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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο σκοπός και το αντικείμενο του Σχεδίου Διαχείρισης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην
Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τη σημασία του πλημμυρικού κινδύνου τον Οκτώβριο του 2007 προχώρησε
στην έκδοση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ που προνοεί για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας. Σύμφωνα με τη Οδηγία:




«Πλημμύρα» σημαίνει η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο, υπό φυσιολογικές
συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό και περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς
χείμαρρους, αστοχία φράγματος, εφήμερα ρεύματα της Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα
σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης.
«Kίνδυνος Πλημμύρας» σημαίνει το συνδυασμό της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των
δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική
κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την πλημμύρα.

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 (ο περί Αξιολόγησης,
Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Βασικός) Νόμος, Ν. 70(Ι)/2010 και ο περί
Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2012, Ν. 153(Ι)/2012)).
Η εναρμονιστική νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2010 καθορίζει ως “Αρμόδια Αρχή” για
την εφαρμογή της το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και ως “Συντονιστική Αρχή” το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Η Γεωγραφική Μονάδα Εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι ολόκληρη η Κύπρος, η οποία με
βάση τις πρόνοιες της Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ έχει προσδιοριστεί σαν μία Περιοχή
Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10,
το οποίο συνάπτεται στην Πράξη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ), η εφαρμογή του κεκτημένου αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Επίσης, το μνημόνιο
συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που αφορά στην ευθύνη για την
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Αρ. 3, το οποίο συνάπτεται στην Πράξη προσχώρησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην ΕΕ, προνοεί για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις Πλημμύρες στις
Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεως του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας στην Κύπρο.
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Στόχος της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των
κινδύνων πλημμύρας ώστε να επιτευχθεί μείωση των αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών στην
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.
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Προκειμένου να αποφευχθούν και να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που απορρέουν από
πλημμύρες στην εκάστοτε περιοχή, η Οδηγία ορίζει ότι πρέπει να καταρτιστούν Σχέδια Διαχείρισης των
Κινδύνων Πλημμύρας. Ειδικότερα, σε εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας η
Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας γίνεται σε τρία κύρια στάδια:
(α)

Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) για κάθε Περιοχή
Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ). Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές για τις
οποίες συμπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να
προκύψουν στο μέλλον.

(β)

Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας σε
επίπεδο ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές. Στους χάρτες αυτούς παρουσιάζονται οι δυνητικές
αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις
οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται με διαφορετικά σενάρια πλημμύρας.

(γ)

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο ΠΛΑΠ για
τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να
προκύψουν στο μέλλον.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας αποτελεί ένα στρατηγικό κείμενο στο οποίο καθορίζονται
οι στόχοι για την Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής
Ποταμού και τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις που προγραμματίζονται για την επίτευξη των στόχων
αυτών. Το ΣΔΚΠ αποτελεί ένα εργαλείο για:
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την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου πλημμύρας
τον εντοπισμό των περιοχών με τον υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας, έτσι ώστε οι δημόσιες
επενδύσεις να απευθύνονται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη
τη διάθεση όλων των οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων που απαιτούνται για τη λήψη
αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
τη διαχείριση του κινδύνου με τρόπο που να μεγιστοποιούνται τα οφέλη στις κοινότητες και στο
περιβάλλον
την περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται με τη διαχείριση των
κινδύνων Πλημμύρας (εθνικό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο).

Σύμφωνα με την Οδηγία και την εναρμονιστική νομοθεσία τo ΣΔΚΠ:




εστιάζει στην πρόληψη, στην προστασία και στην ετοιμότητα. Προκειμένου να δοθεί στους
ποταμούς περισσότερος χώρος, το εν λόγω σχέδιο εξετάζει, όπου είναι δυνατόν, τη διατήρηση
ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς και μέτρα πρόληψης και μείωσης των ζημιών
που προκαλούνται από τις πλημμύρες.
λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτει και παρέχει
ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιοχών αυτών,
εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή συντονισμό εντός των Περιοχών Λεκάνης Απορροής
Ποταμών και προωθώντας την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπισθεί στην
Εθνική και στην Κοινοτική Νομοθεσία.

Η ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμού, στο πλαίσιο της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ και Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αποτελεί στοιχείο της
ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμών. Ως εκ τούτου, οι δύο διαδικασίες
αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους για να εξασφαλίζεται η
αποτελεσματική και εύλογη χρήση των πόρων.

Το παρόν αποτελεί το προσχέδιο για την ετοιμασία του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
της Κύπρου, το οποίο μαζί με το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού που συντάσσεται
την περίοδο αυτή από το ΤΑΥ, θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία διαχείρισης των υδάτων της
Κύπρου για την περίοδο 2016-2021.

1.2 Διαδικασία ετοιμασίας του Σ χεδίου Διαχείρισης

Σ ΧΗΜΑ 1: Σ ΧΗΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΔΚΠ Ο ΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ

Η κατάρτιση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου, λαμβάνει κυρίως υπόψη:




Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εναρμονίζεται στο Εθνικό δίκαιο.
Τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την
τρέχουσα (state-of-the-art) τεχνογνωσία.
Το στοιχεία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και τα στοιχεία των Χαρτών
Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας όπως έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ακολουθείται η διαδικασία της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ) βάσει του Νόμου (Αρ. 102(Ι)/2005), κατά την οποία υλοποιείται η
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το προτεινόμενο Σχέδιο. Η διαδικασία της Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα 4 βασικά στάδια:



Τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων
στο περιβάλλον από το προτεινόμενο Σχέδιο.
Τη διαβούλευση με τους πολίτες.
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Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με βάση την Οδηγία 2007/60/ΕΚ αποτελεί μία επαναληπτική
διαδικασία που χωρίζεται σε εξαετείς κύκλους. Η διαδικασία αυτή συντονίζεται και ευθυγραμμίζεται με
τη διαχείριση των υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ).
Το διάγραμμα ροής που παρατίθεται παρακάτω περιλαμβάνει τα βήματα που προβλέπονται για την
εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στον 1ο Διαχειριστικό της Κύκλο.
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Την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και διαβούλευσης στην
προς έγκριση μορφή του Σχεδίου.
Την παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου.

Η έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό, οι όροι και οι
περιορισμοί που θα προκύψουν κατά την έγκριση της ΣΜΠΕ.

1.3 Η Διαβούλευση για την Ετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης
Η διαβούλευση για την ετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας δίνει τη δυνατότητα σε
όλους να επηρεάσουν τον τρόπο διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο. Απευθύνεται
προς:
 κρατικούς και ημικρατικούς φορείς,
 οργανισμούς ιδιωτικού τομέα,
 κυβερνητικά τμήματα,
 ομοσπονδίες βιομηχάνων,
 τοπικές αρχές,
 επιμελητήρια,
 μη κυβερνητικούς οργανισμούς,
 συνδέσμους καταναλωτών,
 ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
 οργανώσεις γεωργών και κτηνοτρόφων,
 περιβαλλοντικές οργανώσεις,
 ιδιοκτήτες ακινήτων και γης
 επιστημονικούς συνδέσμους,
 ιδιοκτήτες
βιομηχανιών,
βιοτεχνικών,
τουριστικών εγκαταστάσεων
 μελετητικά γραφεία,
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που συμμετέχουν, επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις αποφάσεις διαχείρισης των
κινδύνων πλημμύρας συμπεριλαμβανομένων δράσεων Πρόληψης, Προστασίας,
Ετοιμότητας και Αποκατάστασης
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων στη διαμόρφωση άποψης, αλλά και για την καλύτερη
επεξεργασία και ενσωμάτωση των απόψεων όλων στο τελικό κείμενο του Σχεδίου Διαχείρισης των
Κινδύνων Πλημμύρας, έχει καταρτιστεί ειδικό ερωτηματολόγιο με τα βασικά θέματα που
περιλαμβάνονται στο Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ώστε η γνώμη όλων να βοηθήσει
στη διαμόρφωση ορθότερων και αντικειμενικότερων τελικών προτάσεων για τη Διαχείριση των
Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο.
Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου γίνεται αναφορά στα κεφάλαια του παρόντος τεύχους στα οποία
δίνονται οι απαραίτητες βασικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση γνώμης, ενώ οι ερωτήσεις αυτές
έχουν ενσωματωθεί και στο τέλος του κάθε κεφαλαίου που αναφέρονται, με ευδιάκριτο τρόπο, για τον
ίδιο σκοπό.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο και το αποστείλετε:





ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.flood.wdd.moa.gov.cy, ή
στο email: planning@wdd.moa.gov.cy, ή
στο τηλεομοιότυπο : 22609133, ή
στη διεύθυνση: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110
Παλλουριώτισσα, 1047 Λευκωσία (υπόψη Υπηρεσίας Προγραμματισμού)

μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2016, ώστε να ληφθούν υπόψη και οι δικές σας θέσεις και
προτάσεις στην ετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
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Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαβούλευσης προβλέπονται:



Δύο (2) συναντήσεις (στη Λευκωσία- Λάρνακα-Αμμόχωστο, Πάφο-Λεμεσό) ενημέρωσης του
κοινού.
Τέσσερις (4) συναντήσεις με Ομάδες Φορέων, καθώς και ομάδες και οργανισμούς για συζήτηση,
απάντηση ερωτήσεων και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν κάθε επαρχία.

Στο παρόν κείμενο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Περιλαμβάνει περιγραφή των κύριων φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της Κύπρου που
σχετίζονται με τα ύδατα, καθώς επίσης και συνοπτικά στοιχεία για τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Αναφέρονται οι φορείς που εμπλέκονται στη ΔΚΠ και οι ομάδες που επηρεάζονται από τη ΔΚΠ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Παρουσιάζονται οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση
των Κινδύνων Πλημμύρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και τους εναρμονιστικούς περί
Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμους του 2010 και 2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του πλημμυρικού προβλήματος στις 19 ΠΔΣΚΠ που ανέδειξε η
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κινδύνων
πλημμύρας, με βάση τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας που
έχουν καταρτιστεί και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χαρτών και της κατάστασης από επί
τόπου αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές.

Παρουσιάζονται οι στόχοι για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο (εθνικοί στόχοι)
καθώς και οι πιο ειδικοί στόχοι στην κάθε μία Περιοχή Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας
(ΠΣΔΚΠ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Παρουσιάζεται το προτεινόμενο πρόγραμμα μέτρων για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας και
την επίτευξη των στόχων για την περίοδο 2016-2021. Παρατίθεται το σύνολο των
προγραμματιζόμενων δράσεων και ο προεκτιμούμενος προϋπολογισμός τους.
Τα υποστηρικτικά κείμενα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του ΤΑΥ για τις πλημμύρες.

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;
Ερώτηση 2: Πόσο σημαντική θεωρείτε για την Κύπρο την ετοιμασία Σχεδίου

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

2.1 Φυσικά χαρακτηριστικά - Λεκάνες απορροής
Η Κύπρος βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ των παραλλήλων
34°33' και 35°42' Β και των μεσημβρινών 32°16' και 34°35' Α. Καταλαμβάνει έκταση 9.251 Km 2 (από τα
οποία 5.760Km2 βρίσκονται σε περιοχή όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυβέρνηση
της Κυπριακής Δημοκρατίας) και είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου μετά τη
Σικελία και τη Σαρδηνία. Έχει μέγιστο μήκος 225 km (απόσταση μεταξύ των ακρωτηρίων Δρέπανο και
Απόστολος Ανδρέας) και πλάτος 94 km (απόσταση μεταξύ των ακρωτηρίων Κορμακίτη και Γάτας). Το
συνολικό μήκος των ακτών της είναι 772 km.
Στη μορφολογία της Κύπρου κυριαρχούν οι ενότητες του ορεινού συμπλέγματος Τροόδους και της
γύρω από αυτό λοφώδους περιοχής, της βόρειας οροσειράς (Πενταδακτύλου), της κεντρικής πεδιάδας
(Μεσαορίας) και των παράκτιων πεδιάδων.
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Η Κύπρος έχει έντονο μεσογειακό κλίμα με την τυπική εποχιακή μεταβολή να σημειώνεται έντονα σε
σχέση με τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση. Τα ύψη βροχόπτωσης μεταβάλλονται με το γεωγραφικό
μήκος αλλά και με το υψόμετρο. Στο ανατολικό άκρο του νησιού, στην επαρχία Αμμοχώστου η μέση
ετήσια βροχόπτωση έχει ύψος 320 mm και αυξάνεται προς τα δυτικά φθάνοντας στην επαρχία Πάφου
τα 540 με 550 mm, Εκτός της χωρικής μεταβολής, η ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει και εξαιρετικά
υψηλή χρονική μεταβλητότητα. Κατά μέσο όρο το 80% με 85% της βροχόπτωσης επιστρέφει στην
ατμόσφαιρα σαν εξατμοδιαπνοή, ποσοστό που είναι δυνατόν να φθάνει το 95% τα ξηρότερα έτη. Αυτό
σημαίνει πως, σε ότι αφορά την ετήσια συνεισφορά στους υδατικούς πόρους, η μεταβλητότητα της
βροχόπτωσης ενισχύεται και από την αύξηση του ποσοστού απώλειας προς την ατμόσφαιρα όσο το
ύψος βροχόπτωσης μικραίνει. Αποτέλεσμα είναι τα ξηρά έτη οι όγκοι νερού που προστίθενται στους
πόρους να είναι υποπολλαπλάσιοι αυτών των μέσων ετών.
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Από πλευράς επιφανειακής απορροής, καθοριστικός παράγων είναι ο ορεινός όγκος του Τροόδους
από τον οποίο ξεκινούν πολυάριθμοι μεγάλοι και μικροί ποταμοί. Το σύνολο των 25 σημαντικών, από
πλευράς απορροής, ποταμών και ρεμάτων πηγάζει από τον ορεινό όγκο του Τροόδους. Η συνολική
μέση απορροή στην Κύπρο είναι της τάξης των 300 x106 m3 ετησίως. Μέρος αυτών των απορροών
αποτελεί και τμήμα της τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων. Υδρογραφικά, το νησί της Κύπρου
είναι υποδιαιρεμένο σε 9 υδρολογικές περιοχές (βλέπε Σχήμα στην επόμενη σελίδα).
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην εισαγωγή, σε εφαρμογή του Άρθρου 3 της ΟΠΥ, ολόκληρη η Κύπρος
έχει θεωρηθεί ως μια Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) αποτελούμενη από 70 κύριες
λεκάνες απορροής. Η περιοχή που ελέγχεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
περιλαμβάνει 47 κύριες λεκάνες απορροής.

Σ ΧΗΜΑ 2: Χ ΑΡΤΗΣ Κ ΥΠΡΟΥ

Ο συνολικός πληθυσμός που καταγράφεται στις ελεύθερες περιοχές το έτος 2011 είναι 840.407
κάτοικοι, και σημειώνει αύξηση 21,9% σε σχέση με το 2001. Τα στοιχεία κατά επαρχία δείχνουν ότι ο
πληθυσμός στις επαρχίες Πάφου και Λάρνακας αυξήθηκε με ταχύτερους ρυθμούς από τις άλλες
επαρχίες μέσα στην τελευταία δεκαετία. Στην Κύπρο, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό
του αστικού πληθυσμού αυξάνει διαρκώς σε βάρος του πληθυσμού που διαμένει σε ορεινές και πλέον
μειονεκτικές περιοχές δημιουργώντας ανάλογες πιέσεις στα νερά.
Η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής το οποίο καλύπτει την
περίοδο 2013-2016. Η περίοδος 2008-2013 χαρακτηρίζεται από μείωση το Ακαθάριστου Εγχώριου
προϊόντος κατά 3,5%, σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας από 3,6% σε 15,9% και από
Δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης. Το συνολικό ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε μείωση
της τάξεως του 3,5%, την πενταετία 2008-2013.
Γενικά ο κλάδος της γεωργίας αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας. Αν ληφθούν
υπόψη οι συνδεόμενες και οι συνεπαγόμενες οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από τον
κλάδο της γεωργίας, της δασοκομίας και των τροφίμων, και όχι απλώς οι οικονομικές δραστηριότητες
του πρωτογενή τομέα (ο οποίος συνεισφέρει 2,3% στο ΑΕΠ της χώρας), εκτιμάται ότι, η συνολική
συνεισφορά της γεωργίας στην οικονομία της Κύπρου είναι σημαντική. Ο πολλαπλασιαστής της
άμεσης συμβολής στο ΑΕΠ έχει υπολογιστεί περίπου στο 4. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του ΑΕΠ του
γεωργικού τομέα κατά μία μονάδα μπορεί να προκαλέσει μια τετραπλή ισοδύναμη μείωση στο
συνολικό ΑΕΠ του συνόλου της εθνικής οικονομίας. Ο γεωργικός τομέας, ως σύνολο, έχει να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την απασχόληση και, συνεπώς, στην επίτευξη των
στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ενδεικτικό του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο
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2.2 Ανθρωπογενή χαρακτηριστικά – Βασικές δραστηριότητες
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γεωργικός τομέας είναι το γεγονός ότι τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, με την εκδήλωση της
οικονομικής κρίσης, έχει παρατηρηθεί στροφή παραγωγικών πόρων προς τη γεωργία [ΠΗΓΗ:
ΥΓΑΑ&Π, 2015].
Ο Δευτερογενής Τομέας παρουσιάζει σημαντική μείωση (-44,1%) ως προς την συμμετοχή του στο
Α.Ε.Π σε σχέση με το 2008 (μέση συμμετοχή στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας της τάξεως του 10,6%
περίπου). Η μείωση οφείλεται στους περιορισμούς στους κλάδους της κατασκευής
και της
μεταποίησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εμφανίζεται αύξηση της απασχόλησης στον τομέα
διαχείρισης και επεξεργασίας νερού.
Ο Τριτογενής Τομέας είναι ο επικρατέστερος τομέας οικονομικής δραστηριότητας της Κύπρου με τη
σημαντικότερη συνεισφορά στο ΑΕΠ (κατά 79,1% το 2013) με βασικό κλάδο αυτόν του τουρισμού.

2.3 Υδατικοί Πόροι
Οι κύριες πηγές νερού στην Κύπρο είναι:





τα φράγματα, οι λιμνοδεξαμενές και οι αναβαθμοί,
τα υπόγεια νερά, μέσω γεωτρήσεων,
οι αφαλατώσεις, και
το ανακυκλωμένο νερό.

Στην Κύπρο έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα αναβαθμοί, λιμνοδεξαμενές, 108 φράγματα και
σχετικές αναγκαίες υποδομές που αποτελούν τα ΚΥΕ.
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Εξ αυτών τα Μεγάλα ΚΥΕ που τα διαχειρίζεται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, είναι: το Ενιαίο Σχέδιο
Νότιου Αγωγού (περιλαμβάνει τα Έργα Νότιου Αγωγού, Βασιλικού-Πεντάσχοινου και ΓερμασόγειαςΠολεμιδιών), το Έργο Πάφου, το Έργο Χρυσοχούς -χρησιμοποιείται μόνο για άρδευση - και τα Έργα
της Επαρχίας Λευκωσίας. Επίσης, υπάρχουν τα Κυβερνητικά δίκτυα διανομής ανακυκλωμένου νερού.
Υπάρχει και ένας μικρός αριθμός μικρών ΚΥΕ που αφορούν υδατοπρομήθειες συμπλεγμάτων
Κοινοτήτων, που διαχειρίζονται Επιτροπές στις οποίες προεδρεύει ο οικείος Έπαρχος.
Υπάρχουν 21 οριοθετημένα Συστήματα Υπογείων Υδάτων (ΣΥΥ) στις ελεύθερες περιοχές. Τα 20 είτε
οριοθετούνται εντός του αναπτύγματος του ορεινού όγκου του Τροόδους, είτε τροφοδοτούνται
απευθείας από απορροές που προέρχονται από αυτό. Εξαίρεση αποτελεί το ΣΥΥ των Κοκκινοχωρίων
(CY-1) στην επαρχία Αμμοχώστου. Ωστόσο και αυτό, όμως σε μικρότερο βαθμό, τροφοδοτείται από
τον ποταμό Γιαλιά που πηγάζει από τον ορεινό όγκο Τρόοδος.
Η φυσική τροφοδοσία των ΣΥΥ που βρίσκονται στην περιοχή όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος
από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέρχεται περίπου σε 220x106m3 ετησίως (περίοδος
2008-2013). Στη φυσική τροφοδοσία προστίθενται και οι όγκοι τεχνητού εμπλουτισμού στην περιοχή
Γερμασόγειας με νερό από το ομώνυμο φράγμα και στην περιοχή της Έζουσας, όπου μέσω του
αντίστοιχου εμπλουτιστικού έργου γίνεται αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού της ΕΕΛ Πάφου.
Επίσης, σήμερα λειτουργούν οι μονάδες αφαλάτωσης Λάρνακας, Δεκέλειας, Επισκοπής (Λεμεσού) και
Βασιλικού με συνολική δυναμικότητα 222.000 m 3/ημέρα ή ~73 hm3/έτος1.

1
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Με θεώρηση λειτουργίας στο 90% το χρόνου

3

ΠΟΙΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΚΠ

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάλογος των αρχών/φορέων/οργανισμών που εμπλέκονται
σε θέματα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στην Κύπρο, με σύντομη περιγραφή της δράσης
τους.
Π ΙΝΑΚΑΣ 1: Κ ΑΤΑΛΟΓΟΣ

α/α
1

Φορέας
Υπουργικό
Συμβούλιο

ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤ ΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΚΠ

Δράση
Εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με :
- το λεπτομερέστερο καθορισμό των ΣΔΚΠ
- τη θέσπιση μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης σημαντικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον από ΣΔΚΠ
- τη θέσπιση συντονισμένων και/ή κοινών διαδικασιών εκτίμησης
επιπτώσεων στο περιβάλλον από πλημμύρες˙
- η θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών για την ενημέρωση και τις
διαβουλεύσεις με τις κρατικές υπηρεσίες και το κοινό,
περιλαμβανομένων δημόσιων ακροάσεων˙
- τον καθορισμό του περιεχομένου μελετών που αφορούν σχέδια
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, και
- τα προσόντα των προσώπων που δύνανται να εκπονήσουν
μελέτη.

2

ΤΑΥ

- Εφαρμογή όλων των σταδίων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
- Υλοποίηση μέτρων για την αντιμετώπιση των Κινδύνων
Πλημμύρας
- Καθορισμός Πολεοδομικών Ζωνών Προστασίας Υδατορευμάτων.

3

ΥΠΕΣ

- Παρακολούθηση και συντονισμός εφαρμογής ΣΔΚΠ
- Παρακολούθηση και συντονισμός καταγραφής των ζημιών και
παροχής οικονομικής βοήθειας στου πληγέντες,
- Υλοποίηση επειγόντων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
- Αποκατάσταση ζημιών σε δημόσιες υποδομές

4

ΤΠΣΕΑ-ΥΠΕΣ

Συντονισμός και εφαρμογή Σχεδίων Δράσεων για την προστασία και
ασφάλεια του πληθυσμού την ώρα της πλημμύρας

5

ΤΠ

Εκτίμηση έργων για τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και
ετοιμασία γνωματεύσεω

6

ΤΔ

- Διαχείριση δασικών εκτάσεων
- Αναδάσωση λεκανών απορροής
- Υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας (έργα αντιδιαβρωτικής
προστασίας εδαφών)

7

Τμήμα
Γεωργίας/Αλιείας
ΥΓΑΑ&Π

- Καθορισμός καλλιεργειών σε ευάλωτες πλημμύρες περιοχές
- Κατάρτιση Σχεδίου παραχώρησης αποζημίωσης για ζημιές σε
καλλιέργειες που προκλήθηκαν από ακραίες βροχοπτώσεις
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- Γνωμοδότηση επί των αιτήσεων για Πολεοδομικές άδειες για
ανάπτυξη περιοχών που είτε γειτνιάζουν είτε συμπεριλαμβάνουν
τμήματα υδατορεμάτων /υδατορέματα

9

α/α
8

Φορέας
ΤΜ

Δράση
- Συλλογή και διαχείριση μετεωρολογικών δεδομένων
- Διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων για το σχεδιασμό έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας
- Έγκαιρη προειδοποίηση
φαινόμενα

9

ΤΠΟ

για

πιθανά

ακραία

πλημμυρικά

- Επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων αλλαγής χρήσεων γης και
πολεοδομικής ανάπτυξης καθώς και μέτρων αλλαγής τρόπου
δόμησης περιοχών που πλημμυρίζουν.
- Υιοθέτηση μέτρων για την υποβοήθηση της εξασφάλισης των
αναγκαίων καναλιών απορροής ομβρίων σε επίπεδο
πολεοδομικού
προγραμματισμού
(θεσμοθέτηση
ζωνών
προστασίας υδατορευμάτων).

10

ΤΚΧ

- Προστασία κυβερνητικής κατοχής ρεμάτων
- Αδειοδότηση αλλαγών στην κοίτη των ρεμάτων

11

ΤΔΕ

- Κατασκευή και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης όμβριων
υδάτων κύριου οδικού δικτύου
- Εκτέλεση έκτακτων αντιπλημμυρικών έργων

12

ΥΕΕΒΤ

Κατασκευή και συντήρηση έργων αποχέτευσης ομβρίων εντός των
Βιομηχανικών Περιοχών

13

ΟΓΑΚ

Γεωργική Ασφάλιση Αγροτών

14

ΑΔΚ

- Εφαρμογή, όπου απαιτείται, «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών»
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- Προστασία των πολιτών σε συνθήκες πλημμύρας

10

- Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και των πολιτών για τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν για ελαχιστοποίηση των συνεπειών
15

ΠΥ

Παροχή συνδρομής, διάσωση, προστασία

16

Επαρχιακές
Διοικήσεις

- Προγραμματισμός
και
εκτέλεση
αντιπλημμυρικής προστασίας

17

Αστικά Συμβούλια
Αποχέτευσης

Κατασκευή και συντήρηση αποχετευτικών δικτύων ομβρίων,
σύμφωνα με τον κανονισμό τους, εντός της περιοχής αρμοδιότητάς
τους.

18

Δήμοι

- Προστασία ζώνης ρεμάτων μέσω της έκδοσης των οικοδομικών
αδειών

έργων

αποχέτευσης

- Καταγραφή ζημιών σε αστικές περιοχές και συμμετοχή στη
διαδικασία παροχής οικονομικής βοήθειας στους κατοίκους που
θίγονται από πλημμύρες

- Κατασκευή και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης όμβριων
στα όρια της δικαιοδοσίας τους
- Έλεγχος οδών αποστράγγισης ρεμάτων μέσω της αδειοδότησης
ανεξάρτητων οικοδομικών αναπτύξεων

α/α
19

Φορέας
Κοινότητες

Δράση
Κατασκευή και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης όμβριων στα
όρια της δικαιοδοσίας τους

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάλογος φορέων και κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται
από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη
Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας.
Π ΙΝΑΚΑΣ 2: Κ ΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ομάδες και φορείς που
επηρεάζονται
Iδιοκτήτες ακινήτων και γης

ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΚΠ

Τρόπος που επηρεάζονται
- Ενδεχόμενα περιοριστικά μέτρα για την αδειοδότηση δόμησης
σε εκτάσεις που πλημμυρίζουν.
- Ενδεχόμενες επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις εκτάσεων που
κατέχουν για την υλοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας.
- Eνδεχόμενα μέτρα υποχρεωτικής ασφάλισης των κτισμάτων
έναντι πλημμύρας.

Εταιρείες ανάπτυξης γης

- Ενδεχομένους περιορισμούς :
o

στη δόμηση σε εκτάσεις που πλημμυρίζουν.

o

στις χρήσεις γης που επιτρέπονται σε εκτάσεις που
πλημμυρίζουν και στην ανάπτυξη των περιοχών

Οικονομικοί/φορείς
(ιδιοκτήτες
βιομηχανιών,
βιοτεχνικών,
τουριστικών
εγκαταστάσεων)

- Eνδεχόμενα περιοριστικά μέτρα :
o

για την αδειοδότηση χρήσης/ανάπτυξης σε εκτάσεις που
πλημμυρίζουν

o

για πρόσθετη προστασία των ιδιοκτησιών και αλλαγές
στα κτίρια

o

για περιορισμούς στη χρήση των ιδιοκτησιών

- Eνδεχόμενα μέτρα υποχρεωτικής ασφάλισης των κτισμάτων.
Τμήμα
Αρχαιοτήτων
Υπουργείου
Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων

- Ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε μουσεία ή/και αρχαιολογικούς
χώρους για την προστασία τους από τις πλημμύρες

Αγρότες

- Ενδεχόμενους περιορισμούς για το είδος των καλλιεργειών σε
περιοχές που πλημμυρίζουν.

- Ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν σε
θέσεις που γειτνιάζουν με αρχαιολογικούς χώρους

- Ενδεχόμενες επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την
υλοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
- Ενδεχόμενα μέτρα πρόσθετης ασφάλισης της παραγωγής και
του ζωικού κεφαλαίου.
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- Ενδεχόμενες επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την
υλοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
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Ομάδες και φορείς που
επηρεάζονται
Δημοτικές/Κοινοτικές
διοικήσεις

Τρόπος που επηρεάζονται
- Eνδεχόμενα περιοριστικά μέτρα :
o

για
την
αδειοδότηση
χρήσης/ανάπτυξης
δημοτικές/κοινοτικές εκτάσεις που πλημμυρίζουν

o

για πρόσθετη προστασία των δημοτικών / κοινοτικών
κατασκευών

o

για περιορισμούς στη χρήση των δημοτικών/κοινοτικών
κατασκευών και οικοπέδων

σε

- Ενδεχόμενες επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις εκτάσεων που
κατέχουν για την υλοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας.
Τοπικοί Σύλλογοι.

Επηρεάζονται ως ιδιοκτήτες ακινήτων και γης

Μη
κυβερνητικές
οργανώσεις
με
περιβαλλοντικούς
σκοπούς

Ενδεχόμενες αποφάσεις για υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων
με επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι έχουν καταγραφεί όλοι οι φορείς που εμπλέκονται ή επηρεάζονται

από τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας;
Ερώτηση 4:

Θεωρείτε ικανοποιητική την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στις
αρμοδιότητες και το συντονισμό ανάμεσα στους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των
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κινδύνων πλημμύρας;
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4

ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες δράσεις:

4.1 Στάδιο 1:A. Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρα ς
(ΠΑΚΠ).
Το ΤΑΥ, με την από 20/01/2011 Σύμβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), σε εφαρμογή του Άρθρου 4 της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου Άρθρου 6 του εναρμονιστικού νόμου Ν 70(Ι)/2010, έχει εκπονήσει
την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) η οποία περιλαμβάνει :


Περιγραφή των σημαντικών πλημμυρών οι οποίες σημειώθηκαν στο παρελθόν, από τις οποίες θα
μπορούσαν, ενδεχομένως να προβλεφθούν οι σημαντικές αρνητικές συνέπειες παρόμοιων
φαινομένων στο μέλλον και παρουσίαση των λόγων επιλογής των. Καταρτίστηκε αρχείο ιστορικών
πλημμυρών με 468 πλημμυρικά γεγονότα που καλύπτουν την περίοδο από το 1859 μέχρι το 2011,
όπως έχουν καταγραφεί είτε από τοπικές εφημερίδες, ή από το Τμήμα Μετεωρολογίας, το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων και άλλες πηγές.
Η σοβαρότητα των πλημμυρών χαρακτηρίστηκε ως «χαμηλή, μέτρια, υψηλή» και εκτιμήθηκε με
βάση συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με τις επιπτώσεις στους εξής αποδέκτες :
o Ανθρώπινη ζωή (θύματα),
o Υγεία (ανθρώπινη-ρύπανση),
o Οικονομία,
o Περιβάλλον.
Από το αρχείο ιστορικών πλημμυρών προκύπτει ότι για την Κύπρο παράκτιες πλημμύρες και
πλημμύρες από υπόγεια νερά δεν είναι σημαντικές. Οι σημαντικότερες πλημμύρες αφορούν είτε
αστικές πλημμύρες είτε ποτάμιες αιφνίδιες πλημμύρες (flash floods) λόγω του μικρού μεγέθους
των λεκανών απορροής, της απότομης κλίσης του εδάφους, της χαμηλής βλάστησης, της
μεγάλης έντασης βροχόπτωσης και του μικρού χρόνου συγκέντρωσης. Με βάση τα ιστορικά
στοιχεία οι αστικές πλημμύρες αν και συχνότερες από τις αιφνίδιες ποτάμιες πλημμύρες έχουν
μικρότερες συνέπειες. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία από το 1859 μέχρι σήμερα υπήρξαν 39
απώλειες ανθρώπινης ζωής που όλες οφείλονταν σε ποτάμιες αιφνίδιες πλημμύρες.




Εκτίμηση της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών στην εμφάνιση των πλημμυρών.
Αποτίμηση των δυσμενών συνεπειών των πιθανών μελλοντικών σημαντικών πλημμυρών. Για την
αποτίμηση ελήφθησαν υπόψη οι παλαιότερες και πρόσφατες διαφοροποιήσεις στις κοίτες των
ποταμών (φράγματα, εκτροπές, διευθετήσεις, αποχετεύσεις κλπ) καθώς και πρόσφατες
διαφοροποιήσεις στις παρόχθιες περιοχές (αλλαγή χρήση γης, αστικοποίηση κλπ). Στην
ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχές μεταξύ του 1945 και του 2010 έχουν κατασκευαστεί 84
φράγματα και εξωποτάμιες δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 306 εκατ. m3 για άρδευση,
ύδρευση και εμπλουτισμό ΥΥΟ. Τα έργα αυτά, ανάλογα με τη χωρητικότητα αλλά και τη θέση τους
επηρεάζουν το μέγεθος των πλημμυρών που συμβαίνουν στις κατάντη περιοχές.
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o Πολιτιστικά μνημεία,
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4.2 Στάδιο 1:Β. Καθορισμός Περιοχών
Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ).

Δυνητικού

Σημαντικού

Οι ΠΔΣΚΠ αφορούν περιοχές στις οποίες υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν πιθανοί σοβαροί
κίνδυνοι πλημμύρας. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με την από 20/01/2011 Σύμβαση (ΥΥ&Υ
1/2010), εφάρμοσε το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το αντίστοιχο Άρθρο 6 του
εναρμονιστικού νόμου Ν 70(Ι)/2010 και καθόρισε 19 ΠΔΣΚΠ στις οποίες, με βάση τα αποτελέσματα
της μελέτης ΠΑΚΠ, υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας.
Τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την επιλογή των περιοχών είναι τα εξής :
 να αφορούν τμήματα ποταμών με μέγεθος λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 10km2,
 να διέρχονται από ή να γειτνιάζουν με ανεπτυγμένες (ήδη ανεπτυγμένες ή που προβλέπεται να
αναπτυχθούν) πολεοδομικές ζώνες και δομημένες περιοχές : ζώνες κατοικίας, δημόσιων χρήσεων,
βιομηχανικές, εμπορικές, βιοτεχνικές και τουριστικές ζώνες (με κύριους στόχους την προστασία της
οικονομίας, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη ρύπανση), περιοχές προστασίας
στοιχείων ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς). Στην αναγνώριση των περιοχών δόθηκε
έμφαση ώστε να υπάρχουν συνεχείς περιοχές χωρίς κενά (εάν σε μία περιοχή μεσολαβούσε ένα
τμήμα ποταμού χωρίς ανάπτυξη, αυτό συμπεριλήφθηκε ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του
μοντέλου και χάρτη που θα παραχθούν).
 να αφορούν τμήματα ποταμών όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες στο παρελθόν οι οποίες θα
μπορούσαν να συμβούν και στο μέλλον ή να εκτιμάται ότι μπορεί να σημειωθούν πλημμύρες στο
μέλλον λόγω κλιματικών αλλαγών ή σημερινών αναπτύξεων ανεξάρτητα εμφάνισης ή όχι ιστορικής
πλημμύρας.
 Επιπλέον, συμπεριελήφθησαν και επιπρόσθετες περιοχές με μέγεθος λεκάνης απορροής
μικρότερο από 10km2, ή άλλους τύπους πλημμύρας, όπου με βάση τα ιστορικά στοιχεία και τις
παρούσες συνθήκες κρίθηκε ότι ο κίνδυνος από πλημμύρες είναι σημαντικός.
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Οι 19 ΠΔΣΚΠ που προέκυψαν αφορούν σε τμήματα ποταμών και παρουσιάζονται στο Χάρτη του
Σχήματος που ακολουθεί και στον Πίνακα που ακολουθεί. Οι περιοχές κατανέμονται ομοιόμορφα σε
όλα τα αστικά κέντρα της Κύπρου και δεν περιλαμβάνουν ορεινές περιοχές.
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Τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας έχουν παρουσιαστεί στο κοινό
και όλες οι πληροφορίες και εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ

Σ ΧΗΜΑ 3: Π ΕΡΙΟΧΕΣ Δ ΥΝΗΤΙΚΟΥ Σ ΗΜΑΝΤΙΚΟΥ Κ ΙΝΔΥΝΟΥ Π ΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΣΤΗΝ

Κ ΥΠΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
CYAPSFR01
CYAPSFR02
CYAPSFR03
CYAPSFR04
CYAPSFR05
CYAPSFR06
CYAPSFR07
CYAPSFR08
CYAPSFR09
CYAPSFR10
CYAPSFR11
CYAPSFR12
CYAPSFR13
CYAPSFR14
CYAPSFR15
CYAPSFR16
CYAPSFR17
CYAPSFR18
CYAPSFR19
ΣΥΝΟΛΟ

ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΜΗΚΟΣ
(km)

Λευκωσίας

25.30

Κλήμος

Από το Πολιτικό μέχρι και Δήμο
Λευκωσίας
Έγκωμη, Αγ. Δομέτιος

ΕΚΤΑΣΗ
ΛΕΚΑΝΗΣ
(km2)
118.50

Λευκωσίας

5.74

15.00

Παραπόταμος Μέρικα

Κοκκινοτριμιθιά

Λευκωσίας

3.25

11.70

Καλόγερος

Στρόβολος και Βιομηχανική
περιοχή των Λατσιών
Παλιομέτοχο και Αγίοι
Τριμιθιάς

Λευκωσίας

5.62

30.20

Λευκωσίας

5.68

54.90

Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού

Λευκωσίας

7.74

76.90

Αμμοχώστου

3.29

13.30

Λευκωσίας

5.81

101.80

ONOMA ΠOTAMOY
Πεδιαίος

Μερίκας και
Παραπόταμοι Κουτής και
Κατούρης
Αλμυρός - Άλυκος
Ποταμός εισροής και
Λίμνη Παραλιμνίου
Γιαλιάς

Παραλίμνι

Ποταμός Ορμήδειας

Ορμήδεια

Λάρνακα

4.95

24.80

Αρχάγγελος-Καμίτσης και
Παραπόταμος
Ποταμός Καμάρων

Αραδίππου-Λιβάδεια

Λάρνακα

11.30

97.40

Καμάρες Λάρνακας

Λάρνακα

6.64

44.70

Κοσιηνάς

Μεσόγη, Πάφος, Χλώρακας

Πάφου

8.77

13.60

Λιμνάρκα

Πόλη της Πάφου

Πάφου

3.38

15.70

Ποταμός της
Γερμασόγειας
Ποταμός Βαθιάς και
Παραπόταμος Βαθιά
Νέα και παλιά κοίτη
ποταμού Γαρύλλη
Αργάκι του ΜαρκέτουΎψωνας
Κομήτης

Γερμασόγεια

Λεμεσού

6.07

172.30

Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος
και Ανατολική περιοχή Λεμεσού
Πολεμίδια, Λεμεσός (4 Αγ.
Αντώνιος και Καρνάγιο)
Ύψωνας

Λεμεσού

11.75

21.30

Λεμεσού

9.68

103.50

Λεμεσού

3.75

14.20

Λευκωσίας

3.59

5.10

Αργάκι του Βασιλικού
στην Πάφο

Πόλη της Πάφου

Πάφου

7.78

5.50

140.10

940.40

Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι

Αστρομερίτης

4.3 Στάδιο 2. Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και
Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις ΠΔΣΚΠ
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με την από 3/09/2012 Σύμβαση (ΤΑΥ 1/2012) εφάρμοσε το άρθρο 6
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το αντίστοιχο άρθρο 7 του εναρμονιστικού νόμου
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Π ΙΝΑΚΑΣ 3 : ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΠΔΣΚΠ)
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Ν 70(Ι)/2010 και ετοίμασε Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας για
κάθε μία από τις 19 ΠΔΣΚΠ που έχουν προσδιοριστεί στην Κύπρο.


Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας είναι κλίμακας 1 :5.000 και απεικονίζουν:
(α) την έκταση που θα μπορούσε να καλυφθεί από νερό,
(β) το μέγιστο βάθος νερού,
(γ) την ανώτατη στάθμη ύδατος σε χαρακτηριστικές θέσεις.
για τρία υδρολογικά σενάρια : πλημμύρες με χαμηλή πιθανότητα να συμβεί (μία φορά στα 500
χρόνια), πλημμύρες μέσης πιθανότητα να συμβεί (μία φορά στα 100 χρόνια) και πλημμύρες
υψηλής πιθανότητας να συμβεί (μία φορά στα 20 χρόνια).
Σημειώνεται ότι, παρόλο που η πιθανότητα να συμβεί μια πλημμύρα περιγράφεται σε σχέση με
αριθμό ετών, αυτή η πλημμύρα έχει τη συγκεκριμένη πιθανότητα να συμβεί σε οποιοδήποτε έτος.
Με άλλα λόγια η πλημμύρα με πιθανότητα να συμβεί 1 φορά στα 500 χρόνια έχει πιθανότητα 1 στα
500, δηλαδή πιθανότητα 0.2%, να συμβεί σε οποιοδήποτε έτος.



Οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας είναι κλίμακας 1 :5.000 και απεικονίζουν τις πιθανές αρνητικές
συνέπειες στις «Περιοχές Πλημμύρας» για κάθε ένα από τα τα 3 σενάρια πλημμυρών (χαμηλής,
μέσης και υψηλής πιθανότητας) και συγκεκριμένα :
(α) τον μέγιστο αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί σε κάθε ζώνη,
(β) τις χρήσεις γης και τον τύπο οικονομικής δραστηριότητας με βάση τις πολεοδομικές ζώνες
στις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν,
(γ) τις ευαίσθητες υποδομές (αντλιοστάσια πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων) που κατακλύζονται,

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

(δ) τις περιοχές προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι και περιοχές δικτύου Natura 2000) που
κατακλύζονται
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(ε) τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση
πλημμύρας. (ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί, εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων, σφαγεία,
χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, βιομηχανίες ορυκτών προϊόντων, μεγάλες
κτηνοτροφικές μονάδες κλπ, IPPC), και οι οποίες κατακλύζονται.
Τα υπόβαθρα των χαρτών είναι αεροφωτογραφίες του 2008 του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, όπου υπήρχε κάλυψη, και δορυφορικές εικόνες της υπηρεσίας ArcGIS Online στις
υπόλοιπες περιοχές.
Οι Χάρτες και τα κείμενα τεκμηρίωσης που τους συνοδεύουν είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του
ΤΑΥ: Εκθέσεις ετοιμασίας Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας, Χάρτες Επικινδυνότητας
Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - 2014

Ερώτηση 5: Συμφωνείτε με τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων

Πλημμύρας και την επιλογή των 19 Περιοχών Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας;
Ερώτηση 6: Συμφωνείτε με τα αποτελέσματα των Χαρτών Κινδύνου και Επικινδυνότητας

πλημμύρας στις Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας που έχουν επιλεγεί;
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΠΔΣΚΠ

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του πλημμυρικού προβλήματος στις 19 Περιοχές Δυνητικά
Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας που ανέδειξε η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας
στην Κύπρο και αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, με βάση τα αποτελέσματα των Χαρτών
Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας που έχουν καταρτιστεί και την αξιολόγηση της κατάστασης
από επί τόπου αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές. Επισημαίνεται η ύπαρξη
αβεβαιοτήτων στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των Χαρτών
Επικινδυνότητας Πλημμύρας, που οφείλεται σε παραδοχές και εκτιμήσεις που υποχρεωτικά γίνονται
για την προσομοίωση του φυσικού φαινομένου και σε αδυναμίες των λογισμικών προσομοίωσης της
πλημμύρας, δεδομένου ότι η διόδευση του πλημμυρικού κύματος, εφόσον συμβαίνει υπερχείλιση της
ροής έξω από την κοίτη του ποταμού, ειδικά σε αστικές περιοχές με πολύπλοκη τοπογραφία, είναι ένα
ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόμενο που δύσκολα μπορεί να αποδοθεί με ακρίβεια.

5.1 ΠΔΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ
Ο π. Πεδιαίος, στο τμήμα που αντιστοιχεί στη ΠΔΣΚΠ C01, εξασφαλίζει σήμερα ικανοποιητική
προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας, σε όλο σχεδόν το μήκος των 25km, εκτός από κάποια σχετικά
λίγα τμήματα όπου συμβαίνουν υπερχειλίσεις. Στα τμήματα αυτά υπάρχει δυνατότητα να γίνουν οι
κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να επιτευχθεί προστασία έναντι πλημμύρας συχνότητας περιόδου
επαναφοράς 20ετίας σε όλο το μήκος του ποταμού. Στην πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας
παρατηρείται υπερχείλιση της κοίτης και εκτεταμένες κατακλύσεις σε όλο το μήκος, ειδικότερα κατάντη
του συνοικισμού Ανθούπολης.

Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας του π. Πεδιαίου εκατέρωθεν της κοίτης
καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων ενώ στο κατάντη
τμήμα, εντός του αστικού ιστού της Λευκωσίας και του Στροβόλου υπάρχουν και εξαώροφες
κατασκευές). Αυτό σημαίνει ότι η εξασφάλιση επαρκών ελεύθερων χώρων εκατέρωθεν του π. Πεδιαίου
είναι σημαντική για την αντιπλημμυρική προστασία των υπόλοιπων περιοχών.

5.2 ΠΔΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ
Ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας είναι μικρότερος της περιόδου
επαναφοράς 20 ετών σχεδόν σε όλο το μήκος του εξεταζόμενου τμήματος. Λόγω της πυκνοδομημένης
φύσης της περιοχής αλλά και του ότι το μεγαλύτερο τμήμα είναι ήδη κλειστό, η δυνατότητα να γίνουν
παρεμβάσεις ώστε ο βαθμός προστασίας να αυξηθεί είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλεται σε
ανεπάρκεια της διατομής της ανοικτής κοίτης του ρέματος στις μεγάλες παροχές (κυρίως Τ500) αλλά
κυρίως στην ανεπάρκεια της διατομής των κλειστών τμημάτων του ρέματος, όπου ακόμα και στην
πλημμύρα 20ετίας υπερχειλίζουν και τα νερά ρέουν επιφανειακά έως το σημείο που η κοίτη του
π. Κλήμου γίνεται ξανά ανοιχτή.
Οι χρήσεις που θίγονται είναι οι ζώνες προστασίας του π. Κλήμου, ζώνες κατοικίας (περιοχές με
μονοκατοικίες μέχρι τρεις ορόφων) καθώς και εμπορικές χρήσεις. Θίγονται επίσης και βιομηχανικές
εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Δομετίου (στην κατάντη περιοχή του εξεταζόμενου
τμήματος).

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

Οι μηχανισμοί πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση της ροής που οφείλονται
σε ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των
εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα.
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5.3 ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ
Ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας είναι σαφώς μικρότερος της
περιόδου επαναφοράς 20 ετών στο ανοικτό τμήμα, κατάντη της γέφυρας της οδού Γρίβα Διγενή, όπου
το εύρος κατάκλυσης είναι σημαντικό. Στο τμήμα αυτό η κοίτη αρχικά είναι πολύ στενή και αμέσως
μετά διευρύνεται με τέτοιο τρόπο που στην πραγματικότητα δεν είναι πλέον ευδιάκριτη. Το ανάντη
κλειστό τμήμα παροχετεύει ικανοποιητικά την πλημμύρα 20ετίας, δεν επαρκεί όμως για την
παροχέτευση της πλημμύρας 100 ετών και 500 ετών, όπου συμβαίνει υπερχείλιση στην αρχή του
καλυμμένου τμήματος και κατάκλυση μια ευρύτερης περιοχής. Η γέφυρα της οδού Γρίβα Διγενή δεν
υπερχειλίζει σε κανένα από τα υδρολογικά σενάρια.
Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλεται στην
ανεπάρκεια του κλειστού τμήματος στις μεγάλες παροχές.
Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων)
καθώς και καλλιέργειες.

5.4 ΠΔΣΚΠ C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
Ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας είναι μικρότερος της περιόδου
επαναφοράς 20 ετών. Σε όλα τα σενάρια παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης, ειδικότερα ανάντη
των διαβάσεων (κυρίως οχετοί) περιορισμένης παροχετευτικότητας που συμβαίνει ανύψωση της
στάθμης ροής. Κατακλύζονται όλοι οι χαμηλοί οχετοί (ιρλανδικές διαβάσεις) αλλά όχι οι οδικές γέφυρες.

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλεται σε
ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των
εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα.
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Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας της κοίτης `του π. Καλόγερου καθώς και
ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων). Κατακλύζονται επίσης
σημαντικές επιφάνειες βιομηχανικών ζωνών κυρίως στα κατάντη του ρέματος. Στα σενάρια πλημμύρας
100 ετών και 500 ετών κατακλύζεται και τμήμα του χώρου στάθμευσης του αθλητικού κέντρου του
ΓΣΠ.

5.5 ΠΔΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ – ΚΑΤΟΥΡΗΣ
Γενικότερα η κατάσταση του π. Μέρικας από πλευράς πλημμυρικού κινδύνου είναι ικανοποιητική εκτός
από περιορισμένα τμήματα και μόνο στις πλημμύρες των 100 και 500 ετών. Στην πλημμύρα 20ετίας
δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα.
Ο μηχανισμός πλημμύρας, εφόσον συμβαίνει, είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής
που οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της
διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί).
Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας του π. Μέρικα καθώς και ζώνες κατοικίας,
κυρίως περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων. Κατακλύζονται επίσης κάποιες αγροτικές
εκτάσεις. Ζώνες προστασίας δεν έχουν θεσμοθετηθεί για τους παραποτάμους Κούτη και Κατούρη.

5.6 ΠΔΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ
Ο κλάδος του π. Άλυκου ανταποκρίνεται αρκετά ικανοποιητικά στην πλημμύρα 20ετίας, στις
μεγαλύτερες πλημμύρες όμως συμβαίνουν υπερχειλίσεις της κοίτης και των τεχνικών. Στον π. Αλμυρό,
ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας είναι σαφώς μικρότερος της
περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στο ανάντη τμήμα,

ιδιαίτερα κατάντη της οδού Λεμεσού και εντός του πυρήνα της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου, όπου,
αφενός η κοίτη παρουσιάζει μαιανδρική μορφή και αφετέρου παρουσιάζει πυκνή βλάστηση από
καλάμια. Επιπλέον, η παροχετευτικότητα των τεχνικών έργων δεν είναι η ενδεδειγμένη οδηγώντας σε
υπερχειλίσεις.
Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλονται σε
ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των
εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα.
Οι χρήσεις που θίγονται, εκτός από τις ζώνες προστασίας των π. Αλμυρού και Άλυκου, είναι
βιομηχανικές. Κατακλύζονται σημαντικές επιφάνειες βιομηχανικών ζωνών (Βιομηχανική Ζώνη
Κατηγορίας Β), κυρίως στα κατάντη της οδού Λεμεσού. Επίσης, κάποιες μικρές αγροτικές εκτάσεις
θίγονται κυρίως στα σενάρια της 100ετίας και 500ετίας. Δεν επηρεάζονται καθόλου ζώνες κατοικίας.

5.7 ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ-ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
O βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ C07_Ποταμός
εισροής & λίμνη Παραλιμνίου είναι σαφώς μικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Ο
μηχανισμός είναι η φυσική υπερχείλιση. Η υφιστάμενη διατομή του ρ. Βαθύ δεν επαρκεί για να
παροχετεύσει την πλημμυρική αιχμή της 20ετίας, όπου συμβαίνει υπερχείλιση της κοίτης σε όλο
πρακτικά το μήκος του ρέματος με εκτεταμένες καταλύσεις, εκατέρωθεν, ανάντη της οδού Σταδίου
(πλάτος κατάκλυσης 50-100m). Στην πλημμύρα 100 ετών και 500 ετών αυξάνει το εύρος κατάκλυσης.
Τα οδικά έργα διαβάσεων ανταποκρίνονται γενικά ικανοποιητικά στην πλημμύρα 20ετίας και 100ετίας.
Γύρω από τη λίμνη Παραλιμνίου στην πλημμύρα 20ετίας δεν καταγράφονται κατακλύσεις, όμως
συμβαίνουν κατακλύσεις στην πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας.

Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι μικρός, ενώ γίνεται σημαντικός
στην πλημμύρα 100ετίας και ακόμα περισσότερο της 500ετίας. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο
περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά ούτε στις οικονομικές δραστηριότητες στις πλημμύρες Τ20
και Τ100 παρά μόνο στην περίπτωση της πλημμύρας Τ500 όπου θίγονται εμπορικές δραστηριότητες.

5.8 ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ
Εξασφαλίζεται γενικά προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας σε όλο το μήκος του π. Γιαλιά εντός της
ΠΔΣΚΠ, όπου συμβαίνουν πολύ περιορισμένες υπερχειλίσεις. Στην πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας η
εικόνα είναι σαφώς δυσμενέστερη, χωρίς όμως και πάλι να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα.
Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλεται
κυρίως σε απότομες στενώσεις της διατομής και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων τεχνικών
έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί).
Οι χρήσεις που θίγονται κυρίως είναι η ζώνη προστασίας του π. Γιαλιά που κατακλύζεται και ζώνες
κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι τριών ορόφων). Με τις σημερινές συνθήκες ανάπτυξης
όμως δεν κατακλύζεται καμία κατοικία. Επίσης θίγονται μικρής έκτασης καλλιέργειες.

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις (διαμόρφωση της κοίτης στο τμήμα ανάντη
της Χ.Θ. 1+266 και διερεύνηση δυνατότητας ανάσχεσης στο τμήμα αυτό –το τμήμα αυτό δεν έχει
ακόμα αναπτυχθεί και υπάρχουν οι εκτάσεις για μια τέτοια λύση) έτσι ώστε να αυξηθεί ο βαθμός
προστασίας.
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5.9 ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
Ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ C09_Ποταμός
Ορμήδειας είναι μικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Ειδικότερα :

Ο κλάδος C09_1 δεν μπορεί να παροχετεύσει την πλημμύρα 20ετίας. 11 οδικές διαβάσεις κατά
μήκος του κλάδου υπερχειλίζουν.

Ο κλάδος C09_2 ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 20ετίας σε ένα μεγάλο τμήμα πλην του κατάντη
κλειστού τμήματος που συμβάλει στον κλάδο C09_1.
Στις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας η εικόνα είναι παρεμφερής με μικρές διαφοροποιήσεις στις
κατακλυζόμενες επιφάνειες.
Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η παρεμπόδιση ροής (ανεπαρκής παροχετευτικότητα κλειστών
τμημάτων) και η φυσική υπερχείλιση.
Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές
με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων) και γεωργική γη. Eπίσης, κατακλύζεται ο αυτοκινητόδρομος που
συνδέει τη Λάρνακα με το Παραλίμνι καθώς και τοπικοί oδοί του οικισμού Ορμήδεια. Δεν υπάρχουν
επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά ούτε στις οικονομικές δραστηριότητες πλην
περιορισμένες στη γεωργία (καλλιέργειες σιτηρών και ελιές).

5.10 ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

Ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ C10_ Αρχάγγελος
Καμίτσης και Παραπόταμος για μεν τον κύριο κλάδο του π. Αραδίππου είναι μικρότερος της
περιόδου επαναφοράς 20 ετών για δε τον παραπόταμο (ρ. Αβδελλερού) καλύπτει ικανοποιητικά τις
ανάγκες της 20ετίας. Προβλήματα εμφανίζονται κυρίως στο μη διευθετημένο τμήμα ανάντη της
γέφυρας επί της Παύλου Μελά στη Χ.Θ. 5+221, όπου παρατηρείται υπερχείλιση και από τις δύο
πλευρές του ποταμού, και στο υπόλοιπο τμήμα όμως εμφανίζονται προβληματικά σημεία. Εκτιμάται ότι
μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στην κοίτη για την παροχέτευση της πλημμύρας 20ετίας, το κύριο
όμως πρόβλημα που υπάρχει είναι η ανεπαρκής παροχετευτικότητα των οδικών διαβάσεων, κυρίως
μέσα στον οικισμό Λιβάδια, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
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Στην πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας συμβαίνουν εκτεταμένες υπερχειλίσεις και στο ρ. Αραδίππου και
στο ρ. Αβδελλερού.
Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι κυρίως η φυσική υπερχείλιση ενώ κατά θέσεις μπορεί ο μηχανισμός
πλημμύρας να είναι και παρεμπόδιση της ροής λόγω έμφραξης της διατομής (π.χ. γέφυρα επί της
Μεσολογγίου στη Χ.Θ. 5+417 στον οικισμό Αραδίππου).
Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές
με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων), γεωργική γη και εμπορικές/βιομηχανικές δραστηριότητες. Πέραν
του τοπικού οδικού δικτύου των οικισμών Αραδίππου και Λιβάδια, στην πλημμύρα 100ετίας και
500ετίας, κατακλύζεται επιπλέον και ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λάρνακα με το Παραλίμνι.
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, ενώ επιπτώσεις στο περιβάλλον υπάρχουν
στην πλημμύρα 500ετίας όπου κατακλύζεται ο χώρος αποθήκευσης πετρελαιοειδών εγκαταστάσεων
κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Αμμόχωστος – Λάρνακα (προγραμματίζεται η μετεγκατάσταση των
εγκαταστάσεων).

5.11 ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ
Ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ C11_Ποταμός
Καμάρων είναι μικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Ειδικότερα :






H υφιστάμενη διατομή του ρέματος (διευθετημένο και μη διευθετημένο τμήμα) ανάντη της
λεωφόρου Λεμεσού δεν επαρκεί για την παροχέτευση της πλημμύρας 20ετίας.
Στο τμήμα που αναπτύσσεται παράλληλα με τις Αλυκές Λάρνακας, λόγω των υφιστάμενων
διατάξεων εκτροπής της παροχής προς στις Αλυκές, η υφιστάμενη διατομή προσεγγίζει τις
ανάγκες της 20ετίας (με κάποιες υπερχειλίσεις εντός της ζώνης προστασίας).
Στο κατάντη τμήμα η υφιστάμενη διατομή του ρέματος δεν επαρκεί για την παροχέτευση της
20ετίας. Συμβαίνει υπερχείλιση της κοίτης μόνο από τη δεξιά πλευρά.

Προβλήματα επίσης εμφανίζονται στις θέσεις των οδικών διαβάσεων όπου λόγω ανεπάρκειας της
διατομής των τεχνικών έργων συμβαίνει υπερχείλιση και άνοδος της στάθμης αμέσως ανάντη των
τεχνικών έργων.
Στα σενάρια πλημμύρας 100 ετών και 500 ετών η εικόνα είναι σαφώς δυσμενέστερη ειδικότερα στο
τμήμα ανάντη της Λεωφόρου Λεμεσού, όπου παρατηρείται υπερχείλιση της κοίτης και πολύ εκτεταμένη
κατάκλυση των παρόχθιων περιοχών (το πλάτος κατάκλυσης φτάνει τα 450m). Στο υπόλοιπο τμήμα η
εικόνα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά (η επί πλέον ποσότητα νερού φαίνεται ότι υπερχειλίζει και
αποθηκεύεται με επιτυχία στις Αλυκές).

Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (διώροφα
και τριώροφα κτίσματα και σε περιορισμένη έκταση και τετραώροφα), ενώ ένα μεγάλο μέρος των
κατακλυζόμενων εκτάσεων, κατά μήκος της Αλυκής, αποτελούν ζώνη προστασίας. Πέραν του τοπικού
οδικού δικτύου των Κυβερνητικών Οικισμών Ζήνων και Καμάρες, σε όλα τα σενάρια κατακλύζεται η
οδική διάβαση επί της Λεωφόρου Λεμεσού, στο ύψος του υδραγωγείου Καμαρών. Επίσης, σε όλα τα
σενάρια παρατηρείται κατάκλυση και παραμένοντα λιμνάζοντα νερά στη θέση του μνημείου των
Καμαρών που θεωρείται σημαντική επίπτωση. Εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
προστατευόμενη ζώνη από τις κατακλύσεις δεδομένου ότι δεν κατακλύζονται ρυπογόνες
δραστηριότητες.

5.12 ΠΔΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ
Σε όλο το μήκος του π. Κοσιηνά δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα για την πλημμύρα 20ετίας,
αλλά πολύ μικρές είναι οι υπερχειλίσεις που συμβαίνουν και στις πλημμύρες 100 ετών και 500 ετών.
Το νερό περιορίζεται γενικά εντός κοίτης του ρέματος και συμβαίνουν μόνον τοπικές υπερχειλίσεις
(π.χ. μπάζωμα του μικρού σωληνωτού οχετού επί της Λ. Πετριδίων επί του δευτερεύοντος κλάδου που
προκαλεί υπερχείλιση ροής και σημαντικές κατακλύσεις μέχρι το ύψος της λεωφόρου Μακαρίου). Η
συμπεριφορά του ρέματος οφείλεται στο γεγονός ότι σε όλο το μήκος η κοίτη είναι ευρεία με σαφή
αναχώματα προστασίας και επαρκεί παρόλο που αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση που παρεμποδίζει τη
ροή. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια δεν υπερχειλίζουν γέφυρες, όμως υπερχειλίζουν αρκετοί οχετοί
στους οποίους περιλαμβάνεται ο κατάντη οχετός επί της παραλιακής λεωφόρου όπως επίσης και ο
ανάντη οχετός του κυρίως κλάδου στη Χ.Θ. 5+031m.
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Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση, που οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατομής
του π. Καμαρών, (κυρίως στο μη διευθετημένο αλλά και στο διευθετημένο τμήμα ειδικότερα ανάντη της
λεωφόρου Λεμεσού), καθώς και η παρεμπόδιση της ροής λόγω ανεπάρκειας της διατομής των
εγκάρσιων τεχνικών έργων οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). Επίσης, στο μη διευθετημένο
ανάντη τμήμα (περιοχή Αραδίππου) και στο χωμάτινο κανάλι κατά μήκος της Αλυκής αναπτύσσεται
πυκνή βλάστηση που παρεμποδίζει τη ροή. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις
των πρόσφατων πλημμυρών που έγιναν στην περιοχή, επιβεβαιώνεται η ορθότητα των χαρτών
επικινδυνότητας κινδύνου πλημμύρας στην εν λόγω περιοχή, καθώς και η αναγκαιότητα λήψης
κατάλληλων μέτρων.
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Οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι τριών ορόφων) καθώς
και κάποιες περιορισμένες καλλιέργειες.

5.13 ΠΔΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ
Σε όλο το μήκος του π. Λιμνάρκα δεν παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα για την πλημμύρα
20ετίας. Εντούτοις σε μεγάλο τμήμα του εξεταζόμενου τμήματος υπάρχουν υπερχειλίσεις της κοίτης και
κατακλύσεις παρόχθιων εκτάσεων. Τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στα πρώτα
1.500m ανάντη της εκβολής το ποταμού στη θάλασσα ενώ το κλειστό τμήμα υπερχειλίζει λόγω της
ανεπάρκειας της διατομής εισόδου να παραλάβει τις παροχές και του π. Λιμνάρκα και του π. Αργάκι
του Βασιλικού. Εκτός από τον ανάντη οχετό κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών (δίπλα στο Παφιακό
Στάδιο) όλα τα υπόλοιπα τεχνικά κατακλύζονται ακόμα και στο σενάριο της πλημμύρας 20ετίας.
Στην πλημμύρα 100ετίας η κατάσταση είναι προφανώς δυσμενέστερη από εκείνη της 20ετίας αλλά σε
καμία περίπτωση δεν δημιουργούνται νέα προβλήματα, όμως επιδεινώνονται εκείνα της 20ετίας. Στην
πλημμύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσμενέστερη της 100ετίας ιδίως στα πρώτα 1.500m
ανάντη της εκβολής, όπου οι κατακλύσεις είναι σημαντικές ενώ όλες οι εγκάρσιες διαβάσεις
υπερχειλίζουν και δημιουργούν σημαντικό πεδίο κατάκλυσης.
Οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι τριών ορόφων) καθώς
και τουριστικές περιοχές με ξενοδοχεία έως και τριών ορόφων.
Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλονται σε
ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων
τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα.

5.14 ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
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Ο π. Γερμασόγειας, στο τμήμα που αντιστοιχεί στη ΠΔΣΚΠ C14, εξασφαλίζει σήμερα ικανοποιητική
προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας. Σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 500ετίας παρατηρούνται
κατακλύσεις εκατέρωθεν της κοίτης.
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Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι γενικά η φυσική υπερχείλιση ενώ παρεμπόδιση ροής καταγράφεται
στη θέση της γέφυρας επί της οδού Ανδοκίδου, το άνοιγμα της οποίας δεν επαρκεί για την
παροχέτευση της πλημμύρας 20ετίας.
Οι εκτάσεις που θίγονται σε συνθήκες πλημμύρας αφορούν κυρίως τη ζώνη προστασίας του ποταμού
ενώ κατακλύζονται και παρόχθιες οικιστικές εκτάσεις με διώροφες κατασκευές που δεν έχουν
αναπτυχθεί ακόμα, όπως και γεωργικές εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες. Επίσης, σε όλα τα
υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται θίγονται δημοτικές χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί μέσα στην
κεντρική και πλημμυρική κοίτη του ποταμού (χώροι στάθμευσης, δημόσιες τουαλέτες, αθλητικές
εγκαταστάσεις).

5.15 ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
Ο π. Βαθιάς και ο Παραπόταμος, στο εξεταζόμενο τμήμα ανταποκρίνονται γενικά ικανοποιητικά σε
συνθήκες πλημμύρας 20ετίας. Παρουσιάζονται τοπικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπιστούν με
έργα διευθέτησης και τοπικής ενίσχυσης της κοίτης των ρεμάτων. Στις πλημμύρες 100ετίας και
500ετίας παρατηρούνται προβλήματα υπερχείλισης της κεντρικής κοίτης και ανεπάρκειας των
οδικών διαβάσεων. Οι χρήσεις που θίγονται αφορούν κυρίως σε περιοχές με επικρατούσα χρήση την
κατοικία. Σε συνθήκες μέσης και χαμηλής πιθανότητας θίγονται και περιορισμένες εκτάσεις με
εμπορικές δραστηριότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Τα προβλήματα που καταγράφονται
στην ΠΔΣΚΠ C15 σημειώνεται ότι δεν είναι τόσο οι εκτεταμένες πλημμύρες όσο προβλήματα

διάβρωσης της κοίτης και ευστάθειας των πρανών λόγω των μεγάλων ταχυτήτων ροής που
αναπτύσσονται.

5.16 ΠΔΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ
Η νέα κοίτη του ποταμού Γαρύλλη ανταποκρίνεται συνολικά ικανοποιητικά σε συνθήκες πλημμύρας
20ετίας αλλά ακόμα και σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας. Βέβαια κατά τόπους η υφιστάμενη κοίτη
αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της 20ετίας, τα προβλήματα όμως μπορεί να αντιμετωπιστούν με έργα
διευθέτησης και τοπικής ενίσχυσης της κοίτης στις θέσεις αυτές. Στην πλημμύρα 500ετίας παρατηρείται
εκτεταμένη υπερχείλιση της κοίτης και ανεπάρκεια των οδικών διαβάσεων. Ο κλάδος C16_2 της
παλαιάς κοίτης φαίνεται ότι μπορεί με κάποιες βελτιώσεις να παροχετεύσει την πλημμύρα 20ετίας, ενώ
σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 500ετίας συμβαίνουν υπερχειλίσεις εκατέρωθεν της κοίτης. Ο
κλάδος C16_3 της παλαιάς κοίτης σε πολλά σημεία δεν καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας.
Λόγω της μεγάλης κατά μήκους κλίσης των ρεμάτων και των μεγάλων ταχυτήτων ροής που
αναπτύσσονται, τα προβλήματα που καταγράφονται δεν είναι τόσο οι εκτεταμένες πλημμύρες (εκτός
από τον κλάδο C16_3 που εμφανίζει συνολικά προβλήματα επάρκειας) όσο θέματα διάβρωσης της
κοίτης, ευστάθειας των πρανών και μεταφοράς φερτών υλών.
Οι εκτάσεις που θίγονται αφορούν σε περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία. Επίσης θίγονται
και περιορισμένες εκτάσεις με εμπορικές και άλλες δραστηριότητες και πολύ λίγες γεωργικές εκτάσεις.
Ειδικά στο σενάριο Τ500 θίγεται και έκταση Βιομηχανικής Ζώνης στη δεξιά όχθη της Νέας κοίτης του π.
Γαρύλλη, κατάντη της οδού Φρανκλίνου Ρούζβελ.

Το ρέμα της ΠΔΣΚΠ C17_ Αργάκι του Μαρκέτου ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις συνθήκες
πλημμύρας 20ετίας ενώ στις συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 500ετίας η υφιστάμενη διατομή και τα
τεχνικά έργα διάβασης δεν μπορούν να παροχετεύσουν την πλημμυρική αιχμή και συμβαίνει φυσική
υπερχείλιση, η οποία εντείνεται ανάντη των τεχνικών έργων λόγω της στένωσης της διατομής.
Εκτιμάται ότι με παρεμβάσεις καθαρισμού της κοίτης και μικρά τοπικά έργα διευθέτησης μπορεί να
εξασφαλιστεί πλήρης προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας.
Οι εκτάσεις που θίγονται αφορούν σε περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές κατάντη
του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Πάφου) και σε ζώνη προστασίας-Ζώνη Πρασίνου Οριοθέτησης του
ρέματος- (περιοχές ανάντη του αυτοκινητόδρομου. Επίσης, στην περίπτωση της πλημμύρας 100ετίας
και της πλημμύρας 500ετίας κατακλύζεται έκταση της Βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού, στην κεφαλή
του εξεταζόμενου ρέματος.

5.18 ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
Το ρέμα της ΠΔΣΚΠ C18_ Κομήτης-Αστρομερίτης ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις συνθήκες
πλημμύρας 20ετίας ενώ στις συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 500ετία η υφιστάμενη διατομή και τα
τεχνικά έργα διάβασης δεν μπορούν να παροχετεύσουν την πλημμυρική αιχμή. Ο μηχανισμός
πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλονται σε ανεπάρκεια της
διατομής της κοίτης του ρέματος και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των
οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα.
Οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφους) καθώς
και κάποιες καλλιέργειες, όμως με τα σημερινά επίπεδα ανάπτυξης στις συνθήκες πλημμύρας 20ετίας
οριακά θίγονται λίγες κατοικίες. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας του π. Κομήτη
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5.17 ΠΔΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ-ΥΨΩΝΑΣ
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(πέραν βεβαίως από τα κλειστά τμήματα) και η κοίτη του ποταμού αναφέρεται κυρίως ως οικιστική
ζώνη.

5.19 ΠΔΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΠΑΦΟΣ
Για το ρέμα της ΠΣΔΚΠ C19_ Αργάκι του Βασιλικού προκύπτει ότι για τα τρία υδρολογικά σενάρια που
εξετάζονται οι υπερχειλίσεις της κοίτης (είτε φυσικής είτε τεχνητής) αν όχι καθολικές είναι σίγουρα πολύ
συχνές ιδιαίτερα στις περιοχές ανάντη των εγκάρσιων τεχνικών έργων, όπου η παροχετευτικότητά τους
είναι πολύ περιορισμένη. Σε πολλά σημεία η κοίτη του ρέματος δεν φαίνεται να είναι διαμορφωμένη
αλλά και σε κάποια τμήματα έχει αλλάξει η μορφή της από ανοιχτή σε κλειστή (π.χ. περιοχή του
Κολυμβητηρίου Πάφου). Όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα διέλευσης υπερπηδούνται σε όλα τα σενάρια.
Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλονται σε
ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων
τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα. Οι χρήσεις που θίγονται είναι
κυρίως ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι τριών ορόφων) καθώς και περιμετρικές
εμπορικές ζώνες και τουριστικές εγκαταστάσεις.

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
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πραγματικότητα στην περιοχή σας;
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6 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας μέχρι σήμερα αφορούσε κυρίως στην προστασία από τις
πλημμύρες. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ αναγνωρίζει ότι οι πλημμύρες ως φυσικά φαινόμενα είναι αδύνατον
να προληφθούν, (για λόγους που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος και με τις ανθρώπινες
δραστηριότητες) και εισάγει την έννοια του κινδύνου πλημμύρας; «είναι σκόπιμο και επιθυμητό να
μειωθεί ο κίνδυνος των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τις πλημμύρες».
Στρατηγικός στόχος της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας είναι η μείωση των κινδύνων που
σχετίζονται με τις πλημμύρες ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη στο ανθρωπογενές και
φυσικό περιβάλλον με τρόπο που να είναι οικονομικά εφικτός.
Ο «Kίνδυνος Πλημμύρας» όπως ορίζεται στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ, (Άρθρο 2.(2)), προκύπτει από το
συνδυασμό :
(α) της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα, ή αλλιώς της «Επικινδυνότητας Πλημμύρας», και
(β) των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική
κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την πλημμύρα.

Αναλύοντας τα συστατικά του κινδύνου :
Kίνδυνος = Επικινδυνότητα * (Έκθεση * Τρωτότητα * Aξία αποδεκτών που θίγονται)
Όπου :
η «Επικινδυνότητα Πλημμύρας» ορίζεται ως η δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας συγκεκριμένης
πιθανότητας υπέρβασης σε συγκεκριμένο χώρο

Η «έκθεση» αναφέρεται στην ύπαρξη στοιχείων του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος
μέσα σε ζώνη πλημμύρας.

H «τρωτότητα» αναφέρεται στην τάση των στοιχείων που εκτίθενται να υφίστανται δυσμενείς
συνέπειες όταν συμβαίνει πλημμύρα και αποδίδει το βαθμό της ζημιάς που μπορεί να επιφέρει
στους αποδέκτες η πλημμύρα. Εξαρτάται από την ευαισθησία/ανθεκτικότητα (susceptibility) των
εκτιθέμενων στοιχείων στην πλημμύρα αλλά και από την προσαρμοστικότητά τους σε συνθήκες
πλημμύρας, δηλαδή την ικανότητά τους : (α) να διατηρoύν ικανοποιητικά επίπεδα απόδοσης
ακόμα και σε περιπτώσεις πλημμύρας και (β) να επανέρχονται γρήγορα στα αρχικά επίπεδα
απόδοσης ή/και σε αναβαθμισμένα επίπεδα απόδοσης. H προσαρμοστικότητα, στο πνεύμα της
Οδηγίας για τις πλημμύρες θεωρείται πολύ σημαντική παράμετρος στην αντιμετώπιση των
κινδύνων πλημμύρας.


καθορίζονται οι παρακάτω γενικοί στόχοι διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας:



μείωση της Επικινδυνότητας Πλημμύρας
περιορισμός της Έκθεσης (exposure) στην
πλημμύρα
μείωση της Τρωτότητας (vulenrability) στην
πλημμύρα

Οι τρεις παραπάνω Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εξειδικεύονται για την ΠΛΑΠ
Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη :


Τα χαρακτηριστικά, τα αίτια και τους μηχανισμούς πλημμύρας, όπως εκδηλώνονται στις 19 ΠΔΣΚΠ
που εξετάζονται.
Οι πλημμύρες στην Κύπρο συνδέονται κυρίως με τη λειτουργία ποταμών και ρεμάτων (Fluvial
Floods). Λόγω του μικρού μεγέθους των λεκανών απορροής, της απότομης κλίσης του εδάφους,
της χαμηλής βλάστησης, της μεγάλης έντασης βροχόπτωσης και του μικρού χρόνου
συγκέντρωσης, χαρακτηρίζονται συνήθως σαν πλημμύρες ταχείας απόκρισης (flash floods). Ο
μηχανισμός πλημμύρας είναι συνήθως :
o η φυσική υπερχείλιση που οφείλεται είτε σε ανεπαρκή παροχετευτικότητα της κοίτης (μέσα
σε αστικές δομημένες περιοχές συχνά η κοίτη περιορίζεται ασφυκτικά από τις παράπλευρες
ιδιοκτησίες) είτε σε κατάργηση της κοίτης με ανάπτυξη άλλων χρήσεων πάνω στην πορεία
των ροών (π.χ. ισοπέδωση και καλλιέργεια κοίτης) και
o η παρεμπόδιση της ροής, είτε λόγω ανεπαρκούς διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων
των οδικών διαβάσεων και των κλειστών τμημάτων που παρεμβάλλονται στη ροή είτε λόγω
φερτών, μπάζων ή άλλων εμποδίων (π.χ. εγκάρσια διάβαση σωληνώσεων) μέσα στην κοίτη,
συνήθως στις θέσεις των εγκάρσιων διαβάσεων. Μέσα στις δομημένες αστικές περιοχές σε
πολλούς οικισμούς (π.χ. Αραδίππου, Λιβάδια) ο αριθμός των διαβάσεων πάνω από τα
ρέματα είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την απρόσκοπτη
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αποστράγγιση των υδάτων (δεδομένου μάλιστα ότι στη θέση των διαβάσεων η υδραυλική
διατομή μειώνεται σημαντικά).
Ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζουν οι σημερινές συνθήκες των ρεμάτων είναι σε πολλές
περιοχές μικρότερος των 20 ετών.







Τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις
οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τις πλημμύρες στην Κύπρο. Οι ΠΔΣΚΠ που έχουν
καθοριστεί περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αστικές και περιαστικές περιοχές, άλλες πλήρως
ανεπτυγμένες και άλλες μη ακόμα ανεπτυγμένες με εγκεκριμένα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Οι
χρήσεις που θίγονται κυρίως είναι ζώνες κατοικίας, ζώνες περιορισμένης εμπορικής
δραστηριότητας και σε κάποιες ΠΔΣΚΠ βιομηχανικές ζώνες. Δεν θίγονται μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς ούτε προστατευόμενες περιοχές. Επίσης δεν θίγονται ρυπογόνες δραστηριότητες.
Το επίπεδο αβεβαιότητας στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και του κινδύνου. Η προσομοίωση
της πλημμύρας, ειδικά στα σενάρια χαμηλής πιθανότητας (ακραία φαινόμενα) ενέχει αβεβαιότητα.
Η αβεβαιότητα είναι μεγαλύτερη σε πεδινές περιοχές, όπου συμβαίνουν εκτεταμένες υπερχειλίσεις
της κοίτης και το νερό κινείται κάθετα στη ροή του υδατορεύματος, δεδομένου ότι η υδραυλική
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την παραδοχή μονοδιάστατης ροής. Eπιπλέον, η κατάρτιση των
Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας έγινε με θεώρηση δυσμενών παραδοχών υπέρ της
ασφαλείας (π.χ. θεωρήθηκε ότι οι ανάντη ταμιευτήρες είναι γεμάτοι όταν συμβαίνει η πλημμύρα και
δεν κάνουν ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής).
Τα γεωμορφολογικά, γεωλογικά, υδρολογικά χαρακτηριστικά των ΠΔΣΚΠ και της λεκάνης
απορροής αυτών αλλά και γενικότερα της Κύπρου. Κύριο χαρακτηριστικό της Κύπρου είναι η
ανεπάρκεια διαθέσιμων ποσοτήτων νερού. Παρά την σημαντική ανάπτυξη έργων ταμίευσης νερού
οι διαθέσιμες ποσότητες νερού εξακολουθούν να μην είναι επαρκείς με αποτέλεσμα την ανάγκη
εφαρμογής περιορισμών στην άρδευση αλλά και την ύδρευση.
Τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και το επίπεδο ανάπτυξης στις ΠΔΣΚΠ. Η Κύπρος
λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, του ανάγλυφου και του μεγέθους της δημιουργεί ειδικές
δεσμεύσεις ως προς τον καταμερισμό των χρήσεων και την αξιοποίηση των εδαφών.

6.2 ΣΤΟΧΟΙ ΔΚΠ ΣΤΗΝ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ
Οι τρεις Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την ΠΛΑΠ Κύπρου διαμορφώνονται ως
εξής :
Στόχος 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. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται στους παρακάτω
άξονες προτεραιότητας :

 Α1 : Ανάσχεση υδάτων, όπου είναι δυνατόν, σε θέσεις ανάντη ή εντός 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).

Στόχος Β : «Μείωση της Έκθεσης στην Πλημμύρα στις νέες περιοχές ανάπτυξης αστικών
περιοχών, με αποφυγή περαιτέρω εντατικοποίησης χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου
των 20 ετών και εγκατάστασης ευαίσθητων και ρυπογόνων χρήσεων εντός του πλημμυρικού
πεδίου των 100 ετών». Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :
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 Β1 : Χωροταξική Ανάπτυξη με μείωση της έκθεσης στην πλημμύρα των κοινωνικών υποδομών και
των ρυπογόνων χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου 100ετίας.

 B2: Αποφυγή περαιτέρω αναβάθμισης πολεοδομικών ζωνών προς όφελος της ανάπτυξης εντός
του πλημμυρικού πεδίου 20ετίας.

 B3: Πολεοδομική Ανάπτυξη με μείωση της έκθεσης στην πλημμύρα των κοινωνικών υποδομών και
των ρυπογόνων χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου 100ετίας.
Στόχος Γ : «Μείωση της Τρωτότητας στην πλημμύρα όλων των δραστηριοτήτων που
βρίσκονται εντός των ΠΔΣΚΠ». Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες
προτεραιότητας :

 Γ1: Προσαρμογή νέων κατασκευών εντός πλημμυρικού πεδίου 20 ετών ώστε να είναι ανθεκτικές 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.

 Γ4 : Ενίσχυση της ετοιμότητας φορέων, υπηρεσιών και κατοίκων για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της πλημμύρας.

 Γ5 : Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών.
Στις παραγράφους που ακολουθούν εξειδικεύονται, όπου απαιτείται, οι άξονες προτεραιότητας των
στόχων ΔΚΠ σε κάθε ΠΔΣΚΠ. Η εξειδίκευση αφορά κυρίως σε γεωγραφικό προσδιορισμό των αξόνων
προτεραιότητας του Στόχου Α «Μείωση της επικινδυνότητας πλημμύρας».
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C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ
 A1: Ανάσχεση υδάτων, ανάντη του κλάδου C01
 A2: Αναβάθμιση κλάδου C01, κατάντη της Χ.Θ. 21+000 έως την 11+500 και στο τμήμα από τη
Χ.Θ. 1+270 έως τη Χ.Θ. 0+923.

 ΠΔΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ
 A1: 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.

 ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ
 A2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και αύξηση παροχετευτικότητας, υδατορεύματος παρ.
Μέρικα κατάντη της Χ.Θ. 1+708.

 ΠΔΣΚΠ C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
 A1: Ανάσχεση πλημμύρας στο ρ. Καλόγερο
 A2: Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση υδατορεύματος Καλόγερου κατάντη της Χ.Θ.
3+405 (κατάντη οδού Δ. Βικέλα).

ΠΔΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ – ΚΑΤΟΥΡΗΣ
 A2: Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση υδατορεύματος παρ. Μέρικα κατάντη της
Χ.Θ. 1+708, όπου απαιτείται, για να εξασφαλίζεται προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας.

 ΠΔΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ
 A1: Ανάσχεση υδάτων ανάντη της ΠΔΣΚΠ C06.
 A2: Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση π. Αλμυρού κατάντη της Χ.Θ. 4+500 έως το τέλος
του εξεταζόμενου τμήματος.

 ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ -ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
 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.

ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ
 Α1: Μείωση επιφανειακής απορροής στη λεκάνη του π. Γιαλιά.
 Α1: Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση π. Γιαλιά σε όλο το μήκος του εξεταζόμενου
τμήματος.



ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
 Α1: Ανάσχεση υδάτων, ανάντη των κλάδων C09_1 και C09_2.
 A2.1: Βελτίωση συνθηκών αποστράγγισης στο τμήμα ανάντη του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακα-



ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
 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 κλάδου
C10_1 (π. Αραδίππου).



ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ
A1: Ανάσχεση υδάτων ανάντη του π. Καμάρων
Α2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Καμαρών.



ΠΔΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ
Α2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Κοσιηνά κατάντη
της Χ.Θ. 5+700 καθώς και όλου του δευτερεύοντος κλάδου.



ΠΔΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ
A1: Ανάσχεση υδάτων του π. Λιμνάρκα στην ανάντη λεκάνη απορροής.
Α2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Λιμνάρκα κατάντη.
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Παραλίμνι 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.
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ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
A1: Ανάσχεση υδάτων στον ταμιευτήρα Γερμασόγειας.



ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
A1: Ανάσχεση υδάτων ανάντη της ΠΔΣΚΠ
Α2: Αύξηση παροχετευτικότητας Παραπόταμου, προστασία και αύξηση παροχετευτικότητας
κύριου κλάδου π. Βαθιά (τμήμα από εκβολή έως συμβολή Παραπόταμου).



ΠΔΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ

Οι στόχοι ΔΚΠ για την περιοχή ΠΔΣΚΠ C16_Nέα και παλιά κοίτη Γαρύλλη εξειδικεύονται ως εξής :
Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πλημμύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία έναντι
πλημμύρας 20ετίας, με άξονες προτεραιότητας :

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



ΠΔΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ -ΥΨΩΝΑΣ

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



ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
Α2: Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση π. Κομήτη ανάντη της Χ.Θ. 2+030 και κατάντη της
Χ.Θ. 0+600.

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)



24

ΠΔΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ -ΠΑΦΟΣ
A1: Ανάσχεση υδάτων στο π. Αργάκι του Βασιλικού, κατάντη της Χ.Θ. 0+500m
Α2.1: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Αργάκι του
Βασιλικού κατάντη της Χ.Θ. 4+400 έως τη Χ.Θ. 3+500.

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

Ερώτηση 8: Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας άλλοι στόχοι διαχείρισης των κινδύνων

πλημμύρας που πρέπει να περιληφθούν;

7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

7.1 Τι είναι το πρόγραμμα μέτρων
Το πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει δράσεις για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας, με
σκοπό την επίτευξη των στόχων που τίθενται.
Με την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας το πρόγραμμα μέτρων αποτελεί τον
βασικό άξονα των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν κατά την επόμενη περίοδο 2016-2021, σε
σχέση με τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν, είτε οριζόντιες δράσεις για το σύνολο της Κύπρου, είτε στοχευμένες
δράσεις/έργα στις Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας που έχουν επιλεγεί στο
στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
ενεργειών που μπορεί να περιλαμβάνει:








Νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις,
Δράσεις για την αύξηση της γνώσης, την ανάπτυξη της πληροφορίας και την εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών στην διαχείριση και αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου
Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού και των φορέων
Μη δομικές παρεμβάσεις (π.χ. μέτρα για τον καθορισμό των χρήσεων γης)
Παροχή οικονομικών κινήτρων για ανάληψη δράσεων από τους ιδιώτες που συμβάλλουν στη
μείωση του κινδύνου πλημμύρας.
Μελέτες και κατασκευές φυσικών τρόπων αντιμετώπισης της πλημμύρας (Νatural Flood
Management Methods)
Τεχνικά Μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας






Mέτρα Πρόληψης
Μέτρα Προστασίας
Μέτρα Ετοιμότητας
Μέτρα Αποκατάστασης

Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης του προτεινόμενου προγράμματος μέτρων είναι:




Ο Εθνικός Προϋπολογισμός
Το Ταμείο Συνοχής
Τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

7.2 Τι περιλαμβάνει η Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας
Η Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας περιλαμβάνει δράσεις Πρόληψης, Προστασίας, Ετοιμότητας
και Αποκατάστασης.
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οποία αναφέρονται. Συγκεκριμένα διακρίνονται τέσσερις ομάδες μέτρων :
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Άξονας Δράσης
ΔΚΠ

Περιγραφή
Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με :
αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανιών σε ζώνες πλημμύρας

Πρόληψη

προσαρμογή των αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου και ενσωμάτωση
του πλημμυρικού κινδύνου στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης
προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης

Προστασία

Λήψη μέτρων, κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών, για τη μείωση
της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ετοιμότητα

Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και για το πώς πρέπει να
αντιδράσουν σε επεισόδια πλημμύρας; σχέδια και μέτρα έκτακτης
ανταπόκρισης σε περίπτωση πλημμύρας.

Αποκατάσταση

Επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατό και μετριασμός
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στον πληγέντα πληθυσμό.

Τα μέτρα διακρίνονται ανάλογα με τον Άξονα δράσης της Διαχείρισης του Πλημμυρικού Κινδύνου
Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα και Αποκατάσταση) στον οποίο αναφέρονται.

7.3 Δράσεις που εφαρμόζονται σήμερα και συμβάλλουν στη ΔΚΠ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)
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Καθορισμός Πολεοδομικών Zωνών Προστασίας Υδατορεμάτων

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προστατεύει
τα υδατορεύματα/ποταμούς δημιουργώντας Ζώνες Προστασίας εκατέρωθεν της κοίτης τους. Το
πλάτος της Ζώνης Προστασίας απορρέει είτε από Υδρολογικές Μελέτες που διενεργεί το ΤΑΥ είτε
(απουσία υδρολογικής μελέτης) λαμβάνονται υπόψη άλλα χαρακτηριστικά όπως το εδαφικό ανάγλυφο
της εκάστοτε περιοχής (π.χ. υψόμετρα εδάφους, πλάτος κοίτης, κλπ). Οι Ζώνες Προστασίας
θεσμοθετούνται με την ετοιμασία ή/και αναθεώρηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων Ανάπτυξης.
Ο καθορισμός Πολεοδομικών Zωνών Προστασίας Υδατορεμάτων αποτελεί δράση πρόληψης
δεδομένου ότι αποτρέπει την ανάπτυξη χρήσεων μέσα στην πλημμυρική ζώνη και επιτρέπει την
υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων προστασίας δεδομένου ότι εξασφαλίζει επάρκεια χώρου για το
υδατόρευμα/ποταμό.



Καταγραφή και καταχώρηση πλημμυρικών συμβάντων

Σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες, το ΤΑΥ καταγράφει όλα τα πλημμυρικά
συμβάντα στην Κύπρο με όλα τα δεδομένα που ζητά η Οδηγία 2007/60/ΕΚ, όπως στοιχεία συμβάντος
βροχόπτωσης, αποτύπωση έκτασης πλημμύρας, αποτίμηση ζημιών και επιπτώσεων. Οι παραπάνω
πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για την αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων
Πλημμύρας που θα γίνεται ανά εξαετία. Η τήρηση αρχείου ιστορικών συμβάντων πλημμύρας βοηθά
στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του φαινομένου και των προβλημάτων και αποτελεί δράση
πρόληψης.


Τήρηση διαδικασίας στατιστικής αξιολόγησης σημαντικών πλημμυρικών συμβάντων

Το ΤΑΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας κάνοντας χρήση αντιπροσωπευτικών
βροχομετρικών σταθμών για το κάθε πλημμυρικό γεγονός έχει αναπτύξει πρωτόκολο διαδικασίας για
τη στατιστική αξιολόγηση πλημμυρών με βάση τα στοιχεία της βροχόπτωσης. Η δράση αυτή βοηθά
στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του φαινομένου και αποτελεί δράση πρόληψης.



Διατήρηση υποδομής υδρομετρικών και βροχομετρικών σταθμών

Το Τμήμα Μετεωρολογίας και το ΤΑΥ διατηρούν πυκνό δίκτυο βροχομετρικών και υδρομετρικών
σταθμών που επιτρέπει επαρκή καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση πλημμυρικών φαινομένων.
Η δράση αυτή βοηθά στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του φαινομένου και αποτελεί δράση
πρόληψης.


Υιοθέτηση πρακτικών μείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες σε αστικές περιοχές

Το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λεμεσού, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να επιλύσει τα προβλήματα
πλημμυρών της ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού, το 2009 αποφάσισε την εφαρμογή μέτρων για την
προώθηση συστημάτων αειφόρου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό προωθεί μεταξύ
άλλων την υλοποίηση των παρακάτω συστημάτων :
o λιμνών κατακράτησης
o κατασκευή διαπερατών πλακόστρωτων και οδοστρωμάτων
o κατασκευή νέων ή χρήση εγκαταλειμμένων απορροφητικών λάκκων για την ανάσχεση των
ομβρίων υδάτων.
Έχει συμφωνηθεί από το Συμβούλιο και όλους τους δήμους της Λεμεσού ότι τα πιο πάνω συστήματα
θα προωθούνται, όπου είναι δυνατόν, μέσω επιβολής όρων στις άδειες που εκδίδονται από τις τοπικές
αρχές. Ειδικότερα, με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό για τον έλεγχο της απορροής στην πηγή και τον
περιορισμό της παροχής αιχμής, το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λεμεσού-Αμαθούντας εισήγαγε
κανονισμό που επιβάλει: (α) στις παλαιές αστικές περιοχές, τη διατήρηση των απορροφητικών λάκκων
ακαθάρτων και τη μετατροπή τους σε δεξαμενές κατακράτησης ομβρίων, όταν κάθε ιδιοκτησία
συνδέεται με το διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης, ( β) στις υπό πολεοδόμηση νέες
περιοχές, την κατασκευή απορροφητικών δεξαμενών ομβρίων όγκου 10m 3 ανά ιδιοκτησία 800m 2.
Η δράση αυτή βοηθά στην μείωση των πλημμυρικών παροχών και της πλημμυρικής αιχμής και
αποτελεί δράση προστασίας (περιορισμό της επικινδυνότητας πλημμύρας)
Κατάρτιση και Εφαρμογή Σχεδίων αντιμετώπισης Ακραίων Καιρικών Φαινομένων

Το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΤΠΣΕΑ) και Διαχείρισης Καταστάσεων Πολιτικής
Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών αναπτύσσει και επεξεργάζεται σχέδια δράσης για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση ακραίων πλημμυρικών φαινομένων. Η δράση αυτή αποτελεί δράση
ετοιμότητας και συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων από τις πλημμύρες.


Ανάπτυξη μηχανισμών αποκατάστασης

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει υποδομή και διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών σε αστικές
περιοχές (κτίρια, κατοικίες, αυτοκίνητα), μετά από πλημμύρες, τον καθορισμό της οικονομικής βοήθειας
προς τους θιγόμενους και το συντονισμό των ενεργειών με τους συναρμόδιους φορείς (Επαρχιακές
Διοικήσεις, Πολιτική Άμυνα, Δήμους) για την αποκατάσταση ζημιών σε δημόσιες υποδομές. Επίσης,
χρηματοδοτεί και αντιπλημμυρικά έργα για την αποφυγή πλημμυρών. Σήμερα υπάρχει δράση σε
εξέλιξη για την καταγραφή και κωδικοποίηση των παραπάνω ενεργειών και την ανάπτυξη
συγκεκριμένων κριτηρίων ιεράρχησης των ενεργειών του ΥΠΕΣ μετά από πλημμύρες. Οι δράσεις
αυτές αποτελούν δράσεις αποκατάστασης που συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων, ενώ η
χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αποτελεί δράση προστασίας.

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)
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7.4 Προτεινόμενο πρόγραμμα μέτρων
Το προτεινόμενο πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις που θα περιληφθούν
στον προγραμματισμό της επόμενης εξαετίας 2016-2021. Η διαμόρφωση της πρότασης των μέτρων
έγινε με βάση τα ακόλουθα:
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τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
τα αίτια και τους κινδύνους πλημμύρας στην Κύπρο και στις 19 ΠΔΣΚΠ
του στόχους της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που έχουν τεθεί
την υπάρχουσα αβεβαιότητα στην εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας (αβεβαιότητα όσον αφορά
στον υπολογισμό της πλημμύρας, στην καταγραφή των θιγόμενων αποδεκτών και στην
αξιολόγηση των επιπτώσεων)
τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά, γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των ΠΔΣΚΠ και της
λεκάνης απορροής αυτών
τις υπάρχουσες χρήσεις γης, οικονομικές δραστηριότητες και τεχνικές υποδομές και τις τάσεις
ανάπτυξης των ΠΔΣΚ και της λεκάνης απορροής αυτών
τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και τις υποδομές που υπάρχουν και που
εναρμονίζονται με τους στόχους της ΔΚΠ.
τα έργα και τις δράσεις που προγραμματίζονται σε κάθε ΠΔΣΚΠ και τα οποία μπορεί να
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΔΚΠ
τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους πόρους που μπορούν να αντληθούν από αυτά για
τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων
τη γενικότερη πολιτική προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή και την ενσωμάτωση δράσεων για το
σκοπό αυτό (αξιολόγηση συμβολής μέτρων στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)
τις γενικότερες πολιτικές της Κύπρου σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τις
δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό.
τις πιθανές επιπτώσεις των μέτρων στο περιβάλλον και στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΟΠΥ
τις υπάρχουσες συνέργειες των μέτρων ΔΚΠ με άλλα μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στην
προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ειδικότερα στους στόχους της ΟΠΥ
(πριμοδότηση μέτρων συμβατών με τους στόχους και τον δύο Οδηγιών -win-win μέτρα)
τις επιπτώσεις που τα μέτρα μπορεί να έχουν στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
την αξιολόγηση των μέτρων ως προς την απόδοσή τους (η απόδοση των μέτρων δεν βασίζεται
μόνο σε οικονομικά κριτήρια –οι επιπτώσεις από τις πλημμύρες πολλές φορές δεν είναι
μετρήσιμες)
τη διοικητική δομή της Κύπρου, τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση των φορέων που εμπλέκονται
στη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Τα μέτρα παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια ομαδοποιημένα στους 4 άξονες δράσης της
Διαχείρισης του Πλημμυρικού Κινδύνου.
.

7.4.1 Oριζόντια Μέτρα
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PREV-CY_01

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

Πρόληψη
(Αποφυγή)

Περιορισμός
έκθεσης στην
πλημμύρα

Αναθεώρηση χωροταξικού σχεδιασμού με σκοπό την σταδιακή
ενσωμάτωση της αξιολόγησης του κινδύνου πλημμύρας. Η
αναθεώρηση αφορά στις περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί
και βρίσκονται : (α) εντός του πλημμυρικού πεδίου των 20 ετών;
εκεί δεν θα πρέπει να προωθούνται πολιτικές αναβάθμισης των
πολεοδομικών ζωνών προς όφελος της ανάπτυξης, έτσι ώστε οι
ζώνες αυτές να διατηρούνται ως έχουν σήμερα, (β) εντός του
πλημμυρικού πεδίου 100 ετών; εκεί θα πρέπει να οι χρήσεις γης
να καθορίζονται με κατεύθυνση την κατά το δυνατόν αποφυγή
εγκατάστασης ευαίσθητων κοινωνικών (σχολεία, νοσοκομεία)
και τεχνικών (ενεργειακές μονάδες) υποδομών και ρυπογόνων
μονάδων και τη δημιουργία πλαισίου για την ενσωμάτωση νέων
τρόπων δόμησης εντός των ζωνών πλημμύρας (π.χ. αποφυγή
δημιουργίας υπογείων χώρων, κατασκευές με πιλοτές) και
λοιπών χωροταξικών ρυθμίσεων (π.χ. προώθηση ελεύθερων
χώρων όπως πάρκα με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων από
πλημμύρες.

ΤΠΟ

PREV-CY_02

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

Πρόληψη
(Αποφυγή)

Περιορισμός
έκθεσης στην
πλημμύρα

Ένταξη στη διαδικασία χορήγησης πολεοδομικής άδειας για
διαχωρισμούς οικοπέδων ή και για ανάπτυξη οικοπέδων που
συνορεύουν με υδατορέματα της υποχρεωτικής παραχώρησης
χώρου πρασίνου/ ζώνης προστασίας κατά μήκος του
υδατορεύματος χωρίς επιχωματώσεις ή άλλες κατασκευές.
(Συντονιστής ΥΠΕΣ, Πολεοδομία)

ΤΠΟ
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

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

Πρόληψη
(Άλλη
Πρόληψη)

Περιορισμός
έκθεσης στην
πλημμύρα

Η σημερινή πρακτική της εκπόνησης υδρολογικών μελετών σε
επίπεδο διαχωρισμού οικοπέδων ή μεμονωμένης ανάπτυξης
είναι προβληματική (π.χ. τοποθέτηση οχετών μικρότερων
διαστάσεων στα κατάντη από ότι στα ανάντη, μη ύπαρξη
συνέχειας στο δίκτυο αποστράγγισης κλπ). Προτείνεται η ένταξη
στην διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού νέων περιοχών,
που εντάσσονται σε ζώνες ανάπτυξης, της πρόνοιας εκπόνησης
master plan διαχείρισης όμβριων υδάτων (όπως η Πολεοδομία
μελετά και χαράσσει τη θέση του κύριου οδικού δικτύου όταν
εντάξει μια περιοχή σε ζώνη ανάπτυξης το ίδιο να κάνει και με
τα υδατορέματα/ποταμούς και το πρωτεύων δίκτυο ομβρίων).
Στο στάδιο αυτό θα αποφασίζεται, σε συνεργασία με το ΤΑΥ: (α)
ποια υδατορέματα θα πρέπει να διατηρηθούν και να
προστατευτούν ώστε να αποτελέσουν το πρωτεύων δίκτυο
αποχέτευσης όμβριων όπου θα καταλήγουν οι οχετοί, (β) από
που θα περάσουν οι κύριοι οχετοί όμβριων που θα
συγκεντρώνουν τα όμβρια από τα δίκτυα ομβρίων των δρόμων
κλπ. Τα Στρατηγικά Σχέδια Διαχείρισης θα λαμβάνουν υπόψη
το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των υδατορεμάτων που
έχει καθορίσει το ΤΑΥ, θα εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις
διαχείρισης των ομβρίων και θα επιλέγουν την κατάλληλη λύση
με τεχνικοοικονομικά κριτήρια.

PREV-CY_04

Διερεύνηση
δυνατότητας για
οικονομική
υποστήριξη μέτρων
ιδιωτικής
προστασίας από
πλημμύρες

Πρόληψη
(Μείωση
επιπτώσεων)

Μείωση της
τρωτότητας

Επιχορήγηση από το κράτος μέτρων προστασίας περιουσιών
από πλημμύρες, για περιουσίες που βρίσκονται εντός του
πλημμυρικού πεδίου 20ετίας (π.χ. εγκατάσταση συστήματος
υδατοστεγών θηρών σε κατασκευές που έχουν υπόγειο, κλπ).
Για την υπολοποίηση του μέτρου απαιτείται διερεύνηση
κατάλληλων εργαλείων και τρόπων διαμόρφωσης του μέτρου.

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΕΣ/ΤΠΟ/ΤΑΥ

ΥΠΕΣ/ΥΠΟΙΚ/ΤΑΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
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ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PREV-CY_05

Επικαιροποίησηενημέρωση χαρτών
επικινδυνότητας και
κινδύνου
πλημμύρας/Ανάπτυξ
η διαδραστικών
χαρτών
επικινδυνότητας και
κινδύνου πλημμύρας
για την καλύτερη
γνώση του
πλημμυρικού
κινδύνου

Πρόληψη
(Άλλη
πρόληψη)

Μείωση της
τρωτότητας/
Βελτίωση της
γνώσης για
τον
πλημμυρικό
κίνδυνο

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ
(web-service) συμβατή με τους κανόνες του INSPIRE
(Commission Regulation (EC) No976/2009 9.11.2011 and
28.12.2012) και του WISE. Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει (α)
στην αύξηση της γνώσης για τον πλημμυρικό κίνδυνο από την
πλευρά των κοινοτήτων (καλύτερη ενημέρωση και
πληροφόρηση του κοινού), (β) στη λήψη αποφάσεων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου

ΤΑΥ

PREV-CY_06

Διασφάλιση
ποιότητας μελετών
διαχείρισης ομβριών
υδάτων και
σχεδιασμού
αντιπλημμυρικών
έργων

Πρόληψη
(Άλλη
πρόληψη)

Μείωση της
τρωτότητας/
Βελτίωση της
γνώσης για
τον
πλημμυρικό
κίνδυνο

Ανάπτυξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη διασφάλιση
της ποιότητας των μελετών διαχείρισης όμβριων υδάτων και
αντιπλημμυρικών έργων με διασφάλιση ότι αυτοί που εκπονούν
τέτοιες μελέτες έχουν τα αναγκαία προσόντα (π.χ. είναι
εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ σε συγκεκριμένους κλάδους). Στο
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και η θεσμοθέτηση της
ασφάλισης των μελετών αυτών.

ΤΑΥ

Αξιοποίηση έργων
ταμίευσης για
ανάσχεση
πλημμυρικών
παροχών

Προστασία
(Ρύθμιση
ροής)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη διερεύνηση της
συμμετοχής των ταμιευτήρων ανάντη των ZΔΣΚΠ και της
δυνατότητας βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους ώστε
αφενός να καλύπτουν με το μέγιστο δυνατό τρόπο τις ανάγκες
των χρήσεων που εξυπηρετούν και αφετέρου να προσφέρουν τη
μέγιστη αντιπλημμυρική προστασία κατάντη. Η μελέτη θα
διερευνήσει τη δυνατότητα ελεγχόμενης απελευθέρωσης
πρόσθετων οικολογικών παροχών/παροχών εμπλουτισμού από

ΤΑΥ

Προστασία
PRO-CY_01

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)
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τα φράγματα που βρίσκονται στις ΠΔΣΚΠ ή και αύξηση της
χρήσης του αποθηκευμένου νερού από το φράγμα π.χ. για
ύδρευση/άρδευση, σε περιπτώσεις που ο ταμιευτήρας είναι
σχεδόν πλήρης κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου και
αναμένεται, με βάση τη στατιστική ανάλυση των ετήσιων
απορροών του, να υπερχειλίσει ώστε να διασφαλίζεται άδειος
χώρος ανάσχεσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Το μέτρο
εντάσσεται στον οδικό χάρτη για την ποσοτική διαχείριση των
επιφανειακών νερών του 2ου ΣΔΛΑΠ.
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PRO-CY_02

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

Προστασία
(Ρύθμιση
ροής)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Εκπόνηση τεχνικής και υδρογεωλογικής μελέτης για τον
εντοπισμό κατάλληλων θέσεων κατασκευής χαμηλών
φραγμάτων (αναβαθμών) από συρματοκιβώτια (gabions) στις
κοίτες των ρεμάτων ανάντη των ΠΔΣΚΠ με στόχο την ανάσχεση
της πλημμύρας. Κατά την εξέταση των έργων αυτών Θα
διερευνηθεί η συμμετοχή τους στον εμπλουτισμό των ΥΥΟ και
θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στη διακοπή της συνέχειας των
ποταμών καθώς επίσης και στην παρόχθια ζώνη.

ΤΑΥ / ΤΓΕ

PRO-CY_03

Διάθεση ομβρίων
ιδιοκτησιών σε
απορροφητικούς
λάκκους

Προστασία
(Διαχείριση
ομβρίων
Υδάτων)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Διεύρυνση της διάθεσης των ομβρίων υδάτων αστικών
περιοχών σε υφιστάμενους ή νέους απορροφητικούς λάκκους,
στο σύνολο της Κύπρου (κατ' αντιστοιχία στην ήδη
εφαρμοζόμενη πρακτική στη Λεμεσό). Για το σκοπό αυτό
απαιτούνται: (α) η υλοποίηση ειδικής διερευνητικής μελέτης
για τον εντοπισμό των κατ’ αρχήν αστικών περιοχών που
υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου, (β) καθορισμό
των προδιαγραφών για την εφαρμογή του μέτρου που θα
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: τις απαιτήσεις και τους
περιορισμούς (επικρατούσες γεωλογικές και υδρογεωλογικές
συνθήκες, γειτονικές χρήσεις γης και συνθήκες δόμησης), το
βαθμό αποτελεσματικότητας (σε σχέση με τις επικρατούσες
υδρολογικές συνθήκες και το μέγεθος των λάκκων), τις

ΤΑΥ/ ΤΓΕ / ΥΠΟΙΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ
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PRO-CY_04

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

Προστασία
(Διαχείριση
ομβρίων
Υδάτων)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Μελέτη δυνατότητας περίληψης όρων σε πολεοδομικές και
οικοδομικές άδειες μεγάλων αναπτύξεων για τη διαχείριση των
όμβριων εντός των ιδιοκτησιών που αναπτύσσονται με τρόπο
που η αιχμή της απορροής να παραμένει στα ίδια επίπεδα που
ήταν πριν την νέα κατασκευή. Διερεύνηση ενσωμάτωσης στην
Πολεοδομική νομοθεσία προβλέψεων για υιοθέτηση
εναλλακτικών επιλογών για τις νέες αναπτύξεις με : (α)
υιοθέτηση συντελεστή αδιαπέρατων επιφανειών μέσω των
Πολεοδομικών Ζωνών (καθορισμό σε κάθε Πολεοδομική Ζώνη
εκτός από το συντελεστή κάλυψης και δόμησης και ένα μέγιστο
συντελεστή αδιαπέρατων επιφανειών, (β) προώθηση τεχνικών
κατακράτησης των όμβριων στην πηγή με χρήση SUDS της δικής
τους επιλογής (λίμνες κατακράτησης, διαπερατοί χώροι
στάθμευσης κλπ) ώστε η αιχμή της απορροής που θα φεύγει
από την ανάπτυξη να παραμένει στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν
την ανάπτυξη (π.χ με την ανάπτυξη οδηγού κατευθύνσεων που
θα λαμβάνεται υπόψη στο στάδιο της μελέτης).

ΤΠΟ / ΤΑΥ

PRO-CY_05

Προώθηση
πρακτικών μείωσης
και διαχείρισης της
απορροής από
δημόσιους χώρους

Προστασία
(Διαχείριση
ομβρίων
Υδάτων)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Προώθηση του σχεδιασμού των εξωτερικών χώρων σε δημόσια
κτίρια όπως σχολεία, κυβερνητικά γραφεία, στρατόπεδα,
πλατείες, πάρκα κλπ με χρήση διαπερατών επιφανειών και
εκτενείς δενδροφυτεύσεις. Αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να
περιλαμβάνονται στου όρους εντολής των μελετών σχεδίασης
των δημόσιων έργων αφού πρώτα αξιολογηθεί η βιωσιμότητα
και η χρηστικότητα των λύσεων.

ΤΠΟ / Υπ.
Παιδείας και
Πολιτισμού/ ΤΔΕ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Με τα ανωτέρω θα είναι δυνατόν
να καταρτιστεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή
της πρακτικής αυτής και στις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου με
καθορισμό και των απαιτούμενων αδειών και ελέγχων.
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PRO-CY_06

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

Προστασία
(Διαχείριση
ομβρίων
Υδάτων)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων για την υιοθέτηση από
ιδιώτες επιλογών δόμησης και τεχνικών που οδηγούν σε
μείωση των επιφανειακών απορροών ομβρίων. Τα μέτρα
μπορεί να περιλαμβάνουν εκπτώσεις στα τέλη αποχέτευσης
ανάλογα με τη χρήση μέτρων κατακράτησης ομβρίων στην
πηγή. Για την υπολοποίηση του μέτρου απαιτείται διερεύνηση
κατάλληλων εργαλείων και τρόπων διαμόρφωσης του μέτρου.

PRO-CY_07

Προώθηση ιδιωτικών
συστημάτων
αξιοποίησης
ομβρίων υδάτων

Προστασία
(Διαχείριση
ομβρίων
Υδάτων)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Διερεύνηση οικονομικής ενίσχυσης συστημάτων συλλογής
ομβρίων (rain water harvesting) σε επίπεδο κατοικιών για
πότισμα κήπων.

PRO-CY_08

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

Προστασία
(Άλλη
Προστασία)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Κατάρτιση και θεσμοθέτηση κανονισμού απαιτούμενων ετήσιων
εργασιών καθαρισμού υδατορευμάτων (περιοδικός
καθαρισμός). Ο καθαρισμός των υδατορευμάτων θα πρέπει να
γίνεται μόνο εκεί που είναι απολύτως απαραίτητο με τρόπο
που να μην υπάρχει σύγκρουση με τους στόχους της ΟΠΥ (ο
καθαρισμός με εκσκαφείς εντός της κοίτης προκαλεί μεγάλη
καταστροφή στο ποτάμιο οικοσύστημα και στη βλάστηση). Ο
κανονισμός θα καθορίσει το χρόνο διενέργειας του καθαρισμού,
τη συχνότητα, τη μέθοδο υλοποποίησης, τον αρμόδιο φορέα,
τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται (ενημέρωση και άδεια
από ΤΑΥ κλπ), τον μηχανισμό κάλυψης του κόστους και τη
μεθοδολογία τήρησης αρχείου καταχώρησης των
πραγματοποιηθέντων παρεμβάσεων.

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΕΣ/ ΥΠΟ

ΥΠΕΣ/ΥΠΟΙΚ/ΤΑΥ

ΤΠ/ΤΑΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
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ΤΥΠΟΣ
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PRO-CY_09

Θεσμοθέτηση
προγράμματος
καθαρισμού
συστημάτων
αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων

Προστασία
(Άλλη
Προστασία)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Κατάρτιση και εφαρμογή διαδικασιών απαιτούμενων ετήσιων
εργασιών καθαρισμού δημόσιων και ιδιωτικών έργων
αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Ορισμός υπευθύνων φορέων για
την εκτέλεση τους.

ΥΠΕΣ

PRO-CY_10

Προστασία
υδατορευμάτων από
ανεξέλεγκτες χρήσεις

Προστασία
(Άλλη
Προστασία)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Ανάπτυξη, σε κεντρικό επίπεδο, ελεγκτικού μηχανισμού
προστασίας υδατορευμάτων και αντιμετώπισης προβλημάτων
απόρριψης απορριμμάτων, μπάζων και άλλων άχρηστων
αντικειμένων σε κοίτες ποταμών και υδατορεμάτων.

PRO-CY_11

Προώθηση τεχνικών
συγκράτησης φερτών
υλών στα
υδατορεύματα

Προστασία
(Άλλη
Προστασία)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή παγίδων φερτών υλικών
(καλαμιών , σκουπιδιών στα ανάντη των ΠΔΣΚΠ, οι οποίες θα
καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα ώστε να μειώνεται ο
κίνδυνος έμφραξης οχετών και εγκάρσιων τεχνικών από φερτά
υλικά και συνεπώς και ο κίνδυνος πλημμύρας. Το μέτρο αυτό θα
συμβάλλει στον περιορισμό των εργασιών συστηματικού
καθαρισμού των ρεμάτων που και μεγάλο κόστος έχουν και
σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες επιφέρουν (εκχερσώσεις
της κοίτης των ποταμών με εκσκαφείς για απομάκρυνση των
καλαμιών και άλλης βλάστησης).

ΤΑΥ

PRO-CY_12

Εποπτεία/συντονισμός εκτέλεσης και
συντήρησης
αντιπλημμυρικών
έργων σε επαρχιακό
επίπεδο

Προστασία
(Άλλη
προστασία)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Θεσμοθέτηση εποπτείας/συντονισμού της εκτέλεσης και
συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων σε επίπεδο Δήμων και
Κοινοτήτων από ένα φορέα (Επαρχιακά Συμβούλια
Αποχετεύσεων). Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο σχεδιασμός
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας όπως αποτυπώνεται στο
ΣΔΚΠ

ΥΠΕΣ/Επαρχιακά
Συμβούλια
Αποχετεύσεων
/ΤΑΥ

PRO-CY_13

Αποκατάσταση
συνέχειας

Προστασία
(Άλλη

Μείωση της
επικινδυνό-

Ολοκλήρωση από το ΤΑΥ του εντοπισμού των
υδατορεμάτων/ποταμών, που έχουν λεκάνη απορροής

ΥΠΕΣ/Κτηματολόγ
ιο/ ΤΑΥ/ ΤΠΟ

ΥΠΕΣ/ΤΑΥ
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τητας

μεγαλύτερη απο 1 km2 και που παρουσιάζουν ασυνέχειες στα
κτηματικά σχέδια και διασφάλιση της συνέχειάς τους. Η μη
συνέχεια στην εγγεγραμμένη κοίτη ποταμών αποτελεί μία από
τις κύριες αιτίες πλημμυρικών προβλημάτων (περιπτώσεις
Τραχωνιού, Μαζέρες στο Γέρι , Κοκκινοτριμιθιά κλπ) και
οφείλεται στην ανάπτυξης των περιοχών επάνω στην πορεία
των ροών (οι κοίτες ισοπεδώθηκαν και καλλιεργούνται, όμως σε
περιπτώσεις ακραίων βροχοπτώσεων η πλημμυρική ροή
διέρχεται από το χαμηλότερο υψομετρικά σημείο που είναι η
θέση της παλιάς κοίτης του ποταμού, ο ποταμός βρίσκει το
δρόμο του). Η διασφάλιση της συνέχειας των υδατεορευμάτων
θα γίνεται είτε μέσω απαλλοτρίωσης λωρίδας στον χαμηλότερο
υψομετρικά δίαυλο, είτε με κήρυξη της περιοχής σε λευκή ζώνη,
είτε με χωροθέτηση χώρων δημόσιου πρασίνου κατά μήκος
αυτής της λωρίδας σε περιπτώσεις διαχωρισμών οικοπέδων είτε
και μέσω άλλων τρόπων τους οποίους θα διερευνήσουν τα
αρμόδια Τμήματα.

PRO-CY_14

Φυσική
αποκατάσταση και
αναβάθμιση
υδατορευμάτων

Προστασία
/Έργα σε
υδατορεύμα
τα και
πλημμυρικές
κοίτες

Μείωση της
επικινδυνότητας

Διερεύνηση δυνατότητας και προώθηση έργων φυσικής
αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορευμάτων. Τα έργα
περιλαμβάνουν παρεμβάσεις βελτίωσης της υδραυλικής
λειτουργίας των υδατορευμάτων και αύξηση της
παροχετευτικότητας, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες
ασφαλούς διόδευσης της πλημμύρας 20ετίας και τοπική
ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής για την προστασία των
κατάντη περιοχών. Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στις
ΠΔΣΚΠ C01, C02, C04, C05, C06, C07, C09, C10, C12, C13, C16,
C18, C19.

PRO-CY_15

Εξορθολογισμός
αδειοδότησης
δικαιωμάτων

Προστασία
(Άλλη
προστασία)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Εξορθολογισμός διαδικασιών Κτηματολογίου για την
αδειοδότηση δικαιωμάτων διάβασης σε περίκλειστα τεμάχια, με
στόχο τον περιορισμό του αριθμού των διαβάσεων που δίνονται

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΥ/ΥΠΕΣ/ΤΠ/ΤΔ

ΤΚΧ/ΥΠΕΣ/ΤΑΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ

ΣΤΟΧΟΣ

διάβασης από
ποταμούς/ρέματα

PRO-CY_16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

υπεράνω υδατορεμάτων/ ποταμών. Θα πρέπει η διάβαση
υπεράνω ποταμών/ υδατορεμάτων να είναι η έσχατη λύση
εφόσον δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Σύνταξη decision
flow chart για τους λειτουργούς του κτηματολογίου για την
λήψη απόφασης της χωροθέτησης της διάβασης.

Εξορθολογισμός
χάραξης οδικών
διαβάσεων από
ποταμούς/ρέματα

Προστασία
(Άλλη
προστασία)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Εξορθολογισμός διαδικασιών Τμήματος Δημοσίων , Έργων,
Πολεοδομίας, Επαρχιακών διοικήσεων στην χωροθέτηση του
οδικού δικτύου ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαβάσεις
υπεράνω ποταμών υδατορεμάτων (παρόμοιο μέτρο με
προηγούμενο).

ΥΠΕΣ/ΤΔΕ/ ΤΠΟ
/ΤΑΥ

PREP-CY_01

Βελτίωση
μηχανισμού
προειδοποίησης για
έκτακτα καιρικά και
πλημμυρικά
φαινόμενα

Eτοιμότητα
(Πρόγνωση
και έγκαιρη
προειδοποίη
ση)

Μείωση
τρωτότητας

Ανάπτυξη διαδικασίας ενημέρωσης Γενικής Διοίκησης και
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας για έκτακτα
καιρικά φαινόμενα που μπορεί να συνοδεύονται από
πλημμύρες (βελτίωση διαδικασίας κοινοποίησης
προειδοποιήσεων από Τμήμα Μετεωρολογίας για
αναμενόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις και ενημέρωση από ΤΑΥ
για υψηλή στάθμη ταμιευτήρων και κινδύνους υπερχειλίσεων).
Ανάλογα με την περίπτωση η προειδοποίηση θα πρέπει να
φτάνει στο επίπεδο της τοπικής διοίκησης

ΤΜ/ΤΑΥ

PREP-CY_02

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

Ετοιμότητα
(Σχέδια
Έκτακτης
Ανάγκης)

Μείωση
τρωτότητας

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των Χαρτών Επικινδυνότητας
και Κινδύνου Πλημμύρας για την επικαιροποίηση των Σχεδίων
Αντιμετώπισης Ακραίων Πλημμυρικών Φαινομένων στις ΠΔΣΚΠ
(ανασχεδιασμός ασφαλών σημείων συγκέντρωσης πληθυσμού,
εκτροπής κυκλοφορίας κλπ).

ΤΠΣΕΑ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
PREP-CY_03

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
Εκστρατείες
ευαισθητοποίησης
κοινοτήτων έναντι
πλημμυρικού
κινδύνου

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ετοιμότητα
(ενημέρωση
και
ετοιμότητα
του κοινού)

Μείωση
τρωτότητας

Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών (προγράμματα μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου,
διοργάνωση εκδηλώσεων) : (α) για τη σημασία της διατήρησης
καθαρών και προσπελάσιμων των συστημάτων διοχέτευσης
ομβρίων υδάτων (β) για τον πλημμυρικό κίνδυνο (οι κάτοικοι
πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ζουν μέσα σε πλημμυρικές ζώνες),
(γ) για τη δυνατότητα και ανάγκη λήψης ιδιωτικών μέτρων
προστασίας (προμήθεια σάκων με άμμο, κατασκευή στεγανών
τοιχίων απομόνωσης, προμήθεια κινητών τοιχίων απομόνωσης,
κλπ) (δ) για την σκοπιμότητα ασφάλισης των ιδιοκτησιών που
βρίσκονται εντός ζώνης πλημμύρας (π.χ. 20ετίας)

ΤΠΑ-ΥΠΕΣ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)
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RECOVCY_01

Ανάπτυξη
μηχανισμού
καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών
από πλημμύρες

Aποκατάστα
ση (άλλη
αποκατάστα
ση)

Μείωση
τρωτότητας

Ανάπτυξη προδιαγραφών τήρησης αρχείου καταγραφής ζημιών
από τις αρμόδιες υπηρεσίες καταγραφής (Υπουργείο
Εσωτερικών, Επαρχιακές διοικήσεις, κλπ). Τυποποίηση
καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από πλημμύρες στη
γεωργία (απώλεια αξίας γεωργικής παραγωγής) και τους
οικισμούς (κόστος αποκατάστασης ζημιών στα κτίρια, ανά
κατηγορία κτιρίου).

ΥΠΕΣ / ΥΓΑΑ&Π

RECOVCY_02

Καταγραφή
αποτυπωμάτων
πλημμύρας για την
καλύτερη γνώση του
φαινομένου με
σκοπό τη βελτίωσης
της απόδοσης των
μηχανισμών
αντιμετώπισης/αποκ
ατάστασης

Αποκατάστα
ση (άλλη
αποκατάσταση)

Μείωση
τρωτότητας

Καταγραφή αποτυπωμάτων πλημμύρας για την καλύτερη γνώση
του φαινομένου με σκοπό τη βελτίωσης της απόδοσης των
μηχανισμών αντιμετώπισης/αποκατάστασης. Ενίσχυση του
εξοπλισμού καταγραφής με προμήθεια mobile GIS data
capturing devices κλπ

ΤΑΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
RECOVCY_03

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
Προώθηση της
ιδιωτικής ασφάλισης
έναντι πλημμύρας

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
Aποκατάσταση (άλλη
αποκατάστα
ση)

ΣΤΟΧΟΣ
Μείωση
τρωτότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της
ασφάλισης έναντι πλημμύρας ατόμων και περιουσιών που
βρίσκονται εντός της ζώνης πλημμύρας 20ετίας (διερεύνηση
παροχής κινήτρων και κατευθύνσεων προς τους ιδιώτες,
δημιουργία ειδικού πλαισίου διευκολύνσεων κλπ).

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΕΣ

7.4.2 Ειδικά Μέτρα
ΠΔΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ

PREPC01_01

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
Μηχανισμός
προειδοποίησης για
έκτακτα καιρικά και
πλημμυρικά
φαινόμενα στους
Δήμους Λευκωσίας /
Στροβόλου και
Λακατάμειας

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
Ετοιμότητα
(Πρόγνωση
και έγκαιρη
προειδοποίη
ση)

ΣΤΟΧΟΣ
Μείωση
τρωτότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδικασίας έγκαιρης ενημέρωσης της Δημοτικής
Αρχής Λευκωσίας / Στροβόλου και Λακατάμειας για το
ενδεχόμενο πλημμύρας στους δήμους (συνδυασμός καταιγίδας
και υψηλής στάθμης ταμιευτήρα Ταμασσού) και μηχανισμού
κινητοποίησης των αρμοδίων του Δήμου για απομάκρυνση
χρηστών και απαγόρευση πρόσβασης και χρήσης του γραμμικού
Πάρκου Πεδιαίου αλλά και στις παρόχθιες περιοχές της
Λευκωσίας.

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜ /ΤΑΥ/Δήμος
Λευκωσίας /
Στροβόλου και
Λακατάμιας

ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
PRO-C03_03

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ

Επικαιροποίηση
μελέτης και
κατασκευή έργων
αποκατάστασης και
αναβάθμισης

Προστασία
(Έργα σε
υδατορεύμα
τα και
πλημμυρικές

ΣΤΟΧΟΣ
Μείωση της
επικινδυνότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Για την περιοχή υπάρχει μελέτη η οποία πρόκειται να
επικαιροποιηθεί και η οποία περιλαμβάνει: (α) αναβάθμιση
υδατορεύματος παρ. Μέρικα κατάντη της Χ.Θ. 1+708, με αύξηση
της παροχετευτικότητας, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες
ασφαλούς διόδευσης της πλημμύρας 20ετίας, (β)

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΕΣ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
υδατορεύματος παρ.
Μέρικα για την
εξασφάλιση της
αντιπλημμυρικής
προστασίας της
περιοχής

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
κοίτες)

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

αποκατάσταση της σύνδεσης των ρεμάτων από το νότο στο
κλειστό τμήμα του παρ. Μέρικα και αποκατάσταση της
συνέχειας της κοίτης των ρεμάτων που συμβάλλουν από το νότο
(γ) κατασκευή δικτύου ομβρίων σε εφαρμογή του Masterplan
of Kokkinitrimithia Drainage System (δ) ανακατασκευή του
σωληνωτού οχετού στη Χ.Θ. 3+586 ώστε η διάστασή του να
είναι παρόμοια με εκείνη του κατάντη κλειστού τμήματος και
κατασκευή αναχώματος στο βαθύ σημείο της αποστραγγιστικής
τάφρου του αυτοκινητόδρομου

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

PROC07_02

Ρύθμιση εκροών
λίμνης Παραλιμνίου

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
Προστασία
(Έργα σε
υδατορεύμα
τα και
πλημμυρικές
κοίτες)

ΣΤΟΧΟΣ
Μείωση της
επικινδυνότητας

ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Επισκευή/συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων
υποδομών ελεγχόμενης εκκένωσης και αξιοποίησης των νερών
της λίμνης Παραλιμνίου και κατάρτιση σχεδίου ελεγχόμενης
ρύθμισης των εκροών από τη λίμνη Παραλιμνίου με χρήση της
σήραγγας εκκένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται προστασία έναντι
πλημμύρας 100ετίας.

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑΥ/ΤΠ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

PRO-C10_01

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

PRO-C10_02

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

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
Προστασία
(Έργα σε
υδατορεύμα
τα και
πλημμυρικές
κοίτες)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Προώθηση κατασκευής έργων αναβάθμισης των γεφυρών επί
των οδών Μόδιστου Παντελή, Μεσολογγίου και Παύλου Μελά
στον π. Αραδίππου, με βάση τα αποτελέσματα της "Υδρολογικής
Μελέτης των Γεφυρών του π. Αρχάγγελου (Αραδίππου) στην
Μόδεστου Παντελή, Μεσολογγίου και πλησίον της Παύλου
Μελά στην Αραδίππου (I.S. Works Ldt-N. Demetriou Engineering
Engineers".
Στόχος των έργων είναι εξυπηρέτηση της
πλημμύρας 50ετίας.

ΥΠΕΣ

Προστασία
(Ρύθμιση
ροής)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Το Έργο «Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου» προβλέπει
την κατασκευή δύο φραγμάτων τύπου σκληρού επιχώματος
(hardfill) επί των χειμάρρων Καμμίτση και Αρχαγγέλου, που
αποτελούν τους δύο κύριους συμβάλλοντες του ποταμού
Αραδίππου, χωρητικότητας 1.000.000m3 και 250.000m3
αντίστοιχα.

TAY

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Τα φράγματα θα συγκρατούν τις πλημμυρικές ροές για
προστασία των κατάντη περιοχών ενώ προβλέπεται η μέγιστη
κατακράτηση 500.000m3 νερού για την κάλυψη μέρους των
αρδευτικών αναγκών της περιοχής αναδασμού Αραδίππου.
Το Έργο περιλαμβάνει επίσης και σύστημα σωληναγωγών
μήκους 9 km περίπου το οποίο θα εξυπηρετεί την εκτροπή των
υδάτων από το φράγμα Αρχαγγέλου προς το φράγμα Καμμίτση
(στον ταμιευτήρα Αρχαγγέλου δεν θα γίνεται καμία αποθήκευση
νερού και όλα τα νερά θα εκτρέπονται προς το φράγμα Καμίτση
μέσω συνδετήριου αγωγού) καθώς και την προσαγωγή των
υδάτων από το φράγμα Καμμίτση προς την περιοχή αναδασμού
Αραδίππου έκτασης 275 εκταρίων.
Τα φράγματα έχουν προταθεί από τη δεκατεία του 80, ώστε σε
συνδυασμό με την κατασκευή του αποχετευτικού καναλιού
(διάνοιξη ποταμού) Αραδίππου, να εξασφαλίζουν προστασία
έναντι πλημμύρας 50ετίας. Το αποχετευτικό κανάλι
κατακευάστηκε όχι όμως και τα φράγματα. Το ΤΑΥ έχει
ολοκληρωμένη Τελική Μελέτη και Έγγραφα για την προκήρυξη

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2016-2021)
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

διαγωνισμού για την κατασκευή του Έργου.
ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
Διευθέτηση και
αύξηση
παροχετευτικότητας
π. Καμαρών και
διαχείριση ποταμού
με στόχο την
αντιπλημμυρική
προστασία

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
Προστασία
(Έργα σε
υδατορεύμα
τα και
πλημμυρικές
κοίτες)

ΣΤΟΧΟΣ
Μείωση της
επικινδυνότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Υλοποίηση και εφαρμογή της μελέτης της Επαρχιακής Διοίκησης
Λάρνακας "Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικών Έργων για την
προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και
Αραδίππου που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής
ποταμού Καλού Χωριού". Η μελέτη προβλέπει έργα αύξησης της
παροχετευτικότητας του ποταμού, έργα ανάσχεσης τη
ορισθείσας ΠΔΣΚΠ καθώς και βελτίωση της διάταξης εκτροπής
των πλημμυρικών παροχών προς τις Αλυκές ώστε να
εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία των οικιστικών
ζωνών έναντι πλημμύρας

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επαρχιακή
Διοίκηση
Λάρνακας

ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
PREPC14_01

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
Μηχανισμός
προειδοποίησης για
έκτακτα καιρικά και
πλημμυρικά
φαινόμενα στο Δήμο
Γερμασόγειας

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
Eτοιμότητα
(Πρόγνωση
και έγκαιρη
προειδοποίη
ση)

ΣΤΟΧΟΣ
Μείωση
τρωτότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδικασίας έγκαιρης ενημέρωσης της Δημοτικής
Αρχής Γερμασόγειας για το ενδεχόμενο πλημμύρας στον δήμο
(συνδυασμός καταιγίδας και υψηλής στάθμης ταμιευτήρα
Γερμασόγειας) και μηχανισμού κινητοποίησης των αρμοδίων
του δήμου για απομάκρυνση χρηστών και απαγόρευση
πρόσβασης στην κεντρική κοίτη του ποταμού που σήμερα
χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης άθλησης και αναψυχής
(η κοίτη του ποταμού στις εκβολές έχει ασφαλτοστρωθεί και

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜ/ΤΑΥ/Δήμος
Γερμασόγειας

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

έχουν γίνει και κερκίδες και χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες
για χώρος στάθμευσης και διοργάνωση εκδηλώσεων
(ανθεστήρια κλπ). Παράλληλα θα πρέπει να γίνει κατάλληλη
ενημέρωση των χρηστών για το ρόλο και τη σημασία του χώρου
αυτού στην αποστράγγιση των υδάτων του π. Γερμασόγειας
(τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κλπ).
ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

PRO-C15_01

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

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ
Προστασία
(Ρύθμιση
ροής)

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Μείωση της
επικινδυνότητας

Υλοποίηση μελέτης ΣΑΛΑ Λεμεσού - Αμαθούντας και προώθηση
κατασκευής έργων για την κατάλληλη διαμόρφωση της
υφιστάμενης φυσικής κοιλότητας ανάσχεσης του Αγ.
Αθανασίου, με βάση εκπονηθείσα μελέτη (Υδρονομή Σύμβουλοι
Μηχανικο 2012). Στόχος των έργων είναι η ανάσχεση της
πλημμυρικής παροχής και ο περιορισμός της παροχής αιχμής
25ετίας στον Κεντρικό Κλάδο του π. Βαθιά στο όριο της
παροχετευτικότητας των κατάντη αγωγών ομβρίων από τον
Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Πάφου έως τη συμβολή με το
Δυτικό Κλάδο.

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΑΛA
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ &
ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

PRO-C15_02

Διευθέτηση
Παραπόταμου Βαθιά
(κεντρικός κλάδος)

Προστασία
(Έργα σε
υδατορεύμα
τα και
πλημμυρικές
κοίτες)

Μείωση της
επικινδυνότητας

Προώθηση κατασκευής έργων μελέτης ΣΑΛΑ για την
αντιμετώπιση του πλημμυρικού προβλήματος στον Κεντρικό
Κλάδο του π. Βαθιά (Μάριος Αποστολίδης, "Ανακατασκευή
Οχετού Ομβρίων στην οδό Παντελεήμονος και Μάμαντος, στο
Δήμο Αγ. Αθανασίου", 2012). Η μελέτη προτείνει κατασκευή
κλειστών αγωγών σε συνδυασμό με δράσεις και μέτρα για την
ανάσχεση των πλημμυρικών παροχών στα ανάντη (ανάσχεση
των απορροών στην πηγή μέσω απορροφητικών δεξαμενών ανά
ιδιοκτησία και ανάσχεση μέσω δεξαμενής). Ο σχεδιασμός των
έργων γίνεται για την παροχή της πλημμύρας 25ετίας.

ΣΑΛA

PRO-C15_03

Προστασία και
διαμόρφωση κοίτης
π. Βαθιά

Προστασία
(Έργα σε
υδατορεύμα
τα και
πλημμυρικές
κοίτες)

Μείωση της
επικινδυνότητ
ας

Ολοκλήρωση έργων προστασίας και διαμόρφωσης κοίτης
κύριου κλάδου π. Βαθιά, στο τμήμα από την εκβολή στη
θάλασσα και προς τα ανάντη για μήκος 1.2km, μέχρι τη
συμβολή του κεντρικού κλάδου του ρ. Βαθιά (κλάδος C15_2)
σύμφωνα με μελέτη του ΤΑΥ (Υδρονομή Σύμβουλοι Μηχανικοί,
2014). Τα έργα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται από το
Επαρχιακό Γραφείο του ΤΑΥ στη Λεμεσό.

ΤΑΥ

Ερώτηση 9: Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τα μέτρα του Προσχεδίου Διαχείρισης

Κινδύνων Πλημμύρας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πλημμυρών στην Κύπρο
και στην περιοχή σας;
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Ερώτηση 10: Υπάρχουν άλλα μέτρα που πρέπει να περιληφθούν;
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Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων

