσα στο μοντέλο.
Ερ. Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Τέθηκε η ερώτηση αν το ότι υπάρχει επιστροφή του νερού στη γωνία στο κλειστό σημείο ή
η

πιθανώς στη διακοσιοστή (200 ) κολώνα μοντελοποιείται. Εάν, δηλαδή, αυτά είχαν
συμπεριληφθεί στη μοντελοποίηση κατά πόσο θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Και αν δηλαδή θα
αποδεικνυότανε ότι ο ποταμός Κλήμος να είναι ο πιο σημαντικός ποταμός που επηρεάζει
3000 άτομα σε σχέση με άλλους ποταμούς συνολικά και πλημμυρίζει ακόμα περισσότερο.
Από,τι φαίνεται τα μοντέλα δεν είναι τόσο εξειδικευμένα και δεν περιέχουν τα εμπόδια. Ο
Δήμος Έγκωμης αυτή τη στιγμή ως πιο σοβαρή περιοχή που πλημμυρίζει και όπου
επηρεάζονται 3000 άτομα στην 20ετία και μέσα στην μελέτη αναφέρεται ότι πλημμυρίζει όχι
στην 20ετία σε όλο το μήκος του αλλά σε λιγότερα έτη.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Υδραυλικά για να επιλυθεί αυτό, δηλαδή η ελεύθερη ροή χρειάζεται
φυσικό μοντέλο για να υπολογιστεί με την τριβή και τους στροβιλισμούς που υπάρχουν πόσο
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ανυψώνεται η στάθμη. Αν ο οχετός παρόλα τα εμπόδια γίνει υπο πίεση θα περιοριστεί το
φαινόμενο αλλά γενικά στην υδραυλική επειδή υπάρχουν αβεβαιότητες αυτής της μορφής
αυτό που εφαρμόζεται είναι η οριακή διαστασιολογημένα. Έτσι λοιπόν επιλέγεται ένας
συντελεστής ασφαλείας (Freeboard) και όταν ένας οχετός επιθυμείται να λειτουργεί με
ελεύθερη ροή αφήνεται ένα freeboard 0.5m έτσι ώστε να πάρει την παροχή που θέλει 0.5m
ασφάλεια, και έτσι διαστασιολογείται με ασφάλεια. Αυτή είναι η αντιμετώπιση που αναφέρεται
ή στη συγκεκριμένη περίπτωση αντί να λειτουργεί οριακά και έτσι να μελετάται να γίνει ένα
έργο ανάσχεσης ανάντη, να περιοριστεί δηλαδή η παροχή αιχμής, ώστε να επιτευχθεί να
διοδευτεί η παροχή. Αυτά είναι τα επιστημονικά εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα στους
μηχανικούς.
Εισήγηση - Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Το μοντέλο θα βγάλει αποτελέσματα αναλόγως με την αξία του ίδιου μαθηματικού μοντέλου
και των δεδομένων. Όμως αν υπάρχουν εξακόσια (600) εμπόδια μέσα στον ποταμό και αν
αυτό ήταν μοντελοποιημένο τότε τα αποτελέσματα θα ήταν σοβαρά και τραγικά. Εφόσον
αποδεικνύεται ότι αυτός ο ποταμός είναι πολύ σημαντικός και επηρεάζονται τόσα άτομα η
εισήγηση είναι να γίνει πιο αναλυτική μοντελοποίηση πριν ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα (έργα
ανάσχεσης, αλλαγή πορείας ποταμού κτλ).
Απ. Π. Παναγόπουλος: Δεν επιδέχεται πιο λεπτομερής ανάλυση. Αυτό που ειπώθηκε από
την κ. Τριανταφύλλου είναι ότι το φυσικό μοντέλο είναι κάτι άλλο, φτιάχνεις δηλαδή σε
μικρογραφία τη ροή σε ένα εργαστήριο υδραυλικής, έχει και αυτό τα θέματά του διότι δεν είναι
όλα σε σμίκρυνση, υπάρχουν φαινόμενα κλίμακας. Όταν σχεδιάζεις ένα φράγμα και θες να
δεις τη λειτουργία του υπερχειλιστή που είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που φεύγουν τα νερά
με μεγάλη δύναμη κτλ. δεν γίνεται αυτό με μαθηματικό μοντέλο γίνεται με φυσικό μοντέλο σε
εργαστήρια και διερευνούν ακριβώς πως ανταποκρίνεται. Είναι και αυτό ένα εργαλείο που
μπορεί κανένας να το αξιοποιήσει. Το μαθηματικό μοντέλο δεν προχωράει περαιτέρω.
Κασιουρή Χριστοφή, Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας
Σχετικά με τους λάκκους των ομβρίων υδάτων αναφέρεται το γεγονός ότι σε κατοικημένες
περιοχές που έγινε το αποχετευτικό σύστημα και ενώθηκαν οι κατοικίες και δημιουργήθηκαν
οι σηπτικοί λάκκοι πλέον σε αποστράγγιση, όταν γίνει η αποστράγγιση της γης το χώμα
συρρικνώνεται. Για παράδειγμα στον Αη Δεμέτη επειδή το έδαφος είναι αργιλώδες πήραν
κλίση κάποια σπίτια και κάποιες πολυκατοικίες και σκέφτονται τώρα οι ειδικοί τι θα κάνουν, αν
θα ξαναγεμίσουν τους απορροφητικούς λάκκους. Έτσι η κάθε περιοχή που ενώνεται με
αποχετευτικά συστήματα έπρεπε δια νόμου να απαιτείται να καθαρίζεται ο λάκκος και τα
όμβρια τα οποία κατεβαίνουν μέσα στο λάκκο απορρόφησης με σκοπό να μείνει στερεή η γη
και να μην υπάρχει πρόβλημα εμπλουτισμού αλλά και των κατοικιών.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Στις προτάσεις των επίμαχων περιοχών είναι να μελετηθεί τοπική
ανάσχεση στον ποταμό Κλήμο είναι να εξεταστεί για προστασία των κατάντη περιοχών.
Προτείνεται να διερευνηθεί ανάσχεση έτσι ώστε η αντιπλημμυρική παροχή να είναι μικρότερη.
Απ. Δ. Ζαρρής: Έχουν προταθεί δυο (2) μέτρα: 1) Στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου
που έχει σημαντικές απορροές να δημιουργηθεί μια λίμνη κατακράτησης, να μαζεύονται τα
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νερά και να μην έρχονται αυτά προς τα κάτω και 2) σε αυτό το σημείο που δημιουργεί το
πρόβλημα πριν μπει στο κλειστό κομμάτι αυτό που έχει μεγάλη κλίση να γίνουν κάποια έργα
με αναβαθμούς ώστε να μειωθεί η κλίση, να μειωθεί η ταχύτητα ώστε να μη δημιουργείται
αυτή η ανύψωση του νερού.
Εισήγηση - Χρήστος Παπαλεοντίου, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφόσον σε όλη την Ευρώπη και σε διάφορες χώρες υπάρχουν
μελέτες που αφορούν την αποκατάσταση των ποταμών και την επαναφορά τους στην φυσική
κατάσταση. Δεν είναι ανάγκη να γίνει αυτό από τώρα, απλά να ενσωματωθεί στο μοντέλο
χωρίς την κάλυψη να φανεί τι αποτέλεσμα έχει.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Πάλι θα έχει υπερχείλιση.
Απ. Ν. Νεοκλέους: Εξαντλήθηκε το θέμα και στην προηγούμενη διαβούλευση. Φαίνεται ότι
ήδη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον ποταμό Κλήμο και μια από τις εισηγήσεις είναι οι
δεξαμενές κατακράτησης και κάποια έργα που πρέπει να γίνουν. Τη Δευτέρα έγινε επί τόπου
επίσκεψη μαζί με τον Δήμο Έγκωμης και το ΕΤΕΚ με σκοπό να εξετασθεί το όλο θέμα που
έχει προκύψει εκεί και η περιοχή πάνω από τον Κλήμο που είναι το αεροδρόμιο πιο ψηλά
είναι περιοχή που δεν έχει ακόμα να αναπτυχθεί. Σε αυτή την περιοχή δεν έρχονται τα νερά
και στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει καν διαμορφωμένη κοίτη ποταμών ή αργακιών επομένως,
μελλοντικά θα είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα και πρέπει να μελετηθεί. Ένα από τα
μέτρα που προτείνεται τώρα αφορά τις δεξαμενές κατακράτησης ή ακόμα και εκεί που
υπάρχει τώρα που είναι το κλειστό κομμάτι κάπου προτείνεται να εφαρμοστούν κάποια μέτρα
πχ. τοποθέτηση παγίδων κλπ. γιατί εκεί ένα σημαντικό πρόβλημα είναι όλα αυτά τα κλαδιά
που έρχονται από την περιοχή που δεν είναι κατοικήσιμη και έτσι καταλήγουν και κλείνουν
τους οχετούς εκεί που είναι κλειστά τα τμήματα. Υπάρχουν και πιο πάνω κλειστά κομμάτια,
συνεπώς, η θέση του ΤΑΥ και η απόφαση του διευθυντή στο συγκεκριμένο έργο είναι ότι δεν
θα δοθεί συγκατάθεση να εφαρμοστεί μια λύση που θα χειροτερεύει την κατάσταση. Στο
σημείο της συμβολής των δυο ποταμών πράγματι φαίνεται ότι αναβλύζει το νερό είτε υπάρχει
υδραυλικό άλμα είτε είναι αυξημένες οι ποσότητες του νερού δημιουργείται πρόβλημα. Η
Έγκωμη είναι από τις λίγους Δήμους που έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τα όμβρια
ύδατα το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή. Παρόλα αυτά το θέμα με τις σχάρες που
επισημάνθηκε προηγουμένως, φάνηκε ότι αρκετές ήταν μισόκλειστες στην τελευταία επί
τόπου επίσκεψη.

5. Παγκύπρια ημερίδα (19/02/2016)
Β’ ΜΕΡΟΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Ερ. Άννα Χαραλάμπους , Δήμο Λακατάμιας
Στις πολεοδομικές ζώνες εκατέρωθεν του ποταμού Πεδιαίου υπάρχει η λεγόμενη ζώνη
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προστασίας η οποία καθορίζεται με τα γράμματα ΔΑ. Τέθηκε η ερώτηση αν έχει μελετηθεί
κατά πόσο τα όρια αυτής της ζώνης είναι τα ίδια με το λεγόμενο πλευρικό πεδίο των 20 ετών
ή των 100 ετών. Πιο συγκεκριμένα, έχει παρουσιαστεί εδώ με τρία χρώματα, το κόκκινο πχ.
δείχνει ότι υπερβαίνει την ζώνη προστασίας.
Απ. Δ. Ζαρρής: Σε κάθε περιοχή που πλημμυρίζει καταγράφονται οι εκτάσεις που
πλημμυρίζουν και ότι είναι ζώνη προστασίας, δηλαδή, για κάθε περιοχή καταγράφεται αυτό,
όπως έχει καταγραφεί και στον Πεδιαίο, δηλαδή τόσο ποσοστό (%) της περιοχής που
κατακλύζεται αποτελεί τη ζώνη προστασίας προφανώς. Βέβαια υπερβαίνει την ζώνη
προστασίας, δηλαδή στην 100ετια και στην 500ετια.
Απ. Κ. Αριστείδου: Πρώτη φορά γίνονται χάρτες πλημμύρας στην Κύπρο, άρα στις
πολεοδομικές ζώνες προστασίας που είχαν γίνει πιο παλιά για τους ποταμούς, δεν υπήρχε
αυτή η γνώση, οπότε σίγουρα δεν υπάρχει σύμπτωση των ζωνών προστασίας με τα
πλημμυρικά πεδία. Τώρα που υπάρχουν τα πλημμυρικά πεδία θα γίνονται αναθεωρήσεις των
ζωνών όπως είναι και η πρόταση σε ένα από τα μέτρα να λαμβάνονται υπόψη στην
αναθεώρηση οι ζώνες προστασίας στο πολεοδομικό.
Ερ. Άννα Χαραλάμπους, Δήμος Λακατάμιας
Αναφέρθηκε πως θα ληφθεί υπόψη το πλημμυρικό πεδίο με τις ζώνες προστασίας. Η ζώνη
προστασίας που υπάρχει στον Πεδιαίο είναι καθαρά χαλίτικη γη. Επομένως, τέθηκε η
ερώτηση ότι εάν το πλημμυρικό πεδίο επεκτείνεται και στην οικιστική ζώνη που ανήκει σε
ιδιοκτήτες πως θα αντιμετωπίζεται το φαινόμενο αυτό και αν θα απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη
της γης που είναι εντός του πλημμυρικού πεδίου 20ετίας να αναπτύξει την γη του όπως έχει
παρατηρηθεί σε άλλες περιπτώσεις. Ενδεικτικά στον ποταμό της Γερμασόγειας υπάρχει
αρκετή ιδιόκτητη γη η οποία πλέον καθορίστηκε ότι θα είναι προβληματική και ότι δεν θα
μπορεί να αναπτυχθεί. Ίσως η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για το πως θα
αποζημιώνονται αυτοί που έχουν ιδιωτική περιουσία γιατί θα τους απαγορεύσει να χτίσουν.

Απ. Κ. Αριστείδου: Το μέτρο που προτείνεται όπως ισχύει και στις ζώνες προστασίας των
φραγμάτων πόσιμου νερού και σε άλλες περιπτώσεις, είναι η μη περεταίρω αύξηση των
δικαιωμάτων ανάπτυξης μέσα στις ζώνες προστασίας. Όμως τώρα αν είναι γεωργική ζώνη
εκεί όταν είναι γνωστό ότι είναι περιοχή που πλημμυρίζει, η πρόταση του μέτρου είναι να μην
μετατραπεί σε οικιστική. Επίσης, άλλο η χαλίτικη γη που είναι η κοίτη του ποταμού, όπου η
κοίτη όλων των ποταμών σχεδόν είναι χαλίτικη γη και κάποιοι ποταμοί έχουν μεγάλο πλάτος
κοίτης όπως είναι ο Πεδιαίος. Εκτός από αυτό όμως υπάρχουν και πολεοδομικές ζώνες
προστασίας των ποταμών που περιλαμβάνουν και ιδιωτικά τεμάχια που είναι ένθεν και ένθεν
των ποταμών και αυτό γινότανε και από παλιά από την πολεοδομία. Τον τελευταίο καιρό όταν
γίνονται αναθεωρήσεις των πολεοδομικών ζωνών η πολεοδομία ζητάει τις απόψεις του ΤΑΥ
για το πλάτος αυτών των ζωνών πέρα από την χαλίτικη γη ένθεν και ένθεν των ποταμών που
πρέπει να προστατευτούν για σκοπούς πλημμύρας, αλλά και για σκοπούς προστασίας των
οικοσυστημάτων των ποταμών της παρόχθιας ζώνης καθώς και για τους σκοπούς της
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Οδηγίας - Πλαίσιο για τα νερά.
Εισήγηση - Αντώνης Τουμαζής, Πολιτικός μηχανικός
Εισήγηση μέτρου: Να υπάρχει ένας φορέας αρμόδιος για τις πλημμύρες ο οποίος να ελέγχει
την εφαρμογή όλων αυτών των προτάσεων που προτείνονται στη μελέτη. Αυτή την στιγμή
πολλοί γνωρίζουν ότι κατασκευάζεται δρόμος ο οποίος διακόπτει έναν ποταμό και ο οποίος
δεν υπάρχει στα κτηματικά σχέδια και δεν υπάρχει κανένας φορέας ο οποίος να ελέγχει την
κατάσταση αυτή και το παράδοξο είναι ότι αυτός που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του
δρόμου είναι ττο ΤΑΥ. Δεν παραβιάζεται καμιά νομοθεσία γιατί ο ποταμός δεν είναι
εγγεγραμμένος και δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να είναι υπεύθυνος για να
διασφαλίσει ότι όλοι οι ποταμοί είναι συνεχόμενοι που πολύ ορθά εντοπίστηκε στη μελέτη.
Και αυτό αποτελεί αδυναμία της Κυπριακής πολιτείας που υπάρχει δηλαδή αυτός ο
κατατεμαχισμός των αρμοδιοτήτων, το κτηματολόγιο δηλαδή να χαράσσει τους ποταμούς
αλλά δεν είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι είναι συνεχόμενος ο ποταμός και πολύ ορθά επί
Αγγλοκρατίας που έγινε η αποτύπωση, αποτυπωνόταν που υπήρχε κοίτη του ποταμού, δεν
αποτυπώνονταν εκεί που περνά το νερό. Αυτή ήταν η φιλοσοφία τότε, τώρα έχει ξεπεραστεί
αυτό. Επομένως, εκφράζεται ο προβληματισμός για το ποια είναι αυτή η υπηρεσία που
πρέπει να διαθέτει και τα μέσα και την νομοθετική αρμοδιότητα να εφαρμόσει όλα αυτά τα
μέτρα.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Υπεύθυνος για την εφαρμογή τις Οδηγίας για τις πλημμύρες στην
Κύπρο, για την ίδια την Οδηγία είναι το ΤΑΥ. Για την εφαρμογή των μέτρων είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών ίσως εδώ υπάρχει ο διχασμός λίγο που μπορεί να προκαλέσει.
Απ. Μαριλένα Παναρέτου (ΤΑΥ): Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για τον
συντονισμό της εφαρμογής της Οδηγίας .
Απ. Κ. Αριστείδου: Όσον αφορά των καθορισμό των αρμοδιοτήτων και όσον αφορά τους
ποταμούς και τα υδατορέματα, την προστασία και την διαχείρισή τους, με βάση την νομοθεσία
υπεύθυνο είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Όσον αφορά την διαχείριση των
ομβρίων υδάτων με βάση το σημερινό πλαίσιο είναι στην αρμοδιότητα των κοινοτήτων και
των δήμων και σε κάποιες περιοχές τα Συμβούλια Αποχετεύσεως έχουν αναλάβει την
διαχείριση των όμβριων και υπάρχει και ένα μέτρο το οποίο εισηγείται εδώ ότι θα πρέπει να
αναληφθούν η διαχείριση των ομβρίων από τα Συμβούλια Αποχετεύσεως σε όλες τις πόλεις
και να επεκταθούν σε επαρχιακό επίπεδο. Επίσης όσον αφορά το πρόβλημα της ασυνέχειας
των ποταμών υπάρχει το μέτρο που προτείνεται (ήδη γίνεται από το ΤΑΥ μια μελέτη να
εντοπιστούν αυτά τα προβλήματα και σε συνεργασία με το κτηματολόγιο τουλάχιστον για τους
μεγάλους ποταμούς με λεκάνη απορροής πάνε από 1 τ. χλμ.) να αποκατασταθεί η πορεία
τους εκεί που δεν υπάρχει. Διότι, όντως είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτό. Άρα,
η διαχείριση και ο συντονισμός των θεμάτων των πλημμυρών μπορεί να γίνει συνεργασία με
το ΤΑΥ που θα έχει την διαχείριση των ποταμών που είναι οι αποδέκτες των ομβρίων και το
κυρίως δίκτυο που θα ελέγχει τις επεμβάσεις στα έργα που γίνονται στους ποταμούς σε
συνεργασία με τα επαρχιακά Συμβούλια Αποχετεύσεως που θα διαχειρίζονται τα όμβρια τις
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κάθε επαρχίας. Αυτή είναι η εισήγηση και περιλαμβάνεται στα μέτρα.
Ερ. Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
Εντύπωση προκαλεί το μέτρο που λέει ότι στην περίπτωση πλημμύρας 1 προς 100 χρόνια
και 1 προς 500 χρόνια θα τοποθετηθούν σακούλια άμμου κάθετα στην οδό Χείλωνος με
σκοπό τη δημιουργία προσωρινού φράγματος. Δηλαδή, η ερώτηση αφορά το γεγονός ότι αν
υπάρξει μια πλημμύρα των 100 χρόνων η λύση είναι ότι στις επόμενες δύο ώρες να
τοποθετηθούν σακούλια άμμου. Αντίθετα, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι το να βάλεις σακούλια
άμμου θα είναι κάτι δύσκολο αφού υπάρχει υπερχείλιση και εξαπλώνεται στην περιοχή. Αυτό
ίσως δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί στις 2 με 3 ώρες ότι υπάρχει
πλημμύρα των 100 χρόνων για να πάει να βάλει τους σάκους στα επόμενα 10 λεπτά.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Όχι, προφανώς δεν είναι έτσι η υλοποίηση και δεν είναι γνωστό πως
εξελίσσεται το φαινόμενο. Θα πρέπει να αναθεωρούνται τα ήδη υφιστάμενα master plans τα
οποία υπάρχουν.
Απ. Δ. Ζαρρής: Αυτό διαπιστώθηκε γιατί στην συγκεκριμένη γέφυρα υπάρχει υπερχείλιση
στην 100ετία και την 500ετία και αυτή εξαπλώνεται σε αρκετά μεγάλο κομμάτι, άρα στόχος
είναι να γίνει προσπάθεια να σωθεί λίγο αυτή η κατάσταση. Αναφέρεται λοιπόν ότι εάν εκεί
δίπλα υπάρχει μια εγκατάσταση της Πολιτικής 'Άμυνας που θα μπορούσαν εκεί επί τόπου να
τα βάλουν με στόχο να μειωθεί λίγο το εύρος της κατάληψης. Για αυτό το λόγο προτείνεται να
μπουν για να μένει στην κοίτη.
Απ. Κ. Αριστείδου: Αυτή είναι μια πρακτική που γίνεται σε όλες τις χώρες στον κόσμο και
μάλιστα υπάρχει και μηχανισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος έχει κινητά φράγματα
τα οποία μπορούν να τα στείλουν από άλλη χώρα σε περίπτωση πλημμύρας και αυτό είναι
κάτι που γίνεται παντού όταν τείνει να υπερχειλίσει μια κοίτη, κάνεις ανάχωμα για να κόψεις
τα νερά προσωρινά.
Ερ. Χαράλαμπος Δημητρίου, ΤΑΥ
Αναφέρθηκε κάτι για master plans τα οποία όπως ειπώθηκε και από την προηγούμενη
συνάντηση θα είναι και στις ανεπτυγμένες περιοχές;
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Ειπώθηκε προφορικά ότι θα πρέπει να αναθεωρούνται και τα ήδη
υφιστάμενα master plans τα οποία υπάρχουν.
Παρατήρηση - Αντώνης Τουμαζής, Πολιτικός μηχανικός
Μια άλλη παρατήρηση είναι σχετικά με τις αστικές πλημμύρες. Η Οδηγία αφήνει προαιρετικό
το θέμα για τις urban floods και όπως παρουσιάστηκε εδώ τα φαινόμενα στην Κύπρο είναι
flash floods (=ταχυ-πλημμύρες). Η Λάρνακα πχ. που δεν έχει ποταμό είναι γνωστό ότι είναι
κατασκευασμένη με το σύστημα των αντλιοστασίων, είναι χαμηλή η στάθμη του φυσικού
εδάφους μαζεύονται σε 11 αντλιοστάσια αυτή τη στιγμή και με αντλίες βγαίνουν πιο ψηλά σε
κανάλι. Αυτά είναι σχεδιασμένα για περιόδους επαναφοράς πολύ μικρότερες των 20 ετών
μιλάμε για 5ετία 20 % πιθανότητα σε 1 χρόνο. Αυτές οι περιοχές δεν εμπίπτουν στην Οδηγία,
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και η εισήγηση αφορά επειδή είναι τόσο μεγάλη η σπουδαιότητα των περιοχών αυτών θα
μπορούσε η Κύπρος να επεκτείνει την νομοθεσία και να ενσωματωθούν αυτές οι περιοχές
μέσα στην κυπριακή νομοθεσία Εξάλλου η Λάρνακα είναι αστική περιοχή και οι ζημιές από
πλημμύρα της 20ετίας και 100ετίας θα είναι πολύ πιο σοβαρές παρά σε άλλες από τις 19
περιοχές. Το ίδιο επίσης γίνεται και για την Αγία Φύλα στη Λεμεσό.
Σημείωση - Μιχάλης Καϊλής, Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού - Νήσου
Σε συνέχεια της αναφοράς του κ. Τουμαζή, αναφέρθηκε επίσης ότι από τις τρεις (3)
πλημμύρες που αντιμετώπισε η περιοχή (Πέρα Χωριού και Νήσου) οι δύο (2) ήταν πολύ
μεγάλες πλημμύρες με αρκετές συνέπειες. Οι πλημμύρες έλαβαν χώρα έξω και μακριά από
την κοίτη του ποταμού που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο και υπήρξαν και περιπτώσεις που
πλημμύρισαν 70 – 100 σπίτια, επιχειρήσεις ή βιομηχανίες. Το συγκεκριμένο Σχέδιο που
φαίνεται πολύ ωφέλιμο σε σχέση με τον ποταμό, δεν προσφέρει όμως μέτρα για την
ασφάλεια των ρεμμάτων που διασχίζονται από την οικιστική περιοχή που μπορεί να έρχονται
από άλλες κατευθύνσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί το έργο, να γίνει πιο
συγκεκριμένο για τις περιοχές οι οποίες έχουν καταγραφεί και βρίσκονται και στα διάφορα
αρμόδια τμήματα και μπορούν ανά πάσα στιγμή να δοθούν οι ανάλογες πληροφορίες. Είναι
πολύ σημαντικό διότι στην ουσία έγινε όλη αυτή η εργασία που διήρκησε αρκετά χρόνια και
ουσιαστικά δεν έχει καλύψει τις περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν τα πιο συχνά προβλήματα
πχ. από το 2011 - 2013 κάθε δύο ή τρία χρόνια παρουσιάστηκαν τέτοια προβλήματα τα οποία
καλό είναι να αναφερθεί ότι είναι της εποχής. Ίσως οι προηγούμενες φορές που
παρουσιάστηκαν τέτοια πράγματα να ήταν πριν 50 χρόνια και ξαφνικά μέσα σε μια 5ετία
εμφανίστηκαν αυτές οι τρεις περιπτώσεις οπότε τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Αυτό μπορεί να γίνει την επόμενη διαχειριστική περίοδο το 2018.
Μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί οι 19 περιοχές όπου ήταν του πολύ σημαντικού κινδύνου
πλημμύρας και δεν μπορεί να αναφερθεί όλη η Κύπρος στο 1ο Σχέδιο. Θα επεκταθεί στον
επόμενο κύκλο.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας δεν καλύπτεται όλο το
πρόβλημα αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της Κύπρου γιατί είναι μια πολύ βαριά
διαδικασία (να γίνουν δηλαδή όλα τα βήματα που απαιτεί η Οδηγία) συνεχίζεται η διαδικασία
και κατασκευάζονται και μελετώνται αντιπλημμυρικά έργα καθώς και έργα αποχέτευσης
ομβρίων με τον κλασσικό τρόπο και σε όλες τις άλλες περιοχές. Δεν σημαίνει ότι θα
σταματήσει η διαδικασία και όλα τα έργα που προτείνονται θα παραμείνουν μόνο αυτά, αλλά
στις αστικές περιοχές σχεδιάζονται γενικά για 2 - 5 χρόνια. Τα δίκτυα δεν μπορούν να γίνουν
για 20, 50, 100 που ζητάει η Οδηγία, ενδεχομένως, τα αντλιοστάσια να είναι για μεγαλύτερη
παροχετευτικότητα αλλά τα δίκτυα θα πρέπει αναγκαστικά να είναι για μικρότερες παροχές.
Άρα, στην περίοδο 20ετίας αναπόφευκτα θα συναντώνται πλημμύρες. Αυτό που θα
μπορούσε να γίνει ήταν τα οριζόντια μέτρα ετοιμότητας να επεκταθούν και στις «επίμαχες»
περιοχές της Λάρνακα. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, όλα τα μικρότερα σημεία αντιμετωπίζονται
με άλλους τρόπους.
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Απ. Κ. Αριστείδου: Καταρχάς, όσον αφορά τις πλημμύρες της πόλης της Λάρνακας, η
Οδηγία δεν λέει ότι οι αστικές πλημμύρες δεν περιλαμβάνονται, περιλαμβάνονται όλοι οι
σημαντικοί

κίνδυνοι

πλημμύρας.

Η

πόλη

της

Λάρνακας

είχε

αναγνωριστεί

στην

προκαταρκτική αξιολόγηση, ήταν μια από τις περιοχές και συγκεκριμένα ήταν η 20η περιοχή,
αλλά επειδή τότε προγραμματίζονταν σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα για την περιοχή όπως
γράφεται και μέσα στις εκθέσεις της προκαταρκτικής αξιολόγησης θεωρήθηκε ότι τα μέτρα θα
έλυναν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και αποφασίστηκε ότι θα παρακολουθείται η
κατάσταση και αν συνεχίσουν τα προβλήματα θα μπει στον επόμενο κύκλο που είναι ο
κύκλος τώρα. Θα αξιολογηθεί η πρόοδος των έργων και αν δεν λυθούν τα προβλήματα θα
μπει στον επόμενο κύκλο. Επίσης, για την περιοχή του Πέρα Χωριού είναι γνωστά τα
προβλήματα που προέρχονται από παραπόταμους του κυρίως ποταμού. Η πρώτη
αξιολόγηση που έγινε επικεντρώθηκε ώστε να γίνουν με βάση την Οδηγία οι σημαντικότεροι
κίνδυνοι πλημμύρας που ήταν κίνδυνοι από τους μεγάλους ποταμούς κατά κύριο λόγο όπου
αν πλημμυρίσουν προκαλούν ζημιές ή και θανάτους (όπως είχαμε και στις περιοχές εκεί
θανάτους από παρασύρθηκαν λεωφορεία κλπ). Οπότε αυτό ήταν το πρώτο στάδιο και αυτή η
διαδικασία είναι μια διαδικασία που πρέπει να ετοιμάσεις χάρτες, πρέπει να κάνεις τα διάφορα
βήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν συμπεριληφθεί στις 19 περιοχές, δεν θα πρέπει να
γίνουν έργα και μέτρα σε αυτές τις περιοχές. Άλλωστε, τα πιο πολλά μέτρα που προτείνονται
είναι οριζόντια μέτρα και καλύπτουν όλες τις περιοχές. Στην επόμενη φάση θα μπορούν να
ενταχθούν και άλλες περιοχές που είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα. Και στο Πέρα Χωριό
προωθούνται έργα για τα σχετικά πλημμυρικά προβλήματα όπως είχαν γίνει και με τα
δημόσια έργα και έχει γίνει και λίμνη κατακράτησης.
Διευκρίνιση - Ελένη Χατζηχρήστου, Συμβ. Αποχ. Λάρνακας
Σε αστικούς δρόμους σχεδιάζουμε για περίοδο επαναφοράς 1 ανά 2 χρόνια και 1 ανά 5
χρόνια γιατί είναι αδύνατο να σχεδιάζεις για πιο μεγάλες περιόδους επαναφοράς (το έργο που
αναφέρθηκε ο κ.Τουμαζής) για παράδειγμα το έργο ΤΑΦ το οποίο το αντλιοστάσιό του είναι
για περίοδο επαναφοράς 1 προς 5 χρόνια και ήδη είναι ένα τεράστιο αντλιοστάσιο οπότε δεν
γίνεται να γίνεται λόγος για μεγαλύτερες περιόδους επαναφοράς.
Χρίστος Παπαλεοντίου, Πολιτικός μηχανικός, Κάτοικος Δήμου Έγκωμης
Αναφέρθηκε το γεγονός ότι όποτε πλημμυρίζουν οι δρόμοι οι οχετοί είναι άδειοι και ειδικότερα
παρατηρείται ότι ο παραλιακός της Λεμεσού που πλημμυρίζει, η θάλασσα είναι δίπλα και οι
οχετοί είναι άδειοι. Επίσης, η περιοχή Στρόβολου που πλημμυρίζει, ο ποταμός είναι δίπλα, οι
οχετοί είναι άδειοι, ο ποταμός είναι άδειος, οι δρόμοι πλημμυρίζουν για τον ίδιο λόγο. Ο
παραλιακός δρόμος της Πάφου πλημμυρίζει για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Η περιοχή του
Τυμπάκι στην Λεμεσό, παρόλο που έγινε ανακατασκευή των δρόμων μέχρι και 1μ. έφραξε 20
λεπτά και πλημμυρίσανε οι δρόμοι και οι οχετοί ήταν άδειοι.

Επομένως, χρειάζεται ένα

αποτελεσματικό σύστημα αποστράγγισης των δρόμων για να πηγαίνουν τα νερά από το
δρόμο που γίνεται κανάλι μέσα στον οχετό ο οποίος είναι άδειος.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Είναι άδειος γιατί είναι φραγμένος και δεν μπορεί να κρατήσει.
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Πάντως πάνω σε αυτό τουλάχιστον η λεωφόρος Στρόβολου έχει αλλάξει, το σύστημα των
σχαρών και αντί οριζόντιες έχουν τοποθετηθεί στο πλάι στα πεζοδρόμια για υπερχείλιση και
αυτό είναι θετικό άρα δεν θα φράζουν, είναι ένα βήμα. Το παράδειγμα αυτό μπορεί να το
ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι να τις τοποθετηθούν οριζόντια για να μην φράζουν. Άμα
θέλουν οι δήμοι ας το ακολουθήσουν δεν είναι υποχρεωτικό μέτρο. Ήδη κάποιοι προοδευτικοί
δήμοι το υιοθετούν.
Απ. Π. Παναγόπουλος: Έχει σχεδιαστεί τώρα μετά την διαβούλευση και θα περιληφθεί ένα
μέτρο για την βελτίωση των σχαρών διότι οι σχάρες είναι μικρές, δεύτερον, έχουν μικρά
ανοίγματα και τρίτον δεν επιτρέπουν την πλευρική υπερχείλιση. Δηλαδή, θα πρέπει να
υπάρχει ένα άνοιγμα στο πλάι για πλευρική υπερχείλιση. Βέβαια αυτό προφανώς θα γίνεται
σταδιακά, σε βάθος χρόνου, διότι αφορά την αντικατάσταση όλων των σχαρών της Κύπρου.
Σημείωση – Εισήγηση - Άννα Χαραλάμπους, Δήμο Λακατάμιας
Σίγουρα θα πρέπει να παρθούν μέτρα για τις καταστάσεις που υπάρχουν, αλλά για τον
μελλοντικό σχεδιασμό των πόλεων που βασικά υπεύθυνη είναι η Πολεοδομία, εκφράζεται η
άποψη ότι η πολεοδομία δεν δίνει σημασία στα όμβρια νερά. Δηλαδή, για παράδειγμα,
σχεδιάζεται μια περιοχή, η οποία μπαίνει στις οικιστικές ζώνες και μπορεί να βγάζει
περισσότερα οικόπεδα από τα σχεδιασμένα δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει καθόλου πως
είναι υψομετρικά η περιοχή, δηλαδή μπορεί να βάλουν τους χώρους πρασίνου ψηλά και να
βάλουν χαμηλά σπίτια και να δοθούν και άδειες με υπόγεια. Ενώ αντίθετα έπρεπε στα χαμηλά
σημεία να γίνεται μια μελέτη σχετικά με το πλημμυρικό πεδίο με σκοπό οι χώροι πρασίνου να
είναι στα χαμηλά σημεία που είναι να φυτευτούν άρα να μην γίνουν αναπτύξεις κτλ. και να
διασφαλιστεί ότι όταν θα πλημμυρίζει δεν θα επηρεάσει οικονομικά τους δημότες. Επίσης, μια
άλλη εισήγηση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί αφορά τον λεγόμενο οικιστικό αναδασμό
όπως εφαρμόζεται και στην Αλεξανδρούπολη και είναι μεγάλη ανάπτυξη σε ένα κράτος να
μπορεί να εφαρμόζει αστικό αναδασμό. Σχετικά με το master plan ομβρίων θα
αντιμετωπίζεται σφαιρικά με σκοπό να σχεδιάζεται τι διάμετρος (οχετό) να υπολογίζεται και τι
κλίσεις να αφήνονται κλπ. Όμως ο αστικός αναδασμός είναι κάτι διαφορετικό και καλό είναι να
μπει να διερευνηθεί.
Απ. Χαράλαμπος Δημητρίου: Μέσω του master plan μπορεί να λυθεί το πρόβλημα που
αναφέρει η κ. Χαραλάμπους. Απλώς ο στόχος του master plan είναι να αντιμετωπίζεται
σφαιρικά όλη η ανάπτυξη στην περιοχή όχι τμηματικά.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Αξίζει να σημειωθεί πως ο αστικός αναδασμός είναι και πολιτική
απόφαση. Αλλά αυτό που θα μπορούσε γίνει είναι να ενσωματωθεί σα νέο μέτρο είναι να
διερευνηθεί η δυνατότητα. Δεν μπορεί τώρα να μπει και να επιβληθεί αστικός αναδασμός.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου: Μέσω του master plan που αφορά την αποστράγγιση συνολικά θα
γίνονται οι προτάσεις για ενδεχόμενο αστικό αναδασμό προς την Πολεοδομία. Δηλαδή, θα
γίνεται μια συνολική θεώρηση και θα καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις.
Χρίστος Ιωσήφ , Επαρχιακή διοίκηση Λάρνακας
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Έγινε ερώτηση για το ποιο είναι το επόμενο βήμα από αυτά τα αποτελέσματα που έχουν
προκύψει επειδή έχουν προκύψει κάποια συγκεκριμένα έργα τα οποία είναι άμεσης ανάγκης
και αυτά έργα είναι συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, αν το ΤΑΥ θα τα
αναλάβει να τα προωθήσει από μόνο του στους προϋπολογισμούς του, ή αν τουλάχιστον θα
ενημερώσει τα ανάλογα τμήματα και Υπουργεία ότι είναι άμεσης προτεραιότητας για να
αποφευχθούν μελλοντικές πλημμύρες άρα να μπουν στους προγραμματισμούς και
προϋπολογισμούς του κάθε Υπουργείου για άμεση υλοποίηση. Επίσης, τέθηκε η ερώτηση αν
θα υπάρξει ενημέρωση για το αποτέλεσμα και αν θα έρθει το ΤΑΥ στα Υπουργεία να
ενημερώσει για αυτά τα μέτρα
Απ. Π. Χατζηγεωργίου: Αρχικά, θα γίνει μια ιεράρχηση των μέτρων, αλλά το ποιος θα κάνει
το κάθε μέτρο όπως φαίνεται και στο αναλυτικό report υπάρχει 1-2 σελίδες για το κάθε
εισηγούμενο μέτρο όπου αναφέρονται ποιοι φορείς θα το αναλάβουν. Από εκείνους τους
φορείς ο πρώτος που αναγράφεται είναι ο φορέας που θα χρηματοδοτήσει από τους
προϋπολογισμούς του. Άρα αν ο πρώτος φορέας που αναφέρεται είναι η Επαρχιακή
Διοίκηση σημαίνει ότι η Επαρχιακή Διοίκηση θα χρηματοδοτήσει το μέτρο, εάν αναφέρονται
και άλλοι φορείς εκείνοι όλοι μαζί θα εφαρμόσουν το μέτρο. Ούτως ή άλλως για όλα τα μέτρα
που έχουν εισηγηθεί μέχρι στιγμής, επειδή υπάρχει καθοδηγητική επιτροπή, όπως ειπώθηκε
το πρωί, για τη διαχείριση αυτής της σύμβασης, συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι φορείς και η
Επαρχιακή Διοίκηση και η Πολεοδομία και όλοι βασικά που τους αφορούν τα μεγάλα μέτρα
καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών. Με κοινή συναίνεση μπήκαν όλα αυτά τα μέτρα και
είναι γνώστες όλοι οι φορείς που συμμετείχαν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν από τους
προϋπολογισμούς τους στο 3ετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μερικά όμως από τα μέτρα μπορεί
ήδη να έχουν προνοηθεί και να έχουν ενταχθεί, για παράδειγμα ο ΣΑΛΑ που έχει εντάξει στον
προϋπολογισμό του, και υπάρχουν και άλλοι κυβερνητικοί φορείς που μπορεί ήδη να έχουν
ορισμένα. Όσοι δεν το έχουν κάνει, πρέπει στους προϋπολογισμούς τώρα που θα αρχίσουν
να γίνονται και για του χρόνου να χρηματοδοτήσουν για το επόμενο 3ετές δημοσιονομικό
πλαίσιο ανάλογα με το ποια μέτρα έχουν να κάνουν. Τα άλλα τμήματα τα οποία εμπλέκονται
στο κάθε μέτρο είναι αρωγοί που θα προσφέρουν, είτε συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε
τεχνογνωσία.
Ερ. Χρίστος Παπαλεοντίου , Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Δήμου Έγκωμης
1) Με δεδομένο ότι αυτή την στιγμή σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν χιλιάδες
προγράμματα αποκατάστασης των ποταμών στη φυσική τους κατάσταση ως πρώτο
μέτρο για την μείωση των πλημμυρών. Δεν παρατηρήθηκε εδώ ανάλογη εισήγηση για
την μείωση των πλημμυρών εδώ στην Κύπρο και δεδομένου του τεράστιου
προβλήματος που προκλήθηκε από την περίπτωση του ποταμού Κλήμου ο οποίος
αν δεν υπήρχε ένας δημότης αυτή την στιγμή θα ήταν υπόνομος και τα έργα θα
γίνονταν αυτή την στιγμή από πάνω. Θα πρέπει εδώ να αρχίζουν να γίνονται μελέτες
όπως ακριβώς γίνονται σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ολλανδίας
που η μισή είναι κάτω από την θάλασσα οι οποίοι Ολλανδοί κατάλαβαν ότι να
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ενοχλείς την φύση σε τόσο μεγάλο βαθμό δεν είναι το φρόνιμο και το σωστό και
δημιουργείς πλημμύρες.

Τέθηκε, επομένως, η ερώτηση αν το ΤΑΥ θα προτείνει

μελέτες για τους ποταμούς οι οποίοι τσιμεντοποιήθηκαν, είτε γίνανε υπόνομοι κλπ.
και να αφορά έργα αποκατάστασης των ποταμών με σκοπό να επανέρθουν στην
αρχική τους φυσική κατάσταση
2) Επισημαίνεται, επίσης, να μην επιτραπεί ξανά τσιμεντοποίηση του οποιουδήποτε
ποταμού. Και θα πρέπει όλοι να αρχίσουν να σκέφτονται και να αγαπάνε
περισσότερο την φύση για να μειωθούν οι πλημμύρες. Δεν χρειάζονται έργα για να
μειωθούν οι πλημμύρες από ότι φαίνεται στην Κύπρο, αλλά χρειάζονται έργα για να
φύγουν τα έργα που έγιναν μέσα στους ποταμούς. Και αυτό θα πρέπει να είναι το
σχέδιο για τη μείωση των πλημμυρών.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου (1): Για το πρώτο που ειπώθηκε σχετικά με τον Κλήμο, το ΤΑΥ έχει
δώσει τις θέσεις του να μην "κλείσει" το επόμενο κομμάτι του ποταμού το οποίο είχε μπει ως
στόχος να κλείσει και να γίνει ένα γραμμικό πάρκο στο πλάι κατά μήκος του όπως έγινε και
στον Δήμο Στρόβολου, στον Δήμο Λακατάμιας. Άρα, με αυτόν τον τρόπο κατά κάποιον τρόπο
λύνεται το πρόβλημα. Προφανώς δεν είναι έτοιμο το ΤΑΥ τώρα να εισηγηθεί, όσοι ποταμοί
έχουν εγκιβωτιστεί αμέσως να επανέλθουν στην αρχική κατάσταση. Αυτό το γεγονός θα
γίνεται σιγά σιγά μέσα από τα μέτρα που θα προτείνονται.
Απ. Π. Χατζηγεωργίου (2): Η θέση του ΤΑΥ είναι μη τσιμεντοποίηση οποιουδήποτε
ποταμού από τώρα και στο εξής.
Απ. Κ. Αριστείδου (2): Η πολιτική του ΤΑΥ, η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα
του ΤΑΥ, είναι ότι οι ποταμοί θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί με φυσική κοίτη χωρίς
επεμβάσεις και με ζώνη προστασίας ένθεν και ένθεν. Όντως στην Ευρώπη συναντάται το
γεγονός ότι επαναφέρονται οι ποταμοί εκεί που έχουν καναλοποιηθεί, η τάση είναι να
επαναφέρονται στην φυσική τους κατάσταση και υπάρχει και στην Οδηγία κατευθυντήριο
έγγραφο για την λεγόμενη φυσική κατακράτηση με στόχο την επαναφορά των ποταμών. Και
στόχος του ΤΑΥ στο μέλλον θα είναι και αυτός να επανέρθουν οι ποταμοί στην φυσική τους
κατάσταση σε περιοχές που έχουν γίνει επεμβάσεις και υπάρχουν ήδη κάποια μέτρα
υδρομορφολογικής αποκατάστασης ποταμών και στα πλαίσια του σχεδίου διαχείρισης
λεκάνης απορροής.
Απ. Κ. Τριανταφύλλου (2): Στο σχέδιο διαχείρισης ήδη έχουν μπει μέτρα ευαισθητοποίησης
του κοινού για τη σημασία των υδατορεμμάτων. Έχουν ενσωματωθεί επίσης, τα μέτρα που
αφορούν τη διατήρηση της συνέχειας - αποκατάσταση της συνέχειας καθώς και
αποκατάσταση - θεσμοθέτηση ζώνης προστασίας. Στο οριζόντιο μέτρο για την φυσική
αποκατάσταση και αναβάθμιση των υδατορεμμάτων θα συμπεριληφθούν προδιαγραφές και
οδηγίες για τον τρόπο αναβάθμισης οπότε μέσα στις προδιαγραφές αυτές προβλέπεται να
υιοθετηθούν φυσικοί τρόποι περισσότερο αναβάθμισης. Παρόλα αυτά πολλές φορές δεν είναι
πολύ εύκολο να γίνει φυσική αποκατάσταση, δηλαδή επαναφορά της αρχικής κατάστασης,
διότι όταν υπάρχει στενότητα χώρου, τα φυσικά πρανή θέλουν μεγαλύτερη επιφάνεια και
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δυστυχώς θα πρέπει τουλάχιστον να αποφεύγονται να γίνονται επεμβάσεις τέτοιας φύσης
στις νέες περιοχές και όπου είναι δυνατόν και στις υφιστάμενες.

ΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.
Στις πλημμύρες επίσης, εκφράστηκαν διάφοροι προβληματισμοί. Αρχικά, ο μεγαλύτερος
προβληματισμός ήταν το ότι δεν υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας που να χειρίζεται όλο το
θέμα των πλημμυρών και έγινε εισήγηση ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας και όχι
να γίνεται καταμερισμός αρμοδιοτήτων. Επίσης, προβληματισμός σχετικά με τις ζώνες
προστασίας των ποταμών ότι αυτές θα πρέπει να προστατευτούν. Όσον αφορά τις αστικές
πλημμύρες, να δοθεί προτεραιότητα και ειδικά στον επόμενο κύκλο να ενταχθούν ορισμένες
άλλες περιοχές που πιθανόν τώρα να μην έχουν ενταχθεί. Σχετικά με την καναλοποίηση των
ποταμών υπήρξε η εισήγηση σταδιακά να αρχίσουμε μέσω και της ευαισθησίας και την
εφαρμογή πρακτικών μέτρων να προστατεύουμε τους ποταμούς μας με σκοπό να επιτευχθεί
η φυσική αποκατάσταση και η προστασία που πραγματικά επιβάλλει η Οδηγία και που όλοι
επιθυμούμε στο τέλος της ημέρας.
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