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Χαιρετισμός Διευθυντή ΤΑΥ 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα για την εφαρμογή του Νόμου 70(Ι) 

του 2010 που προνοεί για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και  Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας .  

Στόχος του συγκεκριμένου Νόμου είναι η προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από 

τους κινδύνους πλημμύρας μέσω της καλύτερης κατανόησης των πλημμυρικών φαινομένων, της 

ποσοτικοποίησης των κινδύνων και του προσδιορισμού των επικίνδυνων περιοχών, της εφαρμογής  

μέτρων τόσο για  την πρόληψη και  διαχείριση πλημμυρικών γεγονότων , όσο και μέτρων για την 

αποκατάσταση και υποστήριξη των πληγέντων περιοχών, καθώς επίσης και μέσω της εφαρμογής 

αντιπλημμυρικών έργων, κατασκευαστικών και μη, για την μείωση των κινδύνων.   

Οι πλημμύρες αποτελούν την πιο σημαντική κατηγορία φυσικών καταστροφών  όσο αφορά το 

οικονομικό κόστος στην ΕΕ. Αν και η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο πρόβλημα πλημμυρών 

όσο οι εταίροι μας στην ηπειρωτική Ευρώπη  ωστόσο ο κίνδυνος είναι και εδώ υπαρκτός. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από τα αρχεία ιστορικών πλημμυρών από τα οποία καταγράφονται τουλάχιστον 35 

θάνατοι που οφείλονται στις πλημμύρες  από το 1859 μέχρι σήμερα αλλά και από τα πέραν των 170 

καταγεγραμμένα σημαντικά πλημμυρικά γεγονότα στο ίδιο διάστημα. Πέρα από τα ιστορικά αρχεία η 

ύπαρξη των κινδύνων πλημμυρών επιβεβαιώνεται  και από πρόσφατα γεγονότα όπως αυτό στο Λατσί  

της Πόλης Χρυσοχούς στις αρχές αυτού του μήνα, τα καταστροφικά γεγονότα στην Αλάμπρα, Πέρα 

Χωριό, Δάλι και Αγία Βαρβάρα τον Οκτώβριο του 2009, τα τραγικά γεγονότα της Κισσόνεργας το 2006 

όπου είχαμε  δυστυχώς και  δύο θύματα και πολλά άλλα.  

Πέραν από τη  ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου 70(Ι) του 2010 για τις Πλημμύρες στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας αναμένεται να βοηθήσει και η  ψήφιση του 

Περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2010 με τον οποίο τερματίζεται ο κατακερματισμός 

των εξουσιών και η διαχείριση και προστασία των υδατορευμάτων ανατίθεται πλέον στο ΤΑΥ, καθώς 

και η εφαρμογή του Περί Προστασίας και Διαχείρισης  των Υδάτων Νόμου του 2004 ο οποίος προνοεί 



για την προστασία των υδατικών σωμάτων με στόχο την προστασία των υδατικών μας πόρων από 

υποβάθμιση. Τέλος με τη δημιουργία των “ Πράσινων σημείων”  όπου ο πολίτης θα μπορεί να 

απορρίπτει ελεγχόμενα διάφορα άχρηστα αντικείμενα αλλά και  με τη στενότερη συνεργασία των 

τοπικών αρχών με το ΤΑΥ και τις επαρχιακές διοικήσεις αναμένεται να απαμβλυνθεί και το σημαντικό 

πρόβλημα  της παράνομης απόρριψης αντικειμένων στις κοίτες των ποταμών, η οποία εκτός από την 

περιβαλλοντική καταστροφή που επιφέρει, εντείνει και το πρόβλημα των πλημμυρών αφού κατά τη 

διάρκεια πλημμυρικών γεγονότων τα αντικείμενα αυτά παρασύρονται από τη ροή και φράσσουν 

γεφύρια και οχετούς αναγκάζοντας το νερό να υπερχειλίσει σε δρόμους και περιουσίες. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το συμβουλευτικό Οίκο “IACO Environmental & Water 

Consultants”  ο οποίος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας του Τμήματος 

εκπόνησαν με επιτυχία την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας που αποτελεί το πρώτο 

στάδιο εφαρμογής της Νομοθεσίας και τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στη συνέχεια 

της ημερίδας. 


