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http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
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http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η σύμβαση που αφορά στο έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση 

του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την εφαρμογή της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για 

την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» ανατέθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

(ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μετά από τον 

ανοικτό διαγωνισμό ΤΑΥ 10/2014 στην Κοινοπραξία ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και 

Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. και ECOS Μελετητική Α.Ε. και υπεγράφη την 18.5.2015 στην 

Κύπρο.  

Η παραπάνω σύμβαση συνοδεύεται από: 

 τους Γενικούς Όρους, 

 τους Ειδικούς Όρους, και 

 τους Όρους Εντολής (προδιαγραφές). 

Η σύμβαση παρακολουθείται από Καθοδηγητική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα εξής 

μέλη: 

 Νίκος Νεοκλέους, Αναπληρωτής Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, ΤΑΥ, Πρόεδρος 

 Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, ΤΑΥ, Συντονίστρια 

 Gerald Dӧrflinger, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδρομετρίας, ΤΑΥ 

 Κώστας Αριστείδου, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδρομετρίας, ΤΑΥ 

 Μαρία Φιλίππου, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Ε.Ε., ΤΑΥ 

 Ριάνα Δανιήλ Μακρίδη, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Προγραμματισμού, ΤΑΥ 

 Χρίστος Χριστοφή, Γεωλογικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

 Γιώργος Νικολάου, Λειτουργός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας 

 Νεοκλής Αντωνίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Μαριλένα Απλικιώτη, Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και 

Θαλάσσιων Ερευνών 

 Αντρέας Χατζηπάκκος, Βοηθός Έπαρχος Λευκωσίας 

 Σταύρος Γιαβρής, Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών 
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1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά: 

1. Στην κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου, 

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: 

 το θεσμικό πλαίσιο της ΕΚ, 

 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, 

 το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης του 2011, 

 τις παρατηρήσεις της ΕΚ επ’ αυτού και το συμφωνηθέν Σχέδιο Δράσης (Action Plan), 

 τις επιμέρους σχετικές μελέτες που έχουν ανατεθεί έκτοτε από το ΤΑΥ, και  

 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

 με το απαιτούμενο Πρόγραμμα Μέτρων καθώς και τη σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

2. Στην αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας και Λειψυδρίας της Κύπρου, 

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: 

 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, 

 το Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, που συνοδεύει το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού του 2011, 

 το Τροποποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας του 2013, και 

 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία. 

3. Στην κατάρτιση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου, 

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: 

 το θεσμικό πλαίσιο της ΕΚ, 

 τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, και 

 τις επιμέρους σχετικές μελέτες που έχουν ανατεθεί έκτοτε από το ΤΑΥ, και  

 τα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

 με το απαιτούμενο Πρόγραμμα Μέτρων καθώς και τη σχετική ΣΜΠΕ.Ο γενικός 

στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)) για τα 

επιφανειακά ύδατα είναι να επιτευχθεί στα κράτη μέλη «καλή οικολογική και χημική 

κατάσταση» σε όλα τα επιφανειακά σώματα. 

Τα επί μέρους αντικείμενα της σύμβασης περιλαμβάνουν 10 δραστηριότητες :  

 Δραστηριότητα 1 : Έλεγχος / συμπλήρωση κενών / επικαιροποίηση δεδομένων του 

άρθρου 5 της ΟΠΥ 

 Δραστηριότητα 2:  Ετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 
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 Δραστηριότητα 3: Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας  

 Δραστηριότητα 4: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/Δράσεις για την ετοιμασία του ΣΔΚΠ 

 Δραστηριότητα 5: Ετοιμασία Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας 

 Δραστηριότητα 6: Ετοιμασία Προγράμματος Μέτρων  

 Δραστηριότητα 7: Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων 

 Δραστηριότητα 8: Ετοιμασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

 Δραστηριότητα 9: Εκστρατεία Δημόσιας Διαβούλευσης  

 Δραστηριότητα 10: Ετοιμασία Ψηφιακών δεδομένων / αποτελεσμάτων για υποβολή στην 

ΕΕ. 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το αντικείμενο της Δραστηριότητας 5 “Ετοιμασία Σχεδίου 

Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας” και συγκεκριμένα την έκθεση του Προκαταρκτικού 

Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας.  

Σύμφωνα με τους Όρους Εντολής-Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης το Προκαταρκτικό 

ΣΔΚΠ περιλαμβάνει:   

1. Τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (άρθρο 5 του περί 

Πλημμυρών Νόμου) υπό μορφή συνοπτικού χάρτη της περιοχής της λεκάνης απορροής  

ποταμού στον οποίο οριοθετούνται οι 19 περιοχές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί ως 

περιοχές σημαντικού δυνητικού κινδύνου (ΠΣΔΚ) στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 

του περί Πλημμυρών Νόμου. 

2. Τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που έχουν 

εκπονηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Πλημμυρών Νόμου. 

3. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, των υφιστάμενων συνθηκών και της 

αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων των μοντέλων και χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας, και των επιπτώσεων από πλημμύρες για τις περιοχές σημαντικού 

δυνητικού κινδύνου πλημμύρας (αποτελέσματα δραστηριότητας 4(1) και δραστηριότητας 

4(2)). 

4. Στόχους για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας (αποτελέσματα δραστηριότητας 

4(3)) 

5. Μέτρα για την επίτευξη των προκαθορισμένων Στόχων Διαχείρισης των Κινδύνων 

Πλημμύρας συμπεριλαμβανομένων της ιεράρχησης και του χρονοδιαγράμματος 

εφαρμογής των μέτρων (αποτελέσματα δραστηριότητας 6). 

6. Τον καθορισμό τρόπου εφαρμογής, την ιεράρχηση και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής 

των πιο πάνω μέτρων και περίληψη των μέτρων για τις πλημμύρες που λαμβάνονται στο 

πλαίσιο των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 

Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών, του περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων 
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στο Περιβάλλον  από Ορισμένα Έργα Νόμου, του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον  από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου και των περί 

Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμων του 2004 μέχρι 2012. 

7. Τον καθορισμό διαδικασίας παρακολούθησης εφαρμογής του ΣΔΚΠ στην Κύπρο 

σύμφωνα με το μέρος Β του παραρτήματος Ι του περί Πλημμυρών Νόμου.  

8. Τον καθορισμό διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος, της 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της επίτευξης των στόχων της εφαρμογής του 

ΣΔΚΠ με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό λιγότερα αποτελεσματικών μέτρων και 

προβλημάτων και σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον που τυχόν 

προκαλούνται με την εφαρμογή των μέτρων για την έγκαιρη λήψη τυχόν αναγκαίας 

επανορθωτικής δράσης. 

9. Τον καθορισμό διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος, πληροφόρησης 

και διαβούλευσης με το κοινό για τα μέτρα και τις δράσεις που αναλαμβάνονται στα 

πλαίσια του ΣΔΚΠ. 

10. Κατάλογο των αρχών/φορέων/οργανισμών που εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης των 

κινδύνων πλημμύρας που αφορούν πρόληψη, προστασία και ετοιμότητα 

(συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων πλημμυρών και συστημάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης), σε αντιστοιχία με τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, το ρόλο, την 

εμπλοκή και τη δράση τους (αποτελέσματα δραστηριότητας 4(4)). 

11. Περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού των πιο πάνω εμπλεκομένων 

αρχών/φορέων/οργανισμών συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας συντονισμού με 

τους περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων ισχύοντες Νόμους του 2004 μέχρι 

2012. 

12. Κατάλογο των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών,  κρατικών υπηρεσιών, οργανισμών 

δημόσιου δικαίου και κοινωνικών ομάδων και τον τρόπο που επηρεάζονται και ποια  

συμφέροντά τους διακυβεύονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη 

διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (αποτελέσματα δραστηριότητας 4(4)). 

13. Πρόνοιες ώστε, κατά την εφαρμογή του ΣΔΚΠ, να διασφαλίζεται η 

συνέργεια/συντονισμός/συμβατότητα με τα προγράμματα εφαρμογής του ΣΔΛΑΠ και  ο 

αποτελεσματικός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, 

ΤΑΥ, Τοπικές Αρχές, Πολιτική Άμυνα, Πυροσβεστική κτλ. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας :  

 καλύπτει όλες τις πτυχές της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και εστιάζεται στην 

Πρόληψη, την Προστασία και την Ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων 

πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και λαμβανομένων υπόψη 

των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του ποταμού. 

 λαμβάνει υπόψη συναφείς πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη, την έκταση της 

πλημμύρας, τους ποταμούς και τις διόδους και περιοχές αποστράγγισης των πλημμυρών 

με δυνατότητα συγκράτησης των πλημμυρών όπως π.χ. φυσικές πλημμυρικές περιοχές, 

τους περιβαλλοντικούς στόχους των σχετικών άρθρων των ισχυόντων περί Προστασίας 
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και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμων 2004 μέχρι 2012, τη διαχείριση του εδάφους και των 

υδάτων, το χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση της γης και τη διαφύλαξη της φύσης. 

 εισηγείται τρόπους για την προώθηση: 

 αειφόρων συστημάτων αποστράγγισης, 

 βέλτιστων πρακτικών χρήσης γης 

 συστήματος ελεγχόμενης κατάκλυσης ορισμένων περιοχών σε περίπτωση 

πλημμύρας 

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας οριστικοποιείται αφού ληφθούν σοβαρά 

υπόψη οι απόψεις των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών και με διαβούλευση με κάθε κρατική 

υπηρεσία, οργανισμό δημόσιου δικαίου και κοινωνικές ομάδες των οποίων επηρεάζονται ή 

διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις αποφάσεις σχετικά 

με τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας.  

Το ΣΔΚΠ αναπτύσσεται σε συντονισμό με την επανεξέταση του ΣΔΛΑΠ για εφαρμογή της 

ΟΠΥ (Δραστηριότητα 2), σύμφωνα με το άρθρο 9(2) της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές που ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα μελέτη δίδονται στο 

Κεφάλαιο 12. Ειδικότερα, για την κατάρτιση του παρόντος παραδοτέου ελήφθησαν υπόψη: 

 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων 

Πλημμύρας.  

 Οι περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμοι 

του 2010 και 2012 (Βασικός Νόμος Ν. 70(Ι)/2010 και Τροποποιητικός Νόμος του 2012, Ν. 

153(Ι)/2012). 

 Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) η οποία θέτει το νομοθετικό πλαίσιο 

για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. 

 Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμοι του 2004 μέχρι 2012 (εναρμόνιση 

με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ) σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση πλαισίου για 

την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 

 Τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 

της Κύπρου (2009-2015) και στο αναθεωρημένο υπό εκπόνηση 2ο Σχέδιο. 

 Η πολιτική που ακολουθεί το ΤΑΥ σε περιπτώσεις αναπτύξεων που γειτνιάζουν με 

υδατορέματα ή διασχίζονται από υδατορέματα. 

 Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου Πλημμύρας (άρθρο 5 του βασικού Νόμου περί 

Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας) και η μελέτη 

προσδιορισμού των 19 περιοχών για τις οποίες υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν 

σημαντικοί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας (άρθρο 6 του βασικού Νόμου περί 

Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας). 
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 Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας που έχουν καταρτιστεί για 

τις 19 Περιοχές Δυνητικά Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 7 του περί Πλημμυρών Νόμου. 

 Η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, των υφιστάμενων συνθηκών και της 

αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων των μοντέλων και των χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας, και των επιπτώσεων από πλημμύρες για τις 19 Περιοχές 

Σημαντικού Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (αποτελέσματα δραστηριότητας 4(1) και 

δραστηριότητας 4(2) παρούσας σύμβασης). 

 Η διοικητική δομή της Κύπρου και οι αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται στην ή 

επηρεάζονται από τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (αποτελέσματα 

δραστηριότητας 4(4) παρούσας σύμβασης. 

 Τα Εγχειρίδια και Καθοδηγητικά Έγγραφα της ΕΕ για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ),συγκεκριμένα τα : 

 Document No.0: Guidance for Reporting under the Floods Directive 

 Document No.1: Floods Directive reporting: User manual v6.0 

 Document No.2: Floods Directive reporting: User Guide to the reporting schema v6.0 

 Document No.3: Floods Directive reporting: User Guide to reporting spatial data v3.0 

 Document No.4: Guidance on reporting for FHRM of spatial information v 5.1 

 WGF Resource document, Flood Risk Management, Economics and Decision Making 

Support 

 EU Resource document, Links between the Floods Directive (FD 2007/60/EC) and 

Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) 

  Good Practice for delivering Flood Related Information to the General Public, 2007 

(by EXCIFF) 

 Cost-Benefit-Analysis-Guidelines - A Common Framework of Flood Risk 

Management Cost Benefit Analysis Features (Flood-CBA Project, 2.2014) 

 Τα πρακτικά και συμπεράσματα των συναντήσεων εργασίας (Workshops) της Ομάδας 

Εργασίας για τις Πλημμύρες (Working Group-F on Floods), που καταρτίστηκε για την 

Κοινή Στρατηγική Εφαρμογής της Οδηγίας (Common Implementation Strategy) και τα 

συμπεράσματα σχετικών ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Ειδικότερα 

σημειώνονται οι παρακάτω θεματικές ημερίδες: 

 Workshop on Land Use Planning and Water Management with focus on Flood Risk 

Management Oslo, NO 31 Jan-1 Feb 2007 

 2nd Land use workshop, (WG F) 8-10.4.2008, AT/SI 

  Catchment Flood Risk Management Workshop (WG F), Stirling, Scotland (UK) - 15-

16.10.2009 

 Floods and Economics (WG F), Gent (BE), 25-26.10.2010 

 Stakeholder Involvement (WGF), Bucharest, RO - 17-18.4.2012 

http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources/Floods%20Reporting%20guidance%20final.pdf
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources/Floods%20reporting%20workflow%20user%20manual%20v6.0.pdf
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources/User%20Guide%20to%20the%20Floods%20schema%20v6.0.pdf
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources/Floods%20reporting%20guidance%20on%20spatial%20data%20v3.0.pdf
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources/FDRDG10-6-GIS%20guidance-FHRM-ver5_1.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3620c976-504f-4d12-995e-20d4e89101c0/WGF%20Resource%20document%20Flood%20Risk%20Management,%20Economics%20and%20Decision%20Making%20Support
https://circabc.europa.eu/sd/a/3620c976-504f-4d12-995e-20d4e89101c0/WGF%20Resource%20document%20Flood%20Risk%20Management,%20Economics%20and%20Decision%20Making%20Support
https://circabc.europa.eu/sd/a/18d99181-0894-474b-8d9c-24c30e1c7214/EXCIFF_guide.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/18d99181-0894-474b-8d9c-24c30e1c7214/EXCIFF_guide.pdf
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/Cost-Benefit-Analysis-Guidelines.pdf
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=4ab0cd74-8dc7-4a9f-a272-69b6b040c909&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAExcHQAKy9qc3AvZXh0ZW5zaW9uL3dhaS9uYXZpZ2F0aW9uL2NvbnRhaW5lci5qc3A=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=4ab0cd74-8dc7-4a9f-a272-69b6b040c909&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAExcHQAKy9qc3AvZXh0ZW5zaW9uL3dhaS9uYXZpZ2F0aW9uL2NvbnRhaW5lci5qc3A=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=1be90c02-9de4-4daa-a2ae-0546700c4567&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAExcHQAKy9qc3AvZXh0ZW5zaW9uL3dhaS9uYXZpZ2F0aW9uL2NvbnRhaW5lci5qc3A=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=a8a384a3-c8f9-4c8a-9221-1353a3351fb4&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAExcHQAKy9qc3AvZXh0ZW5zaW9uL3dhaS9uYXZpZ2F0aW9uL2NvbnRhaW5lci5qc3A=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=a8a384a3-c8f9-4c8a-9221-1353a3351fb4&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAExcHQAKy9qc3AvZXh0ZW5zaW9uL3dhaS9uYXZpZ2F0aW9uL2NvbnRhaW5lci5qc3A=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=b92f9d6d-5159-4308-aa45-1eb03c862e5e&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAExcHQAKy9qc3AvZXh0ZW5zaW9uL3dhaS9uYXZpZ2F0aW9uL2NvbnRhaW5lci5qc3A=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=9f4f2bcf-296e-44e7-8fd4-f253899592af&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAExcHQAKy9qc3AvZXh0ZW5zaW9uL3dhaS9uYXZpZ2F0aW9uL2NvbnRhaW5lci5qc3A=
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 WG F and STAR-FLOOD Objectives, Measures and Prioritization Workshop (WG F), 

Brussels (BE),16.10.2013 

 Decision Making Under Uncertainty workshop, Dublin, (IE) 18 April 2013 

  Linking FD and WFD workshop (WG F), Rome (IT), 8-10 October 2014 

1.5 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την υλοποίηση της σύμβασης εργάσθηκαν οι ακόλουθοι ειδικοί επιστήμονες: 

 Δρ. Πάνος Παναγόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

 Δρ. Κατερίνα Τριανταφύλλου, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

 Τάσος Βαρβέρης, Χημικός – D.E.S.S. Περιβάλλοντος, 

 Δρ. Αντρέας Ευστρατιάδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Υδρολόγος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, 

 Δρ. Νίκος Μαμάσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

 Δρ. Ξενοφών Σταυρόπουλος, Υδρογεωλόγος, Ph.D., 

 Δρ. Αλκιβιάδης Οικονόμου, Βιολόγος Ph.D., 

 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Βιολόγος Ph.D., 

 Έφη Φιλάνδρα, Οικονομολόγος Μ.Α., 

 Brian Cox, MA Natural Sciences, MSc Hydrology, PhD Geography 

 Graydon Jeal, Environmental Engineer, Mastère Spécialisé, MSc, Postgraduate Diploma 

(Finance) 

 Δρ. Γιώργος Παπανικολάου, Γεωπόνος, Ph.D., 

 Eveline De Vos, Environmental Chemist, Bsc, MSc, PhD 

 Δρ. Νίκος Μαρκάτος, Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ 

 Ανδρέας Λουκάτος, Χημικός – D.E.Α. Περιβάλλοντος, 

 Δρ. Γιώργος Χατζηνικολάου, Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος Ph.D., 

 Δρ. Νομική Σύμπουρα, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Ph.D., 

 Δρ. Καλλιόπη Παπαπαύλου, Βιολόγος-Οικολόγος M.Sc., 

 Βασίλης Γερακάρης, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Μ.Sc, 

 Δρ. Σπύρος Χριστόπουλος, Πολ. Μηχανικός Ph.D., 

 Δημήτρης Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ– M.Sc. Υδρολογίας, 
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2. Η ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, ότι: 

 οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και ζημίες στο 

περιβάλλον, να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να 

υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας, 

 οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν, 

 ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η αύξηση των ανθρωπίνων οικισμών και 

περιουσιακών στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές καθώς και η μείωση της φυσικής 

ικανότητας του εδάφους όσον αφορά στην κατακράτηση υδάτων λόγω αλλαγών στη 

χρήση γης) και η αλλαγή του κλίματος συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 

επέλευσης φαινομένων πλημμύρας και των αρνητικών τους αρνητικών τους επιπτώσεων, 

 είναι σκόπιμο και επιθυμητό να μειωθεί ο κίνδυνος των αρνητικών συνεπειών που 

συνδέονται με τις πλημμύρες, ιδίως στην ανθρώπινη υγεία και ζωή, στο περιβάλλον, στην 

πολιτιστική κληρονομιά, στην οικονομική δραστηριότητα και στις υποδομές, 

 οι ζημιές που προκαλούνται από τις πλημμύρες ποικίλλουν στις διάφορες χώρες και 

περιφέρειες της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, οι στόχοι της Διαχείρισης των Κινδύνων 

Πλημμύρας θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη και να βασίζονται στις τοπικές 

και περιφερειακές περιστάσεις, 

 προκειμένου να αποφευχθούν και να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που απορρέουν 

από πλημμύρες στην εκάστοτε περιοχή, είναι σκόπιμο να καθιερωθούν Σχέδια 

Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, 

 τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν και να παρέχουν ενδεδειγμένες λύσεις, 

ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες των περιοχών αυτών, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα συναφή συντονισμό εντός των Περιοχών Λεκάνης Απορροής Ποταμού και 

προωθώντας την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπιστεί στην κοινοτική 

νομοθεσία, 

έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ (εφεξής Οδηγία) για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

των κινδύνων πλημμύρας. 

Σκοπός της Οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, 
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το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που 

συνδέονται με τις πλημμύρες στην Κοινότητα. 

H εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ περιλαμβάνει 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. Η ΠΑΚΠ θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί έως την 22α Δεκεμβρίου 2011. Η ΠΑΚΠ επανεξετάζεται για πρώτη φορά 

ως τις 22/12/2018 και στη συνεχεία ανά εξαετία. 

(β) Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων 

Πλημμύρας σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα άρθρο 6 της 

Οδηγίας. Οι χάρτες αυτοί θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 22α  Δεκεμβρίου 

2013. Στους χάρτες αυτούς παρουσιάζονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες στην 

ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά και στην οικονομική 

δραστηριότητα, που συνδέονται με διαφορετικά σενάρια πλημμύρας. Οι χάρτες 

επανεξετάζονται για πρώτη φορά ως τις 22/12/2019 και στη συνεχεία ανά εξαετία. 

(γ)  Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) 

συντονισμένων σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί 

κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, τα οποία θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν έως την 22α Δεκεμβρίου 2015.  

 Τα ΣΔΚΠ θα πρέπει να εστιάζουν στην πρόληψη, στην προστασία και στην 

ετοιμότητα. Προκειμένου να δοθεί στους ποταμούς περισσότερος χώρος, τα εν λόγω 

σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν, όπου είναι δυνατόν, τη διατήρηση ή/και 

αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς και μέτρα πρόληψης και μείωσης των 

ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στην υγεία των ανθρώπων, στο 

περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, στην οικονομική δραστηριότητα.  

 Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που 

καλύπτουν και παρέχουν 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 Κοινοτική 

Νομοθεσία. 

 Η ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμού, στο πλαίσιο της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αποτελούν 

στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμών. Ως 

εκ τούτου, οι δύο διαδικασίες θα πρέπει να αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα 

κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 

εύλογη χρήση των πόρων. 
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 Τα στοιχεία των ΣΔΚΠ επανεξετάζονται περιοδικά και επικαιροποιούνται, εάν 

απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του 

κλίματος στην εμφάνιση πλημμυρών. Τα ΣΔΚΠ επανεξετάζονται για πρώτη φορά ως 

τις 22/12/2021 και εν συνεχεία ανά εξαετία. 

Οι Προκαταρκτικές Αξιολογήσεις Κινδύνων Πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας 

Πλημμύρας, οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων 

Πλημμύρας καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό. Επίσης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των 

Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. 

Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με βάση την Οδηγία 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 περί Υδάτων (ΟΠΥ). Το διάγραμμα ροής που παρατίθεται παρακάτω περιλαμβάνει 

τα βήματα που προβλέπονται για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στον 1ο 

διαχειριστικό κύκλο.  

Σχήμα 2-1 : Σχηματικό διάγραμμα βημάτων κατάρτισης ΣΔΚΠ Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

 

 

2.2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΜΕ ΟΠΥ 

H Oδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα επιβάλει την ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων για 

κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού, με στόχο την επίτευξη καλής οικολογικής και 

χημικής κατάστασης και συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων των συμβάντων 

πλημμύρας. Ωστόσο, η μείωση του κινδύνου πλημμύρας δεν είναι ένας από τους κύριους 
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στόχους της εν λόγω οδηγίας, ούτε λαμβάνονται υπόψη μελλοντικές αλλαγές στους κινδύνους 

πλημμύρας ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος (σημείο (4) εισαγωγής). Η Οδηγία 

2007/60/ΕΚ έρχεται να συμπληρώσει το κενό αυτό εστιάζοντας στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας σε σημερινές και μελλοντικές συνθήκες.  

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Οδηγία για τις πλημμύρες (Recital 17), η ανάπτυξη 

Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού, στο πλαίσιο της ΟΠΥ και Σχεδίων 

Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας στο πλαίσιο της Οδηγίας των Πλημμυρών αποτελούν 

στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών. Οι δύο 

διαδικασίες θα πρέπει να αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών συνεργειών και κοινού 

οφέλους, έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύλογη χρήση των πόρων”. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας Πλημμυρών «Tα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα για να συντονίσουν την εφαρμογή των δύο οδηγιών, εστιαζόμενα στις δυνατότητες για 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών για την επίτευξη κοινών 

συνεργειών και κοινού οφέλους που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

καθορίζονται στο άρθρο 4 της ΟΠΥ» Ο συντονισμός αυτός γίνεται στα εξής στάδια:  

 Κατά την κατάστρωση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας : η 

κατάστρωση των Χαρτών εκτελείται ούτως ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι 

συμβατές με τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την ΟΠΥ. Οι 

Χάρτες συντονίζονται περαιτέρω με τις επανεξετάσεις που προβλέπει το άρθρο 5 (2) της 

ΟΠΥ και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές. 

 Κατά την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. Τα ΣΔΚΠ  

εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετάσεις των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών 

απορροής των ποταμών που προβλέπει η ΟΠΥ και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές.  

Eπίσης, τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη του περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 της 

ΟΠΥ (άρθρο 7(3) Οδηγίας Πλημμυρών) 

 Κατά τη διαβούλευση των ΣΔΚΠ : η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, 

όπως προβλέπεται στην Οδηγία των Πλημμυρών (άρθρο 10), συντονίζεται, κατά 

περίπτωση, με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του άρθρου 14 

της Οδηγίας ΟΠΥ. Ο συντονισμός της διαβούλευσης εκτός από την καλύτερη και 

ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού και των αρμοδίων φορέων επιτρέπει εξοικονόμηση 

πόρων. 

Οι συνέργειες και οι δυνατότητες συντονισμού που υπάρχουν μεταξύ των δύο Οδηγιών 

αναδεικνύονται στο GD της European Commission «Links between the Floods Directive and 

Water Framework Directive» (EU, 2014). Σύμφωνα το κατευθυντήριο αυτό κείμενο ο 

συντονισμός μεταξύ των δύο Οδηγιών προσφέρει την ευκαιρία για την υιοθέτηση μιας νέας 

προσέγγισης στη διαχείριση των υδατικών πόρων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των αμοιβαίων 

συνεργειών και την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο Οδηγιών.  

Με το συντονισμό επιτυγχάνεται :  

 αποφυγή επικαλύψεων και συγκρούσεων αρμοδιοτήτων,  
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 μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων και βέλτιστη αξιοποίησης των 

πόρων. Μέτρα που λαμβάνονται για τη μία Οδηγία μπορεί να επηρεάζουν του στόχους 

της άλλης Οδηγίας. Ο συντονισμός δίνει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των συνεργειών 

με προώθηση των οικονομο-τεχνικά βέλτιστων μέτρων που εξυπηρετούν πολλαπλούς 

σκοπούς (προώθηση win-win μέτρων). Σημειώνεται ότι υπάρχουν μέτρα που στοχεύουν 

στη μείωση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να έχουν και πολλαπλά οφέλη στην 

ποιότητα των υδάτινων σωμάτων, στα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα, όπως 

επίσης και στη ρύθμιση των υδάτων και στον εμπλουτισμό των ΥΥΟ επιλύοντας 

προβλήματα σε περιοχές με έλλειψη νερού (π.χ. φυσική αποκατάσταση κεντρικής και 

πλημμυρικής κοίτης ποταμών). 

 την ικανοποίηση της σύγχρονης απαίτησης για την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης στη 

διαχείριση των υδατικών πόρων.  

Και οι δύο Οδηγίες πραγματεύονται Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές συνιστώσες 

της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΟΠΥ εστιάζει στο Περιβάλλον ενώ η Οδηγία των Πλημμυρών 

καλύπτει εξίσου και τους τρεις τομείς. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται σχηματικά η 

συσχέτιση μεταξύ των δύο Οδηγιών. 

 

 

 

2.3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

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 
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2012 (Βασικός Νόμος Ν. 70(Ι)/2010 και Τροποποιητικός Νόμος Ν. 153(Ι)/2012) περί 

Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας). 

Η εναρμονιστική νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2010 καθορίζει ως “Αρμόδια 

Αρχή” για την εφαρμογή της το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ως “Συντονιστική Αρχή” το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

Επίσης, καθορίζει ότι η Γεωγραφική Μονάδα Εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι η 

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού που εν προκειμένω είναι ολόκληρη η Κύπρος (με βάση 

τις πρόνοιες της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Πλαίσιο για τα Νερά η Κύπρος έχει προσδιοριστεί σαν 

μία Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού). Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 

1 του πρωτοκόλλου Νο. 10 για την Κύπρο, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη Προσχώρησης 

προς την ΕΕ, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου αναστέλλεται σε εκείνες τις περιοχές της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί 

αποτελεσματικό έλεγχο. Επιπλέον, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 

Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, που αφορά στην ευθύνη για την εφαρμογή του 

Πρωτοκόλλου για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας 

στην Κύπρο, προνοεί για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις Πλημμύρες στις 

Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας. 

Σύμφωνα με την εναρμονιστική νομοθεσία:  

1. «Πλημμύρα» σημαίνει την 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, όπως αυτές ορίζονται στον Τροποποιητικό Νόμο Ν. 

153(Ι)/2012. 

2. Ο «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 (Άρθρο (2)) 

3. Το ΤΑΥ διεξάγει Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) η 

οποία περιλαμβάνει (Άρθρο (5)):  

(α) περιγραφή των πλημμυρών οι οποίες σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και είχαν 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές, στις οικονομικές 

δραστηριότητες και στο περιβάλλον, όταν υπάρχει ακόμα πιθανότητα παρόμοιων 

μελλοντικών συμβάντων 

(β) περιγραφή των σημαντικών πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν από τις 

οποίες θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να προβλεφθούν οι σημαντικές αρνητικές 

συνέπειες παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον 
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(γ) αξιολόγηση των δυνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών στην ανθρώπινη 

υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την οικονομική 

δραστηριότητα λαμβανομένων υπόψη όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν το 

φαινόμενο της πλημμύρας και τις συνέπειες επιπτώσεις από την πλημμύρα. 

4. Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές όπου υπάρχουν δυνητικοί σημαντικοί 

κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον (Περιοχές Δυνητικού 

Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας ) (Άρθρο (6)) 

5. Για τις Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) το ΤΑΥ καταρτίζει 

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (Άρθρο (7)). Στους 

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας παρουσιάζονται η έκταση της πλημμύρας, το 

βάθος ή η στάθμη του νερού και, ανάλογα με την περίπτωση, η ταχύτητα ροής ή η 

σχετική ροή των υδάτων σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:  

α)  πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων,  

β)  πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (με πιθανή περίοδος επανάληψης 

τουλάχιστον 100 χρόνια),  

γ)  πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλογα με την περίπτωση.  

Στους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας περιγράφονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες 

που συνδέονται με τις πλημμύρες χαμηλής/μέσης/υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, με 

βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:  

α) τον ενδεικτικό αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν,  

β) τη χρήση γης και τον τύπο οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται 

να πληγεί,  

γ)  εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 

πλημμύρας και προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται στα σημεία i), 

ii), και v), παράγραφος (1) του παραρτήματος ΙV του περί Προστασίας και Διαχείρισης 

των Υδάτων Νόμου, οι οποίες ενδέχεται να πληγούν,  περιλαμβανομένων ευάλωτων 

εκτεθειμένων περιοχών με αξιόλογο πολιτιστικό ή και φυσικό τοπίο ή και δομημένο ή 

και φυσικό περιβάλλον 

δ)  άλλες πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες, όπως η επισήμανση των περιοχών 

όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων 

ιζημάτων και πλημμυρών που μπορεί να παρασύρουν υπολείμματα, καθώς και 

πληροφορίες για πιθανές άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης. 

6. Για τις Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) το ΤΑΥ καταρτίζει 

Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού, προκειμένου να μειωθούν οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που 

έχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά 

και την οικονομική δραστηριότητα ή/και προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες 

πλημμύρας (Άρθρο 8(1)). 
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Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας λαμβάνει υπόψη (Άρθρο 8(3)):  

(α) το κόστος και τα οφέλη,  

(β) την έκταση της πλημμύρας,  

(γ) τους ποταμούς, διόδους και περιοχές αποστράγγισης των πλημμυρών με δυνατότητα 

συγκράτησης των πλημμυρών, όπως οι φυσικές πλημμυρικές περιοχές,  

(δ) τους περιβαλλοντικούς στόχους του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων 

Νόμου του 2004 (άρθρα 9, 10, και 11) όπως καθορίζονται στο ΣΔΛΑΠ,  

(ε) τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων 

(στ) τον χωροταξικό σχεδιασμό  

(ζ) τη χρήση της γης  

(η) τη διαφύλαξη της φύσης· 

(θ) τη ναυσιπλοΐα και 

 (ι) τις λιμενικές υποδομές  

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας καλύπτει όλες τις πτυχές της 

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και εστιάζεται στην (Άρθρο 8(4)):  

 Πρόληψη 

 Προστασία  

 Ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και των 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας δύναται επίσης να περιλαμβάνει την 

προώθηση αειφόρων συστημάτων αποστράγγισης, βέλτιστων πρακτικών χρήσης γης και 

την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας. 

7. Κατά την κατάρτιση, επανεξέταση και ενημέρωση των ΣΔΚΠ το ΤΑΥ λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη τις απόψεις των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών και διαβουλεύεται με κάθε 

κρατική υπηρεσία, οργανισμό δημοσίου δικαίου και με εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, των 

οποίων επηρεάζονται ή διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (Άρθρο 10(1)).  

8. Το ΤΑΥ ελέγχει τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που τυχόν 

προκαλούνται από την εφαρμογή του ΣΔΚΠ, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τους και 

παρέμβαση για αντιμετώπισή τους και λήψη τυχόν αναγκαίας επανορθωτικής δράσης 

(Άρθρο 11(1)). 
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2.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Σε σχέση με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της Οδηγίας έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες 

δράσεις: 

Στάδιο 1 :  

 

Α. Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ). 

Το ΤΑΥ, με την από 20/01/2011 Σύμβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), έχει εκπονήσει 

την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) σε 

εφαρμογή του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου 

Άρθρου 6 του εναρμονιστικού νόμου Ν 70(Ι)/2010. 

Β. Καθορισμός Περιοχών Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΠΔΣΚΠ) με βάση την ΠΑΚΠ. 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.  

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 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.  

Στάδιο 3: Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Αντικείμενο παρούσας 

σύμβασης). 

Η κατάρτιση του ΣΔΚΠ προβλέπεται σε συντονισμό με την αναθεώρηση 

του ΣΔΛΑΠ ώστε τα μέτρα που θα τύχουν εφαρμογής στις ΠΔΣΚΠ να 

εξυπηρετούν τόσο τους περιβαλλοντικούς σκοπούς της ΟΠΥ, όσο και την 

προστασία από ζημιές της Οδηγίας για τις Πλημμύρες. Επιπλέον προβλέπεται 

κοινή δημόσια διαβούλευση των δύο σχεδίων. 

2.5 ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Με την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/620/ΕΚ για τις πλημμύρες συνδέονται άμεσα οι 

ακόλουθες κοινοτικές οδηγίες: :  

 Oδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EC (Water Framework Directive)  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
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 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002 για την 

ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF)  

 Απόφαση 2001/792 / ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί κοινοτικού 

μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας 

της πολιτικής προστασίας (Civil Protection Mechanism)  

 Η δράση της Επιτροπής στον τομέα της πρόληψης των καταστροφών (Disaster 

prevention)  

 Oδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 

ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC Directive)  

 Oδηγία 85/337 / ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EIA 

Directive)  

 Oδηγία 96/82 / ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO II), όπως 

παρατάθηκε με την οδηγία 2003/105 / ΕΚ  

 Η οδηγία 2001/42 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Ιουνίου 2001 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων 

στο περιβάλλον (The SEA Directive)  

 H σύμβαση του Aarhus και των σχετικών προβλέψεων της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά 

με τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (Aarhus 

Convention and related Community legislation). 

Επίσης, διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετίζονται με την εφαρμογή της 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας όπως αυτές για:  

 τις Πράσινες Υποδομές (Green Infrastructure), 

 τη βιοποικιλότητα (Biodiversity information), 

 την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Climate change adaptation), 

 την παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (Global Monitoring 

for Environment and Security (GMES)), 

 το κοινό σύστημα περιβαλλοντικής πληροφορίας (Shared Environmental Information 

Systems (SEIS)), 

 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 

Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (INSPIRE Directive). 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/mechanism.htm
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prevention_overview.htm
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prevention_overview.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/green_infrastructure.htm
http://biodiversity.europa.eu/
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm
http://gmes.info/
http://gmes.info/
http://ec.europa.eu/environment/seis/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/seis/index.htm
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ 

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται βασικά ανθρωπογενή και φυσικά χαρακτηριστικά της ΠΛΑΠ 

Κύπρου. Σημειώνεται ότι σε εφαρμογή του Άρθρου 3 της ΟΠΥ, ολόκληρη η νήσος Κύπρος 

έχει θεωρηθεί ως μια ΠΛΑΠ αποτελούμενη από 70 κύριες λεκάνες απορροής. Η περιοχή που 

ελέγχεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνει 47 κύριες λεκάνες 

απορροής. 

3.1 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η Κύπρος είναι νησιώτικη χώρα της ανατολικής Μεσογείου, μέλος της ΕΕ. Βρίσκεται 

ανατολικά της Ελλάδας (ανατολικά 270 km των ακτών της Κρήτης, της Ρόδου και του 

Καστελόριζου), νότια της Τουρκίας (70km από τις τουρκικές ακτές) και δυτικά της Συρίας 

(110 km από τις συριακές ακτές). Συγκεκριμένα, η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των παραλλήλων 

34°33' και 35°42' Β και των μεσημβρινών 32°16' και 34°35' Α.  

Καταλαμβάνει έκταση 9.251 Km2 (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 m (απόσταση μεταξύ των ακρωτηρίων Κορμακίτη και Γάτας). Το 

συνολικό μήκος των ακτών της είναι 772 Km. 

Στη μορφολογία της Κύπρου κυριαρχούν οι πιο κάτω μορφολογικές ενότητες: 

 η οροσειρά του Τροόδους, που βρίσκεται στο κεντρικο-δυτικό μέρος του νησιού με την 

ψηλότερη βουνοκορφή της, τον Όλυμπο να έχει ύψος 1 951 m πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας, 

 η οροσειρά του Πενταδάκτυλου που έχει σχετικά μικρό πλάτος και εκτείνεται κατά μήκος 

των βορείων ακτών του νησιού με κορυφές μέχρι και 1 000 m ύψος, 

 η κεντρική πεδιάδα της Μεσαορίας την οποία διασχίζουν δυο ποταμοί ο Πεδιαίος κι ο 

Γιαλιάς. Η πεδιάδα Μεσαορίας βρίσκεται μεταξύ των οροσειρών του Τροόδους και του 

Πενταδακτύλου και έχει γενικά χαμηλό υψόμετρο,  

 οι παράλιες πεδιάδες και κοιλάδες κατά μήκος των ακτών.  

Η Κύπρος έχει έντονο μεσογειακό κλίμα με την τυπική εποχιακή μεταβολή να σημειώνεται 

έντονα σε σχέση με τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση.  
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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 μέσον όρο το 80% με 85% της βροχόπτωσης επιστρέφει στην 

ατμόσφαιρα σαν εξατμισοδιαπνοή, 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.  

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 

υδροφορέων.  

Υδρογραφικά, το νησί της Κύπρου είναι υποδιαιρεμένο σε 9 υδρολογικές περιοχές. 

 

Στις ελεύθερες περιοχές του νησιού οριοθετούνται 21 Συστήματα Υπογείων Υδάτων (ΣΥΥ), τα 

20 από τα οποία 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 
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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. 

3.2 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.2.1 Πληθυσμός και ανάπτυξη 

3.2.1.1 Διοικητική διάρθρωση 

Η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Δημοκρατία στις 16 Αυγούστου 1960 και έχει προεδρικό 

σύστημα διακυβέρνησης. Από το 1974, περίπου 37% του εδάφους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή. Στις κατεχόμενες αυτές περιοχές η κυβέρνηση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.  

Διοικητικά η Κύπρος είναι διαιρεμένη σε έξι (6) Επαρχίες (βλ. Σχήμα 3-1). Η διοικητική 

πρωτεύουσα κάθε Επαρχίας είναι ο ομώνυμος Δήμος (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, 

Αμμόχωστος και Κερύνεια). Κάθε Επαρχίας προΐσταται ο Έπαρχος, ο οποίος είναι ανώτερος 

δημόσιος υπάλληλος υπαγόμενος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Επαρχιακές Διοικήσεις, 

πέραν του θεσμικού ρόλου που έχουν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου 

του 1999, συντονίζουν, καθοδηγούν και υλοποιούν έργα ανάπτυξης στις κοινότητες.  
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Σχήμα 3-1 : Οι Επαρχίες της Κύπρου 

 

 

Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης χειρίζονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Οι Δήμοι (33) 

καλύπτουν ποσοστό 65% περίπου του πληθυσμού, ενώ οι Κοινότητες το υπόλοιπο μέρος του 

πληθυσμού.  

Ο περί Δήμων Νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1985. Μετά την τουρκική εισβολή το 1974 

και την κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία, εννέα (9) Δήμοι έπαψαν 

να ασκούν τις συνηθισμένες δημοτικές εξουσίες και αρμοδιότητες, διατηρούν όμως τη νομική 

τους υπόσταση στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, όπου έχουν προσωρινά την έδρα 

τους.  

Εκτός από τους Δήμους, ο άλλος τύπος πρώτου βαθμού Αρχών Τοπικής Διοίκησης στην 

Κύπρο είναι τα Κοινοτικά Συμβούλια και τα Συμβούλια Συμπλέγματος Κοινοτήτων με 

αρμοδιότητες γενικά παρόμοιες με αυτές των Δήμων, αλλά με μικρότερη αυτοτέλεια. Τα 

Κοινοτικά Συμβούλια και τα Συμβούλια Συμπλέγματος Κοινοτήτων απαριθμούνται στις 

ελεύθερες περιοχές σε 353, και εκπροσωπούν περίπου το 35% του πληθυσμού και το 90% 

της εδαφικής έκτασης της Κύπρου.  

3.2.1.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ο συνολικός πληθυσμός που καταγράφηκε το έτος 2011 στις ελεύθερες περιοχές ήταν 

840.407, σημειώνοντας αύξηση 21,9% από το 2001.  Έχει υπολογιστεί, με βάση την έρευνα 

ελέγχου κάλυψης που διενεργήθηκε μετά την απογραφή, ότι ένα ποσοστό 1,93% δεν 

καταγράφηκε (απουσίαζαν, δε δηλώθηκαν, δεν ανταποκρίθηκαν κλπ.), ανεβάζοντας τον 

πληθυσμό σε 856.960 την 1η Οκτωβρίου 2011 σε σύγκριση με 703.529 το 2001 [77]. 
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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. 

Σημαντικά αυξημένος είναι ο πληθυσμός των μη Κυπρίων υπηκόων. Οι αλλοδαποί που έχουν 

τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο, εκείνοι δηλ. που διαμένουν στην Κύπρο για περίοδο 

τουλάχιστον ενός έτους,  αποτελούν το 20,3% του πληθυσμού που καταγράφηκε, φθάνοντας 

τις 170.383 από 64.811 (ποσοστό 9,4% του συνολικού πληθυσμού) που ήταν το 2001.  

Πίνακας 3-1 : Πληθυσμός και Ποσοστιαία πληθυσμιακή μεταβολή, ανά επαρχία και στο σύνολο 

της Κύπρου, 1982-2011 

Επαρχία 1982 Μεταβολή 

1982-

1992 

1992 Μεταβολή 

1992-

2001 

2001 Μεταβολή 

2001-

2011 

2011 

Λευκωσία 210.684 16,2% 244.779 11,8% 273.642 19,5% 326.980 

Αμμόχωστος 25.659 20,0% 30.798 22,5% 37.738 23,6% 46.629 

Λάρνακα 84.496 18,6% 100.242 15,0% 115.268 24,2% 143.192 

Λεμεσός 145.614 19,2% 173.634 13,2% 196.553 19,7% 235.330 

Πάφος 45.645 15,2% 52.572 26,2% 66.364 33,0% 88.276 

ΣΥΝΟΛΟ 512.098 17,6% 602.025 14,5% 689.565 21,9% 840.407 

Σχήμα 3-2: Πληθυσμιακή μεταβολή, ανά επαρχία και στο σύνολο της Κύπρου, 1982-2011 

 

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. Το ποσοστό του πληθυσμού στις αστικές περιοχές υπολογίστηκε στο 67,4% από 

68,8% το 2001 και 67,7% το 1992, παρατηρήθηκε δηλαδή συγκράτηση του πληθυσμού στην 

ύπαιθρο γενικά, παρόλο που σε ορεινά χωριά συνεχίστηκε η μείωση των κατοίκων. 
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3.2.2 Οικονομική και Παραγωγική δομή 

3.2.2.1 Γενικά Οικονομικά Στοιχεία 

Η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής το οποίο 

καλύπτει την περίοδο 2013-2016. Η περίοδος 2008-2013 χαρακτηρίζεται από μείωση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 3,5%, σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας  

από 3,6% σε 15,9% και από Δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.      

Πίνακας 3-2: Βασικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά Κύπρου (2008-2013) 

  2008 2013 Μεταβολές 

Πληθυσμός* 796,9 858,0 7,7% 

Αριθμός Νοικοκυριών* 282,6 312,7 10,7% 

ΑΕΠ** 18.768,8 € 18.118,9 € -3,5% 

ΑΕΠ προερχόμενο από τον Πρωτογενή Τομέα 369,2 420,0 13,8% 

ΑΕΠ προερχόμενο από τον Δευτερογενή Τομέα 3.426,1 1.915,4 -44,1% 

ΑΕΠ προερχόμενο από τον Τριτογενή Τομέα 12.931,5 14.349,8 11,0% 

 Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης** 7.474,7  6.610,4  -11,6% 

 Έξοδα Γενικής Κυβέρνησης** 7.310,1  7.501,1  2,6% 

Δημοσιονομικό έλλειμμα-πλεόνασμα Γενικής 

Κυβέρνησης 
164,6  -890,7    

Δημοσιονομικό έλλειμμα-πλεόνασμα Γενικής 

Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 
0,9  -4,9    

Ακαθάριστο Δημόσιο χρέος Γενικής Κυβέρνησης 8.388,2  18.518,8    

Ακαθάριστο Δημόσιο χρέος Γενικής Κυβέρνησης 

ως % στο ΑΕΠ 
44,7% 102,2%   

Μέσο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα 23.362 € 20.378 € -12,8% 

Λόγος Εξαγωγών/Εισαγωγών 16,2% 33,5%   

Σύνολο Εισαγωγών (εκ €) 7.366,5 4.810,5 -34,7% 

Σύνολο Εξαγωγών (εκ €) 1.190,4 1.611,6 35,4% 

Πληθωρισμός 4,7% -0,4%   

Δείκτης τιμών Καταναλωτή (2005=100) 109,83 118,88   

Ανεργία 3,6% 15,9%   

Σύνολο Απασχόλησης* 389,1 355,0 -8,8% 

Απασχόληση Πρωτογενούς* 26,6 27,2 2,3% 

Απασχόληση Δευτερογενούς* 80,4 55,2 -31,3% 

Απασχόληση Τριτογενούς* 282,1 273,2 -3,2% 

* Χιλιάδες, ** εκατ., σε τρέχουσες τιμές 
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Το συνολικό ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 3,5%, από 18,77 δις € το 

2008 σε 18,11 δις € το 2013.  

Ο Πρωτογενής Τομέας συνεισφέρει στο ΑΕΠ κατά (2,3%) το 2013 ποσοστό κατά τι 

υψηλότερο του 2008 (2%). 

Ο Δευτερογενής Τομέας παρουσιάζει σημαντική μείωση (-44,1%) ως προς την συμμετοχή 

του στο ΑΕΠ από 3,4 δις € το 2008 σε 1,9 δις € το 2013. Η συμμετοχή του στο συνολικό ΑΕΠ 

της χώρας για το 2013 είναι της τάξεως του 10,6% περίπου.  

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. 

3.2.2.2 Αγροτική οικονομία 

Η αγροτική οικονομία, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο που οφείλεται στο νέο οικονομικό 

περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και του αρχικού σταδίου που προηγήθηκε. Μετά την ένταξη στην ΕΕ, η 

κυπριακή οικονομία προσαρμόζεται συνεχώς στο νέο οικονομικό περιβάλλον και τον έντονο 

διεθνή ανταγωνισμό. Η συνεχιζόμενη απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και η επέκταση 

των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών χωρών εταίρων 

(στο πλαίσιο της ευρω-μεσογειακής εταιρικής σχέσης), εντείνουν την ανταγωνιστική πίεση 

στον κυπριακό γεωργικό τομέα, λόγω της ομοιότητας στη γεωργική παραγωγή τόσο μεταξύ 

της Κύπρου και των μεσογειακών χωρών της ΕΕ, όσο και μεταξύ της Κύπρου και των 

μεσογειακών χωρών εταίρων. 

Η συμμετοχή της γεωργίας, της δασοκομίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας τροφίμων, 

στην οικονομία της Κύπρου, είναι πολύ σημαντική, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό πέραν του 

7,5% του ΑΕΠ, πέραν του 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού και πέραν του ενός τρίτου 

του συνόλου των εξαγωγών. Ο γεωργικός τομέας, εκ πρώτης όψεως παρουσιάζει μειωμένη 

συμβολή στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ και αυτό εύκολα αποδίδεται στην ταχεία 

ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο εξακολουθεί να είναι απαραίτητος για την 

κυπριακή οικονομία σε θεμελιώδεις πτυχές της που σχετίζονται με: 

 την κοινωνική συνοχή,  

 τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο και την παράδοση,  

 την ασφάλεια των τροφίμων,  

 την απασχόληση και  

 τα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου. 

Αν ληφθούν υπόψη οι συνδεόμενες και οι συνεπαγόμενες οικονομικές δραστηριότητες  που 

επηρεάζεται από τον κλάδο της γεωργίας, της δασοκομίας και των τροφίμων, και όχι απλώς 

οι οικονομικές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, εκτιμάται ότι, η συνολική συνεισφορά 

της γεωργίας στην οικονομία της Κύπρου είναι μεγάλη. Ο πολλαπλασιαστής της άμεσης 

συμβολής στο ΑΕΠ έχει υπολογιστεί περίπου στο 4. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του ΑΕΠ του 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-29 

 

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 γεωργικός τομέας είναι το γεγονός ότι τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, με την 

εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, έχει καταγραφεί στροφή παραγωγικών πόρων προς τη 

γεωργία [ΠΗΓΗ ΥΓΑΑ&Π, 2015]. 

3.2.2.3 Αγορά Εργασίας – Απασχόληση 

Ο Οικονομικά ενεργός πληθυσμός για την περίοδο 2008-2013 αυξήθηκε κατά 5,2%, από 403 

χιλ σε 424 χιλ. Η Απασχόληση ωστόσο μειώθηκε από 389 χιλ το 2008 σε 355 χιλ το 2013 σε 

ποσοστό 8,8%. 

Ο αριθμός των ανέργων παρουσίασε σημαντική αύξηση από 14,5 χιλ το 2008 σε 68,9 το 

2013 με αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας από 3,6% το 2008 σε 16,2% το 2013. 

Η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης προέρχεται κυρίως από τον Δευτερογενή τομέα σε 

ποσοστό 31,3% από 80,4 χιλ απασχολούμενους το 2008 σε 55,2 χιλ το 2013, κυρίως από την 

μείωση της απασχόλησης στις κατασκευές και στην μεταποίηση. Μικρότερη μείωση 

παρουσίασε η απασχόληση στον Τριτογενή τομέα σε ποσοστό 3,2% οφειλόμενη κυρίως στην 

μείωση της απασχόλησης σε οικονομικές δραστηριότητες όπως, διαχείριση Ακίνητης 

περιουσίας, Δημόσια Διοίκηση, Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο.  Ο μόνος τομέας παραγωγής 

που παρουσίασε αύξηση έστω και μικρή είναι ο πρωτογενής σε ποσοστό, 2,3%. 

3.2.2.4 Βιομηχανία 

Για την περίοδο 2008-2013 η ακαθάριστη αξία παραγωγής της βιομηχανίας μειώθηκε κατά 

17,7%, από 4,8 δις € το 2008, σε 3,9 δις € το 2013. Τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισε η 

μεταποίηση με ποσοστό 29,9%. Ανάλογη είναι και η μείωση στην ακαθάριστη προστιθέμενη 

αξία της βιομηχανίας που μειώθηκε κατά 19,7%, από 1,68 δις € το 2008, σε 1,35 δις € το 

2013.  

Η απασχόληση στον τομέα της βιομηχανίας για την περίοδο 2008-2013, μειώθηκε κατά 19%, 

από 39,4 χιλ απασχολούμενους το 2008, σε 31,9 χιλ το 2013. Την μεγαλύτερη μείωση 

εμφάνισε η μεταποίηση με ποσοστό 21,1%. Σημαντική αύξηση στην απασχόληση 

παρουσίασε η διαχείριση και επεξεργασία νερού κατά 31,5% από 1,2 χιλ απασχολούμενους 

το 2008 σε 1,6 χιλ το 2013. 

3.2.2.5 Τουρισμός 

Ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Κύπρου και από το 1960 η Κύπρος 

έγινε ένα από τα κυριότερα τουριστικά κέντρα της Μεσογείου. Στην τουριστική της ανάπτυξη 

συντέλεσε η γεωγραφική της θέση και οι κλιματολογικές συνθήκες. Επίσης με βάση το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού για την περίοδο 

2003 – 2010, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως 
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Συνέδρια και Τουρισμός Κινήτρων, Πολιτιστικός Τουρισμός, Αθλητικός Τουρισμός, 

Περιπατητικός και Ποδηλατικός Τουρισμός, Κρουαζιέρες. 

Την τελευταία δεκαετία, οι αφίξεις των τουριστών παρουσιάζουν σταθερότητα στην αρχή και 

στο τέλος της περιόδου με 2,4 εκ αφίξεις. Οι περισσότερες αφίξεις εμφανίζονται το 2012 και οι 

μικρότερες το 2009. 

Σχήμα 3-3: Συνολικές αφίξεις τουριστών την περίοδο 1990-2014 

 

Στο ακόλουθο Σχήμα παρουσιάζεται η αύξηση των τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Θετικό είναι το γεγονός ότι ο αυξημένος τουρισμός παρατηρείται από το Μάιο μέχρι και 

τον Οκτώβριο, αυξάνοντας την τουριστική περίοδο σε έξι μήνες. 

Σχήμα 3-4 : Μηνιαία κατανομή τουριστών (2014)  

Οι χώρες από τις οποίες προέρχεται κυρίως ο τουρισμός της Κύπρου είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Ρωσία, η Ελλάδα, η Σουηδία, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Γαλλία. Το 

2014 σε ότι αφορά την απόδοση η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε μακράν στην 

πρώτη θέση καταγράφοντας όμως μείωση 0,6% για το μήνα Ιούλιο. 
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Οι περιοχές με την πιο αυξημένη τουριστική κίνηση το έτος 2014 είναι η Πάφος και η Πόλη 

Χρυσοχούς με μεγαλύτερο ποσοστό στη διάρκεια του χρόνου το 42,6%, η Αγία Νάπα και η 

Λεμεσός με ποσοστό που φτάνει το 22,7%, και το Παραλίμνι με ποσοστό 21,3% 

(http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument). 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου οι λόγοι επίσκεψης στην Κύπρο είναι 

κυρίως αναψυχής (89,1%, 2014), ενώ ένα μικρό ποσοστό (18,8%, 2014) επαγγελματικοί. Ο 

τύπος καταλύματος με τη μεγαλύτερη προτίμηση από τους τουρίστες είναι τα ξενοδοχεία 

αστέρων (56,4%, 2014), ενώ ακολουθούν τα οργανωμένα διαμερίσματα και τα τουριστικά 

χωριά με ποσοστό 22,6% (2014). Επίσης, οι τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο 

προτιμούν τα οργανωμένα ταξίδια (60,4%, 2014) σε σχέση με τα μη οργανωμένα (39,6%, 

2014).  

Τα έσοδα από τον τουρισμό για την ίδια περίοδο παρουσιάζουν αύξηση κατά 16,2%, από 1,8 

δις € περίπου το 2008 σε 2,1 δις € το 2013. 

Πίνακας 3-3 : Έσοδα από τον τουρισμό για την περίοδο 2008-2013 

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (εκ €) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΣΥΝΟΛΑ 1 792.8 1 493.2 1 549.8 1 749.3 1 927.6 2 0824 

       

 

3.3 Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Το υδάτινο περιβάλλον είναι ευάλωτο στις αλλαγές του κλίματος. Οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, που ήδη διαφαίνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, ποικίλλουν από 

περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τις κλιματικές, γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες. Ιδιαίτερα  σοβαρές αναμένονται να είναι οι επιπτώσεις αυτές για την Κύπρο και τον 

υπόλοιπο νησιώτικο χώρο στην ευαίσθητη λεκάνη της Μεσογείου.  

Οι κλιματικές μεταβολές στην Κύπρο όπως καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, 

σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας και τη μείωση της μέσης 

ετήσιας βροχόπτωσης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για το κλίμα, οι τάσεις αυτές, σε 

συνδυασμό με την αύξηση της συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, 

θα συνεχίσουν να παρατηρούνται, προκαλώντας αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες.  

Η παγκόσμια κοινότητα αλλά και η Ευρώπη με σειρά αποφάσεων και θεσμικών κειμένων  

υιοθετούν πολιτικές και δράσεις που βασίζονται σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας περιλαμβάνει 

τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, των ρύπων που 

ευθύνονται για τη μεταβολή του κλίματος, και τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 20° Κελσίου, μέχρι το 2020. Ο δεύτερος άξονας, 

περιλαμβάνει τις δράσεις προσαρμογής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
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αναπόφευκτων επιπτώσεων από αυτήν την κλιματική αλλαγή, με επίκεντρο την ανάπτυξη και 

εφαρμογή εθνικών στρατηγικών προσαρμογής. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπόνησε το έτος 2014 την «Πρόταση για το Σχέδιο Προσαρμογής 

της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη μιας 

Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στις Αρνητικές Επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής 

στην Κύπρο». Στο πρόγραμμα αυτό εντοπίζονται οι βασικές κλιματικές αλλαγές που εκτιμάται 

ότι θα  λάβουν χώρα τα επόμενα χρόνια στην Κύπρο και οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως 

στα ακόλουθα: 

 αύξηση της θερμοκρασίας αέρα  

 αύξηση της εξατμισοδιαπνοής  

 αείωση της βροχόπτωσης και αύξηση της συχνότητας των περιόδων ξηρασίας  

 αύξηση των διακυμάνσεων στη βροχόπτωση  

 αύξηση των έντονων βροχοπτώσεων 

 αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων 

 άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

Από τα παραπάνω αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων οι οποίες 

συνοπτικά αφορούν στα ακόλουθα:  

 Μείωση της απορροής, λόγω της αύξησης της εξατμισοδιαπνοής και της μείωσης των 

βροχοπτώσεων, με πιθανή αύξηση της αλατότητας στα υπόγεια ύδατα. 

 Αύξηση των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

λειψυδρίας, αλλά και τη διαμόρφωση συνθηκών για τη μη επίτευξη των στόχων της  ΟΠΥ 

σε σχέση με την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων.  

 Αύξηση της συχνότητας εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων, λόγω της αύξησης των 

έντονων βροχοπτώσεων. 

 Επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων υδάτων, λόγω της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση πλημμυρικών 

φαινομένων καταγράφονται τα εξής : 

 Από την ανάλυση των στοιχείων βροχόπτωσης του ΜΣ Λευκωσίας προκύπτει ότι κατά 

την περίοδο 1970 -2007 υπήρξε μια σημαντική αύξηση στις εντάσεις της βροχόπτωσης 

για διάφορες διάρκειες από 5 λεπτά μέχρι 6 ώρες (της τάξης του 44%) και στη μέγιστη 

ποσότητα βροχόπτωσης για τις ίδιες περιόδους επαναφοράς (31% για επαναφορά 50 και 

100 χρόνια) σε σχέση με τιμές της περιόδου 1930-70. Αποτέλεσμα της διαφοροποίησης 

αυτής μπορεί να είναι η αναμονή πιο συχνής εμφάνισης ακραίων γεγονότων πλημμύρας 

με δυσμενέστερες επιπτώσεις και σε περιοχές που προηγουμένως δεν σημειώνονταν σαν 

σοβαρά συμβάντα πλημμυρών.  

 Βέβαια θα ήταν παρακινδυνευμένο να θεωρηθεί ότι η αύξηση στις εντάσεις της 

βροχόπτωσης  που παρατηρήθηκε μεταξύ των περιόδων 1930-70 και 1971-2007 θα 
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συνεχισθεί στον ίδιο ρυθμό ή κατά πόσο αυτή μπορεί να εκληφθεί σαν «τάση». Να 

σημειωθεί ότι στατιστική ανάλυση (μελέτη F. Rossel1) του διαθέσιμου αρχείου 

βροχόπτωσης  της περιόδου 1916/17 – 1999/2000 δείχνει ότι η χρονική σειρά της 

βροχόπτωσης παρουσιάζει μια  κλιμακωτή αλλαγή (step change) γύρω στο 1970 και 

μπορεί να διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές σταθερές περιόδους: την περίοδο 1916/17 

μέχρι το 1969/70 όπου τα στοιχεία της βροχόπτωσης δεν δείχνουν οποιαδήποτε τάση και 

από το 1970/71 μέχρι το 1999/2000 που τα στοιχεία δείχνουν μια μικρή μείωση στην 

βροχόπτωση, τάση που δεν θεωρείται σημαντική συγκρινόμενη με της αυξομειώσεις από 

χρόνο σε χρόνο. Η μέση βροχόπτωση της δεύτερης περιόδου είναι χαμηλότερη της 

προηγούμενης (βλέπε Σχήμα 3-5 που ακολουθεί).  

 Η πτώση στη μέση βροχόπτωση παρουσιάζεται να είναι μεγαλύτερη στην περιοχή της 

οροσειράς του Τροόδους, όπου σε όλες τις περιοχές πάνω από 500m υψόμετρου η μέση 

βροχόπτωση στην πρόσφατη περίοδο είναι μικρότερη κατά 100 mm ή περισσότερο  

(κατά 15% ως 25% μικρότερη) σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 1916 -1970.  

 Από τα παραπάνω στοιχεία δεν αποδεικνύεται ότι η καταμετρημένη μείωση της ετήσιας 

βροχόπτωσης έχει προκληθεί από τις κλιματικές αλλαγές, αν και  αυτή η πιθανότητα δεν 

μπορεί υποχρεωτικά να αποκλεισθεί. Να σημειωθεί ότι τα σενάρια κλιματικών αλλαγών 

στην περιοχή της Κύπρου αναφέρονται σε γενική μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

(μέχρι και 15%).  

Σχήμα 3-5: Ετήσια βροχόπτωση της περιοχής Τροόδους με ένδειξη του μέσου όρου και 

σταθερής απόκλισης για τις περιόδους 1917-1970 και 1971-2000 

 

Πηγή : I.A.CO Ltd, 2011 

                                                      

1 Frédéric Rossel (June 2001) Hydrometeorological study examining  changes in recorded 

precipitation,   Reassessment of the island’s water resources and demand, MANRE- 
WDD/FAO,TCP/CYP/8921 
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Για την περίπτωση πλημμυρών η αύξησης της έντασης των βροχοπτώσεων είναι 

περισσότερο σημαντική αναφορικά με την αξιολόγηση των κινδύνων των μελλοντικών 

πλημμυρών. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην κατάρτιση του ΣΔΚΠ ελήφθη υπόψη :   

1. Στην κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας : (α) υιοθετήθηκαν οι όμβριες 

καμπύλες που βασίζονται στα δεδομένα της περιόδου μετά το 1970, ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη η αύξηση στις εντάσεις βροχόπτωσης, (β) όλες οι παραδοχές και εκτιμήσεις 

παραμέτρων στη δημιουργία των υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων έγιναν υπέρ της 

ασφαλείας. 

2. Στην κατάστρωση του προγράμματος Μέτρων για τη ΔΚΠ : αξιολογήθηκαν θετικότερα τα 

μέτρα που διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους και σε αλλαγές που μπορεί να 

υπάρξουν λόγω κλιματικής αλλαγής (αύξηση της έντασης και πιθανώς και της συχνότητας 

ακραίων πλημμυρών σε σχέση με αυτές που συνέβησαν στο παρελθόν)  
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4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

4.1 TI EINAI TO ΣΔΚΠ 

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:  

 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  

 την 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). 

To παρόν ΣΔΚΠ είναι το σχέδιο του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας των πλημμυρών στην 

Κύπρο.  

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το παρόν Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας διαρθρώνεται στα 

ακόλουθα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1. Πρόλογος 

Περιλαμβάνει στοιχεία για το αντικείμενο της σύμβασης και ειδικότερα του παρόντος 

παραδοτέου, για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης και την ομάδα μελέτης.  

Κεφάλαιο 2. H Οδηγία 2007/60/ΕΚ και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Αναφέρεται στο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της Οδηγίας, τον τρόπο εφαρμογής της, το 

κυπριακό θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με την εφαρμογή της Οδηγίας καθώς επίσης και 

άλλες Κοινοτικές Οδηγίες και πολιτικές που συνδέονται άμεσα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ.  
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Κεφάλαιο 3. Περιοχή Λεκάνης Απορροής Κύπρου 

Δίνεται σύντομη παρουσίαση των φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της ΠΛΑΠ 

Κύπρου και αναφορά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη δίαιτα των βροχοπτώσεων 

και κυρίως στα πλημμυρικά συμβάντα. 

Κεφάλαιο 4. Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Αναφέρονται ο σκοπός του σχεδίου και αναλύονται τα περιεχόμενά του.  

Κεφάλαιο 5. Πορίσματα Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας  

Παρατίθενται τα συμπεράσματα της ΠΑΚΠ και παρουσιάζονται οι Περιοχές Σημαντικού 

Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΣΔΚΠ) που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του 

άρθρου 6 του περί Πλημμυρών Νόμου (άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας). 

Κεφάλαιο 6. Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας 

Παρουσιάζονται οι Χάρτες Επικινδυνότητας και οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που έχουν 

εκπονηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Πλημμυρών Νόμου (άρθρο 6 της 

Οδηγίας) για τις Περιοχές Σημαντικού Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΣΔΚΠ). 

Κεφάλαιο 7. Αξιολόγηση Υφιστάμενων Κινδύνων  

Αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τον Κίνδυνο Πλημμύρας στις Περιοχές 

Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας καθώς και η αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων 

των μοντέλων και χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας. 

Κεφάλαιο 8. Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Παρουσιάζονται οι στόχοι για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο (εθνικοί 

στόχοι) καθώς και οι πιο ειδικοί στόχοι, όπου απαιτείται, στις ΠΣΔΚΠ. 

Κεφάλαιο 9. Πρόγραμμα Μέτρων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Παρουσιάζονται τα μέτρα που προτείνονται για την επίτευξη των στόχων ΔΚΠ, η δράση ΔΚΠ 

στην οποία αναφέρονται, ο φορέας υλοποίησής τους, το κόστος τους, η αποτελεσματικότητά 

τους, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος παρακολούθησης της εφαρμογής τους καθώς και οι 

συνέργειές τους με τους στόχους και τα μέτρα της ΟΠΥ. Το τελικό πρόγραμμα μέτρων θα 

διαμορφωθεί μετά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αλλά και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της ΣΜΠΕ. 

Κεφάλαιο 10. Εμπλεκόμενοι και επηρεαζόμενοι Φορείς και Ομάδες 

Αναφέρονται οι φορείς και οι ομάδες που εμπλέκονται στη Διαχείριση των Κινδύνων 

Πλημμύρας, καταγράφονται οι αρμοδιότητες, ο ρόλος, η εμπλοκή και η δράση τους στη ΔΚΠ 

και περιγράφεται η διαδικασία συντονισμού τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων του 

ΣΔΚΠ. Επίσης, αναφέρονται όλοι όσοι επηρεάζονται και ποια συμφέροντά τους 

διακυβεύονται από την εφαρμογή του ΣΔΚΠ. 
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Κεφάλαιο 11. Διαδικασία διαβούλευσης  

Γίνεται αναφορά στη σημασία της ενημέρωσης του κοινού και της συμμετοχικής διαδικασίας 

που προβλέπεται από την Οδηγία (Άρθρο 10 Οδηγίας Πλημμυρών) και παρουσιάζεται η 

διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα πληροφόρησης και διαβούλευσης με το κοινό για τα μέτρα 

και τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ. 

.   
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5. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

5.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) που πραγματοποιήθηκε για 

την Κύπρο 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.  

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.  

Για κάθε γεγονός καταχωρήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία; κωδικός αριθμός (έτος και 

αύξων αριθμός) γεγονότος, ο κωδικός της περιοχής πλημμύρας, ημερομηνία του 

συμβάντος, όνομα της περιοχής που επηρεάστηκε, όνομα του ποταμού που σχετίζεται 

με το συμβάν, μέγεθος και είδος ζημιών (τύπος και αριθμός θυμάτων), άλλα σχόλια, 

(όπως περιοχή ή μήκος ποταμού που πλημμύρισε), πηγή πληροφόρησης και 

αξιολόγηση της «σοβαρότητας της πλημμύρας». 

Η σοβαρότητα των πλημμυρών χαρακτηρίστηκε ως «χαμηλή, μέτρια, υψηλή» και 

εκτιμήθηκε με βάση συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με τις επιπτώσεις στους εξής 

αποδέκτες :  

 ανθρώπινη ζωή (θύματα),  

 υγεία (ανθρώπινη-ρύπανση),  

 οικονομία,  

 πολιτιστικά μνημεία,  

 περιβάλλον.  

Από το αρχείο ιστορικών πλημμυρών προκύπτει ότι για την Κύπρο οι παράκτιες 

πλημμύρες και οι 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 
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συχνότερες από τις αιφνίδιες ποτάμιες πλημμύρες έχουν μικρότερες συνέπειες; από το 

1859 μέχρι σήμερα υπήρξαν 39 απώλειες ανθρώπινης ζωής που όλες οφείλονταν σε 

ποτάμιες αιφνίδιες πλημμύρες. Οι αυξημένες επιπτώσεις από τις πλημμύρες ταχείας 

απόκρισης οφείλονται στις υψηλές ταχύτητες ροής, την απότομη άνοδο της πλημμυρικής 

στάθμης και τα μικρά χρονικά περιθώρια αντίδρασης τόσο σε ατομικό όσο και σε 

επίπεδο πολιτικής προστασίας. 

 Εκτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση των πλημμυρών. Τα 

περισσότερα σενάρια τάσεων λόγω κλιματικής αλλαγής εισηγούνται αύξηση της 

παρουσίας ακραίων γεγονότων σχετικών με το νερό (π.χ. πλημμύρες, ξηρασίες κλπ.). 

Ιδιαίτερα, λόγω κλιματικών αλλαγών (κακοδιαχείριση του περιβάλλοντος) οι πλημμύρες 

(ποτάμιες και αιφνίδιες) αναμένεται να εμφανίζονται αυξανόμενες σε αριθμό, διάρκεια και 

επιπτώσεις. Τα πιο πάνω ελήφθηκαν υπόψη ως ποιοτικά κριτήρια στην αξιολόγηση των 

δυνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών για τους σκοπούς της ΠΑΚΠ.  

 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.). Σημειώνεται ότι :  

 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. Γενικά θεωρείται ότι μάλλον μειώνουν τα μεγέθη 

των πλημμυρών που κατά καιρούς σημειώνονται στις κατάντη περιοχές, εφόσον 

επενεργούν ως χώροι ανάσχεσης και κατακράτησης των πλημμυρικών ροών. 

Σημειώνεται πάντως ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ιδιαίτερα τα μεγάλα φράγματα 

της Κύπρου, δεν έχουν σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία και η διαχείρισή τους 

δεν γίνεται με τρόπο έτσι ώστε να έχουν εξασφαλισμένο κενό όγκο για ανάσχεση των 

πλημμυρών. Είναι ενδεχόμενο οι ταμιευτήρες να είναι πλήρεις κατά την εμφάνιση της 

πλημμύρας και να μην μπορεί να αξιοποιηθούν για ανάσχεση.  

 Kατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές επεμβάσεις σε ποταμούς και σε ρέματα. 

Η περίπτωση των ποταμών Γαρύλλη και Πεδιαίου, που έχουν εκτραπεί σε νέα κοίτη 

παλαιότερα, είναι χαρακτηριστική. Υπάρχουν όμως και πλέον πρόσφατες 

περιπτώσεις όπως για παράδειγμα η εκτροπή Διαρίζου προς τον Κρυό ποταμό, οι 

διευθετήσεις του κεντρικού τμήματος του ποταμού Βαθιά στη Λεμεσό όπου δεν 

φαίνεται να υπάρχει κοίτη εφόσον το μεγαλύτερό της μέρος έχει καλυφθεί με κτίρια και 

κατοικίες, το κτίσιμο της κοίτης του ποταμού που διέρχεται διαμέσου του οικισμού της 

Ορμήδειας με σκυρόδεμα στο μεγαλύτερό της μήκος, η κάλυψη του μεγαλύτερου 

μέρους (1.9 km) του ρέματος Κλήμου στην κατοικημένη περιοχή Μακεδονίτισσας κλπ. 

 Άλλες επεμβάσεις αφορούν στην χρήση μέρους της κοίτης ποταμών (συνήθως 

μέρους της πλημμυρικής κοίτης) για σκοπούς έργων κοινής ωφελείας, όπως 
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αθλοπαιδιές, γραμμικά πάρκα, κατασκευή δημόσιων κτιρίων κλπ. με ή χωρίς τις 

αναγκαίες υδρολογικές μελέτες. Επεμβάσεις που καταλήγουν στην μείωση της 

διατομής της κοίτης εμπεριέχουν αυξημένους κινδύνους για μελλοντικές σημαντικές 

πλημμύρες. Παρόμοιο πρόβλημα δημιουργείται και από την κατάργηση / 

υπογειοποίηση ρεμάτων ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές όπου η πίεση εκμετάλλευσης 

γης είναι αυξημένη. 

5.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΠΔΣΚΠ) 

Οι ΠΔΣΚΠ προσδιορίστηκαν με βάση την ΠΑΚΠ. Αφορούν σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν 

δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον.  

Τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την επιλογή των περιοχών είναι τα εξής :  

 να αφορούν τμήματα ποταμών με μέγεθος λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 10 km2 

 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. Στο Σχήμα 

5-1 δίνεται διάγραμμα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. 

Οι 19 ΠΔΣΚΠ που προέκυψαν αφορούν τμήματα ποταμών και  παρουσιάζονται στο Χάρτη 

του Σχήματος (Σχήμα 5-2) και στον Πίνακα της σελίδας 5-44 (Πίνακας 5-1). Aφορούν 

περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Οι περιοχές 

κατανέμονται σχετικά 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 όλη η πληροφορία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΥ 

www.flood.wdd.moa.gov.cy.  

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά οι 19 ΠΔΣΚΠ που έχουν 

προσδιοριστεί με βάση την ΠΑΚΠ. 

 

http://www.flood.wdd.moa.gov.cy/
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Σχήμα 5-1: Μεθοδολογία προσδιορισμού Περιοχών Δυνητικά Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) 
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Σχήμα 5-2: Περιοχές Δυνητικού Σημαντικου Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) στην Κύπρο 
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Πίνακας 5-1: Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) 

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΜΗΚΟΣ 
(km) 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

(km2) 

1 CY-APSFR01 Πεδιαίος Από το Πολιτικό μέχρι και Δήμο Λευκωσίας Λευκωσίας 25.30 120.00 

2 CY-APSFR02 Κλήμος Έγκωμη, Αγ. Δομέτιος Λευκωσίας 5.37 15.50 

3 CY-APSFR03 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσίας 3.80 23.20 

4 CY-APSFR04 Καλόγερος Στρόβολος και Βιομηχανική περιοχή των Λατσιών Λευκωσίας 6.00 30.20 

5 CY-APSFR05 
Μερίκας και Παραπόταμοι Κουτής 
και Κατούρης Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς  Λευκωσίας 5.80 54.90 

6 CY-APSFR06 Αλμυρός - Άλυκος Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού Λευκωσίας 8.00 75.00 

7 CY-APSFR07 
Ποταμός εισροής και Λίμνη 
Παραλιμνίου Παραλίμνι Αμμοχώστου 2.66* 21.20 

8 CY-APSFR08 Γιαλιάς Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι Λευκωσίας 6.00 104.00 

9 CY-APSFR09 Ποταμός Ορμήδειας Ορμήδεια Λάρνακα 5.04 26.00 

10 CY-APSFR10 
Αρχάγγελος-Καμίτσης και 
Παραπόταμος Αραδίππου-Λιβάδεια Λάρνακα 11.30 98.00 

11 CY-APSFR11 Ποταμός Καμάρων  Καμάρες Λάρνακας Λάρνακα 6.70 44.70 

12 CY-APSFR12 Κοσιηνάς  Μεσόγη, Πάφος, Χλώρακας Πάφου 9.10 13.05 

13 CY-APSFR13 Λιμνάρκα Πόλη της Πάφου Πάφου 3.38 15.70 

14 CY-APSFR14 Ποταμός της Γερμασόγειας Γερμασόγεια Λεμεσού 6.20 178.35 

15 CY-APSFR15 
Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 
Βαθιά 

Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος και Ανατολική 
περιοχή Λεμεσού Λεμεσού 7.70 27.60 

16 CY-APSFR16 
Νέα και παλιά κοίτη ποταμού 
Γαρύλλη  Πολεμίδια, Λεμεσός (4 Αγ. Αντώνιος και Καρνάγιο) Λεμεσού 13.60 102.75 

17 CY-APSFR17 Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας Ύψωνας Λεμεσού 3.90 7.43 

18 CY-APSFR18 Κομήτης Αστρομερίτης Λευκωσίας 3.70 4.85 

19 CY-APSFR19 Αργάκι του Βασιλικού στην Πάφο Πόλη της Πάφου Πάφου 5.90 5.50 

  ΣΥΝΟΛΟ 136.79 967.93 

*  Αφορά στο  μήκος του π. Βαθύ 
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Α/Α: C01                Πεδιαίος 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Από το Πολιτικό μέχρι και το Δήμο Λευκωσίας 

Ποταμός  Πεδιαίος 

Μήκος  25.3 km 

Περιοχές Διέλευσης 

Οικιστικές Περιοχές των Κοινοτήτων/Δήμων Πολιτικού, Πέρα, Επισκοπειού, 

Εργατών, Ψημολόφου, Ανάγειας, Πάνω και Κάτω Δευτεράς, Λακατάμειας, 

Έγκωμης, Στροβόλου και Λευκωσίας. 

Τάσεις ανάπτυξης 

Οι παρόχθιες περιοχές του ποταμού βρίσκονται σε αυξημένη τάση 

αστικοποίησης, ενώ εκτάσεις της πλημμυρικής του περιοχής μετατρέπονται 

σε χώρους άθλησης, γήπεδα, γραμμικά πάρκα κ.τ.λ. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

Πρόσφατα έχει κατασκευαστεί το εμπλουτιστικό φράγμα Ταμασού που με 

ορθή διαχείριση μπορεί να λειτουργήσει και ως έργο ανάσχεσης πλημμυρών. 

Όλο το μήκος του ποταμού βρίσκεται σε ζώνη προστασίας. 
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Α/Α: C02                       Κλήμος 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Δήμος Έγκωμης και Αγίου Δομετίου 

Ποταμός  Κλήμος (Λεκάνη Απορροής π. Πεδιαίου) 

Μήκος  5.4 km 

Γειτνιάζουσες Περιοχές  
Παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, Χώρος Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, 

Τύμβος Μακεδονίτισσας 

Περιοχές Διέλευσης 
Οικιστικές περιοχές του Δήμου Έγκωμης και τη Βιομηχανική Περιοχή 

του Δήμου Αγίου Δομετίου.  

Τάσεις ανάπτυξης 
Πλήρως αστικοποιημένη περιοχή με οικιστικές και εμποροβιομηχανικές 

ζώνες  των Δήμων Έγκωμης και Αγίου Δομετίου 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
Στο μεγαλύτερο μήκος του είναι καλυμμένος και απουσιάζει ζώνη 

προστασίας 
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Α/Α: C03                                  Παραπόταμος Ποταμού Μέρικα 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Κοκκινοτριμιθιά 

Ποταμός  Μέρικας (Λεκάνη Απορροής π. Σερράχη) 

Μήκος  3.8 km 

Περιοχές Διέλευσης Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς.  

Τάσεις ανάπτυξης Έντονη τάση οικιστικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
Απουσιάζει οποιαδήποτε ζώνη προστασίας της κοίτης – Μεγάλο τμήμα 

της κοίτης είναι καλυμμένο 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-48 

 

Α/Α: C04                                  Ποταμός Καλόγερος 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Δήμων Στροβόλου και Λατσιών 

Ποταμός  Καλόγερος (Λεκάνη Απορροής π. Πεδιαίου) 

Μήκος  6.0 km 

Γειτνιάζουσες Περιοχές  Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ, Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου,  

Περιοχές Διέλευσης Δήμοι Στροβόλου και Λατδίων 

Τάσεις ανάπτυξης Χαμηλή οικιστική στα ανάντη, βιομηχανική/βιοτεχνική στα κατάντη 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

Διέρχεται παραπλεύρως του Γ.Σ.Π., κάτω από τον αυτοκινητόδρομο 

Λευκωσίας-Λεμεσού και διαμέσου της Βιομηχανικής Στροβόλου. Σε 

όλο το μήκος του ποταμού η κοίτη βρίσκεται σε ζώνη προστασίας. 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-49 

 

Α/Α: C05                                  Ποταμός Μέρικας και Παραπόταμοι 
Κουτής και Κατούρης 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Κοινότητες Άγιοι Τριμιθιάς και Παλαιομέτοχο 

Ποταμός  Μέρικας (Λεκάνη Απορροής π. Σερράχη) 

Μήκος  5.8 km 

Περιοχές Διέλευσης 
Διέρχεται από τις οικιστικές περιοχές των κοινοτήτων 

Παλαιομετόχου και Αγ. Τριμιθιάς 

Τάσεις ανάπτυξης Δεν προβλέπεται άμεσα σημαντική οικιστική ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
Υπάρχει ζώνη προστασίας για τον κύριο κλάδο όχι όμως για τους 

συμβάλλοντες 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-50 

 

Α/Α: C06                                  Ποταμοί Αλμυρός και Άλυκος 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Δήμος Ιδαλίου 

Ποταμός  Άλυκος (Λεκάνη Απορροής π. Γιαλιά) 

Μήκος  8.0 km 

Περιοχές Διέλευσης Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου 

Τάσεις ανάπτυξης Δεν προβλέπεται σημαντική περαιτέρω βιομηχανική ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

Σε όλο το μήκος τα ρέματα βρίσκονται σε ζώνη προστασίας. 

Διέρχονται κάτω από τον  αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού 

και διαμέσου της Βιομηχανικής Περιοχής Ιδαλίου 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-51 

 

Α/Α: C07                                  Ποταμός εισροής λίμνης Παραλιμνίου 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Αμμοχώστου 

Περιοχή Παραλίμνι 

Ποταμός και Λίμνη   Λίμνη Παραλιμνίου και ρέμα. Βαθύ εισροής στην λίμνη 

Μήκος  2.7 km  

Περιοχές Επιρροής 

Οικιστικές (Κα6, ΚΓΥ κ.α.), Εμποροβιομηχανικές (Εβ5, Εβ7β, κ.α.) 

και ζώνες δημοσίων χρήσεων (Αα1, Αα4 κ.α.) οικισμού 

Παραλιμνίου. 

Τάσεις ανάπτυξης 
Η περιοχή γύρω από τη λίμνη δέχεται έντονες πιέσεις οικιστικής 

ανάπτυξης 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

Αύξηση της σοβαρότητας των πλημμυρών λόγω πολύ μικρής 

κλίσης του ποταμού και της παρόχθιας περιοχής. Υπάρχει ζώνη 

προστασίας γύρω από τη λίμνη 

  

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-52 

 

Α/Α: C08                                  Ποταμός Γιαλιάς 

 

Πηγή: Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Κοινότητες Πέρα Χωριού, Νήσου και Ιδαλίου 

Ποταμός  Γιαλιάς 

Μήκος  6.0 km 

Περιοχές Διέλευσης 
Διέρχεται κάτω από τον αυτοκινητόδρομο  Λευκωσίας-Λεμεσού και 

διαμέσου των κοινοτήτων Πέρα Χωριού, Νήσου και Ιδαλίου 

Τάσεις ανάπτυξης Προβλέπεται σημαντική οικιστική ανάπτυξη 

Ιδιαίτερες συνθήκες Η κοίτη καλύπτεται από ζώνη προστασίας πλάτους 100-150m 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-53 

 

Α/Α: C09                                  Ποταμός Ορμήδειας 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λάρνακας 

Περιοχή Ορμήδεια 

Ποταμός  Ορμήδειας 

Μήκος  5.0 km 

Περιοχές Διέλευσης Διέρχεται της οικιστικής περιοχής της Ορμήδειας 

Τάσεις ανάπτυξης Δεν προβλέπεται άμεσα σημαντική οικιστική ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Διαμορφωμένη κοίτη για 1.5 Km με ανοικτή κατασκευή από 

σκυρόδεμα πλάτους 6-7 m 

- Στην περιοχή «Βάττενας» η κοίτη δεν έχει υποστεί 

οποιαδήποτε διαμόρφωση και παρατηρούνται συχνά 

πλημμυρικά γεγονότα 

- Δεν υπάρχει ζώνη προστασίας 

  



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-54 

 

Α/Α: C10                                  Αρχάγγελος Καμίτσης και 
Παραπόταμος 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λάρνακας 

Περιοχή Δήμοι Αραδίππου και Λιβαδιών 

Ποταμός  Αρχάγγελος Καμίτσης και Παραπόταμος 

Μήκος  11.3 km 

Περιοχές Διέλευσης 

Στην περιοχή των Λιβαδιών η κοίτη δεν έχει ζώνη προστασίας 

και διέρχεται Οικιστικών (Κα6, Κα7) και Εμποροβιομηχανικών 

(Εβ6 και Βε1) ζωνών 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

Ιστορικά έχουν καταγραφεί πλημμύρες χαμηλής έως μέτριας 

σοβαρότητας. Στην περιοχή της Αραδίππου η κοίτη βρίσκεται σε 

ζώνη προστασίας (Δα2) (μήκος 3 km περίπου) 

  



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-55 

 

Α/Α: C11                                  Ποταμός Καμάρων 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λάρνακας 

Περιοχή Καμάρες 

Ποταμός  Καμάρων 

Μήκος  6.7 km 

Περιοχές Διέλευσης 
Διέρχεται από δομημένες οικιστικές περιοχές της πόλης Λάρνακας 

(Κυβερνητικός Οικισμός Ζήνωνος, Καμάρες» (Πολ. Ζώνη Κα5) 

Τάσεις ανάπτυξης 
Μεγάλο μέρος διέρχεται από ζώνη προστασίας (Δα2) των Αλυκών 

(3.7 km περίπου) 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Αύξηση επικινδυνότητας λόγω χαμηλού αναγλύφου και 

μικρής κλίσης τη κοίτης   

- Τα τελευταία 30 χρόνια καταγράφηκαν πλημμύρες χαμηλής 

έως μέτριας σοβαρότητας. Οι πρόσφατες πλημμύρες του 

2014 επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πλημμυρικού κινδύνου. 

  



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-56 

 

Α/Α: C12                                  Ποταμός Κοσιηνάς 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Πάφου 

Περιοχή Κοινότητες Μεσόγης, Χλώρακας και Δήμος Πάφου 

Ποταμός  Κοσιηνάς 

Μήκος  9.1 km 

Περιοχές Διέλευσης 

Διέρχεται από Οικιστικές (Κα7, Κα8, Κα9 κ.α.), 

Εμποροβιομηχανικές (Εβ5, Εβ6, κ.α.) και Τουριστικές (Τ2β3 και 

Τ3ε4) Ζώνες 

Τάσεις ανάπτυξης Ραγδαία οικιστική ανάπτυξη 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
Περιορισμένη ύπαρξη Ζώνης Προστασίας. Kαταγράφηκαν στο 

πρόσφατο παρελθόν πλημμύρες πολύ χαμηλής σοβαρότητας 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-57 

 

Α/Α: C13                                  Ποταμός Λιμνάρκα 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Πάφου 

Περιοχή Δήμος Πάφου και Γεροσκήπου 

Ποταμός  Λιμνάρκα 

Μήκος  3.4 km 

Γειτνιάζουσες Περιοχές  Παφιακό Στάδιο 

Περιοχές Διέλευσης 

Διέλευση από Οικιστικές (Κα4, Κα5 κ.α) Εμποροβιομηχανικές 

(Εβ6), Ζώνες Δημ. Χρήσεων (Αα1, Αα4) και Τουριστικές ζώνες 

(Τ1β, Τ1γ κ.α.) 

Τάσεις ανάπτυξης Αναμένεται μεγάλη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη 

Ιδιαίτερες συνθήκες Κατάντη του «Παφιακού» δεν υπάρχει ζώνη προστασίας 
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ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-58 

 

Α/Α: C14                                  Ποταμός της Γερμασόγειας 

                          

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λεμεσού 

Περιοχή Γερμασόγεια, κατάντη του φράγματος Γερμασόγειας 

Ποταμός  Γερμασόγειας 

Μήκος  6.2 km  

Γειτνιάζουσες Περιοχές  η οποία γειτνιάζει με οικιστικές ζώνες (Κα6, Κα8 κ.α.) 

Περιοχές Διέλευσης 
Στην πλέον κατάντη περιοχή διέρχεται κυρίως από Τουριστικές ζώνες 

(Τ1α1, Τ1β1α, κ.α.) χωρίς ζώνη προστασίας 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Στο μεγαλύτερο του τμήμα η κοίτη καλύπτεται από ζώνη 

προστασίας (Δα2) (μήκος 5.4 km) 

- Δέχεται ροές από υπερχειλίσεις και εισροές από μικρούς 

παραποτάμους 

- Kατάντη του φράγματος Γερμασόγειας Σε περιόδους που το 

φράγμα είναι πλήρες ή σχεδόν πλήρες υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος πλημμυρών 
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ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-59 

 

Α/Α: C15                                  Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λεμεσού 

Περιοχή Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος και ανατολική περιοχή Λεμεσού 

Ποταμός  Βαθιάς και παραπόταμός του 

Μήκος  7.7 km 

Περιοχές Διέλευσης 
Διέρχεται από έντονα αστικοποιημένη περιοχή της Πόλης της 

Λεμεσού (Δήμοι Αγ. Αθανασίου, Μ. Γειτονίας, Λεμεσού) 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Ζώνη προστασίας τα πρώτα 600 m του κύριου κλάδου και η 

εκβολή στη θάλασσα 

- Αναγκαία η εξασφάλιση σωστής διαχείρισης πλημμυρικών 

γεγονότων 
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-60 

 

Α/Α: C16                                  Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λεμεσού 

Περιοχή Πολεμίδια, Λεμεσός (Αγ. Αντώνιος και Καρνάγιο) 

Ποταμός  Νέα και Παλιά κοίτη του π. Γαρύλλη 

Μήκος  13.6 km 

Περιοχές Διέλευσης 
Διέρχεται από έντονα αστικοποιημένη περιοχή της Πόλης της 

Λεμεσού (Δήμοι Λεμεσού, Πολεμιδίων) 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Απουσία ζώνης προστασίας σε όλο το μήκος πλην της 

εκβολής 

- Η κατασκευή του φράγματος των Πολεμιδίων και η εκτροπή 

της κοίτης του π. Γαρύλλη περιόρισαν σημαντικά τους 

κινδύνους πλημμύρας 

- Αναγκαία η εξασφάλιση σωστής διαχείρισης πλημμυρικών 

γεγονότων 

- Καταγραφή ιστορικών πλημμυρών πολύ χαμηλής έως μέτριας 

σοβαρότητας και πολύ υψηλής σοβαρότητας πριν την 

εκτροπή της κοίτης του π. Γαρύλλη 
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Α/Α: C17                                  Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας 

                      

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λεμεσού 

Περιοχή Ύψωνας 

Ποταμός  Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας 

Μήκος  3.9 km 

Περιοχές Διέλευσης 

Διέρχεται της Βιομηχανικής και οικιστικής περιοχής  του Δήμου 

Ύψωνα. Κατάντη της βιομηχανικής περιοχής διέρχεται από 

οικιστικές ζώνες (Κα6, Κα7 και Κα8) και Εμπορικές ζώνες (Εβ και 

Εβ6)  

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Υπάρχει ζώνη προστασίας (Δα3), μήκους 1 km, στο τμήμα 

ανάντη του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Πάφου,   

- Καταγραφή ιστορικών πλημμυρών στην περιοχή 
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Α/Α: C18                                  Ποταμός Κομήτης 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Αστρομερίτη 

Ποταμός  Κομήτης (Λεκάνη Απορροής π. Ξηρού) 

Μήκος  3.7 km 

Περιοχές Διέλευσης Διέρχεται από Οικιστικές Ζώνες Η1, Η2 και Η3 

Τάσεις ανάπτυξης Δεν αναμένεται άμεσα σημαντική οικιστική ανάπτυξη 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Σημαντικό τμήμα της κοίτης είναι καλυμμένο χωρίς έργα 

συλλογής των επιφανειακών απορροών. 

- Δεν υπάρχει χωρίς ζώνη προστασίας 
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Α/Α: C19                                  Αργάκι του Βασιλικού 

 

Πηγή: I.A.CO Ltd Environmental &Water Consultants 

Περιγραφή 

Επαρχία Πάφου 

Περιοχή Δήμος Πάφου 

Ποταμός  Αργάκι του Βασιλικού 

Μήκος  5.9 km 

Γειτνιάζουσες Περιοχές  Κολυμβητήριο Πάφου & Παφιακό Στάδιο 

Περιοχές Διέλευσης Κυρίως από οικιστικές περιοχές. 

Τάσεις ανάπτυξης Αναμένεται έντονη οικιστική ανάπτυξη στις παρόχθιες περιοχές. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Η περιοχή του κολυμβητηρίου έχει πληγεί τουλάχιστον 2 

φορές τα τελευταία 20 χρόνια με σοβαρές ζημιές 

- Δεν υπάρχει ζώνη προστασίας 
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6. ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

6.1 ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Συντάχθηκαν Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας για τις 19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού 

Κινδύνου Πλημμύρας που προσδιορίστηκαν. Οι Χάρτες καταρτίστηκαν σε κλίμακα 1 :5.000 

στο σύστημα συντεταγμένων CGRS 1993 LTM, για τρία υδρολογικά σενάρια :  

 πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας με περίοδο επαναφοράς 500 έτη,  

 πλημμύρες μέσης πιθανότητας με περίοδο επαναφοράς 100 έτη, και  

 πλημμύρες υψηλής πιθανότητας με περίοδο επαναφοράς 20 έτη.  

Oι χάρτες που συντάχθηκαν απεικονίζουν:  

 την έκταση της πλημμύρας και τα όρια πλημμυρισμού,  

 το μέγιστο βάθος νερού σε μέτρα. Η διαβάθμιση του βάθους γίνεται με μπλε χρώμα σε 4 

κλάσεις:  0.0-0.5 m, 0.5-1.0 m, 1.0-2.0 m και > 2,0 m, που σημειώνονται με αντίστοιχες 

διακριτές διαβαθμίσεις του μπλε χρώματος,  

 τις διατομές του υδραυλικού μοντέλου σε χαρακτηριστικές θέσεις με αναγραφή της 

χιλιομετρικής απόστασης της διατομής από το κατάντη άκρο της περιοχής μελέτης και της 

ανώτατης στάθμης πλημμύρας, όπως υπολογίστηκε στη θέση αυτή από το υδραυλικό 

μοντέλο, σε μέτρα πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας, 

 τις θέσεις αναχωμάτων και αναβαθμών, 

 τις θέσεις υφιστάμενων τεχνικών οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί) κατά μήκος των 

ρεμάτων, όπου με μαύρο σύμβολο σημειώνονται τα τεχνικά που επαρκούν υδραυλικά και 

με κόκκινο σύμβολο σημειώνονται τα τεχνικά που δεν επαρκούν και υπερχειλίζουν, 

 ενδεικτικά όρια εγγεγραμμένης κοίτης ποταμού σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 

 Κτηματολογικό Σχέδια 1:5000 (πηγή Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), 

 Κτηματολογικό Σχέδια 1:2500 (πηγή Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), 

 Κτηματολογικό Σχέδια 1:2000 (πηγή Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), 

 Τοπωνύμια (πηγή Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), 

 Κλειστά τμήματα του ρέματος  δηλ. τμήμα που βρίσκονται κάτω από υφιστάμενους 

δρόμους, 

 Όρια Δήμων – Κοινοτήτων (πηγή Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), 
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 Όρια της περιοχής μελέτης όπου καθορίζεται το ανάντη και το κατάντη άκρο του ρέματος 

που μελετήθηκε. 

Για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας αναπτύχθηκε για κάθε ΖΔΣΚΠ 

υδραυλικά μοντέλα με χρήση του λογισμικού HEC-RAS ver. 4.1.0 για συνθήκες 

μονοδιάστατης ανάλυσης μη μόνιμης ροής (unsteady flow). 

Η δημιουργία της γεωμετρίας του υδραυλικού μοντέλου βασίστηκε σε υψηλής ακρίβειας 

αποτύπωση της κοίτης και της παρόχθιας ζώνης των τμημάτων των ποταμών με τη χρήση 

της Τεχνολογίας LiDAR. Η μέση πυκνότητα του πρωτογενούς νέφους των σημείων που 

αποτυπώθηκαν ήταν μεγαλύτερη από 0.5 σημεία/m2. Δημιουργήθηκε ψηφιακό μοντέλο 

γυμνού εδάφους το οποίο απεικονίζει τη γυμνή επιφάνεια του εδάφους και ψηφιακό μοντέλο 

επιφανειακής κάλυψης το οποίο απεικονίζει την επιφανειακή κάλυψη.. 

Επιπλέον, αποτυπώθηκαν όλες οι υδραυλικές κατασκευές που επηρεάζουν τη ροή (γέφυρες, 

οχετοί, αναβαθμοί στις κοίτες των ρεμάτων, αναχώματα–ταμιευτήρες) με πρόσθετες 

τοπογραφικές αποτυπώσεις και δημιουργήθηκε αρχείο πληροφοριών υδραυλικών και άλλων 

κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών. 

Συνολικά αποτυπώθηκαν 340 τεχνικά. 

Για τον υπολογισμό της απορροής αναπτύχθηκαν υδρολογικά μοντέλα βροχής-απορροής στη 

λεκάνη της κάθε ΠΔΣΚΠ και κατασκευάστηκαν πλημμυρικά υδρογραφήματα για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, τα οποία αποτελούν εισερχόμενα δεδομένα στο 

υδραυλικό μοντέλο. Η ανάπτυξη των υδρολογικών μοντέλων έγινε με τη χρησιμοποίηση του 

λογισμικού HEC-HMS ver 3.50 και το HEC-GeoHMS. Για το σχηματισμό των καταιγίδων 

σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκαν οι έτοιμες όμβριες καμπύλες που έχουν παραχθεί από τη 

Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Η κλιματική αλλαγή λήφθηκε υπόψη κάνοντας χρήση των 

όμβριων καμπυλών που βασίζονται στα δεδομένα της περιόδου μετά το 1970, ώστε να 

λαμβάνεται υπόψη η αύξηση στις εντάσεις βροχόπτωσης που παρατηρήθηκαν στην Κύπρο 

για την περίοδο μετά το 1970 σε σχέση με την περίοδο πριν από το 1970. Επιπλέον τόσο 

κατά την υδρολογική ανάλυση όσο και κατά την υδραυλική όλοι οι σχετικοί συντελεστές και 

παράμετροι που υιοθετήθηκαν είναι συντηρητικοί (υπέρ της ασφάλειας).  

Στα Σχήματα που δίνονται στο Κεφάλαιο 7 δίδονται τα όρια πλημμύρας για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (Τ20, Τ100 και Τ500) στις 19 ΠΔΣΚΠ της Κύπρου (1 

σχήμα ανά ΠΔΣΚΠ). Οι πλήρεις Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας μπορεί να αναζητηθούν 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων μέσω των διαδικτυακών συνδέσεων που 

δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 6-1:Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

Κωδικός 
ΠΔΣΚΠ 

Όνομα  
Ποταμού 

Όνομα Περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20 
ΧΡΟΝΙ

Α 

100 
ΧΡΟΝΙ

Α 

500 
ΧΡΟΝΙ

Α 

ΣΥΝΟ
ΠΤΙΚΟ

Σ 

CY - 
APSFR01 

Πεδιαίος 

1 - Λευκωσία 
2 - Στρόβολος 
3 - Στρόβολος 
4 - Λακατάμεια, 

Σ.Ανθούπολης 
5 - Πάνω και Κάτω Δευτερά 
6 - Ανάγεια, Εργάτες,  

Δευτερά 
7 - Επισκοπειό, Εργάτες, 

Ψημολόφου 
8 - Πολιτικό, Πέρα 

(1), 
(2), 
(3), 
(4), 
(5), 

(6), (7)              
&           

(8) 

(1), 
(2), 
(3), 
(4), 
(5), 

(6), (7)          
&           
(8) 

(1), 
(2), 
(3), 
(4), 
(5), 

(6), (7)                
&           

(8) 

(1), (2), 
(3), (4), 
(5), (6), 

(7)          
&            

(8) 

CY - 
APSFR02 

Κλήμος 
1 - Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη 
2 - Έγκωμη 

(1)           
&           

(2) 

(1)            
&            
(2) 

(1)           
&           

(2) 

(1)       
&            

(2) 

CY - 
APSFR03 

Παρα- 
πόταμος 
Μέρικα 

1 - Κοκκινοτριμιθιά (1) (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR04 

Καλόγερος 
1- Στρόβολος, Λατσιά 
2- Λακατάμεια 

(1)            
&           

(2) 

(1)           
&          
(2) 

(1)            
&           

(2) 

(1)            
&            

(2) 

CY - 
APSFR05 

Μέρικας και 
Παρα-

πόταμοι 
Κουτής, 

Κατουρης 

1 - Παλιομέτοχο 
2 - Αγίοι Τριμιθίας 

(1)        
&           

(2) 

(1)          
&          
(2) 

(1)          
&           

(2) 

(1)        
&           

(2) 

CY - 
APSFR06 

Αλμυρός - 
Άλυκος 

1 - Νήσου - Δάλι (1) (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR07 

Ποταμός 
εισροής 
Λίμνης 

Παραλιμνίου 

1 - Παραλίμνι (1) (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR07 

Λίμνης 
Παραλιμνίου 

1 - Παραλίμνι 
 

(1)   (1) 

CY - 
APSFR08 

Γιαλιάς 
1 - Δάλι, Νήσου 
2 - Νήσου, Πέρα Χωρίο 

Νήσου 

(1)            
&           

(2) 

(1)            
&            
(2) 

(1)             
&            

(2) 

(1)            
&             

(2) 

CY - 
APSFR09 

Ποταμός 
Ορμήδειας 

1 - Ορμήδεια 
(1)                  
&           

(2) 

(1)           
&            
(2) 

(1)           
&            

(2) 

(1)            
&                 

(2) 

CY - 
APSFR10 

Αρχάγγελος - 
Καμίτσης και 

Παρα-
πόταμος 

1 - Λιβάδια Λάρνακας, 
Αραδίππου 

2 - Αραδίππου 

(1)            
&            

(2) 

(1)           
&            
(2) 

(1)           
&            

(2) 

(1)            
&            

(2) 
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http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_T500_5.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_T500_6.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_T500_7.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_T500_8.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_ALL_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_ALL_4.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_ALL_5.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_ALL_6.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_ALL_7.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_HAZARD_ALL_8.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/3F07E98397A66DA6C2257D3800219A47/$file/C03_HAZARD_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/3F07E98397A66DA6C2257D3800219A47/$file/C03_HAZARD_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9764FF794451C98BC2257D3A00224D74/$file/C06_HAZARD_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/3F07E98397A66DA6C2257D3800219A47/$file/C03_HAZARD_ALL.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9764FF794451C98BC2257D3A00224D74/$file/C06_HAZARD_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9764FF794451C98BC2257D3A00224D74/$file/C06_HAZARD_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9764FF794451C98BC2257D3A00224D74/$file/C06_HAZARD_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9764FF794451C98BC2257D3A00224D74/$file/C06_HAZARD_ALL.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/66055F2076093B6FC2257D3A00233ED1/$file/C07_HAZARD_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/66055F2076093B6FC2257D3A00233ED1/$file/C07_HAZARD_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/66055F2076093B6FC2257D3A00233ED1/$file/C07_HAZARD_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/66055F2076093B6FC2257D3A00233ED1/$file/C07_HAZARD_ALL.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/66055F2076093B6FC2257D3A00233ED1/$file/C07_HAZARD_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/E4DD4A491DCB9E34C2257DA300294EC5/$file/C07_LAKE_HAZARD_ALL_low.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 6-67 

 

Κωδικός 
ΠΔΣΚΠ 

Όνομα  
Ποταμού 

Όνομα Περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20 
ΧΡΟΝΙ

Α 

100 
ΧΡΟΝΙ

Α 

500 
ΧΡΟΝΙ

Α 

ΣΥΝΟ
ΠΤΙΚΟ

Σ 

CY - 
APSFR11 

Ποταμός 
Καμαρών 

1 - Λάρνακα 
2 - Λάρνακα, Αραδίππου 

(1)           
&           

(2) 

(1)           
&            
(2) 

(1)            
&                

(2) 

(1)            
&               

(2) 

CY - 
APSFR12 

Κοσιηνάς 

1 - Χλώρακα, Έμπα, 
Τρεμιθούσα, Μεσόγη, 
Πάφος 

2 - Έμπα, Τρεμιθούσα, 
Μεσόγη, Μέσα Χωριό, 
Πάφος 

(1)           
&               

(2) 

(1)           
&               
(2) 

(1)            
&            

(2) 

(1)            
&               

(2) 

CY - 
APSFR13 

Λιμνάρκα 1 - Πάφος, Γεροσκήπου (1) (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR014 

Ποταμός της  
Γερμα-
σόγειας 

1 - Γερμασόγεια 
2 - Γερμασόγεια 
3 - Γερμασόγεια 

(1),               
(2)             
&            

(3) 

(1),               
(2)                  
&                 
(3) 

(1),                
(2)               
&                 

(3) 

(1),                
(2)              
&                  

(3) 

CY - 
APSFR15 

Ποταμός 
Βαθιάς και 

Παρα- 
πόταμος 

1 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, 
Άγιος Αθανάσιος, 
Γερμασόγεια 

2 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, 
Άγιος Αθανάσιος, 
Φασούλα Λεμεσού 

(1)            
&               

(2) 

(1)            
&              
(2) 

(1)            
&               

(2) 

(1)             
&                   

(2) 

CY - 
APSFR16 

Νέα και 
Παλιά Κοίτη 

Γαρύλλη 

1 - Λεμεσός, 
2 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, 

Πάνω και Κάτω Πολεμίδια 
3 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, 

Πάνω και Κάτω Πολεμίδια 

(1),                 
(2)                
&             

(3) 

(1),            
(2)                 
&             
(3) 

(1),  
(2)                 
&                 

(3) 

(1),                 
(2)                  
&                  

(3) 

CY - 
APSFR17 

Αργάκι  
του 

Μαρκέτου 
Ύψωνας 

1 - Ύψωνας 
2 - 'Υψωνας 

(1)               
&                   

(2) 

(1)               
&                  
(2) 

(1)               
&             

(2) 

(1)                
&                   

(2) 

CY - 
APSFR18 

Κομήτης - 
Αστρο-
μερίτης 

1 - Αστρομερίτης, 
Περιστερώνα 

(1) (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR019 

Αργάκι 
του 

Βασιλικού - 
Πάφος 

1 - Πάφος 
2 - Πάφος 
3 - Πάφος, Μέσα Χωριό 

(1),                  
(2)               
&                

(3) 

(1),            
(2)             
&                 
(3) 

(1),              
(2)             
&            

(3) 

(1),                  
(2)             
&                   

(3) 

6.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Συντάχθηκαν Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας για τις 19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού 

Κινδύνου Πλημμύρας που προσδιορίστηκαν. Οι Χάρτες καταρτίστηκαν σε κλίμακα 1 :5.000, 

στο σύστημα συντεταγμένων CGRS 1993 LTM, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

εξετάστηκαν (πλημμύρες χαμηλής, μέσης και υψηλής πιθανότητας).  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C11_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/1079B939ADBFB3C8C2257D3B001D7F49/$file/C13_HAZARD_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/1079B939ADBFB3C8C2257D3B001D7F49/$file/C13_HAZARD_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/1079B939ADBFB3C8C2257D3B001D7F49/$file/C13_HAZARD_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/1079B939ADBFB3C8C2257D3B001D7F49/$file/C13_HAZARD_ALL.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T020_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T100_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_T500_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_HAZARD_ALL_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T020_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T100_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_T500_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_HAZARD_ALL_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/51BEC3BEECF9DD6EC2257D3C0021119E/$file/C18_HAZARD_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/51BEC3BEECF9DD6EC2257D3C0021119E/$file/C18_HAZARD_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/51BEC3BEECF9DD6EC2257D3C0021119E/$file/C18_HAZARD_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/51BEC3BEECF9DD6EC2257D3C0021119E/$file/C18_HAZARD_ALL.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T020_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T100_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_T500_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_ALL_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_ALL_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7707B44EC11B569AC2257D3C00219BB7/$file/C19_HAZARD_ALL_3.jpg?openelement
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Στους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας απεικονίζονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες των 

πλημμυρών χαμηλής, μέσης και υψηλής πιθανότητας και συγκεκριμένα :  

 ο μέγιστος αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί κατά την πλήρη ανάπτυξη των 

πολεοδομικών ζωνών σε κάθε ζώνη. Η εκτίμηση του πληθυσμού που δυνητικά πλήττεται 

από την πλημμύρα γίνεται με το συνδυασμό της δορυφορικής εικόνας όπου φαίνεται το 

ποσοστό ανάπτυξης των ζωνών, και τον αναγραφόμενο πληθυσμό πλήρους ανάπτυξης 

της ζώνης,  

 οι χρήσεις γης και ο τύπο οικονομικής δραστηριότητας με βάση τις πολεοδομικές ζώνες 

στις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν. Η απεικόνιση των ζωνών ανάπτυξης που είναι 

πιθανό να πληγούν από πλημμύρα γίνεται με διαφορετικές χρωματικές διαβαθμίσεις 

ανάλογα με το είδος της ζώνης (ζώνες κατοικίας, ζώνες δημόσιων χρήσεων, ζώνες 

βιομηχανίας / βιοτεχνίας και εμπορίου, ζώνες προστασίας και γεωργικές ζώνες). Επίσης 

για κάθε πολεοδομική ζώνη σημειώνεται η κωδική ονομασία της (ΚΟ), ο κωδικός της (Κ), 

η περιγραφή της (Π), ο συντελεστής δόμησης (ΣΔ), ο συντελεστής κάλυψης (ΣΚ) και ο 

μέγιστος αριθμός ορόφων (ΜΑΟ), 

 οι ευαίσθητες υποδομές (αντλιοστάσια πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων) που κατακλύζονται,  

 οι περιοχές προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι και περιοχές δικτύου Natura 2000) που 

κατακλύζονται  

 οι 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), οι οποίες κατακλύζονται. 

Τα υπόβαθρα των χαρτών είναι αεροφωτογραφίες του 2008 του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, όπου υπήρχε κάλυψη, και δορυφορικές εικόνες της υπηρεσίας Arc GIS Online 

στις  υπόλοιπες περιοχές.  

Οι Χάρτες Κινδύνου και Επικινδυνότητας Πλημμύρας, με όλα τα τεχνικά κείμενα και μελέτες 

που τους συνοδεύουν, έχουν παρουσιαστεί στο κοινό και όλη η πληροφορία είναι διαθέσιμη 

στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΥ : www.flood.wdd.moa.gov.cy.  

Οι πλήρεις Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας μπορεί να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων μέσω των διαδικτυακών συνδέσεων που δίνονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί. 

http://www.flood.wdd.moa.gov.cy/
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Πίνακας 6-2:Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας 

Κωδικός 

ΠΔΣΚΠ 

Όνομα  

Ποταμού 
Όνομα Περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20 
ΧΡΟΝΙΑ 

100 
ΧΡΟΝΙΑ 

500 
ΧΡΟΝΙΑ 

CY - 
APSFR01 

Πεδιαίος 

1 - Λευκωσία 
2 - Στρόβολος 
3 - Στρόβολος 
4 - Λακατάμεια, 

Σ.Ανθούπολης 
5 - Πάνω και Κάτω Δευτερά 
6 - Ανάγεια, Εργάτες,  

Δευτερά 
7 - Επισκοπειό, Εργάτες, 

Ψημολόφου 
8 - Πολιτικό, Πέρα 

(1), (2), 

(3), (4), 

(5), (6), 

(7) & (8) 

(1), (2), 

(3), (4), 

(5), (6), 

(7) & (8) 

(1), (2), 

(3), (4), 

(5), (6), 

(7) & (8) 

CY - 

APSFR02 
Κλήμος 

1 - Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη 

2 - Έγκωμη (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR03 

Παρα- 
πόταμος 
Μέρικα 

1 - Κοκκινοτριμιθιά (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR04 

Καλόγερος 
1- Στρόβολος, Λατσιά 
2- Λακατάμεια (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR05 

Μέρικας και 
Παρα-

πόταμοι 
Κουτής, 

Κατουρης 

1 - Παλιομέτοχο 
2 - Αγίοι Τριμιθίας (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 

APSFR06 

Αλμυρός - 

Άλυκος 
1 - Νήσου - Δάλι (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR07 

Ποταμός 
εισροής 
Λίμνης 

Παραλιμνίου 

1 - Παραλίμνι (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR07 

Λίμνης 
Παραλιμνίου 

1 - Παραλίμνι (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR08 

Γιαλιάς 
1 - Δάλι, Νήσου 
2 - Νήσου, Πέρα Χωρίο 

Νήσου 
(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR09 

Ποταμός 
Ορμήδειας 

1 - Ορμήδεια 
(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR10 

Αρχάγγελος - 

Καμίτσης και 
Παρα-

πόταμος 

1 - Λιβάδια Λάρνακας, 

Αραδίπου 
2 - Αραδίπου 
 

(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR11 

Ποταμός 
Καμαρών 

1 - Λάρνακα 
2 - Λάρνακα, Αραδίπου (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR12 

Κοσιηνάς 

1 - Χλώρακα, Έμπα, 
Τρεμιθούσα, Μεσόγη, 
Πάφος 

2 - Έμπα, Τρεμιθούσα, 
Μεσόγη, Μέσα Χωριό, 
Πάφος 

(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T020_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T020_4.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T020_5.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T020_6.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T020_7.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T020_8.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T100_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T100_4.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T100_5.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T100_6.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T100_7.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T100_8.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T500_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T500_4.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T500_5.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T500_6.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T500_7.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/25AA90BCD64F28DAC2257D2E00270EBC/$file/C01_RISK_T500_8.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/7E14AA5540B3BADDC2257D330033E655/$file/C02_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/3F07E98397A66DA6C2257D3800219A47/$file/C03_RISK_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/3F07E98397A66DA6C2257D3800219A47/$file/C03_RISK_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/3F07E98397A66DA6C2257D3800219A47/$file/C03_RISK_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/249B2F879A4722A8C2257D38002313F9/$file/C04_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C8168A458928DD94C2257D3A00210226/$file/C05_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9764FF794451C98BC2257D3A00224D74/$file/C06_RISK_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9764FF794451C98BC2257D3A00224D74/$file/C06_RISK_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/9764FF794451C98BC2257D3A00224D74/$file/C06_RISK_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/66055F2076093B6FC2257D3A00233ED1/$file/C07_RISK_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/66055F2076093B6FC2257D3A00233ED1/$file/C07_RISK_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/66055F2076093B6FC2257D3A00233ED1/$file/C07_RISK_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/E4DD4A491DCB9E34C2257DA300294EC5/$file/C07_LAKE_RISK_T020_low.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/E4DD4A491DCB9E34C2257DA300294EC5/$file/C07_LAKE_RISK_T100_low.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/E4DD4A491DCB9E34C2257DA300294EC5/$file/C07_LAKE_RISK_T500_low.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/FD7134E168744D82C2257D3A00257B11/$file/C08_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/F7485D32697D2870C2257D3A00278E42/$file/C09_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/212088061E23EDDBC2257D3A002846C4/$file/C10_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/88F5601CD665B121C2257D3A003E6D9E/$file/C11_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C11_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C11_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/68C31F1C609D8A1FC2257D3B001A4C7E/$file/C12_RISK_T500_2.jpg?openelement
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Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 6-70 

 

Κωδικός 

ΠΔΣΚΠ 

Όνομα  

Ποταμού 
Όνομα Περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20 
ΧΡΟΝΙΑ 

100 
ΧΡΟΝΙΑ 

500 
ΧΡΟΝΙΑ 

CY - 
APSFR13 

Λιμνάρκα 1 - Πάφος, Γεροσκήπου 
(1) (1) (1) 

CY - 
APSFR014 

Ποταμός της  
Γερμα-
σόγειας 

1 - Γερμασόγεια 
2 - Γερμασόγεια 
3 - Γερμασόγεια 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

CY - 
APSFR15 

Ποταμός 
Βαθιάς και 

Παρα- 
πόταμος 

1 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, 
Άγιος Αθανάσιος, 
Γερμασόγεια 

2 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, 
Άγιος Αθανάσιος, 
Φασούλα Λεμεσού 

(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 

APSFR16 

Νέα και 
Παλιά Κοίτη 

Γαρύλλη 

1 - Λεμεσός, 
2 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, 

Πάνω και Κάτω Πολεμίδια 

3 - Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, 
Πάνω και Κάτω Πολεμίδια 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

CY - 
APSFR17 

Αργάκι  
του 

Μαρκέτου 
Ύψωνας 

1 - Ύψωνας 
2 - 'Υψωνας 

(1) & 
(2) 

(1) & 
(2) 

(1) & 
(2) 

CY - 
APSFR18 

Κομήτης - 
Αστρο-
μερίτης 

1 - Αστρομερίτης, 
Περιστερώνα 

(1)  (1)  (1)  

CY - 
APSFR019 

Αργάκι 
του 

Βασιλικού - 
Πάφος 

1 - Πάφος 
2 - Πάφος 
3 - Πάφος, Μέσα Χωριό 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/1079B939ADBFB3C8C2257D3B001D7F49/$file/C13_RISK_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/1079B939ADBFB3C8C2257D3B001D7F49/$file/C13_RISK_T100.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/1079B939ADBFB3C8C2257D3B001D7F49/$file/C13_RISK_T500.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T020_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T100_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/72DEC1D6555CF1EEC2257D3B001E2528/$file/C14_RISK_T500_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/8B165A7BE8484ACDC2257D3B0036C8FD/$file/C15_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T020_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T100_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/C59297DBCBFE32C9C2257D3C001E181B/$file/C16_RISK_T500_3.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_RISK_T020_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_RISK_T020_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_RISK_T100_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_RISK_T100_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_RISK_T500_1.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/67D6511D820D3481C2257D3C001FD1B9/$file/C17_RISK_T500_2.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/51BEC3BEECF9DD6EC2257D3C0021119E/$file/C18_RISK_T020.jpg?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/51BEC3BEECF9DD6EC2257D3C0021119E/$file/C18_RISK_T100.jpg?openelement
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7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

7.1 ΓΕΝΙΚA 

Ακολουθεί 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 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 οφείλονται 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. 

Eπίσης, σημειώνεται ότι οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας 

κατασκευάστηκαν με θεώρηση, δυσμενών παραδοχών υπερ της ασφαλείας, (π.χ. ότι οι 

ανάντη ταμιευτήρες είναι γεμάτοι τη στιγμή έναρξης του φαινομένου και δεν συμμετέχουν στην 

ανάσχεση της πλημυρικής αιχμής). Έτσι, η κατάσταση στην πραγματικότητα μπορεί να είναι 

ευμενέστερη (περιπτώσεις π.Πεδιαίου, Γερμασόγειας, Νέας κοίτης π. Γαρύλλη).  

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν απειλούνται από πλημμύρες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με 

επικίνδυνες ουσίες και μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα μεγάλης κλίμακας.   

7.2 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 25 km, 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. Περιορισμένα 

τμήματα στους κατάντη Δήμους Λακατάμειας, Στροβόλου και Λευκωσίας επίσης 

κατακλύζονται στην πλημμύρα 20ετίας. Στην πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας παρατηρείται 

υπερχείλιση της κοίτης και εκτεταμένες κατακλύσεις σε όλο το μήκος, ειδικότερα κατάντη του 

συνοικισμού Ανθούπολης. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία του π. Πεδιαίου είναι αφενός η ζώνη προστασίας εκατέρωθεν της 

κοίτης που προσφέρει σημαντική προστασία σε περιπτώσεις πλημμυρών όπως επίσης και η 
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κατασκευή το έτος 2002 του εμπλουτιστικού φράγματος Ταμασσού (χωρητικότητας 2.8 hm3). 

Στη ζώνη προστασίας του ποταμού στις περιοχές των Δήμων Λακατάμειας, Στροβόλου και 

Λευκωσίας έχει κατασκευαστεί το Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου το οποίο πλημμυρίζει σε 

κάποια τμήματά του στην πλημμύρα 20ετίας. Η κατασκευή του ταμιευτήρα Ταμασσού στο 

ανάντη όριο του τμήματος ενδιαφέροντος προσφέρει σημαντική προστασία στις κατάντη 

περιοχές, το επίπεδο της οποίας αυξάνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο διαθέσιμος όγκος για 

αποθήκευση νερού κατά την περίοδο πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων. Επομένως η 

καταγραφή των ιστορικών πλημμυρών στην περιοχή του π. Πεδιαίου πριν την κατασκευή του 

φράγματος Ταμασσού δεν αντικατοπτρίζει το σημερινό επίπεδο προστασίας λόγω της 

ευμενούς επίδρασης του φράγματος. 

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. 

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) καθώς και περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί δημόσιες υπηρεσίες. 

Αυτό σημαίνει ότι η εξασφάλιση επαρκών ελεύθερων χώρων εκατέρωθεν του π. Πεδιαίου 

είναι σημαντική για την αντιπλημμυρική προστασία των υπόλοιπων περιοχών. Στα ανάντη 

τμήματα της περιοχής ενδιαφέροντος κατακλύζονται αγροτικές εκτάσεις σε μικρή όμως 

έκταση.  



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 7-73 

 

 

 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 7-74 

 

7.3 ΠΔΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ 

Ο π. Κλήμος είναι παραπόταμος του π. Πεδιαίου και συμβάλει σε αυτόν μέσα στα 

κατεχόμενα. Διασχίζει τη δυτική περιοχή της Λευκωσίας. Το τμήμα του ρέματος μήκους 

5.4 km που εξετάζεται βρίσκεται στο δυτικό άκρο του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Λευκωσίας. Το ρέμα ξεκινά ανάντη από τον Οικισμό Μακεδονίτισσας, διέρχεται από τις 

περιοχές της Έγκωμης και του Αγίου Δομετίου και βρίσκεται σχεδόν σε όλο το μήκος του 

μέσα σε πυκνό αστικό ιστό. 

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. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του περιοχής αυτής είναι ότι σημαντικό τμήμα της κοίτης είναι 

καλυμμένο (περιοχές του Δήμου Έγκωμης και στη Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Δομετίου) 

στη στέψη του οποίου έχει κατασκευαστεί πεζόδρομος. Επίσης, άλλο τμήμα της κοίτης είναι 

ανοιχτό αλλά διευθετημένο με διατομή από σκυρόδεμα ενώ η ανεπένδυτη, ανοιχτή διατομή 

καταλαμβάνει το μικρότερο τμήμα της συνολικής κοίτης. Στην πλημμύρα 20ετίας 

παρουσιάζονται γενικευμένες υπερχειλίσεις της κοίτης στο ανοιχτό τμήμα εκτός μεταξύ της 

Χ.Θ. 4+260 και της Χ.Θ. 3+450, όπου λόγω της μεγάλης μηκοτομικής κλίσης δεν υπάρχουν 

παρά μόνο ελάχιστες υπερχειλίσεις. Τα σοβαρότερα πλημμυρικά φαινόμενα (ακόμα και στην 

πλημμύρα 20ετίας) παρουσιάζονται λόγω της υπερχείλισης που συμβαίνει στην κεφαλή του 

καλυμμένου τμήματος των 2.7km στη Χ.Θ. 3+450, λόγω του υδραυλικού άλματος που 

συμβαίνει στη θέση αυτή, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανύψωση της στάθμης, την 

υπερχείλιση πάνω από το κατάστρωμα της Λεωφόρου Ηρώων και τη διαφυγή των υδάτων 

στην περιοχή πέραν του αριστερού πρανούς που έχει χαμηλότερα υψόμετρα (εμπορική και 

βιομηχανική περιοχής Δήμων Έγκωμης και Αγίου Δομετίου).  

Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλεται 

κυρίως στη μειωμένη παροχετευτικότητα της εισόδου των κλειστών τμημάτων του ρέματος, 

όπου ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας υπερχειλίζουν και οι απορροές ρέουν επιφανειακά 

έως το σημείο που η κοίτη του π. Κλήμου γίνεται ξανά ανοιχτή. Επίσης οι υπερχειλίσεις 

οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατομής της ανοικτής κοίτης του ρέματος στις μεγάλες 

παροχές κυρίως στο πλέον κατάντη τμήμα του.  

Οι χρήσεις που θίγονται είναι οι ζώνες προστασίας του π. Κλήμου (όπου υπάρχει), ζώνες 

κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι τρεις ορόφους) καθώς και εμπορικές χρήσεις 

πάνω από το μεγαλύτερο καλυμμένο τμήμα. Θίγονται επίσης και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

στην Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Δομετίου (στην κατάντη περιοχή του εξεταζόμενου 

τμήματος). 
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7.4 ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ 

Το υπό εξέταση ρέμα έχει μήκος 3.8 km και διέρχεται βόρεια του οικισμού Κοκκινοτριμιθιά 

ακολουθώντας σχεδόν παράλληλη πορεία με τον αυτοκινητόδρομο από Λευκωσία (Α9) με 

διεύθυνση από ανατολή προς δύση. Το ανάντη τμήμα ξεκινά από τον αυτοκινητόδρομο, όπου 

για μήκος 300 m έχει διευθετηθεί παραπλεύρως του πρανούς επιχώματος του κλάδου του 

Α/Κ και κατόπιν μετατρέπεται σε κλειστό οχετό στο τμήμα μεταξύ ΧΘ 1+650 και 3+600 (μήκος 

1950 m κάτω από την οδό Χρύσανθου Μυλωνά στο πρώτο διάστημα) και στο κατάντη 

διασχίζει καλλιεργημένες εκτάσεις. 

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 με 

γεωργικές χρήσεις. Η γέφυρα της κεντρικής οδού Γρίβα Διγενή δεν υπερχειλίζει σε κανένα 

από τα υδρολογικά σενάρια. 

Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι τα πλευρικά υδατορέματα που συμβάλλουν στον κεντρικό 

κλάδο δεν είναι εγγεγραμμένα καθόλο το μήκος τους και δεν διαθέτουν έντονα διαμορφωμένη 

κοίτη σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα να υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες και αναπτύξεις 

εντός της κοίτης των υδατορεμάτων και ποταμών οι οποίες πλημμυρίζουν. Επιπροσθέτως 

φαίνεται ότι η κοίτη κατάντη της οδού Γρίβα Διγενή έχει καταπατηθεί και έχει μετατραπεί σε 

καλλιέργειες. 

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 κυρίως σε κριθάρι. 
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7.5 ΠΔΣΚΠ C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 

Το υπό εξέταση ρέμα έχει συνολικό μήκος 6.0k m, διέρχεται πλησίον των εγκαταστάσεων του 

Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπριων (ΓΣΠ) και καταλήγει ανάντη του φράγματος της 

Αθάλασσας. 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. 

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. Στην πλημμύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης όπου υπάρχουν 

στενώσεις αυτής συνδυασμένες με ανυψώσεις της στάθμης ροής ανάντη από διαβάσεις 

(κυρίως οχετοί) περιορισμένης παροχετευτικότητας. Κατακλύζονται όλοι οι χαμηλοί οχετοί 

(ιρλανδικές διαβάσεις) αλλά όχι οι οδικές γέφυρες. Δεν κατακλύζεται ο χώρος στάθμευσης του 

αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. Από τα ανάντη και έως τη γέφυρα της οδικής αρτηρίας Α1 οι 

κατακλύσεις είναι μικρές. Μικρές γενικά είναι και οι υπερχειλίσεις στο κατάντη τμήμα με την 

πυκνή βιομηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα. Στις πλημμύρες 100 και 500ετίας οι 

υπερχειλίσεις είναι σημαντικές κυρίως στις κατάντη βιομηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές κυρίως 

κατάντη της οδικής αρτηρίας Α1 παρουσιάζονται συχνές υπερχειλίσεις και υπερχειλίζει και η 

γέφυρα επί της οδού Λεμεσού όπου ανάντη και κατάντη της γέφυρας αυτής παρατηρούνται οι 

σημαντικότερες υπερχειλίσεις. 

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.  
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7.6 ΠΔΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ 
– ΚΑΤΟΥΡΗΣ 

Το υπό εξέταση ρέμα είναι ο κύριος κλάδος του π. Μέρικα μήκους 3.8km και οι δύο 

παραπόταμοί του Κούτης και Κατούρης μήκους 0.85 km και 1.2 km αντίστοιχα. Ο Κουτής 

συμβάλλει πρώτος στον π. Μέρικα στη Χ.Θ. 1+272m ενώ ο δεύτερος στη Χ.Θ. 0+294.7m.  

Γενικότερα η κατάσταση του π. Μέρικα από πλευράς πλημμυρικού κινδύνου είναι 

ικανοποιητική εκτός από περιορισμένα τμήματα και μόνο στις πλημμύρες των 100 και 500 

ετών. Στην πλημμύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης όπου υπάρχουν 

στενώσεις της κοίτης, όμως αυτές είναι πολύ περιορισμένες και γενικά η κατάσταση σε ό,τι 

αφορά τις πλημμύρες είναι αρκετά ικανοποιητική. Δεν παρουσιάζονται υπερχειλίσεις στο 

κλειστό τμήμα του π. Κατούρη. Ελάχιστες υπερχειλίσεις λαμβάνουν χώρα στο δεξιό πρανές 

στη θέση του οικισμού Άγιοι Τριμιθιάς ενώ κατακλύζονται όλοι οι χαμηλοί οχετοί (ιρλανδικές 

διαβάσεις) αλλά και κάποιες γέφυρες. Δεν υπερχειλίζουν οι κύριες γέφυρες στον οικισμό 

Παλαιομέτοχο καθώς επίσης και οι γέφυρες του π. Κατούρη. Για τις πλημμύρες 100 και 

500ετίας παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα κατακλύσεων στην περιοχή της κατάντη 

γέφυρας όπου κατακλύζεται ο παρακείμενος ναός και κάποιες κατοικίες/εμπορικά 

καταστήματα. 

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 εντούτοις δεν υπάρχουν ιδιαίτερες κατακλύσεις της 

περιοχής. 
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7.7 ΠΔΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ 

Το συνολικό μήκος των δύο ρεμάτων που εξετάζονται είναι 8 km. Ο βορειότερος κλάδος είναι 

ο π. Αλμυρός, ο οποίος έως τη συμβολή του με τον π. Άλυκο έχει συνολικό μήκος 3.4km. 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. Βεβαίως αρκετές από τις 

εγκαταστάσεις έχουν διαμορφωθεί πλησίον της κοίτης ακόμα και εντός της εγγεγραμμένης 

κοίτης 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. Στην πλημμύρα 20ετίας κατακλύζονται όλοι οι οχετοί και οι γέφυρες εκτός από τις 

γέφυρες επί της Οδικής Αρτηρίας Α1. 

Οι χρήσεις που θίγονται, εκτός από τις ζώνες προστασίας των π. Αλμυρού και Άλυκου, είναι 

οι βιομηχανικές. Κατακλύζονται σημαντικές επιφάνειες βιομηχανικών ζωνών (Βιομηχανική 

Ζώνη Κατηγορίας Β), κυρίως στα κατάντη της οδού Λεμεσού. Επίσης, κάποιες μικρές 

αγροτικές εκτάσεις με κριθάρι θίγονται κυρίως στα σενάρια της 100ετίας και 500ετίας. Δεν 

επηρεάζονται καθόλου ζώνες κατοικίας ενώ κτηνοτροφικές εκτάσεις κατακλύζονται στο 

κατάντη τμήμα του κοινού τμήματος του π. Άλυκου. 
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7.8 ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ - ΛΙΜΝΗ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

H ΠΔΣΚΠ περιλαμβάνει τις παρόχθιες εκτάσεις της λίμνης Παραλιμνίου και τμήμα, μήκους 

2.7 km του ρ. Βαθύ που εισρέει στη λίμνη. Το τμήμα αυτό ξεκινά ανάντη από την οδό προς 

Περνερά, διασχίζει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που όμως έχουν ενταχθεί στο Τοπικό Σχέδιο 

Παραλιμνίου ως αστική περιοχή, διέρχεται νότια των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου 

«Τάσος Μάρκος», διασχίζει τον οικισμό του Παραλιμνίου και καταλήγει σε καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις αμέσως πριν τη λίμνη Παραλιμνίου. To ανάντη τμήμα του ρ. Βαθύ διαμορφώνεται με 

φυσική κοίτη ενώ το  κατάντη τμήμα περιορίζεται σημαντικά από ιδιοκτησίες.  

Η λίμνη Παραλιμνίου διαμορφώνεται στη χαμηλότερο σημείο της κλειστής λεκάνης χωρίς 

φυσική έξοδο προς αποδέκτη. Η εκροή των νερών γίνεται μέσω σήραγγας, μήκους 800m που 

κατασκευάστηκε το 1893. Η ρύθμιση των εκροών δεν γίνεται με βάση συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Οι εκτάσεις γύρω από τη λίμνη ανήκουν στους δήμους Παραλιμνίου και 

Δερύνειας και στην κοινότητα Σωτήρα.  

O βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ 

C07_Ποταμός εισροής & λίμνη Παραλιμνίου είναι σαφώς μικρότερος της περιόδου 

επαναφοράς 20 ετών. Παρ’όλα αυτά ιστορικά δεν καταγράφονται σημαντικές πλημμύρες. 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 γενικά 

κατακλύσεις, πλην μιας αρκετά μεγάλης έκτασης βόρεια της λίμνης, η οποία πρόσφατα έχει 

χαρακτηριστεί ως ζώνη κατοικίας, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα. Κατακλύσεις συμβαίνουν 

κατακλύσεις στην πλημμύρα 100ετίας και ακόμα πιο εκτεταμμένες στην πλημμύρα 500ετίας. 

Η εικόνα αυτή έχει προκύψει με θεώρηση κλειστής της σήραγγας εκκένωσης της λίμνης. 

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, 

δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί και υπάρχουν οι εκτάσεις για μια τέτοια λύση) έτσι 

ώστε να αυξηθεί ο βαθμός προστασίας. 

Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι μικρός (20 άτομα), 

ενώ γίνεται σημαντικός στην πλημμύρα 100ετίας (210 άτομα) και ακόμα περισσότερο της 

500ετίας (550 άτομα).  

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. 
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7.9 ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ 

Η περιοχή βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της επαρχίας Λευκωσίας. Το τμήμα του 

ποταμού που εξετάζεται έχει μήκος περίπου 6.10 km περίπου. Το ανάντη άκρο του βρίσκεται 

βορειοδυτικά του οικισμού Πέρα Χωριό, διέρχεται νοτίως του οικισμού Νήσου και καταλήγει 

κατάντη βόρεια του οικισμού Ιδαλίου. 

Σε όλο σχεδόν το μήκος του υπό εξέταση τμήματος η παροχή 20ετίας περιλαμβάνεται εντός 

της κοίτης του ρέματος με σποραδικές υπερχειλίσεις κυρίως περί της Χ.Θ. 3+000 και Χ.Θ. 

2+500. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι σχεδόν σε όλο το μήκος η κοίτη είναι ευρεία με σαφή 

αναχώματα και γενικά είναι καθαρή από βλάστηση. Όλοι οι χαμηλοί οχετοί (ιρλανδικές 

διαβάσεις) υπερχειλίζουν στην πλημμύρα 20ετίας ενώ αντιθέτως καμία γέφυρα δεν 

υπερχειλίζει σε αυτό το σενάριο. 

Ο μηχανισμός πλημμύρας (όπου συμβαίνουν) 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 κυρίως σε κριθάρι. Οι υπερχειλίσεις για την πλημμύρα 20ετίας είναι ελάχιστες. 

Θίγονται μόνο περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία και μικτή χρήση κατοικίας 

(κατασκευές 2-3 ορόφων) αλλά δεν κατακλύζεται καμία υφιστάμενη κατοικία. Δεν 

κατακλύζονται γέφυρες και δρόμοι εκτός από τον οχετό στη Χ.Θ. 1+428m (οδός Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη) αλλά μόνο το κατάστρωμα του οδοστρώματος και τον κατάντη οχετό στη Χ.Θ. 

0+176 (οδός Λεοντίου Μαχαίρα) αλλά μόνο το κατάστρωμα του οδοστρώματος. 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 7-87 

 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 7-88 

 

7.10 ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 

Η ΠΔΣΚΠ C09 περιλαμβάνει δύο κλάδους του π. Ορμήδειας, τον κύριο κλάδο, μήκους 

περίπου 4.5 km, που ξεκινάει Νότια του Γυμνασίου Ξυλοτύμπου, διασχίζει τον οικισμό 

Ορμήδειας και εκβάλει στον κόλπο της Δεκέλειας και τον δευτερεύοντα κλάδο που ξεκινά από 

το φράγμα Βάταινας, εισέρχεται στον οικισμο Ορμήδειας και συμβάλει στον κύριο κλάδο, 

2.40 km περίπου ανάντη της εκβολής στη θάλασσα.  

Ο κύριος κλάδος, για μήκος 2.0 km δεν έχει διαμορφωμένη κοίτη και τα νερά ρέουν 

επιφανειακά. To υπόλοιπο τμήμα διαμορφώνεται με ανοικτή ορθογωνική διατομή από 

σκυρόδεμα, πλάτους πυθμένα 10.0 m, όπου παρεμβάλονται δύο κλειστά τμήμα ανεπαρκούς 

διατομής για την παροχέτευση της πλημμύρας των 20 ετών. 

Ο δευτερεύων κλάδος, μήκους 0.54 km, ξεκινά από το εμπλουτιστικό φράγμα Βάταινας 

(χωρητικότητας 100 000 m3), το εκτός οικισμού τμήμα έχει μορφή χωμάτινης τάφρος και το 

εντός οικισμού διευθετημένο κλειστό. 

Ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ 

C09_Ποταμός Ορμήδειας είναι μικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Ειδικότερα :  

 Ο κύριος κλάδος αδυνατεί να παροχετεύσει την πλημμύρα 20ετίας. 11 οδικές διαβάσεις 

κατά μήκος του κλάδου, μεταξύ των οποίων και η παραλιακή λεωφόρος που συνδέει τη 

Λάρνακα με το Παραλίνι, καθώς και τα κλειστά διευθετημένα τμήματα αυτου 

υπερχειλίζουν.   

 Ο δευτερεύων κλάδος ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 20ετίας σε ένα μεγάλο τμήμα 

πλην του κατάντη κλειστού τμήματος που συμβάλει στον κύριο κλάδο. 

Στις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας η εικόνα είναι παρεμφερής με μικρές διαφοροποιήσεις 

στις κατακλυζόμενες επιφάνειες. Στην περιοχή καταγράφονται συμβάντα πλημμύρας. 

Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η παρεμπόδιση της ροής (ανεπαρκής παροχετευτικότητα 

των κλειστών τμημάτων και των οδικών διαβάσεων) και η φυσική υπερχείλιση. 

Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας 

(περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφουν) και γεωργική γη. O δυνητικά συνολικός 

πληθυσμός που θίγεται είναι 140 άτομα στο σενάριο Τ20, 290 άτομα στο σενάριο Τ100 και 

330 άτομα στο σενάριο Τ500. 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). 
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7.11 ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Η ΠΔΣΚΠ C10 περιλαμβάνει τρεις κλάδους :  

 το κύριο κλάδο στα δυτικά (π. Αραδίππου), μήκους 7.8 km, που ξεκινά από τον 

αυτοκινητόδρομο Λάρνακα – Παραλίμνι, διέρχεται βόρεια του οικισμού Αραδίππου, 

διασχίζει τον οικισμό Λιβάδια και εκβάλει στον κόλπο της Λάρνακας. Ο κλάδος αυτός έχει 

σαφή διαμορφωμένη διατομή, μη διευθετημένη στα πρώτα 2.6 km και ανοιχτή 

διευθετημένη στο υπόλοιπο τμήμα. Χαρακτηριστικό είναι οι πυκνές οδικές διαβάσεις στο 

τμήμα που διασχίζει τον οικισμό Λιβάδια (διαβάσεις ανά 200m). 

 τον παραπόταμο στα ανατολικά (π. Αβδελερρού), μήκους 2.7 km, που ξεκινά από τον 

αυτοκινητόδρομο Λάρνακα - Παραλίνι, διασχίζει τον οικισμό Λιβάδια και συμβάλει στον π. 

Αραδίππου, 400 m πριν τη εκβολή του στη θάλασσα. Ανάντη του κλάδου αυτού υπάρχει 

το εμπλουτιστικό φράγμα Παρθενίτης (χωρητικότητας 90.000m3). Στην ΠΔΣΚΠ 

περιλαμβάνεται και δευτερύων κλάδος του Παραπόταμου, μήκους 0.75 km, που 

αναπτύσσεται παράλληλα αυτού, αμέσως κατάντη του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακα – 

Παραλίλμνι. Ο Παραπόταμος (και οι δύο κλάδοι) σε όλο το μήκος έχει διατομή χωμάτινου 

ανοικτού καναλιού. 

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 του κύριου κλάδου, ανάντη της γέφυρας επί της Παύλου Μελά στη Χ.Θ. 

5+221, όπου παρατηρείται υπερχείλιση και από τις δύο πλευρές του ποταμού, προβληματικά 

σημεία εμφανίζονται όμως και στο υπόλοιπο τμήμα. 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 (7 οδικές διαβάσεις υπερχειλίζουν). Στην πλημμύρα 100ετίας και 

500ετίας συμβαίνουν εκτεταμένες υπερχειλίσεις και στο ρ. Αραδίππου και στο ρ. Αβδελλερού. 

Στην περιοχή αυτή ιστορικά καταγράφονται σημαντικές πλημμύρες. 

Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι κυρίως η φυσική υπερχείλιση ενώ κατά θέσεις μπορεί ο 

μηχανισμός πλημμύρας να είναι και η παρεμπόδιση της ροής λόγω έμφραξης της διατομής. 

Σε ορισμένες οδικές διαβάσεις, π.χ. γέφυρα επί της Μεσολογγίου στη Χ.Θ. 5+417 στον 

οικισμό Αραδίππου, παρατηρείται σημαντική μείωση της υδραυλικής διατομής από την 

εγκάρσια διάβαση σωληνώσεων, την παρουσία βλάστησης και φερτών υλών. 

Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας 

(περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφους), γεωργική γη και εμπορικές/βιομηχανικές 

δραστηριότητες. O πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 30 άτομα στο σενάριο Τ20, 330 

άτομα στο σενάριο Τ100 και 820 άτομα στο σενάριο Τ500. Πέραν του τοπικού οδικού δικτύου 

των οικισμών Αραδίππου και Λιβάδια, στην πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας, κατακλύζεται 
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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). 
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7.12  ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 

Το τμήμα του ποταμού που εξετάζεται, μήκους 6.7 km, ξεκινά από τον οικισμό Αραδίπου, 

διέρχεται βόρεια του Κυβερνητικού Οικισμού Ζήνωνος, διασχίζει το μνημείο των Καμαρών και 

την πόλη της Λάρνακας βόρεια της λίμνης Αλυκές, και εκβάλει στη θάλασα στο ύψος του 

Ψαροίμανου. Η διατομή του ποταμού διαμορφώνεται ανοικτή στο πλήρες μήκος του και 

ειδικότερα:  

 φυσική με έντονη βλάστηση στα πρώτα ανάντη 1.6 km, όπου τοπικά περιορίζεται από τις 

ιδιοκτησίες (παρατηρείται κατά τόπους, ανάλογα με την οικοδομική ανάπτυξη της 

περιοχής, περιορισμός της κοίτης από τις μάντρες των οικοπέδων),  

 ως ορθογωνικό κανάλι, κατάντη, μέχρι τις Καμάρες (κανάλι που κατασκευάστηκε κατά την 

ανέγερση των Προσφυγικών Οικισμών Ζήνων και Καμάρες)  

 ως χωμάτινο κανάλι μικρότερης διατομής κατά μήκος των Αλυκών. Στο τμήμα αυτό 

συμβαίνει υπερχείλιση της ροής προς τη λίμνη. 

 Ως τραπεζοειδής τάφρος και ορθογωνικό κανάλι κατάντη της λεωφόρου Αρτέμιδος. 

Σήμερα η ροή διακόπτεται ανάντη της λεωφόρου Αρτέμιδος με ανάχωμα και δεν 

καταλήγει στη θάλασσα παρά μόνο σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων. 

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. 

Συμβαίνουν εκτεταμένες κατακλύσεις ανάντη της λεωφόρου Λεμεσού και υπερχειλίσεις 

των οδικών διαβάσεων που δεν επαρκούν. 

 Στο τμήμα που αναπτύσσεται κατά μήκος των Αλυκών Λάρνακας, λόγω των υφιστάμενων 

διατάξεων εκτροπής της ροής προς στις Αλυκές, η 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.  

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 εκτάσεων (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).  

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. 
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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. 

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. Ο πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 270 άτομα στο σενάριο Τ20, 520 άτομα 

στο σενάριο Τ100 και 660 άτομα στο σενάριο Τ500. 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. 
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7.13 ΠΔΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ 

Το τμήμα του ρέματος που εξετάζεται έχει μήκος περίπου 9.1 km με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, 

βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου και αποτελείται από δύο κλάδους. O κύριος 

κλάδος ξεκινά από την περιοχή μεταξύ Μεσόγης και Μέσα Χωριού, και στη συνέχεια διέρχεται 

από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και περιοχές σχετικά αραιής δόμησης και έπειτα εισέρχεται σε 

πιο πυκνοδομημένες περιοχές. Η διατομή του ρέματος είναι σε όλο το μήκος της φυσική και 

ανεπένδυτη. Το ανάντη άκρο του δευτερεύοντος κλάδου C12_2 βρίσκεται ανατολικά της 

περιοχής Πετρίδια. Το ρέμα κατά το μεγαλύτερο μέρος του διατρέχει καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

και περιοχές χαμηλής δόμησης. Η διατομή του ρέματος είναι φυσική και ανεπένδυτη. 

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. 

Οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι τριών 

ορόφων) καθώς και κάποιες μικρές καλλιέργειες σε ελιές, κριθάρι και λαχανικά. Σε όλα τα 

υδρολογικά σενάρια δεν υπερχειλίζουν και δεν κατακλύζονται οι γέφυρες που μεταφέρουν 

αγωγούς ενώ σε όλα τα σενάρια υπερχειλίζει ο κατάντη οχετός στην παραλιακή λεωφόρο 

κατακλύζεται σε όλα τα σενάρια. 
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7.14  ΠΔΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ 

Το τμήμα του ρέματος που εξετάζεται έχει μήκος περίπου 3.4 km με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και 

βρίσκεται στη νότια πλευρά της Πάφου. Το ανάντη άκρο του υπό εξέταση τμήματος του 

ρέματος βρίσκεται νοτίως της βιοτεχνικής Ζώνης Πάφου, κοντά στο Παφιακό Στάδιο. Το ρέμα 

γενικώς διασχίζει κατοικημένες εκτάσεις στις παρυφές της πόλης με εξαίρεση το τμήμα από 

Χ.Θ. 2+470 ως Χ.Θ. 0+770 στην αριστερή πλευρά, όπου υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

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 1500m 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 το οποίο 

εκτρέπεται και συμβάλλει σε αυτό το σημείο. 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 1500m ανάντη της εκβολής, όπου οι κατακλύσεις είναι σημαντικές ενώ όλες 

οι εγκάρσιες διαβάσεις υπερχειλίζουν και δημιουργούν σημαντικό πεδίο κατάκλυσης. 

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 τριών 

ορόφων) καθώς και τουριστικές περιοχές με ξενοδοχεία έως και τριών ορόφων. 
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7.15  ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

Το τμήμα του ποταμού που εξετάζεται, μήκους 6.2 km, ξεκινά από το εμπλουτιστικό φράγμα 

Γερμασόγειας, χωρητικότητας 13.5 εκατ.m3, (λειτουργεί από το 1968), διέρχεται παράλληλα 

με τον οικισμό της Γερμασόγειας, με κατεύθυνση Β-Ν, περνά κάτω από τη γέφυρα του 

αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Πάφου, διασχίζει την τουριστική περιοχή «Ποταμός 

Γερμασόγειας» και εκβάλει στη θάλασσα, στον κόλπο της Λεμεσού. Σε όλο το μήκος ο 

ποταμός διαμορφώνεται με ανοικτή διατομή, φυσική κοίτη μέχρι τη γέφυρα Αρίστου (Ζώνη 

Προστασίας) και κατάντη, μέχρι την εκβολή, διευθετημένη, ορθογωνική κοίτη μεγάλου 

πλάτους με επένδυση από σκυρόδεμα. Ο χώρος αυτός έχει ενταχθεί ουσιαστικά στον αστικό 

ιστό της πόλης και χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης, ως οδός πρόσβασης προς την 

παραλία, ως κοινόχρηστος χώρος. Κατά μήκος του εξεταζόμενου τμήματος καταγράφονται 13 

οδικές διαβάσεις (γέφυρες/οχετοί). 

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. Δεν καταγράφονται ιστορικές 

πλημμύρες, ο κίνδυνος όμως πλημμύρας είναι υπαρκτός σε συνθήκες που ο ταμιευτήρας του 

φράγματος Γερμασόγειας είναι πλήρης. 

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. Ο 

πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 10 άτομα στο σενάριο Τ20 και Τ100 και 160 άτομα στο 

σενάριο Τ500. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται θίγονται δημοτικές χρήσεις που 

έχουν εγκατασταθεί μέσα στην κεντρική και την πλημμυρική κοίτη του ποταμού (χώροι 

στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ). 
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7.16  ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Η ΠΔΣΚΠ C15 περιλαμβάνει τον π. Βαθιάς (δυτικά της λεκάνης) και τον Παραπόταμο Βαθιάς 

(κεντρικά της λεκάνης) οι οποίοι συμβάλουν, κατάντη του αυτοκινητόδρομου Λευκωσία – 

Πάφος μέσα στον αστικό ιστό της Λεμεσού.  

Ο π. Bαθιάς, μήκους 6.2km, (12 οδικές διαβάσεις) ξεκινά από Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, 

διέρχεται από την περιοχή της Μέσα Γειτονιάς,  διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-

Πάφου, διέρχεται μεταξύ των περιοχών Νεάπολης και Λινόπετρας και να εκβάλει στον κόλπο 

της Λεμεσού. Σε όλο το μήκος του διαμορφώνεται με ανοικτή χωμάτινη διατομή κυμαινόμενου 

πλάτους. Μήκος 1km περίπου, μέσα στον αστικό ιστό, είναι διευθετημένο με παράλληλη 

πεζοδρόμηση (έργο του Δήμου Λεμεσού).  Στο μη διευθετημένο τμήμα καταγράφονται κατά 

τόπους προβλήματα διάβρωσης και ευστάθειας στα πρανή του ποταμού καθώς επίσης και  

περιορισμοί της κοίτης από τις παρόχθιες ιδιοκτησίες. Κατά μήκος του τμήματος αυτού 

υπάρχουν 12 οδικές διαβάσεις. 

Ο Παραπόταμος Βαθιά, μήκου 1.5km, ξεκινά βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-

Πάφου (διευθετημένο τμήμα με κιβωτοειδή οχετό). Κατάντη του αυτοκινητόδρομου υπάρχει η 

λίμνη ανάσχεσης ομβρίων υδάτων Αγ. Αθανασίου, που συμβάλει στη μείωση της 

πλημμυρικής αιχμής. Μετά την έξοδο από τη λίμνη το ρέμα διασχίζει τμήμα της οικιστικής 

περιοχής του Αγ. Αθανασίου και εκβάλλει στον π. Βαθιά. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν 

διευθετημένα τμήματα (200m κατάντη της λίμνης, τμήμα υπό κατακευή και πριν τη συμβολή 

στον π. Βαθιά). Κατά μήκος εξεταζόμενου τμήματος του Παραπόταμου υπάρχουν 5 οδικές 

διαβάσεις. 

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. Ιστορικά έχουν συμβεί 

ταχυπλημμύρες. 

Οι χρήσεις που θίγονται αφορούν κυρίως σε περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία 

(κυρίως τριώροφες κατασκευές). Σε συνθήκες μέσης και χαμηλής πιθανότητας θίγονται και 

περιορισμένες εκτάσεις με εμπορικές δραστηριότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Ο 

πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 10 άτομα στο σενάριο Τ20, 50 άτομα στο σενάριο Τ100 

και 240 άτομα στο σενάριο Τ500. 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. 
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7.17  ΠΔΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ 

Η ΠΔΣΚΠ C16 περιλαμβάνει τη νέα κοίτη του π. Γαρύλλη και την παλαιά κοίτη του π. Γαρύλη.  

Η νέα κοίτη, μήκους 6.2km, ξεκινά από Βιοτεχνική Ζώνη Πάνω Πολεμιδίων, 1.5km κατάντη 

του αρδευτικού φράγματος Πολεμιδίων (χωρητικότητας 3.4 εκατ.m3) και καταλήγει στο 

‘Καρνάγιο’ Λεμεσού. Σε όλο το  μήκος ο ποταμός έχει μορφή ανοικτή ανεπένδυτης διατομής. 

Κατά μήκος του εξεταζόμενου τμήματος υπάρχουν 12 οδικές διαβάσεις 

Η παλαιά κοίτη π. Γαρύλλη περιλαμβάνει δύο κλάδους. Ο πρώτος (δυτικός) κλάδος, μήκους 

3.4 km, ξεκινά από τη θέση εκτροπής του νέου κλάδου και καταλήγει στο παλαιό λιμάνι της 

Λεμεσού. Διαμορφώνεται με φυσική κοίτη για μήκος 1.2 km, με κλειστή διατομή για μήκος 

1 km και ως γραμμικό πάρκο για μήκος 400m. Κατά μήκος του κλάδου υπάρχουν 15 οδικές 

διαβάσεις. Ο δεύτερος (ανατολικός) κλάδος, μήκους 4.0 km, ξεκινά 400m ανάντη του 

αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - Πάφου. Στα πρώτα 800m διαμορφώνεται με κλειστή διατομή 

(σωληνωτός οχετός DN200 και στο υπόλοιπο τμήμα, στο μεγαλύτερο μέρος, με φυσική 

χωμάτινη διατομή. Κατά μήκος του κλάδου υπάρχουν 9 oδικές διαβάσεις. 

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 πρώτος (δυτικός) κλάδος 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 και στην είσοδο του κλειστού τμήματος  

που δεν επαρκεί για την παροχέτευση της ροής. Ο δεύτερος (ανατολικός) κλάδος της παλαιάς 

κοίτης σε πολλά σημεία δεν καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας και δημιουργούνται κατακλύσεις 

(κυρίως τμήμα μεταξύ οδού Αγ. Φυλάξεως και λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού). 

Έχουν καταγραφεί πλημμύρες κατά το παρελθόν όχι όμως μεγάλης σοβαρότητας. 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. Ο πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 190 άτομα για Τ20, 1070 άτομα 

για Τ100 και 2000 άτομα για Τ500. Ειδικά στο σενάριο Τ500 θίγεται και έκταση Βιομηχανικής 

Ζώνης στη δεξιά όχθη της Νέας κοίτης του π. Γαρύλλη, κατάντη της οδού Φρανκλίνου 

Ρούζβελ. 
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7.18  ΠΔΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ-ΥΨΩΝΑΣ 

Το εξεταζόμενο ρέμα, μήκους 3.9 km, ξεκινά από τη Βιομηχανική Ζώνη Λεμεσού, 

ακολουθώντας κατεύθυνση Β-Ν,διέρχεται κάτω από τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσία - Πάφος 

και διασχίζει τον οικισμό Ύψωνα στο όριό του. Όλο το τα τμήμα ανάντη του 

αυτοκινητοδρόμου βρίσκεται μέσα σε ζώνη προστασίας .  

Σε όλο το μήκος του διαμορφώνεται με ανοικτή ανεπένδυτη διατομή και μεγάλες κατά μήκος 

κλίσεις στο μεγαλύτερο τμήμα. Εντός του οικισμού Ύψωνας η κοίτη περιορίζεται κατά τόπους 

σημαντικά από την περίφραξη των παρόχθιων οικοπέδων. Κατά μήκος του εξεταζόμενου 

τμήματος υπάρχουν 11 οδικές διαβάσεις 

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 οδικών διαβάσεων δεν μπορούν να παροχετεύσουν την 

πλημμυρική αιχμή και συμβαίνει φυσική υπερχείλιση, η οποία εντείνεται ανάντη των 

τεχνικών έργων λόγω της στένωσης της διατομής. 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, κυρίως 

διώροφες και τριώροφες κατασκευές (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. Ο πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 190 άτομα για Τ20, 1 070 

άτομα για Τ100 και 2000 άτομα για Τ500. 
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7.19 ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 

Η περιοχή του ποταμού Κομήτη βρίσκεται σε απόσταση 35 km περίπου δυτικά της 

Λευκωσίας. Το τμήμα του ρέματος που εξετάζεται είναι περίπου 3700m. Τμήμα της κοίτης 

καταλαμβάνεται από δύο τμήματα όπου η κοίτη είναι καλυμμένη μήκους 425m και 860m 

αντίστοιχα. Η κοίτη του ρέματος στο ανάντη τμήμα δεν εντοπίζεται με σαφή χαρακτηριστικά 

και παρουσιάζει σημαντική βλάστηση και διαρρέει κυρίως αγροτικές περιοχές που όμως 

χαρακτηρίζονται ως οικιστικές περιοχές. Στο πρώτο κλειστό τμήμα όταν υπάρχει διέλευση με 

κάθετη οδό δημιουργεί ασυνέχειες στο κλειστό τμήμα, το οποίο διακόπτεται και περνάει κάτω 

από τη δευτερεύουσα οδό με μικρότερο οχετό καθώς η εσωτερική στέψη του κλειστού 

τμήματος έχει στάθμη μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του οδοστρώματος. Η ανισοσταθμία 

του οδοστρώματος και της οροφής του κλειστού τμήματος δημιουργεί εμπόδιο στην 

επιφανειακή ροή. 

Το ρέμα της ΠΔΣΚΠ C18_ Κομήτης-Αστρομερίτης 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. 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 κυρίως με ελιές, όμως με τα σημερινά επίπεδα ανάπτυξης 

στις συνθήκες πλημμύρας 20ετίας οριακά θίγονται λίγες κατοικίες. Δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας του π. Κομήτη (πέραν βεβαίως από τα κλειστά τμήματα) 

και η κοίτη του ποταμού αναφέρεται κυρίως ως οικιστική ζώνη. 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 7-109 

 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 7-110 

 

 

7.20  ΠΔΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΠΑΦΟΣ 

Το Αργάκι του Βασιλικού στην Πάφο  πηγάζει από την περιοχή Μεσόγης και διέρχεται από 

την οικιστική περιοχή της πόλης της Πάφου. Περίπου 2 km πριν τη θάλασσα εκτρέπεται μέσω 

κλειστού οχετού στον ποταμό Λιμνάρκα, και από κοινού διοχετεύονται σε ανοιχτό κανάλι για 

να καταλήξουν στη θάλασσα. Το τμήμα του ρέματος που εξετάζεται έχει μήκος περίπου 

7.4 km με διεύθυνση Β-Ν και από τη Χ.Θ. 5+700 βρίσκεται εντός του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Πάφου. Το ανάντη άκρο του υπό εξέταση τμήματος του ρέματος βρίσκεται 

νοτίως του Μέσα Χωριού, βορειοανατολικά της Πάφου. Φαίνεται δηλαδή ότι για το τμήμα 

μεταξύ των Χ.Θ. 4+139 έως και τη Χ.Θ. 3+500 περίπου η κοίτη του ρέματος έχει εξαφανιστεί 

και η απορροή συνεχίζεται μέσω επιφανειακών οδών. 

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. Σε όλο σχεδόν το μήκος του υπό 

εξέταση τμήματος η παροχή 20ετίας υπερχειλίζει εκτός της κοίτης του ρέματος εκτός από το 

τμήμα κατάντη της Χ.Θ. 0+500m όπου η κλίση είναι ιδιαίτερα μεγάλη και η κοίτη ανοιχτή και 

ελεύθερη. Παρουσιάζεται υπερχείλιση στο στόμιο της εισόδου του κλειστού τμήματος που 

μεταφέρει την απορροή στον π. Λιμνάρκα και κατακλύζεται η βαθεία νοητή γραμμή της 

προέκτασης του ρ. Αργάκι του Βασιλικού έως τη θάλασσα. 

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. 
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7.21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Error! Reference source not found.) δίδονται συγκεντρωτικά 

οι εκτάσεις που κατακλύζονται και ο πληθυσμός που δυνητικά θίγεται στις ΠΔΣΚΠ, με τα 

σημερινά δεδομένα ανάπτυξης, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται. Στον Πίνακα 

οι περιοχές ταξινομούνται με βάση το θιγόμενο πληθυσμό σε συνθήκες πλημμύρας 20ετίας. 

Με βάση τον θιγόμενο πληθυσμό (συναξιολογώντας  τις επιπτώσεις της πλημμύρας 20 και 

100 ετών και τις αβεβαιότητες που αναφέρονται στην παρ.7.1), οι περιοχές με τα μεγαλύτερα 

προβλήματα φαίνεται ότι είναι οι:  Κλήμος, Αλμυρός-Άλυκος, Καμαρών, παλαιά κοίτη 

Γαρύλλη, Ορμήδειας, Αρχάγγελος Καμίτσης και Αργάκι του Βασιλικού στην Πάφο. Με βάση 

τις κατακλυζόμενες εκτάσεις ιδιαίτερα προβληματικές εμφανίζονται οι περιοχές : Aρχάγγελος-

Καμίτσης, Αλμυρός-Άλυκος, Καμαρών. 

Πίνακας 7-1 : Kατακλυζόμενες εκτάσεις και δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός στις ΠΔΣΚΠ 

ΠΔΣΚΠ 
ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                          

(δεκάρια) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(άτομα) 

  T20 T100 T500 T20 T100 T500 

C02_Κλήμος 475.40 766.80 1 065.40 2 980.00 4 650.00 6 240.00 

C01_Πεδιαίος 1 713.90 3 496.00 5 764.10 1 220.00 6 260.00 12 700.00 

C06_Αλμυρός - Άλυκος 569.00 1,046.90 1,286.30 270.00 680.00 890.00 

C11_Ποταμός 
Καμάρων  427.00 764.00 841.00 270.00 520.00 660.00 

C16_Νέα και παλιά 
κοίτη ποταμού 
Γαρύλλη 163.00 432.00 785.00 190.00 1 070.00 2 000.00 

C09_Ποταμός 
Ορμήδειας 420.00 531.00 581.00 140.00 290.00 330.00 

C19_Αργάκι του 
Βασιλικού στην Πάφο 148.00 193.40 288.60 90.00 150.00 220.00 

C04_Καλόγερος 227.70 405.70 509.90 50.00 260.00 400.00 

C10_Αρχάγγελος-
Καμίτσης και 
Παραπόταμος 528.00 1,599.00 2,552.00 30.00 330.00 820.00 

C13_Λιμνάρκα 134.70 208.70 340.80 30.00 130.00 170.00 

C07_Ποταμός εισροής 
και Λίμνη 
Παραλιμνίου2 3 008.00 3 357.00 4 065.00 20.00 210.00 340.00 

C05_Μερίκας και 
Παραπόταμοι Κουτής 
και Κατούρης 172.00 325.00 493.70 10.00 100.00 250.00 

C15_Ποταμός Βαθιάς 
και Παραπόταμος 
Βαθιά 93.00 167.00 314.00 10.00 50.00 240.00 

C08_Γιαλιάς 343.20 501.00 731.20 10.00 30.00 140.00 

                                                      
2 Στις εκτάσεις περιλαμβάνεται και η επφάνεια της λίμνης Παραλιμνίου  
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ΠΔΣΚΠ 
ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                          

(δεκάρια) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(άτομα) 

  T20 T100 T500 T20 T100 T500 

C18_Κομήτης 35.00 86.80 101.60 10.00 30.00 50.00 

C12_Κοσιηνάς 134.10 213.90 262.50 10.00 30.00 40.00 

C03_Παραπόταμος 
Μέρικα 178.05 484.64 551.96 10.00 30.00 30.00 

C14_Ποταμός της 
Γερμασόγειας 219.00 790.00 1,367.00 10.00 10.00 160.00 

C17_Αργάκι του 
Μαρκέτου-Ύψωνας 34.00 83.00 103.00 10.00 10.00 20.00 
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8. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

8.1 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 (Πίνακας 8-1) καθορίστηκαν τρεις γενικοί στόχοι 

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (βλ. Σχήμα 8-1) ως εξής :  

 Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πλημμύρας  

 Στόχος Β : Περιορισμός της Έκθεσης (exposure) στην πλημμύρα  

 Στόχος Γ : Μείωση της Τρωτότητας (vulenrability) στην πλημμύρα 
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Πίνακας 8-1: Συστατικά Κινδύνου Πλημμύρας  

Kίνδυνος = Επικινδυνότητα *( Επιπτώσεις Πλημμύρας) 

         

                                                     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. 

 

 

Σχήμα 8-1: Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας  
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8.2 ΣΤΟΧΟΙ ΔΚΠ ΣΤΗΝ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

Οι τρεις 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 :  

 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 

 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 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 κατοικίες, περιορισμένες 

εμπορικές δραστηριότητες 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. 
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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. 

Στην Κύπρο λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, του ανάγλυφου και του μεγέθους της 

υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοι ως προς τις χρήσεις γης και την αξιοποίηση των 

εδαφών.  

8.2.1 Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πλημμύρα 

Η πλημμύρα είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που σχετίζεται με τη βροχή και την απορροή, που 

δεν μπορεί να προληφθεί. Ωστόσο, η ένταση και η συχνότητα του φαινομένου καθορίζονται 

και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως :  

 η μείωση της φυσικής ικανότητας του εδάφους όσον αφορά στην 

κατακράτηση/κατείσδυση των υδάτων, λόγω αλλαγών στις χρήσεις γης, επέκταση των 

δομημένων περιοχών, αλλαγές στη διαχείριση των δασών και των εδαφών στη λεκάνη 

απορροής  

 η κατάληψη των ρεμάτων και η παρεμπόδιση της ροής και της ασφαλούς αποστράγγισης 

των απορροών 

 η υποβάθμιση των φυσικών παρόχθιων οικοσυστημάτων των ποταμών και ρεμάτων και η 

αλλαγή της λειτουργίας των υδατορεμάτων και των συνθηκών ροής  

 η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή 

Έτσι, μείωση της επικινδυνότητας πλημμύρας μπορεί να επιτευχθεί με :  

 μείωση της επιφανειακής απορροής με κατάλληλη διαχείριση της βλάστησης και των 

εδαφών στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων για την αύξηση της κατακράτησης των 

υδάτων   

 ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής με έργα ταμίευσης και τεχνικές παρεμβάσεις 

μέσα και έξω από την κοίτη των ρεμάτων (ρύθμιση ροής) 

 διατήρηση και αύξηση της παροχετευτικότητας των ρεμάτων (έργα σε υδατορεύματα 

και πλημμυρικές κοίτες - αντιπλημμυρικά έργα και έργα καθαρισμού). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις συνθήκες πλημμύρας στην Κύπρο καθώς επίσης 

και τα χαρακτηριστικά των ΠΔΣΚΠ που έχουν προσδιοριστεί, ο στόχος «Μείωση της 

Επικινδυνότητας Πλημμύρας» συγκεκριμενοποιείται ως εξής :  

 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 8-118 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 Στόχος Β : Περιορισμός της Έκθεσης στην Πλημμύρα 

 

 

Η έκθεση αναφέρεται στην ύπαρξη στοιχείων (πληθυσμός, οικονομικές δραστηριότητες, 

υποδομές, πολιτιστικά στοιχεία, προστατευόμενα στοιχεία του περιβάλλοντος) μέσα σε 

περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρα. Μείωση της έκθεσης στην πλημμύρα μπορεί να 

επιτευχθεί με : 

 Αποφυγή έκθεσης με περιορισμούς στη δόμηση και αλλαγές στις χρήσεις γης εντός των 

περιοχών που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες. 

 Μετεγκατάσταση/Απομάκρυνση αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου από πλημμυρικές 

ζώνες  

Ο στόχος «Μείωση της Έκθεσης στην Πλημμύρα» συγκεκριμενοποιείται ως εξής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο στόχος αυτός εδειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :  

 Α1 : Ανάσχεση υδάτων, όπου είναι δυνατόν, σε θέσεις ανάντη ή εντός της ΠΔΣΚΠ 

(κατασκευή αναβαθμών και ταμιευτήρων ανάσχεσης, ρύθμιση ταμιευτήρων) 

 A2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και αύξηση παροχετευτικότητας υδατορευμάτων 

και οδών αποστράγγισης (αντιπλημμυρικά έργα, έργα καθαρισμού, αποκατάσταση 

συνέχειας υδατορεμάτων). 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ Β : Μείωση της Έκθεσης στην Πλημμύρα στις νέες περιοχές 

ανάπτυξης αστικών περιοχών, με αποφυγή περαιτέρω εντατικοποίησης 

χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου των 20ετών και εγκατάστασης 

ευαίσθητων και ρυπογόνων χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου των 100 

ετών 
Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :  

 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 

ΣΤΟΧΟΣ 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 
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8.2.2 Στόχος Γ : Μείωση της Τρωτότητας στην Πλημμύρα 

Μείωση της τρωτότητας στην πλημύρα μπορεί να επιτευχθεί με :  

 προώθηση νέων τρόπων κατασκευής κτιρίων ώστε να είναι αυτά λιγότερο ευάλωτα στην 

πλημμύρα (μείωση επιπτώσεων) 

 βελτίωση των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης την ώρα της 

πλημμύρας  

 ενίσχυση της ετοιμότητας φορέων και υπηρεσιών και κατοίκων σε φαινόμενα πλημμύρας 

βελτίωση της γνώσης των μηχανισμών και των επιπτώσεων της πλημμύρας  

 ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για τους μηχανισμούς και τους κινδύνους 

πλημμύρας  

 ενθάρρυνση της συμμετοχής των κατοίκων στην αντιμετώπιση της πλημμύρας με ίδια 

μέσα 

 βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών  

Ο στόχος «Μείωση της Τρωτότητας στην Πλημμύρας» συγκεκριμενοποιείται ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 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 
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8.3 EΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΠΔΣΚΠ 

Για την εξειδίκευση των στόχων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας στις 19 ΠΔΣΚΠ 

λαμβάνονται υπόψη :  

1. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

στις 19 ΠΔΣΚΠ, βάσει των οποίων αναγνωρίζονται τα αίτια της πλημμύρας και 

προσδιορίζεται το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας σε 

κάθε περιοχή. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνονται  υπόψη :  

 τα γεωμορφολογικά, γεωλογικά, υδρολογικά χαρακτηριστικά των ΠΔΣΚΠ και της 

λεκάνης απορροής αυτών 

 τα δεδομένα και αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πλημμύρας 

 οι τεχνικές υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν αναπτυχθεί στις 

υπόψη περιοχές (αντιπλημμυρικά έργα, έργα ανάσχεσης πλημμυρικής αιχμής, έργα 

διευθέτησης ποταμών και ρεμάτων) 

 η απόκριση του υφιστάμενου συστήματος αποστράγγισης σε συνθήκες πλημμύρας 

για τα τρία υδρολογικά σενάρια που έχουν εξεταστεί (πλημμύρες χαμηλής 

πιθανότητας –Τ500, πλημμύρες μέσης πιθανότητας –Τ100, πλημμύρες υψηλής 

πιθανότητας Τ20) 

 η αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσματα των Χαρτών 

Επικινδυνότητας Πλημμύρας που έχουν συνταχθεί και χρησιμοποιούνται στον 1ο 

κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

2. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας, βάσει 

των οποίων προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία,  το περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη και το 

επίπεδο αβεβαιότητας στα αποτελέσματα των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8-2) 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 

επικιδνυνότητας πλημμύρας». Οι άξονες αυτοί θα οριστικοποιηθούν ύστερα από διαβούλευση 

όπου θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις όλων των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών, 

φορέων οργανισμών και κοινωνικών ομάδων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ 

και στον περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Βασικό 

Νόμο του 2010 της Κυπριακής Δημοκρατίας (Άρθρο 10(1)).  
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Πίνακας 8-2 : Εξειδίκευση στόχων στις ΠΔΣΚΠ 

ΠΔΣΚ Άξονες προτεραιότητας στόχων ΔΚΠ 

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 0+923. 

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 

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

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). 

C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ – 

ΚΑΤΟΥΡΗΣ 

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

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 

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 

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 

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-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. 

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 
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ΠΔΣΚ Άξονες προτεραιότητας στόχων ΔΚΠ 

παροχετευτικότητας κύριου C10_1 (π. Αραδίππου). 

C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ  A1: Ανάσχεση υδάτων ανάντη του π. Καμάρων  

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

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

C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ  A1: Ανάσχεση υδάτων του π. Λιμνάρκα στην ανάντη λεκάνη 
απορροής  

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

C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

 A1: Ανάσχεση υδάτων στον ταμιευτήρα Γερμασόγειας 

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) 

C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ 
ΓΑΡΥΛΛΗ 

 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 

C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ-
ΥΨΩΝΑΣ 

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

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

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. 
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΔΚΠ 

9.1 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ  

Σύμφωνα με την Οδηγία και τα Κατευθυντήρια Κείμενα της Κοινής Στρατηγικής για την 

εφαρμογή της Οδηγίας (Common Implementation Strategy), ορίζονται τέσσερεις Άξονες 

Δράσης για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας όπως φαίνεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 9-1). 

Πίνακας 9-1: Άξονες Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ 

Περιγραφή 

Καμία ενέργεια Κανένα μέτρο για τη μείωση του κινδύνου 

Πρόληψη 

Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με :  

- αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανιών σε ζώνες 

πλημμύρας 

- 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. 

Πηγή : CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 

Τα μέτρα για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας διακρίνονται ανάλογα με τον Άξονα 

Δράσης της Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, 

Αποκατάσταση) στον οποίον αναφέρονται, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 9-2).  
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Πίνακας 9-2. Είδη Μέτρων ανά Αξονα και Τύπο Δράσης ΔΚΠ 

Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

1. Πρόληψη 

1.1 Αποφυγή 

Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης 

νέων ή επιπρόσθετων αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου, όπως πολιτικές 

χρήσεων γης ή κανονισμοί. 

1.2 Μετεγκατάσταση 

Μέτρα για την απομάκρυνση 

αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου 

από πλημμυρικές ζώνες ή την 

μετεγκατάστασή τους σε ζώνες με 

χαμηλότερη πιθανότητα πλημμύρας 

και / ή χαμηλότερης πλημμυρικής 

επικινδυνότητας 

1.3 Μείωση 

επιπτώσεων 

Μέτρα για την προσαρμογή των 

αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου ώστε 

να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από 

ένα πλημμυρικό γεγονός (σε κτίρια, 

δημόσια δίκτυα, κλπ.) 

1.4 Άλλη πρόληψη 

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της 

πρόληψης πλημμυρικού κινδύνου 

(μπορεί να περιλαμβάνουν 

μοντελοποίηση και εκτίμηση της 

τρωτότητας στην πλημμύρα, 

προγράμματα ή πολιτικές συντήρησης, 

κλπ.) 

2. Προστασία 

2.1 Διαχείριση 

επιφανειακής 

απορροής 

Μέτρα για τη μείωση της ροής προς 

φυσικά ή τεχνητά συστήματα 

αποστράγγισης όπως επιφανειακές 

διατάξεις παρεμπόδισης και/ή 

αποθήκευσης, ενίσχυση της κατείσδυσης, 

κλπ. Περιλαμβάνουν έργα διαμόρφωσης 

κεντρικής και πλημμυρικής κοίτης και 

φύτευσης της όχθης των ρεμάτων και 

μέτρα με σκοπό τη μείωσης της 

ταχύτητας ροής και την αποθήκευση του 

νερού. 
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Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

2.3 Ρύθμιση ροής 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις 

για την ρύθμιση της ροής, όπως η 

κατασκευή, τροποποίηση ή αφαίρεση 

έργων συγκράτησης του νερού (π.χ. 

φράγματα ή λεκάνες κατακράτησης ή 

ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης της ροής) 

τα οποία επιφέρουν σημαντική επίπτωση 

στη υδρολογική δίαιτα. 

2.4 Έργα σε 

υδατορεύματα και 

πλημμυρικές κοίτες 

Μέτρα που αφορούν παρεμβάσεις σε 

κοίτες υδατορευμάτων, ορεινά 

υδατορεύματα, δέλτα ποταμών, παράκτια 

ύδατα και πλημμυρικά πεδία, όπως η 

κατασκευή, τροποποίηση ή καθαίρεση 

κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, έργα 

διαχείρισης φερτών υλών, αναχώματα 

κλπ. 

2.5 Διαχείριση oμβρίων 

υδάτων 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις 

για την μείωση της έκτασης της 

πλημμύρας, συνήθως αλλά όχι 

αποκλειστικά σε αστικές περιοχές, όπως η 

αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων 

αποχέτευσης και η αειφορική διαχείριση 

των συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων (SUDS). 

2.6 Άλλη προστασία 

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της 

προστασίας έναντι των πλημμυρών που 

μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα 

και πολιτικές συντήρησης των υποδομών 

αντιπλημμυρικής προστασίας ή/και 

προστασίας των ιδιωτικών κατασκευών 

(π.χ. απομόνωση εισόδων ιδιοκτησιών). 

3. Ετοιμότητα 

3.1 Πρόγνωση και 

έγκαιρη 

προειδοποίηση 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την 

αναβάθμιση συστημάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης ή πρόγνωσης 

πλημμυρών. 

3.2 Σχέδια έκτακτης Μέτρα για την ανάπτυξη ή την 
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Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

ανάγκης αναβάθμιση του σχεδιασμού έκτακτης 

ανταπόκρισης σε πλημμυρικά γεγονότα. 

3.3 Ενημέρωση και 

ετοιμότητα του 

κοινού 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την 

αναβάθμιση της ενημέρωσης και της 

ετοιμότητας του κοινού σε πλημμυρικά 

γεγονότα (π.χ. υποστήριξη ομάδων 

εθελοντών εμπλοκής σε συνθήκες 

πλημμύρας) 

3.4 Άλλη ετοιμότητα 

Άλλα μέτρα για την ανάπτυξη ή την 

αναβάθμιση της ετοιμότητας σε 

πλημμυρικά γεγονότα για την μείωση των 

δυσμενών επιπτώσεων από αυτά (π.χ. 

καθαρισμός ρεμάτων). 

4. Αποκατάσταση 

/Απολογισμός 

(Οι δράσεις  προγραμ-

ματισμού περιλαμβά-

νονται στην ετοι-μότητα) 

4.1 Ατομική και 

κοινωνική 

αποκατάσταση 

Δραστηριότητες καθαρισμού και 

αποκατάστασης (σε κτίρια, υποδομές, 

κλπ.). Δράσεις υποστήριξης της 

σωματικής και  ψυχικής υγείας,  

περιλαμβανομένης της διαχείρισης 

άγχους. Οικονομική βοήθεια έναντι 

φυσικών καταστροφών (επιδοτήσεις, 

φόροι) περιλαμβανομένης νομικής 

βοήθειας, βοηθήματος ανεργίας λόγω 

φυσικής καταστροφής, προσωρινή ή 

μόνιμη μετεγκατάσταση. 

4.2 Περιβαλλοντική 

αποκατάσταση 

Δραστηριότητες καθαρισμού και 

αποκατάστασης (προστασία έναντι 

μούχλας, ασφάλεια νερού φρεάτων και 

γεωτρήσεων και διασφάλιση περιεκτών 

επικίνδυνων υλικών) 

4.3 Άλλη 

αποκατάσταση 

Αποτίμηση εμπειριών από πλημμυρικά 

γεγονότα, συμβόλαια ασφάλισης, κλπ. 

ΠΗΓΉ : CIS FOR THE WFD. GUIDANCE DOCUMENT NO. 29 
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9.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΚΠ 

Στην Κύπρο εφαρμόζεται σήμερα μία σειρά δράσεων που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

κινδύνων πλημμύρας. Οι δράσεις αυτές θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ενσωματώνονται στο 

ΣΔΚΠ και είναι οι εξής :  

 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 

αναθεωρήση 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 
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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 :  

 λιμνών κατακράτησης 

 κατασκευή διαπερατών πλακόστρωτων και οδοστρωμάτων 

 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 10m3 ανά ιδιοκτησία 800m2. 

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 (ΠΣΕΑ) και Διαχείρισης Καταστάσεων 

Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών αναπτύσσει και επεξεργάζεται σχέδια δράσης 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων (θεομηνίες). 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, με 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 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, είναι 

αρμόδιος φορέας για να χρηματοδοτεί, εφόσον υπάρχουν οι πόροι, αντιπλημμυρικά έργα για 

την αποφυγή πλημμυρών. Σήμερα υπάρχει δράση σε εξέλιξη για την καταγραφή και 
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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.  

9.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

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) 

 Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα (π.χ. παροχή οικονομικών κινήτρων για ανάληψη 

δράσεων από τους ιδιώτες που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου πλημμύρας)  

 Μελέτες και κατασκευές φυσικών τρόπων αντιμετώπισης της πλημμύρας (green 

infrastructure π.χ. Νatural Flood Management Methods) 

 Τεχνικά Μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας(grey infrastructure).  

Η διαμόρφωση της πρότασης του προγράμματος μέτρων έγινε με βάση τα ακόλουθα:  

 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 
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 τις υπάρχουσες χρήσεις γης, οικονομικές δραστηριότητες και τεχνικές υποδομές και τις 

τάσεις ανάπτυξης των ΠΔΣΚ και της λεκάνης απορροής αυτών 

 τις δράσεις που υλοποιούνται 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 διακρίνονται ανάλογα με τον Άξονα δράσης της Διαχείρισης του Πλημμυρικού 

Κινδύνου στον οποία αναφέρονται. Συγκεκριμένα διακρίνονται τέσσερις ομάδες μέτρων :  

 Mέτρα Πρόληψης 

 Μέτρα Προστασίας 

 Μέτρα Ετοιμότητας  

 Μέτρα Αποκατάστασης 

Συνολικά προτείνονται 28 Οριζόντια Μέτρα και 10 Ειδικά Μέτρα στις ΠΔΣΚΠ.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9-3) δίνεται ο αριθμός των μέτρων ανά άξονα δράσης 

Διαχείρισης του Κινδύνου Πλημμύρας. Στα Κεφάλαια που ακολουθούν δίδεται κατάλογος των 

προτεινόμενων μέτρων (οριζόντια και ειδικά ανά άξονα ΔΚΠ). Για κάθε μέτρο δίδεται ο 
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κωδικός, το όνομα και περιγραφή, ο άξονας δράσης και ο στόχος ΔΚΠ που καλύπτει καθώς 

και ο φορέας υλοποίησης του μέτρου. Ο πρώτος αναφερόμενος φορέας είναι ο επικεφαλής 

και οι λοιποί φορείς που ακολουθούν έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Ο επικεφαλής φέρει την 

ευθύνη να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις, αν αυτές απαιτούνται, να συντονίσει τους 

άλλους εμπλεκόμενους φορείς ζητώντας τις απόψεις/εμπειρίες/ εισηγήσεις τους  και να 

υλοποιήσει το μέτρο με τη συναίνεσή τους. 

Το τελικό πρόγραμμα μέτρων θα διαμορφωθεί μετά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αλλά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ΣΜΠΕ. 

 

Πίνακας 9-3: Αριθμός μέτρων ανά άξονα δράσης ΔΚΠ    

Αξονας ΔΚΠ Αριθμός μέτρων 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ  

Mέτρα Πρόληψης 6 

Μέτρα Προστασίας 16 

Μέτρα Ετοιμότητας  3 

Μέτρα Αποκατάστασης 3 

Σύνολο Οριζόντιων Μέτρων 28 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Mέτρα Πρόληψης 0 

Μέτρα Προστασίας 8 

Μέτρα Ετοιμότητας  2 

Μέτρα Αποκατάστασης 0 

Σύνολο ειδικών μέτρων 10 

ΣΥΝΟΛΟ  38 
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9.4 OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ 

9.4.1 Οριζόντια Μέτρα Πρόληψης 

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. 

ΤΠΟ 

ΤΑΥ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

προώθηση ελεύθερων χώρων όπως πάρκα με στόχο τη μείωση 

των επιπτώσεων από πλημμύρες. 

PREV-CY_02 Εξασφάλιση ζώνης 

προστασίας κατά μήκος 

των υδατορευμάτων 

κατά την αδειοδότηση 

νέων κατασκευών και 

αναπτύξεων 

Πρόληψη 

(Αποφυγή) 

Περιορισμός 

έκθεσης στην 

πλημμύρα 

Mελέτη της δυνατότητας ένταξης 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 

υδατορέματος χωρίς επιχωματώσεις ή άλλες κατασκευές. 

ΤΠΟ 

ΤΑΥ 

ΥΠΕΣ 

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:  

(α)  ποια υδατορέματα θα πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευτούν 

ώστε να αποτελέσουν το πρωτεύων δίκτυο αποχέτευσης όμβριων 

ΤΑΥ  

ΥΠΕΣ 

ΤΠΟ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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.   

Στα Στρατηγικά Σχέδια Διαχείρισης θα   λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο 

πλαίσιο προστασίας των υδατορεμάτων και θα εξετάζονται εναλλακτικές 

λύσεις διαχείρισης των ομβρίων ώστε να επιλέγεται η τεχνικοοικονομικά 

βέλτιστη. 

PREV-CY_04 Διερεύνηση δυνατότητας 

για οικονομική 

υποστήριξη μέτρων 

ιδιωτικής προστασίας 

από πλημμύρες 

Πρόληψη 

(Μείωση 

επιπτώ-σεων) 

Μείωση της 

τρωτότητας 

Διερεύνηση κατάλληλων εργαλείων και τρόπων για την επιχορήγηση από 

το κράτος μέτρων προστασίας περιουσιών από πλημμύρες, ς (π.χ. 

εγκατάσταση συστήματος υδατοστεγών θηρών σε κατασκευές που έχουν 

υπόγειο, κλπ). 

ΥΠΕΣ 

ΥΠΟΙΚ 

ΤΑΥ 

PREV-CY_05 
Ανάπτυξη 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 

Πρόληψη 

(Άλλη 

πρόληψη) 

Μείωση της 

τρωτότητας/ 

Βελτίωση της 

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 

ΤΑΥ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

σχεδιασμού 

αντιπλημμυρικών έργων 

γνώσης για τον 

πλημμυρικό 

κίνδυνο 

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. 
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9.4.2 Οριζόντια Μέτρα Προστασίας 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-CY_01 Αξιοποίηση έργων 

ταμίευσης για ανάσχεση 

πλημμυρικών παροχών 

Προστασία 

(Ρύθμιση 

ροής) 

Μείωση 

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 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. 

ΤΑΥ 

PRO-CY_02 Έργα εμπλουτισμού και 

ανάσχεσης ροής στις 

κοίτες των ποταμών 

Προστασία 

(Ρύθμιση 

ροής) 

Μείωση 

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 

ΤΑΥ 

ΤΓΕ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
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ανάντη των ΖΔΣΚΠ 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. 

PRO-CY_03 Διάθεση ομβρίων 

ιδιοκτησιών σε 

απορροφητικούς 

λάκκους 

Προστασία 

(Διαχείριση 

Ομβρίων 

Υδάτων) 

Μείωση 

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)  ο καθορισμό 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 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 

ΥΠΕΣ  

ΤΑΥ 

ΤΓΕ 

ΤΠΟ 
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Κύπρου με καθορισμό και των απαιτούμενων αδειών και ελέγχων. 

PRO-CY_04 Προώθηση πρακτικών 

μείωσης της απορροής 

από ιδιοκτησίες, κυρίως 

από μεγάλες αναπτύξεις 

Προστασία 

(Διαχείριση 

ομβρίων 

Υδάτων) 

Μείωση 

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). 

ΥΠΕΣ 

ΤΠΟ  

 ΤΑΥ 

PRO-CY_05 Προώθηση πρακτικών 

μείωσης και διαχείρισης 

της απορροής από 

Προστασία 

(Διαχείριση 

ομβρίων 

Μείωση 

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 

ΤΔΕ 

ΤΠΟ  

 Υπ. Παιδείας και 
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δημόσιους χώρους Υδάτων) απαιτήσεις μπορούν να περιλαμβάνονται στου όρους εντολής των 

μελετών σχεδίασης των δημόσιων έργων αφού πρώτα αξιολογηθεί η 

βιωσιμότητα και η χρηστικότητα των λύσεων. 

Πολιτισμού 

 Υπ. Άμυνας 

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  

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 υλοποίηση του μέτρου 

απαιτείται διερεύνηση κατάλληλων εργαλείων και τρόπων διαμόρφωσης 

του μέτρου. 

ΥΠΕΣ 

ΥΠΟΙΚ 

PRO-CY_07 Προώθηση ιδιωτικών 

συστημάτων 

αξιοποίησης ομβρίων 

υδάτων 

Προστασία 

(Διαχείριση 

ομβρίων 

Υδάτων) 

Μείωση 

επικινδυνότητας 

Διερεύνηση οικονομικής ενίσχυσης συστημάτων συλλογής ομβρίων (rain 

water harvesting) σε επίπεδο κατοικιών για πότισμα κήπων. 

ΥΠΕΣ 

ΥΠΟΙΚ 

ΤΑΥ 

PRO-CY_08 Κατάρτιση και 

θεσμοθέστηση 

κανονισμού 

απαιτούμενων ετήσιων 

Προστασία 

(Άλλη 

Προστασία) 

Μείωση 

επικινδυνότητας 

Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, κατάρτιση και θεσμοθέτηση 

κανονισμού απαιτούμενων ετήσιων εργασιών καθαρισμού 

υδατορευμάτων (περιοδικός καθαρισμός). Ο καθαρισμός των 

υδατορευμάτων θα πρέπει να γίνεται μόνο εκεί που είναι απολύτως 

ΤΑΥ 

ΤΠ 

ΥΠΕΣ 
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εργασιών καθαρισμού, 

συντήρησης και 

διαχείρισης παρόχθιας 

βλάστησης 

υδατορευμάτων 

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. 

 

PRO-CY_09 Θεσμοθέτηση 

προγράμματος 

καθαρισμού 

συστημάτων 

αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων 

Προστασία 

(Άλλη 

Προστασία) 

Μείωση 

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. 

ΥΠΕΣ 

ΤΑΥ 

PRO-CY_11 Προώθηση τεχνικών 

συγκράτησης φερτών 

υλών στα υδατορεύματα 

Προστασία 

(Άλλη 

Προστασία) 

Μείωση 

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 

ΤΑΥ 
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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). 

PRO-CY_12 Εποπτεία και 

συντονισμός εκτέλεσης 

και συντήρησης 

αντιπλημμυρικών έργων 

σε επαρχιακό επίπεδο 

Προστασία  

(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 

επικινδυνότητας 

Θεσμοθέτηση εποπτείας/συντονισμού της εκτέλεσης και συντήρησης των  

αντιπλημμυρικών έργων σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων από ένα 

φορέα (Επαρχιακά Συμβούλια Αποχετεύσεων ή Τοπικά Συμπλέγματα). 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο  σχεδιασμός διαχείρισης των 

κινδύνων πλημμύρας όπως αποτυπώνεται στο ΣΔΚΠ 

ΥΠΕΣ 

Αστικά Συμβούλια 

Αποχετεύσεων 

ΤΑΥ 

PRO-CY_13 Αποκατάσταση 

συνέχειας σημαντικών 

υδατορευμάτων 

Προστασία  

(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 

επικινδυνότητας 

Ολοκλήρωση από το ΤΑΥ  του εντοπισμού των υδατορεμάτων / 

ποταμών, που έχουν λεκάνη απορροής μεγαλύτερη από 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 και οφείλεται στην ανάπτυξη 

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 και δημιουργούνται 

ΤΑΥ 

Κτηματολόγιο 

ΥΠΕΣ 

ΤΠΟ 
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πλημμυρικά προβλήματα).  

Η διασφάλιση της συνέχειας των υδατορευμάτων θα γίνεται  είτε μέσω 

απαλλοτρίωσης λωρίδας στον χαμηλότερο υψομετρικά δίαυλο, είτε με 

χωροθέτηση χώρων δημόσιου πρασίνου κατά μήκος αυτής της λωρίδας 

σε περιπτώσεις διαχωρισμών οικοπέδων είτε και μέσω άλλων τρόπων 

τους οποίους κατά περίπτωση θα διερευνούν τα αρμόδια Τμήματα 

PRO-CY_14 Φυσική αποκατάσταση 

και αναβάθμιση 

υδατορευμάτων 

Προστασία  

/Έργα σε 

υδατορεύματα 

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. 

ΤΑΥ 

ΥΠΕΣ 

ΤΠ 

ΤΔ 

 

PRO-CY_15 Εξορθολογισμός 

αδειοδότησης 

δικαιωμάτων διάβασης 

από ποταμούς/ρέματα 

Προστασία  

(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 

επικινδυνότητας 

Εξορθολογισμός διαδικασιών Κτηματολογίου για την αδειοδότηση 

δικαιωμάτων διάβασης σε περίκλειστα τεμάχια, με στόχο τον περιορισμό 

του αριθμού των διαβάσεων που δίνονται 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. 

ΤΚΧ 

ΥΠΕΣ 

ΤΑΥ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

PRO-CY_16 Εξορθολογισμός 

χάραξης οδικών 

διαβάσεων από 

ποταμούς/ρέματα 

Προστασία  

(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 

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 

9.4.3 Οριζόντια Μέτρα Ετοιμότητας 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PREP-CY_01 Βελτίωση μηχανισμού 

προειδοποίησης για 

έκτακτα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα 

Eτοιμότητα 

(Πρόγνωση 

και έγκαιρη 

προειδοποίησ

η) 

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 

ΤΜ 

ΤΑΥ 

ΠΑ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

τοπικής διοίκησης 

 

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  

PREP-CY_03 Εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης 

Τοπικών Αρχών και 

Κοινοτήτων έναντι 

πλημμυρικού κινδύνου 

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 

ΠΑ  

ΥΠΕΣ 

ΤΑΥ 

ΤΠ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

την σκοπιμότητα ασφάλισης των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός 

ζώνης πλημμύρας (π.χ. 20ετίας). 

9.4.4 Οριζόντια Μέτρα Αποκατάστασης 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

RECOV-

CY_01 

Ανάπτυξη μηχανισμού 

καταγραφής και 

αποτίμησης ζημιών από 

πλημμύρες 

Aποκατάστασ

η (άλλη 

αποκατάστασ

η) 

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 

RECOV-

CY_02 

Καταγραφή 

αποτυπωμάτων 

πλημμύρας για την 

καλύτερη γνώση του 

φαινομένου με σκοπό τη 

βελτίωσης της 

Αποκατάστασ

η (άλλη 

αποκα-

τάσταση) 

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 
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Σελίδα 9-146 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

απόδοσης των 

μηχανισμών 

αντιμετώπισης/αποκατά

στασης 

RECOV-

CY_03 

Προώθηση της ιδιωτικής 

ασφάλισης έναντι 

πλημμύρας 

Aποκατά-

σταση (άλλη 

αποκατάστασ

η) 

Μείωση 

τρωτότητας 

Ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της ασφάλισης έναντι 

πλημμύρας ατόμων και περιουσιών (διερεύνηση παροχής κινήτρων και 

κατευθύνσεων προς τους ιδιώτες, δημιουργία ειδικού πλαισίου 

διευκολύνσεων κλπ).  

ΥΠΕΣ 
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9.5 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

9.5.1 ΠΔΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PREP-

C01_01 

Μηχανισμός 

προειδοποίησης για 

έκτακτα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα 

στους Δήμους 

Λευκωσίας / Στροβόλου 

και Λακατάμειας 

Ετοιμότητα 

(Πρόγνωση 

και έγκαιρη 

προειδοποίη

ση) 

Μείωση 

τρωτότητας 

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. 

ΤΜ 

ΤΑΥ 

Δήμος Λευκωσίας 

Στροβόλου και 

Λακατάμιας 

9.5.2 ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C03_01 Επικαιροποίηση μελέτης 

και προώθηση 

Προστασία 

(Έργα σε 

Μείωση της 

επικινδυνό-τητας 

Για την περιοχή υπάρχει μελέτη η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή 

κλειστών ορθογωνικών οχετών με διαστάσεις 2*2m έως και 4*2m. Όμως 

λόγω του υψηλού κόστους του έργου και κυρίως το ότι πολιτική του ΤΑΥ 

ΥΠΕΣ 
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Σελίδα 9-148 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

υλοποίησης έργων 

αποκατάστασης και 

αναβάθμισης 

υδατορεύματος 

παραπόταμου Μέρικα 

για την εξασφάλιση της 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας της 

περιοχής 

υδατορεύματα 

και 

πλημμυρικές 

κοίτες) 

είναι υπέρ των ανοικτών, ανεπένδυτων διατομών, προτείνεται η 

επικαιροποίηση της μελέτης που θα περιλαμβάνει: 

 Αποκατάσταση της συνέχειας της κοίτης των ρεμάτων που 

συμβάλλουν από το νότο στον κεντρικό κλάδο με διάνοιξη ανοιχτών 

καναλιών ανεπένδυτης διατομών. 

 Μελέτη για την κατασκευή λίμνης κατακράτησης στα ανάντη της 

περιοχής που συμβάλλει στο κεντρικό κλάδο από το Νότο. 

 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. 

 Μελέτη οριοθέτησης-διαμόρφωσης κοίτης ρέματος κατάντη της 

Χ.Θ.1+725 (Γέφυρα Οδού Γρίβα Διγενή). 
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9.5.3 ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ-ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C07_02  Ρύθμιση εκροών λίμνης 

Παραλιμνίου 

Προστασία 

(Έργα σε 

υδατορεύματα 

και 

πλημμυρικές 

κοίτες) 

Μείωση της 

επικινδυνότητας 

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. 

ΤΑΥ 

ΤΠ 

9.5.4 ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-

C10_01 

Έλεγχος και 

αναβάθμιση οδικών 

διαβάσεων π. 

Αραδίππου (κλάδος 

C01)  

Προστασία 

(Έργα σε 

υδατορεύματ

α και 

πλημμυρικές 

κοίτες) 

Μείωση της 

επικινδυνό-

τητας 

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 

ΥΠΕΣ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

πλημμύρας 50ετίας. 

PRO-

C10_02 

Κατασκευή 

αντιπλημμυρικών 

φραγμάτων Αραδίππου 

(Αρχάγγελος και 

Καμμίτσης) με σκοπό 

την ανάσχεση της 

πλημμυρικής αιχμής και 

την προστασία από  

πλημμύρες 

Προστασία 

(Ρύθμιση 

ροής) 

Μείωση της 

επικινδυνό-

τητας 

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.  

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 

TAY 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

αναδασμού Αραδίππου έκτασης 275 ha. 

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 διαγωνισμού για την κατασκευή του Έργου. 
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9.5.5 ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C11_1 Διευθέτηση και αύξηση 

παροχετευτικότητας π. 

Καμαρών και 

διαχείριση ποταμού με 

στόχο την 

αντιπλημμυρική 

προστασία  

Προστασία 

(Έργα σε 

υδατορεύματ

α και 

πλημμυρικές 

κοίτες) 

Μείωση της 

επικινδυνό-

τητας 

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 ανάντη της ορισθείσας ΠΔΣΚΠ  καθώς και βελτίωσης της 

διάταξης εκτροπής των πλημμυρικών παροχών προς τις Αλυκές, ώστε να 

εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία  των οικιστικών ζωνών έναντι 

πλημμύρας. 

Επαρχιακή 

Διοίκηση Λάρνακας 

9.5.6 ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PREP-

C14_01 

Μηχανισμός 

προειδοποίησης για 

έκτακτα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα 

Eτοιμότητα 

(Πρόγνωση 

και έγκαιρη 

προειδοποίη

Μείωση 

τρωτότητας 

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 

ΤΜ 

ΤΑΥ 

Δήμος 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

στο Δήμο Γερμασόγειας   ση) 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 

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). 

Γερμασόγειας 

 

 

9.5.7 ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-

C15_01 

Aνάσχεση πλημμύρας 

ανάντη του 

Παραπόταμου (κλάδος 

C15_2 / κεντρικός 

κλάδος π. Βαθιάς) 

Προστασία 

(Ρύθμιση 

ροής) 

Μείωση της 

επικινδυνότη-

τας 

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 

ΣΑΛA 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ & 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

παροχετευτικότητας των κατάντη αγωγών ομβρίων από τον 

Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Πάφου έως τη συμβολή με το Δυτικό Κλάδο. 

 

PRO-

C15_02 

Διευθέτηση 

Παραπόταμου Βαθιά 

(κεντρικός κλάδος) 

Προστασία 

(Έργα σε 

υδατορεύματ

α και 

πλημμυρικές 

κοίτες) 

Μείωση της 

επικινδυνότη-

τας 

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 

επικινδυνότη-

τας 

Ολοκλήρωση έργων προστασίας και διαμόρφωσης κοίτης κύριου κλάδου 

π. Βαθιά, στο τμήμα από την εκβολή στη θάλασσα και προς τα ανάντη για 

μήκος 1.2 km, μέχρι τη συμβολή του κεντρικού κλάδου του ρ. Βαθιά 

(κλάδος C15_2) σύμφωνα με μελέτη του ΤΑΥ (Υδρονομή Σύμβουλοι 

Μηχανικοί, 2014). Τα έργα υλοποιούνται από το Επαρχιακό Γραφείο του 

ΤΑΥ στη Λεμεσό. 

 

ΤΑΥ 
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9.6 Χρονοδιάγραμμα και κόστος εφαρμογής 

προγράμματος μέτρων  

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις που θα 

περιληφθούν στον προγραμματισμό της επόμενης εξαετίας 2016-2021 αλλά και έργα πιο 

μακροπρόθεσμα με χρόνο υλοποίησης την επόμενη εξαετία (κατακευή αντιπλημμυρικών 

φραγμάτων Αραδίππου). 

Τα μέτρα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και όσον αφορά στην κοστολόγησή τους 

διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες :  

 Νομοθετκά/Διοικητικά μέτρα (δεν επιβαρύνουν επιπλέον τον ετήσιο προυπολογισμό)  

 Μελέτες 

 Δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης 

 Προμήθεια εξοπλισμού/υλικών 

 Κατασκευές (περιλαμβάνουν και τη μελέτη ή επικαιροποίηση της μελέτης, εφόσον 

απαιτείται). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9-4) δίδεται ο αριθμός των μέτρων ανά κατηγορία 

ενέργειας και οι κωδικοί των μέτρων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία. 

Πίνακας 9-4: Αριθμός μέτρων ανά κατηγορία ενέργειας 

Είδος ενέργειας Αριθμός μέτρων Κωδικοί Μέτρων 

Νομοθετικές και 

διοικητικές ρυθμίσεις 

18 PREV-CY_01, PREV-CY_02, PREV-CY_03, PREV-

CY_06, PRΟ-CY_04, PRΟ-CY_05, PRΟ-CY_09, 

PRΟ-CY_10, PRΟ-CY_12, PRΟ-CY_13, PRΟ-

CY_15, PRΟ-CY_16, PREP-CY_01, PREP-CY_02, 

RECOV-CY_01, RECOV-CY_03, PREP-C01_01, 

PREP-C14_01 

Μελέτες (με 

προμήθεια εξοπλισμού 

υποστήριξης)  

12 PREV-CY_04, PREV-CY_05, PRΟ-CY_01, PRΟ-

CY_02, PRΟ-CY_03, PRΟ-CY_06, PRΟ-CY_07, 

PRΟ-CY_08, PRΟ-CY_14, PRO-C03_01, PRO-

C07_01, PRO-C11_01 

Δράσεις εκπαίδευσης 

και ενημέρωσης 

1 

 

PREP-CY_03 

Προμήθεια εξοπλισμού 

ή άλλων υλικών 

1 RECOV-CY_02 

Κατασκευές 6 PRΟ-CY_11, PRO-C10_01, 

 PRO-C10_02,  

PRO-C15_01, 
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 PRO-C15_02,                                                                                        

PRO-C15_03 

ΣΥΝΟΛΟ  38  

Το κόστος των μέτρων εκτιμήθηκε με βάση τα ακόλουθα δεδομένα:   

 από προϋπολογισμούς έργων που προκύπτουν από μελέτες που ήδη έχουν υλοποιηθεί 

και δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες  

 από στοιχεία κόστους παρόμοιων δράσεων ή/και έργων που έχουν υλοποιηθεί στο 

παρελθόν με αναγωγές σε σημερινές τιμές 

 Από προβλέψεις διαθέσιμων κονδυλίων για ορισμένες δράσεις, όπως έχουν 

προϋπολογιστεί κατά την κατάρτιση του προγράμματος των αρμοδίων υπηρεσιών. 

Τα επιμέρους κόστη των μέτρων, όπως προέκυψαν από τα παραπάνω, δίνονται στα κείμενα 

τεκμηρίωσης του ΣΔΚΠ (Δραστηριότητα 6.2 “Πρόγραμμα Μέτρων). Στον Πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 9-5) παρουσιάζεται το συνολικό κόστος των μέτρων ανά άξονα δράσης 

της Διαχείρισης του Κινδύνου Πλημμύρας και περιλαμβάνει τα μέτρα με χρονικό ορίζοντα 

υλοποίησης μέχρι το 2021. 

Πίνακας 9-5: Συνολικό κόστος μέτρων ανά κατηγορία μέτρων    

Αξονας ΔΚΠ Αριθμός μέτρων Προεκτιμούμενο κόστος (€) 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ   

Mέτρα Πρόληψης 6 35 000 

Μέτρα Προστασίας 16 890 000 

Μέτρα Ετοιμότητας  3 150 000 

Μέτρα Αποκατάστασης 3 30 000 

Σύνολο  28 1 105 000 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ   

Mέτρα Πρόληψης 0  

Μέτρα Προστασίας3 7 3 175 000 

Μέτρα Ετοιμότητας  2  

Μέτρα Αποκατάστασης 0  

Σύνολο  9 3 175 000 

ΣΥΝΟΛΟ  37 4 280 000 

Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης του προτεινόμενου προγράμματος μέτρων είναι :  

 Ο Εθνικός Προϋπολογισμός  

 Το Ταμείο Συνοχής  

 Τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

                                                      
3 Περιλαμβάνονται τα μέτρα με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2021 
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9.7 Τρόπος εφαρμογής και παρακολούθηση υλοποίησης 

των μέτρων 

Σύμφωνα με τους εναρμονιστικούς περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των 

Κινδύνων Πλημμύρας Νόμους του 2010 και 2012, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι η 

αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας και για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο, και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η αρμόδια αρχή για 

την παρακολούθηση της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  

Το ΣΔΚΠ, για κάθε μέτρο, ορίζει τους φορείς υλοποίησης του μέτρου και συγκεκριμένα τον 

υπεύθυνο, επικεφαλής φορέα και τους λοιπούς φορείς που εμπλέονται στην υλοποίηση του 

μέτρου και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και συνδράμουν σε θέματα παροχής γνώσεων 

και εμπειρών. Ο επικεφαλής φορέας :  

(α) εξασφαλίζει τις απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του μέτρου, εαν αυτές 

απαιτούνται,  

(β) συντονίζει τους συναρμόδιους φορείς ζητώντας τις απόψεις/εμπειρίες/ εισηγήσεις τους,  

(β) υλοποιεί το μέτρο με τη συναίνεση των συνάρμοδιων φορέων. 

Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος μέτρων απαιτούνται οι ακόλουθες δράσεις :   

1. Άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τις υποχρεώσεις τους. Αφορά και τις 

Αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια. Η δράση 

αυτή γίνεται στο στάδιο κατάρτισης του ΣΔΚΠ (υπεύθυνος φορέας το ΤΑΥ) 

2. Κατάστρωση Σχεδίου Υλοποίησης των Μέτρων από τους επικεφαλείς φορείς. Οι κύριες 

πληροφορίες που απαιτούνται  αφορούν:   

 Περιγραφή δράσης/ δράσεων/ ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του κάθε 

μέτρου.  

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κάθε απαιτούμενης δράσης και ενέργειας  

 Χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται   

 Η διαμόρφωση μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης  

3. Κατάστρωση Σχεδίου Παρακολούθησης της εφαρμογής όλων των μέτρων από το 

Υπουργείο Εσωτερικών.  

Για την παρακολούθηση θα δημιουργηθoύν για κάθε μέτρο δύο φύλλα υλοποίησης /ελέγχου 

(ενιαία φόρμα για όλα τα μέτρα):  

 Το πρώτο αφορά στην ταυτότητα του μέτρου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία :  

 Τα βασικά στοιχεία του μέτρου (Κωδικός, Ονομασία, Άξονας Δράσης ΔΚΠ, Στόχος 

ΔΚΠ, Συνοπτική περιγραφή) 

 Ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του μέτρου και οι φορείς που τυχόν εμπλέκονται 

στις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίησή του 
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 Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του μέτρου 

 Το κόστος του μέτρου εφόσον δίνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης. Σε περιπτώσεις που 

δεν δίνεται θα δίνεται μία προκαταρκτική εκτίμηση με βάση παρόμοια έργα/δράσεις. 

 Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο  

 Η ημερομηνία ενημέρωσης το φύλλου, ο φορέας ενημέρωσης με τα στοιχεία 

επικονωνίας του 

 Το δεύτερο αφορά στη παρακολούθηση εφαρμογής του μέτρου και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα πεδία :  

 Οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρου από τον φορέα 

υλοποίησης  

 Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών (σε τρίμηνα ή εξάμηνα κατά περίπτωση) 

 Τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να καθυστερήσουν την υλοποίησή τους.  

 Παρακολούθηση υλοποίησης του προγραμματισμού.  

9.8 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΔΚΠ ΜΕ ΣΔΛΑΠ  

Όπως αναφέρεται στο Κεφαλ. 2.2, απαιτείται συντονισμός της εφαρμογής των Οδηγιών 

2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού οφέλους. Ο συντονισμός 

αυτός υλοποιείται ως εξής:  

 Κατά την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου πλημμύρας ελήφθησαν 

υπόψη όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο της ΟΠΥ.  

 Κατά την αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου ελήφθησαν υπόψη οι επιπτώσεις στις 

προστατευόμενες περιοχές 

 Κατά την κατάρτιση των μέτρων ΔΚΠ ελήφθησαν υπόψη οι στόχοι του ΣΔΛΑΠ στην 

Κύπρο, αξιολογήθηκαν θετικότερα και προωθήθηκαν μέτρα που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων και ΣΔΛΠΑ. 

 Διευρύνθηκαν μέτρα του ΣΔΛΑΠ για να ενσωματωθούν και στόχοι ΔΚΠ (π.χ. το μέτρο για 

την αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση των πλημμυρικών 

παροχών εντάσσεται στον οδικό χάρτη για την ποσοτική διαχείριση των επιφανειακών 

νερών του 2ου ΣΔΛΑΠ).  

 Πραγματοποιήθηκε κοινή διαβούλευση της αναθεώρησης του 2ου ΣΔΛΠ και της κατάρισης 

του 1ου ΣΔΚΠ (βλ. Κεφ. 11). 

 Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας συμπληρώνουν τα σχέδια διαχείρισης 

των λεκανών απορροής των ποταμών. Έτσι, το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται σε αυτό ενσωματώνονται στην 

αναθεώρηση του 2ου ΣΔΛΠΑ. 
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 Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ πραγματοποιήθηκε έλεγχος των σημαντικών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον που τυχόν προκαλούνται από την εφαρμογή του ΣΔΚΠ, με 

σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τους και παρέμβαση για αντιμετώπισή τους και λήψη τυχόν 

αναγκαίας επανορθωτικής δράσης. 
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10. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ 

10.1 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ 

Στο ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ και για την κατάρτιστη του ΣΔΚΠ. 

Επίσημη ονομασία της Αρμόδιας 

Αρχής 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Συντομογραφία/Ακρωνύμιο ΤΑΥ 

Κωδικός Κράτους Μέλους CY 

Οδός Λεωφόρος Kέννεντυ 

Πόλη Παλλουριώτισσα Λευκωσία 

Χώρα Κύπρος 

Ταχυδρομικός Κώδικας 1047 

Διεύθυνση Ιστοχώρου  www.moa.gov.cy 

Όνομα σημείου επαφής  Ανδρέας Μανώλης 

Τίτλος της θέσης του σημείου επαφής Διευθυντής 

 

Τηλεφωνικός Αριθμός 
 (357) 22 609 000 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Στο ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η Συντονιστική Αρχή, αρμόδια για την παρακολούθηση 

της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

Επίσημη ονομασία της Αρμόδιας 

Αρχής 
Υπουργείο Εσωτερικών 

Συντομογραφία/Ακρωνύμιο ΥΠΕΣ 

Κωδικός Κράτους Μέλους CY 
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Οδός  

Πόλη Λευκωσία 

Χώρα Κύπρος 

Ταχυδρομικός Κώδικας  1453 

Διεύθυνση Ιστοχώρου  http://www.moi.gov.cy 

Όνομα σημείου επαφής Γενικός Διευθυντής 

Τίτλος της θέσης του σημείου επαφής Κωνσταντίνος Νικολαΐδης  

Τηλεφωνικός Αριθμός (357) 22 867 800 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο cp@moi.gov.cy 

10.1.1 Νομικό καθεστώς  

Η νομοθεσία που αφορά στον καθορισμό των καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής και της 

Συντονιστκής Αρχής σε σχέση με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ είναι ο «Νόμος 70(Ι) του 2010 για 

την αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας».   

Ο ανωτέρω νόμος ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων το 2010 και δημοσιεύτηκε 

στην επίσημη εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 16 Ιουλίου 2010 (Αρ. 4251). Το νόμο 

μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΤΑΥ στη διεύθυνση : 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/0697F35D7DDEB376C225776E001FA8FD/$file/

Plimires_2010.pdf?OpenElement. 

Η νομοθεσία για την θέσπιση άλλων καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής που είναι σχετική με 

την Οδηγία 2007/60/ΕΚ είναι: 

 Οι περί προστασίας και διαχείριση των υδάτων νόμοι από το 2004,  

 Ο Νόμος Αρ. 106(Ι)/2002 ο οποίος αποτελεί το βασικό εργαλείο, με βάση το οποίο 

ρυθμίζονται όλα τα θέματα ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους από 

βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες. Ο Νόμος αυτός μαζί με τους τροποποιητικούς 

Νόμους (Αρ. 160(Ι)/2005, 76(Ι)/2006, 22(Ι)/2007, 11(Ι)/2008, 53(Ι)/2008, 68(Ι)/2009) και 

78(Ι)/2009) αναφέρονται ως «οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 

μέχρι 2009» και  

 Ο «Νόμος του 2003 για την προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής» 

(N.153(I)/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο 131(Ι)/2006). Μπορείτε να 

κατεβάσετε και τους δύο ανωτέρω νόμους από την ιστοσελίδα του ΤΑΥ στην ίδια 

ηλεκτρονική διεύθυνση με παραπάνω. 

mailto:cp@moi.gov.cy
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/0697F35D7DDEB376C225776E001FA8FD/$file/Plimires_2010.pdf?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/0697F35D7DDEB376C225776E001FA8FD/$file/Plimires_2010.pdf?OpenElement
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10.1.2 Γεωγραφική Περιοχή Δικαιοδοσίας Αρμοδιών Αρχών 

Η Αρμόδια Αρχή έχει ευθύνη για ολόκληρη την Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού, έτσι 

όπως αυτή προσδιορίζεται στο Νόμο 13(Ι) του 2004 για την προστασία και διαχείριση των 

υδάτων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμό 10 στην Κύπρο, η εφαρμογή του κεκτημένου αναστέλλεται στις 

περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί 

αποτελεσματικό έλεγχο. 

Επιπλέον το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας σχετικά με την ευθύνη για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις 

περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια στην Κύπρο προβλέπει την 

εφαρμογή της της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στις Κυρίαρχες Βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια 

στην Κύπρο.   

10.1.3 Επί μέρους υποχρεώσεις Αρμοδίων Αρχών 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 10-1) παρατίθενται οι υποχρεώσεις της Αρμόδιας 

Αρχής, της συντονιστικής Αρχής και του Υπουργικού Συμβουλίου στις επιμέρους 

υποχρεώσεις της Κύπρου που απορρέουν από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ. 

Πίνακας 10-1 : Δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ-Αρμόδιες Αρχές 

Ενέργεια 
Αρμόδια 

Αρχή 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας ΤΑΥ 

Προσδιορισμός Περιοχών με Δυνητικούς Σημαντικούς Κινδύνους 
Πλημμύρας 

ΤΑΥ 

Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνου 
Πλημμύρας  

ΤΑΥ 

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΤΑΥ 

Ενημέρωση του Κοινού για τα αποτελέσματα της ΠΑΚΠ, των Χαρτών και 
του ΣΔΚΠ 

ΤΑΥ 

Διαβούλευση των ΣΔΚΠ ΤΑΥ 

Έλεγχος ενδεχόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από την εφαρμογή του ΣΔΚΠ 

ΤΑΥ 

Παρακολούθηση εφαρμογής ΣΔΚΠ 
Υπουργείο 

Εσωτερικών 

Θέσπιση μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης σημαντικών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον από ΣΔΚΠ 

Υπουργικό 
Συμβούλιο 

Θέσπιση συντονισμένων και/ή κοινών διαδικασιών εκτίμησης επιπτώσεων 
στο περιβάλλον από πλημμύρες 

Υπουργικό 

Συμβούλιο 
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Λεπτομερέστερο καθορισμό των ΣΔΚΠ (εφόσον απαιτηθεί) 
Υπουργικό 

Συμβούλιο 

Θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών για την ενημέρωση και τις 
διαβούλευσης με τις κρατικές υπηρεσίες και το κοινό 

Υπουργικό 

Συμβούλιο 

Καθορισμός περιεχομένου μελετών που αφορούν στα ΣΔΚΠ και 
προσόντων προσώπων που δύναται να εκπονήσουν μελέτη 

Υπουργικό 

Συμβούλιο 

10.2 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΚΠ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 10-2) παρατίθεται κατάλογος των 

αρχών/φορέων/οργανισμών που εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης των κινδύνων 

πλημμύρας, πέραν των δράσεων εφαρμογής της ΟΔΚΠ με στοιχεία για τις τις αρμοδιότητες, 

το ρόλο και την εμπλοκή τους. 
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Πίνακας 10-2: Κατάλογος φορέων που εμπλέκονται σε θέματα ΔΚΠ 

α/α Φορέας Αρμοδιότητες Ρόλος Εμπλοκή 

 1. Τεχνικές 
Υπηρεσίες 
Υπουργείου 
Εσωτερικών  

Αρμόδια αρχή για :  

- την καταγραφή των ζημιών σε αστικές περιοχές 
και τον καθορισμό oικονομικής βοήθειας προς 
τους πληγέντες  

- το συντονισμό των ενεργειών για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε δημόσιες 
υποδομές 

- την έγκριση και χρηματοδότηση 
αντιπλημμυρικών έργων για αποφυγή 
πλημμυρών. 

- Συντονιστικός - Πρόληψη 

- Προστασία 

- Αντιμετώπιση/Αποκατάσταση 

2. Τμήμα ΠΣΕΑ 
και Διαχείρισης 
Καταστάσεων 
Πολιτικής 
Άμυνας 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

 

- Αρμόδιος Φορέας για την λήψη προληπτικών 
ή/και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία 
και ασφάλεια του πληθυσμού σε συνθήκες 
πλημμύρας. 

- Κατάρτιση και συντονισμός του Σχεδίου 
«ΠΟΛΥΒΙΟΣ» για την εκκένωση κατοικημένων 
περιοχών που απειλούνται  ή ενδέχεται να 
απειληθούν, από πλημμύρες. 

- Κατάρτιση και συντονισμός του Σχεδίου 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Αντιμετώπισης Ακραίων 
Καιρικών Φαινομένων (θύελλα, ανεμοστρόβιλοι, 
πλημμύρες, βαριές χιονοπτώσεις).  

- Εκτελεστικός 

- Συντονιστικός  

- Ετοιμότητα  

3. Τμήμα 
Περιβάλλοντος  

Περιβαλλοντκή αδειδότηση έργων που εμπίπτουν 
στον νόμο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
μέτρων ΣΔΚΠ) 

- Υποστηρικτικός - Πρόληψη 

- Προστασία 

4. Τμήμα Δασών  - Εφαρμογή Δασικής Πολιτικής και Δασικής 
Νομοθεσίας.  

- Εκτελεστικός - Πρόληψη 
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Σελίδα 10-165 

 

α/α Φορέας Αρμοδιότητες Ρόλος Εμπλοκή 

- Διαχείριση δασικών εκτάσεων 

- Αναδάσωση λεκανών απορροής 

- Υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας (έργα 
αντιδιαβρωτικής προστασίας εδαφών) 

5. Τμήμα 
Γεωργίας  

- Σχεδιασμός και εφαρμογή αναπτυξιακών 
προγραμμάτων 

- Παραχώρηση Αποζημίωσης για ζημιές που 
προκαλούνται από ακραίες βροχοπτώσεις στις 
καλλιέργειες. 

 Εκτελεστικός 

 Συμβουλευτικός 

- Πρόληψη (καθορισμός 
καλλιερεγειών σε ευάλωτες 
περιοχές) 

- Αποκατάσταση 

6. Τμήμα 
Μετεωρολογίας  

- Συλλογή και διαχείριση μετεωρολογικών 
δεδομένων  

- Έκδοση δελτίων πρόγνωσης του καιρού και 
ειδικών δελτίων καιρού και προειδοποιήσεων. 

 Υποστηρικτικός 

 Εκτελεστικός 

- Προστασία (Διάθεση 
μετεωρολογικών δεδομένων 
για το σχεδιασμό έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας 

- Ετοιμότητα (Έγκαιρη 
προειδοποίηση για πιθανά 
ακραία πλημμυρικά 
φαινόμενα) 

7. Τμήμα 
Πολεοδομίας 
και Οικήσεως  

- Αρμόδιος φορέας για τον Χωροταξικό και 
Πολεοδομικό Σχεδιασμό 

- Χορήγηση πολεοδομικών αδειών.  

- Ετοιμασία Πολεοδομικών Σχεδίων Ανάπτυξης 

- Ανέγερση και Διαχείριση συγκροτημάτων 
κατοικιών για στέγαση προσφύγων 

- Σχεδιασμός και εκτέλεση Πολεοδομικών Έργων 

- Προστασία ποταμών και χειμάρων με 
δημιουργία, σε συνεργασία με το ΤΑΥ, Zωνών 
Προστασίας  

 Εκτελεστικός 

 

- Πρόληψη (Επεξεργασία και 
εφαρμογή μέτρων αλλαγής 
χρήσεων γης και 
πολεοδομικής ανάπτυξης 
καθώς και μέτρων αλλαγής 
τρόπου δόμησης περιοχών 
που πλημμυρίζουν) 

8. Τμήμα 
Κτηματολογίου 
και 

- Διαχείριση κρατικής γης 

- Παροχή υπηρεσιών σχετικά με το δικαίωμα 

 Υποστηρικτικός  Πρόληψη (Προστασία 
κυβερνητκής κατοχής 
ρεμάτων) 

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/990747D2BD7BC3ADC2257A4000407BB7?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/990747D2BD7BC3ADC2257A4000407BB7?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/990747D2BD7BC3ADC2257A4000407BB7?OpenDocument
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α/α Φορέας Αρμοδιότητες Ρόλος Εμπλοκή 

Χωρομετρίας 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας 

- Αδειοδότηση αλλαγών στην κοίτη των ρεμάτων. 

 

9. Τμήμα 
Δημοσίων 
Έργων  

- Κατασκευή και συντήρηση συστημάτων 
αποχέτευσης όμβριων υδάτων κύριου οδικού 
δικτύου 

- Εκτέλεση έκτακτων αντιπλημμυρικών έργων  

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία (κατασκευή και 
συντήρηση δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 
που σχετίζονται με το οδικό 
δίκτυο) 

10. Κλάδος 
Βιομηχανικών 
Περιοχών και 
Ζωνών,  Τμήμα 
Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης  

Μέρινα για τη συλλογή των όμβριων υδάτων σε 
Βιομηχανικές Περιοχές. 

 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία (κατασκευή και 
συντήρηση έργων 
αποχέτευσης ομβρίων εντός 
των βιομηχανικών περιοχών) 

11. Οργανισμός 
Γεωργικής 
Ασφάλισης 
Κύπρου 

Γεωργική Ασφάλιση Αγροτών  - Εκτελεστικός 

 

- Αποκατάσταση (Αποζημίωση 
ασφαλισμένων αγροτών για 
ζημιές από πλημμύρες) 

12. Αστυνομική 
Δύναμη 
Κύπρου 

- Προστασία των πολιτών σε συνθήκες 
πλημμύρας  

- Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και των 
πολιτών για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για ελαχιστοποίηση του φαινομένου  

 

- Εκτελεστικός 

 

- Ετοιμότητα/Αντιμετώπιση 
(εφαρμογή, όπου απαιτείται, 
«Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών»,) 

13. Πυροσβεστική 
Υπηρεσία  

Αντιμετώπιση συνεπειών από φυσικές, 
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και διάσωση 
ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από 
αυτές.. 

- Εκτελεστικός 

 

- Ετοιμότητα/Αντιμετώπιση 
(παροχή συνδρομής, 
διάσωση, προστασία) 

14. Επαρχιακές 
Διοικήσεις 

- Συντήρηση δικτύων ομβρίων κεντρικών οδών σε 
αστικές περιοχές (επαρχιακά κλιμάκια του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων) 

- Εκτελεστικός 

 

 Προστασία 

 Αποκατάσταση 
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α/α Φορέας Αρμοδιότητες Ρόλος Εμπλοκή 

- Καταγραφή ζημιών σε αστικές περιοχές και 
καθορισμός ύψους οικονομικής βοήθειας προς 
τους πληγέντες 

- Προγραμματισμός και εκτέλεση αναγκαίων 
έργων αποχέτευσης εντός πόλεων 

- έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειών 
διαχωρισμού οικοπέδων και διαίρεσης 
οικοδομών (επαρχιακά κλιμάκια της 
Πολεοδομικής αρχής του Υπουργείου 
Εσωτερικών) 

- εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων (επαρχιακά 
κλιμάκια Υπουργείου Εσωτερικών) 

- Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας (Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Πολιτικής Άμυνας) 

15. Αποχετευτικό 
Συμβούλιο 
Λεμεσού –
Αμαθούντας 

Κατασκευή και συντήρηση συστημάτων 
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων εντός της 
περιοχής αρμοδιότητάς του 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία 

16. Αποχετευτικό 
Συμβούλιο 
Λάρνακας  

Κατασκευή και συντήρηση συστημάτων 
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων εντός της 
περιοχής αρμοδιότητάς του 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία 

17. Αποχετευτικό 
Συμβούλιο 
Πάφου  

Κατασκευή και συντήρηση συστημάτων 
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων εντός της 
περιοχής αρμοδιότητάς του 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία 

18. Δήμοι - Αποστράγγιση επιφανειακών υδάτων στα όρια 
της δικαιοδοσίας τους  

- Κατασκευή και συντήρηση συστημάτων 
αποχέτευσης όμβριων στα όρια της 
δικαιοδοσίας τους στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει Συμβούλιο αποχέτευσης με δικαιοδοσία 
στην αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων.  

- Εκτελεστικός 

 

- Πρόληψη (Προστασία ζώνης 
ρεμάτων μέσω της έκδοσης 
των οικοδομικών αδειών) 

- Προστασία (Κατασκευή και 
συντήρηση συστημάτων 
αποχέτευσης όμβριων) 
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α/α Φορέας Αρμοδιότητες Ρόλος Εμπλοκή 

- για τον καθαρισμό των φρεατίων και των 
υδατορευμάτων στα όρια της δικαιοδοσίας τους 

- για την αδειοδότηση αποχετευτικών 
συστημάτων σε ανεξάρτητες αναπτύξεις 

- για την έκδοση οικοδομικών αδειών  

 

19. Κοινότητες  - Εξασφάλιση αποστράγγισης επιφανειακών 
υδάτων στα όρια της δικαιοδοσίας τους  

- την κατασκευή και συντήρηση συστημάτων 
αποχέτευσης όμβριων στα όρια της 
δικαιοδοσίας τους 

- Καθαρισμός φρεατίων και των υδατορευμάτων 
στα όρια της δικαιοδοσίας τους 

 

 Εκτελεστικός 

 

 Προστασία (Κατασκευή και 
συντήρηση συστημάτων 
αποχέτευσης όμβριων) 
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10.3 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 

ΤΗ ΔΚΠ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, (Πίνακας 10-2), παρατίθεται κατάλογος φορέων και κοινωνικών 

ομάδων που επηράζονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τις από τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας. 

Πίνακας 10-3 : Κατάλογος Φορέων που επηρεάζονται από τη ΔΚΠ 

Ομάδες και φορείς που 
επηρεάζονται 

Τρόπος επίδρασης/συμφέροντα που διακυβεύονται 

Iδιοκτήτες ακινήτων και γης   Eπηρεάζονται από ενδεχόμενα περιοριστικά μέτρα για 
την αδειοδότηση δόμησης σε εκτάσεις που 
πλημμυρίζουν. Θίγονται περιουσιακά στοιχεία  

 Επηρεάζονται από ενδεχόμενες επιτάξεις ή/και 
απαλλοτριώσεις εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων. Θίγονται 
περιουσιακά στοιχεία. 

 Eπηρεάζονται από ενδεχόμενα μέτρα υποχρεωτικής 
ασφάλισης των κτισμάτων έναντι πλημμύρας. Θίγεται το 
οικογενειακό εισόδημα. 

Εταιρείες ανάπτυξης γης  Eπηρεάζονται από ενδεχόμενα περιοριστικά μέτρα : 

  στη δόμηση σε εκτάσεις που πλημμυρίζουν.  

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

Θίγονται άμεσα περιουσιακά στοιχεία και έμμεσα 
οικονομικές δραστηριότητες που προβλεπόταν να 
αναπτυχθούν στις περιοχές όπου επιβάλλονται τα 
περιοριστικά μέτρα. 

 Επηρεάζονται από ενδεχόμενες επιτάξεις ή/και 
απαλλοτριώσεις εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων. Θίγονται 
περιουσιακά στοιχεία. 

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

 Eπηρεάζονται από ενδεχόμενα περιοριστικά μέτρα :  

 για την αδειοδότηση χρήσης/ανάπτυξης σε εκτάσεις 
που πλημμυρίζουν 

 για πρόσθετη προστασία των ιδιοκτησιών και 
αλλαγές στα κτίρια   

 για περιορισμούς στη χρήση των ιδιοκτησιών του 

Θίγονται περιουσιακά στοιχεία, ενδεχομένως η 
απασχόληση και η οικονομία. 

 Eπηρεάζονται από ενδεχόμενα μέτρα υποχρεωτικής 
ασφάλισης των κτισμάτων. Αυξάνουν τα λειτουργικά 
έξοδα των επιχειρήσεων 

Τμήμα Αρχαιοτήτων 
Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

 Επηρεάζεται από ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί 
να απαιτηθούν σε μουσεία ή/και αρχαιολογικούς χώρους 
για την προστασία τους από τις πλημμύρες 

 Επηρεάζεται από ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί 
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Ομάδες και φορείς που 
επηρεάζονται 

Τρόπος επίδρασης/συμφέροντα που διακυβεύονται 

να απαιτηθούν σε θέσεις που γειτνιάζουν με 
αρχαιολογικούς χώρους 

Αγρότες  Επηρεάζονται από ενδεχόμενους περιορισμούς για το 
είδος των καλλιεργειών σε περιοχές που πλημμυρίζουν. 
Θίγεται το οικογενειακό εισόδημα. 

 Επηρεάζονται από ενδεχόμενες επιτάξεις ή/και 
απαλλοτριώσεις εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων. Θίγονται 
περιουσιακά στοιχεία. 

 Επηρεάζονται από ενδεχόμενα μέτρα πρόσθετης 
ασφάλισης της παραγωγής και των ζώων τους. Θίγεται 
το οικογενειακό εισόδημα. 

Δημοτικές/Κοινοτικές 
διοικήσεις  

 Eπηρεάζονται από ενδεχόμενα περιοριστικά μέτρα :  

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

 για πρόσθετη προστασία των δημοτικών / κοινοτικών 
κατασκευών   

 για περιορισμούς στη χρήση των 
δημοτικών/κοινοτικών κατασκευών και οικοπέδων 

Θίγονται περιουσιακά στοιχεία των δήμων και των 
κοινοτήτων. 

 Επηρεάζονται από ενδεχόμενες επιτάξεις ή/και 
απαλλοτριώσεις εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων. Θίγονται 
περιουσιακά στοιχεία. 

Τοπικοί Σύλλογοι.  Θίγονται ως ιδιοκτήτες ακινήτων και γης (βλ. παραπάνω) 

Μη κυβερνητικές 
οργανώσεις με 
περιβαλλοντικούς 
σκοπούς 

Επηρεάζονται από ενδεχόμενες αποφάσεις για υλοποίηση 
αντιπλημμυρικών έργων με επιπτώσεις στο περιβάλλον 
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11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 10 της Οδηγίας για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων Πλημμύρας 2007/60/ΕΚ στην Κύπρο έχει 

αναρτήσει στην ιστοσελίδα του όλα τα τεχνικά κείμενα τεκμηρίωσης και τα αποτελέσματα από 

τα στάδια υλοποίησης της Οδηγίας (Προκαταρκτική Αξιολόγηση, Χάρτες Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας, ΣΔΚΠ. 

Επίσης, έχει πραγματοποιήσει Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό των ΠΔΣΚ και την 

παρουσίαση των Χαρτών Επικιδυνότητας Πλημμύρας με 3 ενημερωτικές ημερίδες  

 24/01/2012 : 1η ενημερωτική ημερίδα για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 

Πλημμύρας και τις ΠΔΣΚΠ 

 27/03/2013 : 2η ενημερωτική ημερίδα για την ετοιμασία των Χαρτών Επικινδυνότητας 

 3/07/2014 :  3η ενημερωτιή ημερίδα για την Παρουσίαση των Χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας 

Η Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) ξεκίνησε στις 30 Δεκεμβρίου 2015 

και ολοκληρώνεται στις 20 Φεβρουαρίου 2016, μαζί με τη δημόσια διαβούλευση για την 

αναθεώρηση του 2ου ΣΔΛΑΠ στο πλαίσιο της ΟΠΥ. Το πρόγραμμα της διαβούλευσης του 

ΣΔΚΠ περιλαμβάνει :  

 Aνάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ του ΣΔΚΠ σε εκλαϊκευμένη μορφή και 

ερωτηματολογίου για το ΣΔΚΠ για τις απόψεις του κοινού 

 Οργάνωση από το ΤΑΥ δύο συναντήσεων με τις Ομάδες Φορέων καθώς και τις ομάδες 

και οργανισμούς που αναγνωρίστηκαν ως εμπλεκόμενοι ή/και επηρεαζόμενοι από τη 

ΔΚΠ με σκοπό την επεξήγηση του ΣΔΚΠ, τη συζήτηση και την απάντηση ερωτήσεων και 

την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν κάθε επαρχία. Οι συναντήσεις 

αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία για τις επαρχίες Λευκωσίας-

Λάρνακας-Αμμοχώστου και 18 Δεκεμβρίου στην Λεμεσό για τις επαρχίες Λεμεσού-

Πάφου. 

 Οργάνωση από το ΤΑΥ δύο συναντήσεων με το κοινό για το προκαταρκτικό ΣΔΚΠ, το 

προκαταρκτικό ΣΔΛΑΠ και τα προκαταρκτικά συμπεράσματα των ΣΠΜ των δύο σχεδίων. 

Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στις 4 Φεβρουαρίου στην Πάφο, για τις 

επαρχείες Λεμεσού-Πάφου και στις 5 Φεβρουαρίου στην Λάρνακα, για τις επαρχίες 

Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου. 

 Οργάνωση από το ΤΑΥ παγκύπριου συνεδρίου στη Λευκωσία για την τελική παρουσίαση 

προς το κοινό του ΣΔΚΠ και του ΣΔΛΑΠ. 

 Το τελικό ΣΔΚΠ θα προκύψει ύστερα από την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης όπου θα 

ληφούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών, κρατικών 



ΤΑΥ 10/2014 

ΣΔΚΠ/Δραστηριότητα 5 : Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

 

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 11-172 

 

υπηρεσιών, οργανισμών δημοσίου δικαίου και κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται από 

την εφαρμογή του ΣΔΚΠ. Η εξασφάλιση της συναίνεσης όλων των εμπλεκομένων φορέων 

είναι καθοριστική για την επιτυχή υλοποίηση και την εξασφάλιση της μέγιστης 

αποτελεσματικότητας του σχεδίου. 
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