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Δνημεπωηική Ημεπίδα για ηην  εθαπμογή ηος Νόμος 70(Ι) 

ηος 2010 πος ππονοεί για ηην Αξιολόγηζη, Γιασείπιζη και 

Ανηιμεηώπιζη ηων Κινδύνων Πλημμύπαρ  

Πποκαηαπκηική Αξιολόγηζη Κινδύνων 

Πλημμύπαρ  
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Άγηο Ι. Ιαθσβίδεο 
(Πολ. Μητ. - Μητ. Περιβ/τος) 

Διεσθσντής 



ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

ΠΛΗΜΜΤΡΑ - ΠΑΚΠ  

 Αλάζεζε ΣΑΤ ζηελ 

I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd 

 ηελ εηνηκαζία (α) ηεο κειέηεο ΠΑΚΠ θαη (β) πξνζδηνξηζκνύ ησλ ΠΓΚΠ  

(Πεξηνρώλ εκαληηθνύ Γπλεηηθνύ Κηλδύλνπ Πιεκκύξαο) ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο Άξζξσλ 5 & 6 ηνπ Νόκνπ 70 (Ι) ηνπ 2010, ελαξκνληζηηθνύ  ηεο 

Οδεγίαο 2007/60/ΔΚ γηα ηηο Πιεκκύξεο (αληίζηνηρα άξζξα 4 & 5 Οδεγίαο). 

 Τπνγξαθή ύκβαζεο: 20/01/2011, Γηάξθεηα έξγνπ: 12 κήλεο, Π/Τ: 20.000€ 

 Η παξνύζα παξνπζίαζε αθνξά ηελ Πξνθαηαξθηηθή Αμηνιόγεζε Κηλδύλσλ 

Πιεκκύξαο, θαη αζρνιείηαη κε ηα εμήο ζέκαηα: 

 Α. Διζαγωγή – Τπόβαθπο 

 Β. Γιαθέζιμερ Πληποθοπίερ πος Τποζηήπιξαν ηην Αξιολόγηζη 

 Β. Αξιολόγηζη οβαπόηηηαρ Ιζηοπικών Πλημμςπών 

 Γ. Δπίδπαζη Κλιμαηικών Αλλαγών ζηην Δμθάνιζη Πλημμςπών 

 Γ. Αποηίμηζη ςνεπειών Μελλονηικών Πλημμςπών  
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

ΠΛΗΜΜΤΡΑ - ΠΑΚΠ (ΔΙΑΓΧΓΗ) 

 «πλημμύπα»: ε πξνζσξηλή θάιπςε από λεξό εδάθνπο ην νπνίν, ππό 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, δελ θαιύπηεηαη από λεξό. Απηό πεξηιακβάλεη 

πιεκκύξεο από πνηάκηα, νξεηλνύο ρείκαξξνπο, εθήκεξα ξέκαηα ηεο 

Μεζνγείνπ θαη πιεκκύξεο από ηε ζάιαζζα ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, δύλαηαη 

δε λα εμαηξεί πιεκκύξεο από ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο· 

  «κίνδςνορ πλημμύπαρ»: ν ζπλδπαζκόο ηεο πηζαλόηεηαο λα ιάβεη ρώξα 

πιεκκύξα θαη ησλ δπλεηηθώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ηελ αλζξώπηλε 

πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζπλδένληαη κ’ απηή ηελ πιεκκύξα. 

 

 

 Η Πποκαηαπκηική Αξιολόγηζη Κινδύνων Πλημμύπαρ αθνξά ηε 

ζπιινγή, αληηπαξαβνιή θαη αμηνιόγεζε δηαζέζηκσλ ηζηνξηθώλ θαη 

άιισλ, θαζώο θαη επθόισο ππνινγηδόκελσλ πιεξνθνξηώλ κε 

ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό πεξηνρώλ κειινληηθώλ πλημμςπών πνπ 

παξνπζηάδνπλ δπλεηηθνύο κινδύνοςρ πλημμύπαρ, πξνο 

πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε.  
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

ΠΛΗΜΜΤΡΑ - ΠΑΚΠ (ΔΙΑΓΧΓΗ) 

 Η ΠΑΚΠ θαη ν πξνζδηνξηζκόο ΠΓΚΠ είλαη ηα δύν πξώηα βήκαηα κηαο 

εμαεηνύο θπθιηθήο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο : 

 

 

 

 

 

 

 

 Η ΠΑΚΠ απνηειεί απαξαίηεην βήκα: 

 ηελ εθηίκεζε ησλ δπλεηηθώλ θηλδύλσλ ζνβαξώλ πιεκκπξώλ 

 ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πεξηνρώλ όπνπ ππάξρνπλ απηνί νη θίλδπλνη, 

έηζη ώζηε λα εθηειεζηνύλ νη επόκελεο δξάζεηο, όπσο επίζεο θαη νη 

πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο κειινληηθήο πιεκκύξαο 

έηζη ώζηε λα κελ εθηειεζηνύλ νη επόκελεο δξάζεηο  
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1. Πξνθαηαξθηηθή 

Αμηνιόγεζε Κηλδύλσλ 

Πιεκκύξαο (22/12/2011) 

2. Πξνζδηνξηζκόο Πεξηνρώλ 

νβαξώλ Γπλεηηθώλ 

Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο 

(22/12/2011) 

4. Καηαξηηζκόο ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 

Πιεκκύξαο (22/12/2015) 

3. Καηαξηηζκόο Υαξηώλ 

Δπηθηλδπλόηεηαο  

Πιεκκύξσλ θαη Κηλδύλσλ 

Πιεκκύξαο (22/12/2013) 

Δπαλαμηνιόγεζε, θαη αλ απαηηείηαη 

επηθαηξνπνίεζε θάζε έμη ρξόληα 



ΠΑΚΠ – ΓΙΑΘΔΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΑΝ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Σηην αξιολόγηζη πος έγινε πεπιλήθθηκαν και λήθθηκαν ςπότη: 

(α) ηα εξήρ διαθέζιμα ζηοισεία: 

 ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ ζηελ 

θαηάιιειε θιίκαθα, νη νπνίνη πεξηιάκβαλαλ ηε ζέζε ησλ 

πδαηνξξεπκάησλ θαη πθηζηάκελσλ ηερλεηώλ ππνδνκώλ 

πξνζηαζίαο από ηηο πιεκκύξεο, ηα όξηα ησλ ιεθαλώλ θαη ησλ 

ππνιεθαλώλ απνξξνήο πνηακώλ, 

 ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεθαλώλ απνξξνήο, όπσο πςνκεηξηθό 

αλάγιπθν θαη ηζνϋςείο θακπύιεο 

 Υάξηεο ρξήζεο γεο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ησλ θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρώλ θαη ησλ πεξηνρώλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαζώο θαη 

ρώξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 Υάξηεο πεξηβαιινληηθνύ πινύηνπ 

 ..θαη άιια. 
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ΠΑΚΠ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΙΣΟΡΙΚΧΝ 

ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

Σηην αξιολόγηζη πος έγινε πεπιλήθθηκε και λήθθηκε ςπότη: 

(β) πεπιγπαθή ζημανηικών ιζηοπικών πλημμςπών από ηιρ οποίερ  

ενδεσόμενα  μποπούν να πποβλεθθούν ζημανηικέρ απνηηικέρ 

ζςνέπειερ από παπόμοια θαινόμενα ζηο μέλλον 

 

  «ΗΜΑΝΣΙΚΔ  ΠΛΗΜΜΤΡΔ»: Πλημμύπερ πος ζςνέβηκαν ζηο 

παπελθόν και είσαν ζημανηικέρ επιπηώζειρ και ζςνέπειερ ζηην 

ανθπώπινη ςγεία, ζηο πεπιβάλλον, ηην πολιηιζηική κληπονομιά και 

ζηιρ οικονομικέρ δπαζηηπιόηηηερ και για ηιρ οποίερ ηο ενδεσόμενο 

παπόμοιυν μελλονηικών ζςμβάνηυν εξακολοςθεί να ιζσύει.  
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ΠΑΚΠ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΙΣΟΡΙΚΧΝ 

ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

 Βάζε ηνπ νξηζκνύ γηα ην ηη απνηειεί «εκαληηθέο Πιεκκύξεο» 

εμεηάζηεθε ε ζεκαληηθόηεηα ηεο ΔΠΙΠΣΧΗ (ρακειή = 1, κέηξηα = 

2, θαη ςειή = 3) πάλσ ζε ΘΔΜΑΣΑ Αλζξώπηλεο Τγείαο, 

Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Οηθνλνκηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Η ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΠΛΗΜΜΤΡΑ εθηηκάηαη ζαλ ην άζξνηζκα ησλ 

δεηθηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην γηλόκελν ηνπ ζπληειεζηή 

βαπύηηηαρ (β) ηνπ εμεηαδόκελνπ ζέκαηνο (Θύκαηα = 5, Τγεία = 4, 

Οηθνλνκία = 3, Μλεκεία = 2, θαη Πεξηβάιινλ = 1) με ηην επίπηωζη 

(ε) (ρακειή = 1, κέηξηα = 2, θαη ςειή = 3) 

 

Γειαδή: 

οβαπόηηηα Πλημμύπαρ = 

[Θ(βxε) + Τ(βxε)  + O(βxε) + Μ(βxε) + Π(βxε)] 
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ΠΑΚΠ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΙΣΟΡΙΚΧΝ 

ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ - ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

 

Αποδέκηηρ 

 

Βάπορ (β)  

Δπίπηωζη (ε) * 

Υαμηλή (1)  Μέηπια (2)  Φηλή (3)  

Θ = Θύκαηα  5 5 10 15 

Τ= Τγεία Αλζξώπηλε - ξύπαλζε  4 4 8 12 

Ο= Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο  3 3 6 9 

Μ= Mλεκεία Πνιηηηζηηθά  - Δπηπηώζεηο  2 2 4 6 

Π= Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο  1 1 2 3 
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οβαπόηηηα Πλημμύπαρ = 

[Θ(βxε) + Τ(βxε)  + O(βxε) + Μ(βxε) + Π(βxε)] 

* Αν δεν ςπάπσει αναθοπά για ππόκληζη επίπηυζηρ ζηον αποδέκηη, ηόηε αςηή βαθμολογείηαι με «0» 



ΠΑΚΠ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ 468 

ΙΣΟΡΙΚΧΝ ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

Η «νβαξόηεηα Πιεκκύξαο» θξίλεηαη ζαλ «πνιύ Υακειή» γηα 

άζξνηζκα δείθηε από 1-9, «Υακειή» γηα 10-18, «Μέηξηα» γηα 19-27, 

«Φειή» γηα 28-36 θαη «πνιύ Φειή» κεγαιύηεξν από 36.  

ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ από πιεκκύξα ηόηε ε επίπησζε ζηνλ 

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

 
 

ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ 

Πνιύ 

Υακειή 

 

Υακειή 

 

Μέηξηα 

 

Φειή 

Πνιύ 

Φειή 

1-9 10-18 19-27 28-36 37-45 

Αξ. Πιεκκπξώλ 195 146 103 22 2 

Πνζνζηό (%) 42 31 22 4,5 0,5 
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ΠΑΚΠ - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ 468 ΙΣΟΡΙΚΧΝ ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

 «Πνιύ Υακειή» κε επηπηώζεηο θπξίσο 
νηθνλνκηθήο θύζεσο γηα 42% ή 195 
γεγνλόηα. 

 «Υακειή» κε επηπηώζεηο θπξίσο 
νηθνλνκηθήο θύζεσο θαη κηθξήο έληαζεο 
επίπησζεο ζηελ αλζξώπηλε πγεία – 
ξύπαλζε γηα 31% ή 146 γεγνλόηα  

 «Μέηξηα» κε απμεκέλε επίπησζε ζηελ 
αλζξώπηλε πγεία θαη νηθνλνκία θαη 
ελδείμεηο επίπησζεο ζε πνιηηηζηηθά 
κλεκεία θαη πεξηβάιινλ γηα 22% ή 103.  

 «Φειή» θπξίσο ιόγσ ύπαξμεο ζπκάησλ 
θαη επηπηώζεσλ ζηελ νηθνλνκία, θαζώο 
επίζεο θαη επηπηώζεηο ζε κλεκεία θαη 
πεξηβάιινλ κόιηο γηα ην 4,5% ή 22 
γεγνλόηα  

 Μόιηο ην 0,5% ή 2 γεγνλόηα έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί ζαλ «Πνιύ Φειήο» 
ζνβαξόηεηαο ιόγσ θπξίσο ζαλάησλ θαη 
πνιύ ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ, 
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη 
επηπηώζεσλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία. 
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ΠΑΚΠ - ΔΠΙΓΡΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΗΝ 

ΔΜΦΑΝΙΗ ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

Σηην αξιολόγηζη πος έγινε : 

(γ) λήθθηκαν ςπότη επιπηώζειρ από ηην αλλαγή ηος κλίμαηορ 

ζηην πεπίπηυζη πλημμςπών 

 

Η IPCC (Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο) - 

ζύκθσλα κε Σέηαξηε Έθζεζε Αμηνιόγεζεο (AR4 - Working Group, 

2007)  γηα πεξηνρέο πνπ εκπίπηεη θαη ε Κύπξνο, πξνβιέπεη όηη: 

«Μέρξη ηα κέζα ηνπ αηώλα ε εηήζηα κέζε επηθαλεηαθή ξνή θαη 

δηαζεζηκόηεηα λεξνύ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 10 - 30% ζε κεξηθέο 

μεξέο πεξηνρέο ζηα κεζαία πιάηε θαη ζηηο μεξέο ηξνπηθέο πεξηνρέο, 

κεξηθέο από ηηο νπνίεο ππνθέξνπλ θαη ζήκεξα από ιεηςπδξία. Οη 

πεξηνρέο πνπ ππνθέξνπλ από αλνκβξία ζα απμεζνύλ. 

  

Βαπιέρ βποσοπηώζειρ, πος αναμένεηαι να αςξηθούν ζε 

ζςσνόηηηα, θα επαςξήζοςν ηον κίνδςνο πλημμςπών».  
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ΠΑΚΠ - ΔΠΙΓΡΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΗΝ 

ΔΜΦΑΝΙΗ ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη πάληνηε ζύκθσλα κε ηελ IPCC: 

 Η κέζε αύμεζε  ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα ηειεπηαία 100 ρξόληα 

ήηαλ 0,74 °C. 

 Η άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο αλήιζε θαηά 1,8 

mm/έηνο από ην 1961 κέρξη ην 2003. Ο ξπζκόο αύμεζεο ηελ 

πεξίνδν 1993-2003 ήηαλ 3,1 mm/έηνο. 

 Παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο βξνρόπησζεο ζηα Βόξεηα 

Γεσγξαθηθά  πιάηε ελώ, αληίζεηα, έρεη παξαηεξεζεί 

μεξαζία ζηε Μεζόγεην. 

 Η ζπρλόηεηα αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ έρεη απμεζεί. 

 Η ζπρλόηεηα (ή πνζνζηό από ην ζύλνιν ηεο βξνρήο) 

ςειώλ βξνρνπηώζεσλ απμάλεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηνρέο.  
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ΠΑΚΠ - ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΗΝ 

ΚΤΠΡΟ 

ηελ Κύπξν έρνπλ παξαηεξεζεί ηα εμήο: 

 Μέζε εηήζηα Βποσόπηωζη  1901-1930 ήηαλ 559 mm ελώ ζηελ 

πεξίνδν 1971-2000 ήηαλ 463mm. Γειαδή ππήξμε κείσζε θαηά 

πεξίπνπ 100 mm ή 17% ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε πεξίνδν.  

αν αποηέλεζμα παπαηηπήθηκε μείωζη ηηρ επιθανειακήρ 

αποπποήρ καηά 35%. 

 ηην ηελεςηαία ηπιακονηαεηία παπαηηπούνηαι μεγαλύηεπερ 

ενηάζειρ ζηην βποσόπηωζη αλλά λιγόηεπερ βποσοπηώζειρ. 

 

 Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ζηελ 

ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία  απμήζεθε (Ξεξαζίεο, Πιεκκύξεο, 

Καύζσλεο, θιπ.) 

 Η κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία γηα ηελ πεξίνδν 1901-1991 παξνπζηάδεη 

αλνδηθή ηάζε γηα νιόθιεξε ηελ Κύπξν κε ζπλνιηθή αύμεζε ζηα 

επίπεδα ησλ 1,6°C θαη 1,7°C γηα ηε Λεπθσζία.  
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ΠΑΚΠ - ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΗΝ 

ΚΤΠΡΟ 

 Οη βξνρνπηώζεηο (1971-2007) ζηε Λεπθσζία είλαη ζε μεγαλύηεπερ 

ποζόηηηερ και επομένωρ ενηάζειρ. Σο ποζοζηό αύξηζηρ (ζε 

ζύγκπιζη με 1930-70) ήηαν 37 - 49% για διάπκειερ από 5 λεπηά 

μέσπι 6 ώπερ.  

Γηλαδή ςπάπσει μια ζημανηική αύξηζη ζηην ένηαζη ηηρ 

βποσόπηωζηρ. 

 Οη κέγηζηεο πνζόηεηεο βξνρόπησζεο (1971-2007) δηάξθεηαο 1 ώξαο, 

(πνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ ρξόλν ζπγθέληξσζεο γηα ηηο πιείζηεο ιεθάλεο 

κέηξηνπ κεγέζνπο ζηελ Κύπξν), παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αύμεζε γηα 

ίδηεο πεξηόδνπο επαλαθνξάο (ζε ζρέζε κε 1930-70).  

Αύξηζη από 33,9% για επαναθοπά 10 σπόνια μέσπι 30,1% για 500 

σπόνια  

  

 Πξνζνκνίσζε γηα ην 2021-2050 δείρλεη κείσζε ηεο βξνρόπησζεο (ζε 

ζρέζε κε 1961-90) από 6 – 18% αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο ηεο λήζνπ 

ελώ γηα ην 2071-2100 ε κείσζε θπκαίλεηαη από 20 σο 35%. 
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ΠΑΚΠ - ΔΚΣΙΜΗΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΧΝ 

ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΗΝ ΔΜΦΑΝΙΗ ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ Μ.. Λεπθσζίαο 1970-2007: 

 Μείσζε κέζεο βξνρόπησζεο θαηά 15 - 25% 

 Αύμεζε ζηηο εληάζεηο βξνρόπησζεο ~44% γηα δηάξθεηεο 5 ιεπηώλ κέρξη 6 

σξώλ 

 Αύμεζε ζηε κέγηζηε πνζόηεηα γηα επαλαθνξά 50 θαη 100 ρξόλσλ ~ 31% 

Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη (ρσξίο ηα πην πάλσ λα εθιεθζνύλ ζαλ 

«ηάζε») πην ζπρλή εκθάληζε αθξαίσλ γεγνλόησλ πιεκκύξαο κε 

δπζκελέζηεξεο επηπηώζεηο θαη ζε πεξηνρέο πνπ πξνεγνπκέλσο  πιεκκύξεο 

δελ ζεσξήζεθαλ ζαλ ζνβαξά ζπκβάληα.  
 

 Δθηηκάηαη όηη ε επίδξαζε θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ζηελ έληαζε βξνρώλ, ζε ρξνληθό 

νξίδνληα 50 θαη 100 ρξόληα, απμεκέλσλ θαηά 50%  ησλ ηηκώλ 1930-2007 

πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθό βαζκό αζθαιείαο κέρξη πνπ κειέηεο θαη δεδνκέλα 

δώζνπλ θαιύηεξεο εθηηκήζεηο. 

 Γηα ηελ Αγγιία αλαθέξνληαη νη εμήο πξνβνιέο κεγεζώλ αιιαγήο ησλ εληάζεσλ: 

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

Απηά ηα κεγέζε ζεσξνύληαη αξθεηά ξεαιηζηηθά όζνλ αθνξά ηελ πξνιεπηηθή 

αληίδξαζε ελόςεη ηεο αβεβαηόηεηαο ησλ κειινληηθώλ επηπηώζεσλ από 

θιηκαηηθέο αιιαγέο. 
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ΠΑΚΠ - ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΝΔΠΔΙΧΝ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΧΝ 

ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

ΑΠΧΣΔΡΟ ΜΔΛΛΟΝ (50-100 ρξόληα), πξνηείλεηαη  αμηνιόγεζε 

κειινληηθώλ πιεκκπξώλ κε αςξημένη ένηαζη μέσπι και 50% ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 1930-2007. 

     ηελ απνπζία εθηηκήζεσλ, έζησ θαη ελδεηθηηθά, πξνβνιώλ ηεο  

αιιαγήο ησλ εληάζεσλ ηεο βξνρόπησζεο ζηελ Κύπξν, 

πξνηείλνληαη ηα κεγέζε όπσο ηζρύνπλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

δειαδή: +5% κέρξη ην 2025, 10% (2025 -2085) θαη +30% (2085 -

2115).  

ΑΜΔΟ ΜΔΛΛΟΝ: πξνηείλεηαη λα γίλεη ρξήζε ησλ όκβξησλ 

θακππιώλ ησλ δεδνκέλσλ κεηά ην 1970 ώζηε λα ιακβάλεηαη 

ππόςε ε αύμεζε ζηηο εληάζεηο βξνρόπησζεο.  

     Με ηελ πξνζέγγηζε απηή νη ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο ζα δείρλνπλ ηνλ 

ζεκεξηλό θίλδπλν γηα ηνλ πξώην δηαρεηξηζηηθό θύθιν ησλ 6 ρξόλσλ. 

     Όιεο νη παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο παξακέηξσλ ζηε δεκηνπξγία ησλ 

πδξνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ κνληέισλ λα γίλνληαη ππέξ ηεο 

αζθαιείαο. 
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ΠΑΚΠ - ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΝΔΠΔΙΧΝ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΧΝ 

ΠΛΗΜΜΤΡΧΝ 

 Αμηνινγώληαο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην αξρείν ηζηνξηθώλ 
πιεκκπξώλ, ζπλεθηηκώληαο ηηο εθηηκήζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ, 
θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

 Παιαηόηεξεο θαη πξόζθαηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο θνίηεο ησλ 
πνηακώλ (θξάγκαηα, εθηξνπέο θ.ι.π.),  

 Αύμεζε νηθηζηηθήο θάιπςεο/ δηαθνξνπνίεζε / εληαηηθνπνίεζε 
ρξήζεο γεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο 

 Δληνπηζκόο ηκεκάησλ πνηακώλ εληόο πνιενδνκηθώλ δσλώλ 
(ζεκεξηλή θαη κειινληηθή νηθηζηηθή θάιπςε) 

 Ύπαξμε θπζηθήο πιεκκπξηθήο δώλεο ηθαλνπνηεηηθνύ πιάηνπο   

 Ύπαξμε δώλεο πξνζηαζίαο ηεο θνίηεο (ζηε Γήισζε Πνιηηηθήο θαη 
Σνπηθά ρέδηα). 

 Αύμεζε ηεο έληαζεο γεγνλόησλ βξνρήο (όπσο δηαγξάθεηαη πην 
πάλσ ιόγσ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ). 

 Απμαλόκελε εκθάληζε πιεκκπξώλ ζε αξηζκό, δηάξθεηα, επηπηώζεηο 
(ζελάξηα θιηκαηηθώλ αιιαγώλ). 
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 ….θαηαξηίζηεθε ε Μεζνδνινγία Πξνζδηνξηζκνύ ησλ Πεξηνρώλ 

Γπλεηηθνύ εκαληηθνύ Κηλδύλνπ Πιεκκύξαο, ε Δθαξκνγή θαη ηα 

Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο ηεο νπνίαο πνπ θαηέιεμαλ ζε 

Γεθαελλέα (19) Πεξηνρέο, απνηεινύλ ηα αληηθείκελα ησλ 

Παξνπζηάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ ζηε ζπλέρεηα ηεο Ηκεξίδαο 

 

Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 

 


