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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί επί µέρους αντικείµενο της ∆ραστηριότητας 4 

“Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των 

Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ)”. Ειδικότερα η παρούσα έκθεση αποτελεί το Παραδοτέο της 

∆ραστηριότητας 4.3 “Καθορισµός Κατάλληλων Στόχων για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 

Πληµµύρας” και περιλαµβάνει παρουσίαση των στόχων διαχείρισης των κινδύνων 

πληµµύρας που θέτει το 1ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας της Περιοχής Λεκάνης 

Απορροής της Κύπρου µε τεκµηρίωση της επιλογής των στόχων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους που καθορίζουν τον κίνδυνο πληµµύρας, που είναι η 

επικινδυνότητα της πληµµύρας, ο βαθµός έκθεσης των αποδεκτών στην πληµµύρα και η 

τρωτότητα των αποδεκτών στην πληµµύρα, καθορίστηκαν τρεις γενικοί στόχοι για τη 

διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας που είναι:  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας  

− Στόχος Β : Περιορισµός της Έκθεσης (exposure) στην πληµµύρα  

− Στόχος Γ : Μείωση της Τρωτότητας (vulnerability) στην πληµµύρα 

Οι τρεις παραπάνω Γενικοί Στόχοι ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας εξειδικεύτηκαν για την 

Λεκάνη Απορροής Ποταµού της Κύπρου λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις 

συνθήκες πληµµύρας στην Κύπρο καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά των Π∆ΣΚΠ που 

έχουν προσδιοριστεί, ως εξής. 

Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας ώστε να εξασφαλίζεται, όπου είναι δυνατόν, σε ήδη 

ανεπτυγµένες περιοχές ή σε νέες περιοχές ανάπτυξης (υπό προγραµµατισµό) προστασία 

έναντι πληµµύρας πιθανότητας εµφάνισης 20έτη» 

Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :  

� Α1 : Ανάσχεση υδάτων, όπου είναι δυνατόν, σε θέσεις ανάντη ή εντός της Π∆ΣΚΠ 
(κατασκευή αναβαθµών και ταµιευτήρων ανάσχεσης, ρύθµιση ταµιευτήρων) 

� A2: Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των υδατορεµάτων, όπου και στο 

βαθµό που είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας υδατορευµάτων και οδών 

αποστράγγισης (αντιπληµµυρικά έργα, έργα καθαρισµού, έργα αναβάθµισης οδικών 

διαβάσεων και αποκατάσταση συνέχειας υδατορεµάτων). 

Στόχος B : «Μείωση της Έκθεσης στην Πληµµύρα, στις νέες περιοχές ανάπτυξης αστικών 

περιοχών, εντός του πληµµυρικού πεδίου των 20ετών και της εγκατάστασης ευαίσθητων και 

ρυπογόνων χρήσεων εντός του πληµµυρικού πεδίου των 100 ετών».  

Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :  
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� B1 : Xωροταξική Ανάπτυξη µε µείωση της έκθεσης στην πληµµύρα των κοινωνικών 

υποδοµών και των ρυπογόνων χρήσεων εντός του πληµµυρικού πεδίου των 100 

ετών 

� B2 : Μείωση της Έκθεσης στην πληµµύρα στις νέες περιοχές ανάπτυξης αστικών 

περιοχών εντός του πληµµυρικού πεδίου των 20 ετών κατά τον πολεοδοµικό και 

χωροταξικό σχεδιασµό. 

Στόχος Γ  : «Μείωση της Τρωτότητας στην πληµµύρα όλων των δραστηριοτήτων που 

βρίσκονται εντός των Π∆ΣΚΠ».  

Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :  

� Γ1: Προσαρµογή των νέων κατασκευών εντός του πληµµυρικού πεδίου 20 ετών ώστε να 

είναι ανθεκτικές και λιγότερο ευάλωτες σε συνθήκες πληµµύρας 

� Γ2 : Bελτίωση της γνώσης για τον πληµµυρικό κίνδυνο και τους µηχανισµούς πληµµύρας 

για όλες τις πιθανές πληµµύρες 

� Γ3 : Αύξηση της ετοιµότητας για προστασία υφιστάµενων ευαίσθητων κοινωνικών 

υποδοµών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων εντός του πληµµυρικού πεδίου των 100 

ετών ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν συνθήκες πληµµύρας 

� Γ4 : Ενίσχυση της ετοιµότητας φορέων, υπηρεσιών και κατοίκων για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της πληµµύρας  

Επιπλέον, οι στόχοι εξειδικεύτηκαν, όπου απαιτείται, στις Π∆ΣΚΠ. Η εξειδίκευση αφορά 

κυρίως σε γεωγραφικό προσδιορισµό των αξόνων προτεραιότητας του Στόχου Α «Μείωση 

της επικινδυνότητας πληµµύρας». Οι άξονες αυτοί οριστικοποιήθηκαν ύστερα από 

διαβούλευση όπου ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις όλων των επηρεαζόµενων τοπικών αρχών, 

φορέων, οργανισµών και κοινωνικών οµάδων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ 

και στον περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας Βασικό 

Νόµο του 2010 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Άρθρο 10(1)).  
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SUMMARY 

This report is part of the Activity 4 "Preparatory Actions / Actions for the preparation of the 

Flood Risk Management Plan (FRMP)”. In particular, the present report is the deliverable of 

the Activity 4.3 "Establishing Appropriate Objectives for the Management of Flood Risks" and 

includes a presentation of the flood risk management objectives set by the 1st Flood Risk 

Management Plan of the River Basin District of Cyprus with documentation for the 

establishment of the objectives. 

Taking into account the determinants of flood risk, which is the flood hazard (the intensity or 

likelihood of floods), the exposure of the receptors to flooding and the vulnerability of exposed 

elements to the consequences of flooding, three overall objectives have been set for the 

management of flood risk that are: 

− Objective A : Reducing Flood Hazard  

− Objective Β : Reducing Exposure to Flooding 

− Objective C : Reducing Vulnerability in Flood 

These three overall objectives were specified for the RBD of Cyprus taking into account the 

risks and the flood conditions in Cyprus as well as the characteristics of the 19 APSFRs, 

identified in the PFRA, as follows. 

Objective Α : «Reducing Flood Hazard to ensure, where possible, in already developed 

areas or in new growth areas (under development) protection against flooding with an 

occurrence of 20 years». 

This objective is specified in the following priority axes:  

� Α1 : Water retention, where possible, at locations upstream or within the APSFR 

(construction of natural barriers and retention reservoirs, flow regulation via 

reservoirs) 

� A2: Protection and restoration of the natural function of streams, where and to the extent 

that it is possible, and increase of the discharge capacity of the watercourses and of 

the drainage pathways (flood protection works, cleaning projects, projects to upgrade 

road crossings of streams and restoration of the continuity of the watercourses). 

Objective B : «Reducing exposure to flooding of new urban developments within the 

floodplain of 20 years and of the installation of sensitive and pollutant activities within the 

floodplain of 100 years». 

This objective is specified in the following priority axes:  

� B1 : Land development with reducing the exposure to flooding of the utilities and the 

polluting activities in the floodplain of 100 years 
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� B2 : Reducing the exposure to flooding of the new urban developments within the 

floodplain of 20 years in urban and land use planning. 

Objective C  : «Reducing Vulnerability to flood of all type of activities within the APSFRs» 

This objective includes the following priority axes:  

� C1: Adapting of new constructions within the floodplain of 20 years to be durable and less 

vulnerable to flood conditions  

� C2 : Improving knowledge about the flood risk and the flood mechanisms for all types and 

mechanisms of flooding 

� C3 : Increased preparedness for the protection of existing sensitive utilities and polluting 

activities whiting the floodplain of 100 years to be able to face flooding conditions 

� C4 : Enhancing preparedness of public services and residents to effectively address 

flooding conditions and consequences 

Moreover, the objectives were specified, where appropriate, in the APSFRs. Specification 

refers mainly to the geographical identification of the priorities of the Objective A «Reducing 

Flood Hazard». These priorities were finalized after the completion of the public consultation 

where the statements and views of all the affected local authorities, bodies, organizations and 

social groups were taken into account as provided by the Directive 2007/60 / EC “on the 

assessment and management of flood risks” and by the Law 2010 of the Republic of Cyprus 

“on the assessment and management of flood risks” (Article 10 (1)). 
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

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

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

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 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 Λ∆Κ 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: 

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 ∆ανιήλ 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 
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− Σταύρος Γιαβρής, Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών. 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά: 

1. Στην κατάρτιση του 2ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης του 2011, 

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

• τις επιµέρους σχετικές µελέτες που έχουν ανατεθεί από το ΤΑΥ, 

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

• το απαιτούµενο Πρόγραµµα Μέτρων καθώς και τη σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

2. Στην αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης Ξηρασίας, που συνοδεύει το 1ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού του 2011, 

• το Τροποποιηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ξηρασίας του 2013,  

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία. 

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

λαµβάνοντας κυρίως υπόψη: 

• το θεσµικό πλαίσιο της ΕΚ, 

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

(state-of-the-art) τεχνογνωσία,  

• τις επιµέρους σχετικές µελέτες που έχουν ανατεθεί από το ΤΑΥ,  

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

• το απαιτούµενο Πρόγραµµα Μέτρων καθώς και την σχετική ΣΜΠΕ. 

Τα επί µέρους αντικείµενα της σύµβασης περιλαµβάνουν 10 δραστηριότητες :  
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− ∆ραστηριότητα 1 : Έλεγχος / συµπλήρωση κενών / επικαιροποίηση δεδοµένων του 

άρθρου 5 της ΟΠΥ 

− ∆ραστηριότητα 2:  Ετοιµασία του 2ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού 

− ∆ραστηριότητα 3: Αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της Ξηρασίας  

− ∆ραστηριότητα 4: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σ∆ΚΠ 

− ∆ραστηριότητα 5: Ετοιµασία Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας 

− ∆ραστηριότητα 6: Ετοιµασία Προγράµµατος Μέτρων  

− ∆ραστηριότητα 7: Αξιολόγηση των προτεινόµενων µέτρων 

− ∆ραστηριότητα 8: Ετοιµασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

− ∆ραστηριότητα 9: Εκστρατεία ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  

− ∆ραστηριότητα 10: Ετοιµασία Ψηφιακών δεδοµένων / αποτελεσµάτων για υποβολή στη 

ΕΕ 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί επί µέρους αντικείµενο της ∆ραστηριότητας 4 

“Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σ∆ΚΠ”. Η ∆ραστηριότητας 4 

περιλαµβάνει αναλυτικότερα 4 επί µέρους δραστηριότητες :   

4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών Επικινδυνότητας 

και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας 

4.2: Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, των υφιστάµενων συνθηκών και των 

επιπτώσεων από πληµµύρες για τις περιοχές σηµαντικού δυνητικού κινδύνου 

πληµµύρας.  

4.3: Καθορισµός κατάλληλων στόχων για διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας 

4.4: Καταγραφή των αρχών/φορέων/οργανισµών/ κοινωνικών οµάδων  που εµπλέκονται 

στην, ή επηρεάζονται από τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αποτελεί το Παραδοτέο της δραστηριότητας 4.3 και 

περιλαµβάνει :  

− καθορισµό των γενικών στόχων για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας στην Κύπρο  

− καθορισµό των πιο ειδικών στόχων για τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας στην κάθε 

µια από τις 19 περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως Περιοχές Σηµαντικού ∆υνητικού 

Κινδύνου Πληµµύρας, εστιάζοντας στη µείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι 

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

και την οικονοµική δραστηριότητα, ή/και στη µείωση των πιθανοτήτων πληµµύρας. 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.3 : Καθορισµός Κατάλληλων Στόχων για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 
Πληµµύρας  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 1-4 

 

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές που ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα µελέτη δίδονται στο 

Κεφάλαιο Error! Reference source not found.. Ειδικότερα, για την κατάρτιση του παρόντος 

παραδοτέου ελήφθησαν υπόψη: 

− Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 

Πληµµύρας.  

− Οι περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης 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, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας) και η µελέτη 

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

σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πληµµύρας (άρθρο 6 του βασικού Νόµου περί Αξιολόγησης, 

∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας). 

− Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και οι Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν καταρτιστεί για 

τις 19 Περιοχές ∆υνητικού 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 ∆υνητικού 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 : 
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• 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) 

• 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 

• 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 ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την υλοποίηση της σύµβασης εργάσθηκαν οι ακόλουθοι ειδικοί επιστήµονες: 

− ∆ρ. Πάνος Παναγόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

− ∆ρ. Κατερίνα Τριανταφύλλου, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 
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− Τάσος Βαρβέρης, Χηµικός – D.E.S.S. Περιβάλλοντος, 

− ∆ρ. Αντρέας Ευστρατιάδης, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Μ∆Ε Υδρολόγος, Ε∆ΙΠ ΕΜΠ, 

− ∆ρ. Νίκος Μαµάσης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

− ∆ρ. Ξενοφών Σταυρόπουλος, Υδρογεωλόγος, Ph.D., 

− ∆ρ. Αλκιβιάδης Οικονόµου, Βιολόγος Ph.D., 

− ∆ρ. 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) 

− ∆ρ. Γιώργος Παπανικολάου, Γεωπόνος, Ph.D., 

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

− ∆ρ. Νίκος Μαρκάτος, Χηµικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ 

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

− ∆ρ. Γιώργος Χατζηνικολάου, Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος Ph.D., 

− ∆ρ. Νοµική Σύµπουρα, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Ph.D., 

− ∆ρ. Καλλιόπη Παπαπαύλου, Βιολόγος-Οικολόγος M.Sc., 

− Βασίλης Γερακάρης, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Μ.Sc, 

− ∆ρ. Σπύρος Χριστόπουλος, Πολ. Μηχανικός Ph.D., 

− Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc., 

− ∆ηµήτρης Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ– M.Sc. Υδρολογίας, 

− Ξενοφών Μπακούρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc. σε Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, 

− Μαρία Κωτσαρέλη, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός, M.Phil in Engineering 

for Sustainable Development, 

− Ελένη Αβραµίδη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, GIS Αναλυτής, 

− Έφη Παναγοπούλου-Φλασκή, Περιβαλλοντολόγος, 

− Παναγιώτης Βλάχος, Οικονοµολόγος µε Μ.Sc. στην Περιφερειακή ανάπτυξη, 

− Στέλλα Μπεχλιβάνου, Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 

− Μαρία Τζίµα, Γεωλόγος M.Sc., 

− Σόλων Χριστοδούλου, Πολιτικός Μηχανικός µε Μ.Eng στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και 

Αειφόρο Σχεδιασµό, 
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− Ηλίας Μουσούλης, Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Μηχανικής και διαχείρισης υδατικών 

πόρων και M.S.c. Περιβαλλοντικής Βιογεωχηµείας 

Ευχαριστίες  

Θερµές ευχαριστίες οφείλονται για την εποικοδοµητική συνεργασία κατά τη σύνταξη της 

παρούσας Έκθεσης:  

− στον ∆ιευθυντή του ΤΑΥ κ. Ανδρέα Μανώλη 

− στον Αν. Πρώτο Λειτουργό Υδάτων κ. Νίκο Νεοκλέους 

− στην Υπεύθυνη Συντονίστρια της Σύµβασης κ. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου 

− στα µέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής, και  

− στo Eπιστηµονικό Προσωπικό του ΤΑΥ. 
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2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ-

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Η Ο∆ΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

2.1.1 Γενικά 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πληµµύρες (2007/60/ΕΚ)1 είναι η νοµοθεσία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που προνοεί για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας.  

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη µεταφέρει τις 

πρόνοιες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο Κυπριακό δίκαιο µε τους εναρµονιστικούς περί 

Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας Νόµους του 2010 και 

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

Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας). 

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

Αρχή” για την εφαρµογή της το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ως “Συντονιστική Αρχή” το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

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 ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί 

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

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 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 ∆εκέλειας 

                                                      

1.1.1 1 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για την Αξιολόγηση και 
τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας. 
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στην Κύπρο, προνοεί για την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις Πληµµύρες στις 

Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της ∆εκέλειας. 

2.1.2 Στάδια Εφαρµογής  

Η εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πληµµύρες περιλαµβάνει 3 κύρια στάδια: 

Στάδιο 1: 

 

α)   Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) 

β)  Καθορισµό των Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας 

(Π∆ΣΚΠ) µε βάση την ΠΑΚΠ. Οι Π∆ΣΚΠ αφορούν σε περιοχές στις οποίες 

υπάρχουν ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον σηµαντικοί κίνδυνοι 

πληµµύρας. 

Στάδιο 2: 

 

Ετοιµασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων 

Πληµµύρας για τις Π∆ΣΚΠ. 

Στάδιο 3: 

 

Κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κίνδυνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ), συντονισµένο 

σε επίπεδο ΠΛΑΠ Κύπρου.  

Αναλυτικότερα τα τρία στάδια περιλαµβάνουν: 

Στάδιο 1: 

Α. Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ). 

Το ΤΑΥ, µε την από 20/01/2011 Σύµβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), σε εφαρµογή του Άρθρου 4 της 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου Άρθρου 6 του εναρµονιστικού νόµου Ν 70(Ι)/2010, 

έχει εκπονήσει την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) η οποία 

περιλαµβάνει :  

− Περιγραφή των σηµαντικών πληµµυρών οι οποίες σηµειώθηκαν στο παρελθόν, από τις 

οποίες θα µπορούσαν, ενδεχοµένως να προβλεφθούν οι σηµαντικές αρνητικές συνέπειες 

παρόµοιων φαινοµένων στο µέλλον και παρουσίαση των λόγων επιλογής των. 

Καταρτίστηκε αρχείο ιστορικών πληµµυρών µε 468 πληµµυρικά γεγονότα που καλύπτουν 

την περίοδο από το 1859 µέχρι το 2011, όπως έχουν καταγραφεί είτε από τοπικές 

εφηµερίδες, ή από το Τµήµα Μετεωρολογίας, το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και άλλες 

πηγές.  

Από το αρχείο ιστορικών πληµµυρών προκύπτει ότι για την Κύπρο παράκτιες 

πληµµύρες και πληµµύρες από υπόγεια νερά δεν είναι σηµαντικές. Οι σηµαντικότερες 

πληµµύρες αφορούν είτε αστικές πληµµύρες είτε ποτάµιες αιφνίνδιες πληµµύρες (flash 

floods) λόγω του µικρού µεγέθους των λεκανών απορροής, της απότοµης κλίσης του 

εδάφους, της χαµηλής βλάστησης, της µεγάλης έντασης βροχόπτωσης και του µικρού 

χρόνου συγκέντρωσης. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία οι αστικές πληµµύρες αν και 

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

1859 µέχρι σήµερα υπήρξαν 39  απώλειες ανθρώπινης ζωής που όλες οφείλονταν σε 
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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 των κλιµατικών αλλαγών στην εµφάνιση των πληµµυρών. 

− Αποτίµηση των δυσµενών συνεπειών των πιθανών µελλοντικών σηµαντικών 

πληµµυρών. Για την αποτίµηση ελήφθησαν υπόψη οι παλαιότερες και πρόσφατες 

διαφοροποιήσεις στις κοίτες των ποταµών (φράγµατα, εκτροπές, διευθετήσεις, 

αποχετεύσεις κλπ) καθώς και πρόσφατες διαφοροποιήσεις στις παρόχθιες περιοχές 

(αλλαγή χρήση γης, αστικοποίηση κλπ).  

Β.Καθορισµό Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας µε βάση την 

ΠΑΚΠ. Οι Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας αφορούν σε περιοχές στις 

οποίες υπάρχουν ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον σηµαντικοί κίνδυνοι πληµµύρας. 

Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, µε την από 20/01/2011 Σύµβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), εφάρµοσε 

το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το αντίστοιχο Άρθρο 6 του εναρµονιστικού νόµου Ν 

70(Ι)/2010 και καθόρισε 19 Π∆ΣΚΠ. Οι περιοχές ορίστηκαν ως τµήµατα ποταµών.  

Τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την επιλογή των περιοχών (τµηµάτων ποταµών) είναι τα 

εξής :  

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

− να διέρχονται από ή να γειτνιάζουν µε ανεπτυγµένες (ήδη ανεπτυγµένες ή που 

προβλέπεται να αναπτυχθούν) πολεοδοµικές ζώνες και δοµηµένες περιοχές : ζώνες 

κατοικίας, δηµόσιων χρήσεων,  βιοµηχανικές, εµπορικές, βιοτεχνικές και τουριστικές 

ζώνες (µε κύριους στόχους την προστασία της οικονοµίας, της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος από τη ρύπανση), περιοχές προστασίας στοιχείων ιστορικής και 

πολιτισµικής κληρονοµιάς). Στην αναγνώριση των περιοχών δόθηκε έµφαση ώστε να 

υπάρχουν συνεχείς περιοχές χωρίς κενά (εάν σε µία περιοχή µεσολαβούσε ένα τµήµα 

ποταµού χωρίς ανάπτυξη, αυτό συµπεριλήφθηκε ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του 

µοντέλου και χάρτη που θα παραχθούν).  

− να αφορούν τµήµατα ποταµών όπου έχουν σηµειωθεί πληµµύρες στο παρελθόν οι 

οποίες θα µπορούσαν να συµβούν και στο µέλλον ή να εκτιµάται ότι µπορεί να 

σηµειωθούν πληµµύρες στο µέλλον λόγω κλιµατικών αλλαγών ή σηµερινών αναπτύξεων 

ανεξάρτητα εµφάνισης ή όχι ιστορικής πληµµύρας. 

Επιπλέον, συµπεριελήφθησαν και επιπρόσθετες περιοχές µε µέγεθος λεκάνης απορροής 

µικρότερο από 10km2, ή άλλους τύπους πληµµύρας, όπου µε βάση τα ιστορικά στοιχεία και 

τις παρούσες συνθήκες κρίθηκε ότι ο κίνδυνος από πληµµύρες είναι σηµαντικός.  

Οι 19 Π∆ΣΚΠ που προέκυψαν αφορούν τµήµατα ποταµών και  παρουσιάζονται στο Σχήµα 

2-1 και στον Πίνακα στη σελίδα 2-12 (Πίνακας 2-1). Aφορούν περιοχές στις οποίες η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Οι περιοχές κατανέµονται σχετικά 

οµοιόµορφα σε όλα τα αστικά κέντρα της Κύπρου και δεν περιλαµβάνουν ορεινές περιοχές. 
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Στάδιο 2: 

Ετοιµασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας 

για τις Π∆ΣΚΠ. 

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 στις 19 Π∆ΣΚΠ, που είχαν προσδιοριστεί και 

κατάρτισε για κάθε περιοχή:  

− Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας σε κλίµακα 1 :5.000 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:  

(α) την έκταση της πληµµύρας και τα όρια πληµµυρισµού,  

(β) το µέγιστο βάθος νερού,  

(γ) τις διατοµές του υδραυλικού µοντέλου σε χαρακτηριστικές θέσεις µε αναγραφή της 

ανώτατης στάθµης ύδατος σε κάθε διατοµή.  

− Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας σε κλίµακα 1 :5.000. Στους Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

απεικονίζονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών χαµηλής, µέσης και 

υψηλής πιθανότητας και συγκεκριµένα :  

(α) 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,  

(β) οι χρήσεις γης και ο τύπος οικονοµικής δραστηριότητας µε βάση τις πολεοδοµικές 

ζώνες στις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν,  

(γ) οι ευαίσθητες υποδοµές (αντλιοστάσια πόσιµου νερού και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυµάτων) που κατακλύζονται,  

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

που κατακλύζονται  

(ε) 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. 

Στάδιο 3: 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κίνδυνων Πληµµύρας. 

Η κατάρτιση του Σ∆ΚΠ σε επίπεδο ΠΛΑΠ Κύπρου αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 

σύµβασης. 
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Πίνακας 2-1: 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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Σχήμα 2-1 : Περιοχές Δυνητικου Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) στην Κύπρο 
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2.1.3 Η ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας  

Σύµφωνα µε την εναρµονιστική νοµοθεσία :  

1. Ο «Kίνδυνος Πληµµύρας» σηµαίνει το συνδυασµό (α) της πιθανότητας να λάβει χώρα 

πληµµύρα και (β) των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες, που 

συνδέονται µε την πληµµύρα (Άρθρο 2.(2)). 

2. Προκειµένου να αποφευχθούν και να µειωθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις που απορρέουν 

από πληµµύρες καταρτίζονται Σχέδια ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας σε επίπεδο 

Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού, µε βάση τους Χάρτες Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πληµµύρας. Τα Σχέδια εστιάζουν στη µείωση των δυνητικών αρνητικών 

συνεπειών που έχουν οι πληµµύρες στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονοµιά και την οικονοµική δραστηριότητα ή/και στη µείωση των 

πιθανοτήτων πληµµύρας (Άρθρο 8(1)). 

3. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας περιλαµβάνει µέτρα για την επίτευξη 

στόχων που καθορίζονται µε βάση τα προβλεπόµενα στο σηµείο 2 παραπάνω. 

4. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας λαµβάνει υπόψη (Άρθρο 8(3)):  

• το κόστος και τα οφέλη,  

• την έκταση της πληµµύρας,  

• τους ποταµούς, διόδους και περιοχές αποστράγγισης των πληµµυρών µε δυνατότητα 

συγκράτησης των πληµµυρών, όπως οι φυσικές πληµµυρικές περιοχές,  

• τους περιβαλλοντικούς στόχους του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων 

Νόµου του 2004 (άρθρα 9, 10, και 11) όπως καθορίζονται στο Σ∆ΛΑΠ,  

• τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων 

• το χωροταξικό σχεδιασµό  

• τη χρήση της γης  

• τη διαφύλαξη της φύσης· 

• τη ναυσιπλοΐα, όπου υπάρχει, και 

• τις λιµενικές υποδοµές  

5. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας καλύπει όλες τις πτυχές της ∆ιαχείρισης 

των Κινδύνων Πληµµύρας και εστιάζεται στην (Άρθρο 8(4)):  

• Πρόληψη 

• Προστασία  

• Ετοιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων πληµµυρών και των 

συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης. 
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Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης 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. 

6. Κατά την κατάρτιση, επανεξέταση και ενηµέρωση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων 

Πληµµύρας, η αρµόδια αρχή λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις των επηρεαζόµενων 

τοπικών αρχών και διαβουλεύεται µε κάθε κρατική υπηρεσία, οργανισµό δηµόσιου 

δικαίου και µε εκείνες τις κοινωνικές οµάδες, των οποίων επηρεάζονται ή διακυβεύονται 

συµφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχετικά µε τη διαχείριση των 

κινδύνων πληµµύρας (Άρθρο 10(1)).  

7. Τηρουµένων των διατάξεων του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµου του 

2004 και οποιασδήποτε άλλης νοµοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ, η αρµόδια αρχή ελέγχει 

τις σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που τυχόν προκαλούνται από την 

εφαρµογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας, µε σκοπό τον έγκαιρο 

εντοπισµό τους και τη λήψη τυχόν αναγκαίας επανορθωτικής δράσης για την 

αντιµετώπισή τους (Άρθρο 11). 

Σύµφωνα µε την Οδηγία και τα Κατευθυντήρια Κείµενα της Κοινής Στρατηγικής για την 

εφαρµογή της Οδηγίας (Common Implementation Strategy), ορίζονται τέσσερεις Άξονες 

∆ράσης για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας όπως φαίνεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 2-2). 

Πίνακας 2-2: Άξονες Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Άξονας Δράσης 

ΔΚΠ 

Περιγραφή 

Πρόληψη 

Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με :  

− αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανικών κτιρίων σε ζώνες 

πλημμύρας 

− προσαρμογή των αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου και 

ενσωμάτωση του πλημμυρικού κινδύνου στα μελλοντικά σχέδια 

ανάπτυξης 

− προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης (π.χ. χώροι πρασίνου, ανοικτές 

αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) 

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 
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2.2 ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 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)  

− 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 ∆εκεµβρίου 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))  
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− 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). 
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

3.1 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, (σήµερα µάλιστα φαίνεται ότι εντείνονται λόγω της αλλαγής 

του κλίµατος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων) και εισάγει την έννοια του κινδύνου 

πληµµύρας; «είναι σκόπιµο και επιθυµητό να µειωθεί ο κίνδυνος των αρνητικών συνεπειών 

που συνδέονται µε τις πληµµύρες». 

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας 

καθορίζονται στόχοι που εστιάζουν :   

(α) στη µείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πληµµύρες έχουν :  

• στην ανθρώπινη υγεία,   

• το περιβάλλον 

• την πολιτιστική κληρονοµιά, και 

• τις οικονοµικές δραστηριότητες , και/ή 

 (β) στη µείωση των πιθανοτήτων πληµµύρας (µε κατασκευαστικά ή µη έργα) 

Η Oδηγία 2007/60 δεν εξειδικεύει τους στόχους των Σ∆ΚΠ ούτε δίνει και συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα επίτευξης τους. Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίσουν για τους 

στόχους διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας που θα θέσουν και για τα µέτρα που θα 

συµπεριλάβουν στα Σ∆ΚΠ. Υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν υψηλοί στόχοι που η 

ικανοποίησή τους να ξεπερνά τον ορίζοντα της 6ετίας του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων 

Πληµµύρας. 

Γενικά, θέµατα που τίθενται σχετικά µε τους στόχους διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας 

είναι τα εξής :  

1. Αρµόδιοι φορείς για την κατάρτιση των στόχων. Το κεντρικό επίπεδο εξασφαλίζει την 

αντικειµενικότητα ενώ το αποκεντρωµένο επίπεδο έχοντας καλύτερη γνώση των τοπικών 

συνθηκών µπορεί να εξασφαλίσει ίσως καλύτερα την επίτευξη και την αποδοχή των 

στόχων από την τοπική κοινωνία. Μία πρακτική που εφαρµόζεται είναι οι κατευθύνσεις 

των στόχων να τίθενται σε κεντρικό επίπεδο ενώ σε τοπικό να λαµβάνονται οι αποφάσεις 

για το βαθµό προστασίας και την ποσοτικοποίηση των στόχων, όπως επίσης και για τον 

τρόπο υλοποίησης των στόχων. Μια άλλη πρακτική είναι η κεντρική διοίκηση να δίνει τις 
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κατευθύνσεις και τη µεθοδολογία κατάστρωσης των στόχων και στη συνέχεια αυτοί να 

αποφασίζονται από την αποκεντρωµένη διοίκηση. 

2. Γεωγραφική Μονάδα ισχύος των στόχων (ενιαίοι στόχοι/κατεύθυνση στόχων σε εθνικό 

επίπεδο, ή/και διαφοροποίηση ανά επαρχία ή δήµο ή ΠΣ∆ΚΠ) 

3. Η µορφή των στόχων. Μπορεί  να αναφέρονται σε διαδικασίες (π.χ. ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης των κατοίκων σε θέµατα κινδύνου πληµµύρας) ή σε συγκεκριµένους 

αποδέκτες (π.χ. προστασία συγκεκριµένων ευαίσθητων χρήσεων)  

4. Βαθµός ανάλυσης και επεξεργασίας των στόχων. Εφόσον υπάρχουν δεδοµένα µπορεί να 

υιοθετηθούν προσεγγίσεις ποσοτικοποίησης, ιεράρχησης και κατάρτισης 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των στόχων (χρησιµοποιώντας δείκτες αξιολόγησης). Τα 

περισσότερα κράτη µέλη προσδιορίζουν τους στόχους µε βάση ποιοτικά κριτήρια. 

5. ∆ιαδικασία οριστικοποίησης των στόχων ύστερα από ενηµέρωση και διαβούλευση µε 

τους ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους φορείς. 

6. Συνέργεια των στόχων διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας µε αυτούς της Οδηγίας 

Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ). Οι στόχοι της ∆ΚΠ πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη τους τόσο την κατάσταση των υδάτινων σωµάτων όπως και τους στόχους και τα 

µέτρα που έχουν καθοριστεί για κάθε υδάτινο σώµα στο πλαίσιο των Σχεδίων ∆ιαχείρισης 

Λεκανών Απορροής Ποταµών. Πέραν της µείωσης του κινδύνου πληµµύρας µπορεί να 

συµβάλουν επίσης και στην επίτευξη της καλής κατάστασης των ΥΣ (win-win στόχοι), 

µπορεί όµως να οδηγούν και σε εξαιρέσεις ως προς τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Ύδατα. 

7. Υπολογισµός και εκτίµηση όλων των λοιπών παραµέτρων που σχετίζονται και 

επηρεάζονται από τους στόχους διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας (κοινωνικοί, 

οικονοµικοί παράµετροι κα προτεραιότητες σε κάθε ΠΣ∆ΚΠ). 

Μέχρι σήµερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει αναπτυχθεί ενιαία µεθοδολογία για τον 

προσδιορισµό στόχων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας. Έτσι, παρατηρείται  µεγάλη 

διαφορά στις προσεγγίσεις µεταξύ των κρατών µελών. Ορισµένες χώρες όπως π.χ. η Γαλλία 

αποφασίζει τους στόχους σε εθνικό επίπεδο (κατάρτιση εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων 

πληµµύρας) και επιβάλει περιορισµούς στους τοπικούς φορείς (παρατηρείται έτσι το 

φαινόµενο η ένωση δήµων και κοινοτήτων να αντιδρά στην εθνική πολιτική για τις πληµµύρες 

υπερασπιζόµενη τα τοπικά συµφέροντα έναντι του κεντρικού σχεδιασµού). Άλλες χώρες πάλι, 

όπως το Ηνωµένο Βασίλειο λαµβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις θέσεις των πολιτών και 

των τοπικών φορέων (το πολιτικό κόστος) και έτσι επιτρέπουν π.χ. την ανάπτυξη ιδιωτικών 

δραστηριοτήτων µέσα στην πληµµυρική κοίτη εφόσον ο ιδιώτης αναλαµβάνει το κόστος και 

την ευθύνη προστασίας της περιουσίας του (βλ. συµπεράσµατα Workshop `WGF and STAR-

FLOOD Objectives, Measures and Prirotisation). 

Σε ερευνητικό επίπεδο το θέµα της επιλογής κατάλληλων στόχων για τη ∆ιαχείριση των 

Κινδύνων Πληµµύρας σύµφωνα µε το πνεύµα της Οδηγίας αντιµετωπίζει το ερευνητικό 

ευρωπαϊκό έργο STAR-FLOOD “STrengthening And Redesigning European FLOOD risk 

practices: Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements” (FP7). Το 
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έργο στοχεύει (2012-2016) στην µελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και κατάρτιση πολιτικών για 

την καλύτερη αντιµετώπιση των κινδύνων πληµµύρας από τους ποταµούς στις αστικές 

περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος αναµένεται ότι θα 

υποστηρίξουν τη χάραξη πολιτικής και τη θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων και οδηγιών σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε θέµατα διαχείρισης των κινδύνων 

πληµµύρας και για την ανάπτυξη του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3-1) δίδονται ενδεικτικά στόχοι που έχουν τεθεί σε 

διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ µε βάση τα δηµοσιοποιηµένα Προκαταρκτικά Σ∆ΚΠ και στοιχεία 

που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της Συνάντηση Εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες στις 18/03/2014, για τους Στόχους, τα Μέτρα και την Ιεράρχησή τους που 

διοργάνωσαν η Οµάδα Εργασίας Πληµµύρες της Κοινής Στρατηγικής Εφαρµογής της 

Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα και το ερευνητικό πρόγραµµα STAR-FLOOD.  

Πίνακας 3-1: Στόχοι για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας  που έχουν τεθεί από 

Κράτη Μέλη της ΕΕ 

Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Χώρα 

Αποφυγή/Πρόληψη νέων κινδύνων  
Γερμανία, Αυστρία, Διεθνής Επιτροπή για την 

προστασία του Ρήνου, Σκωτία  

Πρόληψη κινδύνων  Σκωτία 

Μείωση υφιστάμενων κινδύνων   

Γερμανία, Ιρλανδία, Σκωτία, Αυστρία, 

Σλοβακία, Επιτροπή για την προστασία του 

Ρήνου, Ηνωμένο Βασίλειο 

Αύξηση της ασφάλειας των πολιτών  Γαλλία 

Σταθεροποίηση σε πρώτο στάδιο και μείωση σε 

δεύτερο στάδιο του κόστους των ζημιών 
Γαλλία 

Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των 

πληγέντων περιοχών 
Γαλλία, Αυστρία 

Μείωση αρνητικών συνεπειών κατά το επεισόδιο 

πλημμύρας 

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Επιτροπή για 

την προστασία του Ρήνου 

Μείωση αρνητικών συνεπειών μετά το επεισόδιο 

πλημμύρας 

Γερμανία, Επιτροπή για την προστασία του 

Ρήνου 

Συγκράτησης της αύξησης των κινδύνων 

πλημμύρας 
Πολωνία 

Διατήρηση και αύξηση της υδρολογικής απόκρισης 

των περιοχών 
Πολωνία 

Η πρόληψη/αποφυγή αύξησης της ανάπτυξης σε 

περιοχές ευάλωτες σε πλημμύρες 
Πολωνία 
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Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Χώρα 

Προώθηση βιώσιμων χρήσεων γης σε ευάλωτες 

περιοχές  
Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο 

Εξασφάλιση προστασία έναντι πλημμύρας 

περιόδου επαναφοράς 100 ετών πλημμύρες, να 

μην υπάρχουν κατοικίες σε ζώνες πλημμύρας για 

Τ100 έτη, να μην κινδυνεύουν ρυπογόνες 

δραστηριότητες από πλημμύρες συχνότητας 250 

ετών) 

Φιλανδία, Γερμανία 

Ευαισθητοποίηση των κατοίκων, Ενημέρωση για 

τον κίνδυνο 
Ηνωμένο Βασίλειο , Αυστρία 

Εξασφάλιση ενός τεχνικο-οικονομικά βιώσιμου 

επιπέδου προστασίας  
Ηνωμένο Βασίλειο  

Εφαρμογή σχεδίων ανάσχεσης πλημμύρας στην 

ανάντη λεκάνη 

Ηνωμένο Βασίλειο , Ιρλανδία, Επιτροπή για 

την προστασία του Ρήνου 

Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των 

ποταμών όπου είναι δυνατόν 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ Ιρλανδία 

Πηγή :Ημερίδα Εργασίας WG F – STAR FLOOD Objectives, Measures and Prioritization  

3.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ∆ΚΠ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

3.2.1 Συνιστώσες κινδύνου  

Στρατηγικός στόχος της ∆ιαχείρισης 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 είναι οικονοµικά εφικτός2. 

Ο «Kίνδυνος Πληµµύρας» όπως ορίζεται στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ, (Άρθρο 2(2)), προκύπτει 

από το συνδυασµό (βλ. Σχήµα 3-1) :  

(α) της πιθανότητας να λάβει χώρα και της έντασης της πληµµύρας, ή αλλιώς της 

«Επικινδυνότητας Πληµµύρας», όπου «η Επικινδυνότητα Πληµµύρας» ορίζεται ως η 

δυνατότητα εµφάνισης πληµµύρας συγκεκριµένης πιθανότητας υπέρβασης σε 

συγκεκριµένο χώρο και  

                                                      
2 Σύµφωνα µε το Άρθρο 7(3) της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ τα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας 
λαµβάνουν υπόψη συναφείς πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη. 
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(β) των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες, που συνδέονται µε την 

πληµµύρα (Άρθρο 2.(2)). 

 

Σχήμα 3-1 : Βήματα εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου 

 

 

 

Σύµφωνα µε την ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή [http://ipcc-

wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-Chap2_FINAL.pdf], αλλά και γενικότερα τη διεθνή 

επιστηµονική κοινότητα που ασχολείται µε την ανάλυση των φυσικών καταστροφών και την 

κλιµατική αλλαγή, καθοριστικοί παράγοντες για τη διαµόρφωση των δυνητικών επιπτώσεων 

από τα ακραία καιρικά φαινόµενα (και τις πληµµύρες) είναι :  

− η έκθεση (exposure) στην πληµµύρα, και 

− η τρωτότητα (vulnerability) στην πληµµύρα.  

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.  



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.3 : Καθορισµός Κατάλληλων Στόχων για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 
Πληµµύρας  

  

 

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 3-23 

   

Η τρωτότητα εξαρτάται από την ευαισθησία/ (susceptibility) των εκτιθέµενων στοιχείων στην 

πληµµύρα αλλά και από την προσαρµοστικότητά τους σε συνθήκες πληµµύρας3. Η έννοια της 

προσαρµοστικότητας/ανθεκτικότητας στην πληµµύρα (resilience) αποδίδει την ικανότητα 

ενός συστήµατος (οικονοµικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού) (α) να διατηρεί ικανοποιητικά 

επίπεδα απόδοσης ακόµα και σε περιπτώσεις πληµµύρας και (β) να επανέρχεται γρήγορα 

στα αρχικά επίπεδα απόδοσης ή/και σε αναβαθµισµένα επίπεδα απόδοσης. H 

προσαρµοστικότητα/ανθεκτικότητα, στο πνεύµα της Οδηγίας για τις πληµµύρες θεωρείται 

πολύ σηµαντική παράµετρος στην αντιµετώπιση των κινδύνων πληµµύρας. 

Μία άλλη παράµετρος που διαµορφώνει το µέγεθος των επιπτώσεων είναι και η αξία των 

αποδεκτών που θίγονται (WGF :Resource document on flood risk management, economics 

and decision making supprot). Έτσι :  

Kίνδυνος = Επικινδυνότητα * (Έκθεση * Τρωτότητα * Aξία αποδεκτών που θίγονται) 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεδοµένου ότι η αξία των θιγόµενων αποδεκτών είναι 

δεδοµένη και δεν αποτελεί παράµετρο της διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας, µείωση των 

κινδύνων που σχετίζονται µε τις πληµµύρες µπορεί να επιτευχθεί µέσω των τριών παρακάτω 

γενικών στόχων διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας (βλ. Σχήµα 3-2) :  

− µείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας  

− περιορισµό της Έκθεσης (exposure) στην πληµµύρα  

− µείωση της Τρωτότητας (vulnerability) στην πληµµύρα  

 

Σχήμα 3-2: Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τρεις παραπάνω Γενικοί Στόχοι ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας εξειδικεύονται για την 

Λεκάνη Απορροής Ποταµού της Κύπρου λαµβάνοντας υπόψη :  

                                                      
3 Σηµειώνεται ότι στη βιβλιογραφία δίνονται διάφοροι ορισµοί της τρωτότητας που διαφέρουν µεταξύ 
τους, γενικά όµως είναι αποδεκτό ο όρος αυτός ορίζει τη «δυνητική απώλεια» 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
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− Τα χαρακτηριστικά, τα αίτια και τους µηχανισµούς πληµµύρας, όπως εκδηλώνονται στις 

19 Π∆ΣΚΠ που εξετάζονται. (Παραδοτέο 4.2 παρούσας µελέτης).  

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 στις Π∆ΣΚΠ 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. Πεδιαίος, 

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, όπως 

αναλύονται στο Παραδοτέο 4.2 της παρούσας µελέτης. Οι Π∆ΣΚΠ 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 Π∆ΣΚΠ βιοµηχανικές ζώνες. ∆εν 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 συντηρητικών παραδοχών υπέρ της ασφαλείας (π.χ. 

θεωρήθηκε ότι οι ανάντη ταµιευτήρες είναι γεµάτοι όταν συµβαίνει η πληµµύρα και δεν 
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συµµετέχουν σηµαντικά στην ανάσχεση της πληµµυρικής αιχµής. λαµβάνοντας υπόψη ότι 

στους σκοπούς λειτουργίας των ταµιευτήρων δεν περιλαµβάνεται η πληµµυρική 

ανάσχεση). 

− Τα γεωµορφολογικά, γεωλογικά, υδρολογικά χαρακτηριστικά των Π∆ΣΚΠ 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 Π∆ΣΚΠ. 

Η Κύπρος λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, του ανάγλυφου και του µεγέθους της 

δηµιουργεί ειδικές δεσµεύσεις ως προς τον καταµερισµό των χρήσεων και την αξιοποίηση 

των εδαφών.  

3.2.2 Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας 

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 Π∆ΣΚΠ που έχουν προσδιοριστεί, ο στόχος «Μείωση της 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας» συγκεκριµενοποιείται ως εξής :  
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«Μείωση της Επικινδυνότητας ώστε να εξασφαλίζεται, όπου είναι δυνατόν, σε ήδη 

ανεπτυγµένες περιοχές ή σε νέες περιοχές ανάπτυξης (υπό προγραµµατισµό) 

προστασία έναντι πληµµύρας πιθανότητας εµφάνισης 20έτη» 

Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :  

� Α1 : Ανάσχεση υδάτων, όπου είναι δυνατόν, σε θέσεις ανάντη ή εντός της Π∆ΣΚΠ 
(κατασκευή αναβαθµών και ταµιευτήρων ανάσχεσης, ρύθµιση ταµιευτήρων) 

� A2: Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των υδατορεµάτων, όπου και στο 

βαθµό που είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας υδατορευµάτων και οδών 

αποστράγγισης (αντιπληµµυρικά έργα, έργα καθαρισµού, έργα αναβάθµισης οδικών 

διαβάσεων και αποκατάσταση συνέχειας υδατορεµάτων). 

3.2.3 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  

Λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις συνθήκες πληµµύρας στην Κύπρο καθώς επίσης 

και τα χαρακτηριστικά των Π∆ΣΚΠ που έχουν προσδιοριστεί, ο στόχος «Μείωση της Έκθεσης 

στην Πληµµύρα» συγκεκριµενοποιείται ως εξής :  

«Μείωση της Έκθεσης στην Πληµµύρα, στις νέες περιοχές ανάπτυξης αστικών 

περιοχών, εντός του πληµµυρικού πεδίου των 20ετών και της εγκατάστασης 

ευαίσθητων και ρυπογόνων χρήσεων εντός του πληµµυρικού πεδίου των 100 ετών».  

Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :  

� B1 : Xωροταξική Ανάπτυξη µε µείωση της έκθεσης στην πληµµύρα των κοινωνικών 

υποδοµών και των ρυπογόνων χρήσεων εντός του πληµµυρικού πεδίου των 100 

ετών 

� B2 : Μείωση της Έκθεσης στην πληµµύρα στις νέες περιοχές ανάπτυξης αστικών 

περιοχών εντός του πληµµυρικού πεδίου των 20 ετών κατά τον πολεοδοµικό και 

χωροταξικό σχεδιασµό. 
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3.2.4 Στόχος Γ : Μείωση της Τρωτότητας στην Πληµµύρα 

Η τρωτότητα αναφέρεται στο βαθµό που επηρεάζονται τα στοιχεία του ανθρωπογενούς και 

φυσικού περιβάλλοντος από την πληµµύρα. Η τρωτότητα σχετίζεται µε την ευαισθησία των 

στοιχείων, το πόσο ευάλωτα και ανθεκτικά ή/ µη είναι αυτά σε φαινόµενα πληµµύρας και 

αποτελεί σήµερα µια κρίσιµη παράµετρο στη διαχείριση του κινδύνου πληµµύρας. Σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναγνωρίζεται  ότι τα φαινόµενα πληµµύρας δεν µπορεί να 

αποφευχθούν και ότι οι κοινότητες πρέπει να προσαρµόζονται σε αυτά.  

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  

Λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις συνθήκες πληµµύρας στην Κύπρο, καθώς επίσης 

και τα χαρακτηριστικά των Π∆ΣΚΠ που έχουν προσδιοριστεί, ο στόχος «Μείωση της 

Τρωτότητας στην Πληµµύρας» συγκεκριµενοποιείται ως εξής :  

«Μείωση της Τρωτότητας στην πληµµύρα όλων των δραστηριοτήτων που βρίσκονται 

εντός των Π∆ΣΚΠ».  

Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας :  

� Γ1: Προσαρµογή των νέων κατασκευών εντός του πληµµυρικού πεδίου 20 ετών ώστε να 

είναι ανθεκτικές και λιγότερο ευάλωτες σε συνθήκες πληµµύρας 

� Γ2 : Bελτίωση της γνώσης για τον πληµµυρικό κίνδυνο και τους µηχανισµούς πληµµύρας 

για όλες τις πιθανές πληµµύρες 

� Γ3 : Αύξηση της ετοιµότητας για προστασία υφιστάµενων ευαίσθητων κοινωνικών 

υποδοµών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων εντός του πληµµυρικού πεδίου των 100 

ετών ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν συνθήκες πληµµύρας 

� Γ4 : Ενίσχυση της ετοιµότητας φορέων, υπηρεσιών και κατοίκων για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της πληµµύρας  

� Γ5 : Βελτίωση των µηχανισµών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών.  
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3.3 EΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 19 Π∆ΣΚΠ 

Για την εξειδίκευση των στόχων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας στις 19 Π∆ΣΚΠ 

λαµβάνονται υπόψη :  

1. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας 

στις 19 Π∆ΣΚΠ, που δίνονται στο Παραδοτέο 4.2 “Προπαρασκευαστικές 

Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας 

(Σ∆ΚΠ) - Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης και Επιπτώσεων από Πληµµύρες στις 

Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου πληµµύρας”, 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 Π∆ΣΚΠ 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, που 

δίνονται στο Παραδοτέο 4.2 “Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) - Αξιολόγηση Υφιστάµενης 

Κατάστασης και Επιπτώσεων από Πληµµύρες στις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού 

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. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν εξειδικεύονται, όπου απαιτείται, οι άξονες 

προτεραιότητας των στόχων ∆ΚΠ σε κάθε Π∆ΣΚΠ. Η εξειδίκευση αφορά κυρίως σε 

γεωγραφικό προσδιορισµό των αξόνων προτεραιότητας του Στόχου Α «Μείωση της 

επικινδυνότητας πληµµύρας». Οι άξονες αυτοί οριστικοποιήθηκαν ύστερα από διαβούλευση 
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όπου ελήφθησαν 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, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας Βασικό 

Νόµο του 2010 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Άρθρο 10(1)).  

3.3.1 EΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

3.3.1.1 Π∆ΣΚΠ C01_ΠΕ∆ΙΑΙΟΣ 

Ο π. Πεδιαίος, στο τµήµα που αντιστοιχεί στη Π∆ΣΚΠ C01, εξασφαλίζει σήµερα ικανοποιητική 

προστασία έναντι πληµµύρας 20ετίας, σε όλο σχεδόν το µήκος των 25km, εκτός από κάποια 

σχετικά λίγα τµήµατα όπου συµβαίνουν υπερχειλίσεις. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει δυνατότητα 

να γίνουν οι κατάλληλες παρεµβάσεις ώστε να επιτευχθεί προστασία έναντι πληµµύρας 

συχνότητας περιόδου επαναφοράς 20ετίας σε όλο το µήκος του ποταµού. 

Οι µηχανισµοί πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C01 π. Πεδιαίος 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). Αυτό σηµαίνει ότι η εξασφάλιση επαρκών ελεύθερων χώρων 

εκατέρωθεν του π. Πεδιαίου είναι σηµαντική για την αντιπληµµυρική προστασία των 

υπόλοιπων περιοχών.  

Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C01_Ποταµός Πεδιαίος εξειδικεύονται ως εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας υψηλής πιθανότητας εµφάνισης (Τ=20 έτη). Οι άξονες προτεραιότητας 

του στόχου αυτού εξειδικεύονται ως εξής :  

� A1: Ανάσχεση υδάτων, ανάντη του κλάδου C01 στη θέση του ταµιευτήρα Ταµασσού. 

�A2: Αύξηση παροχετευτικότητας κλάδου C01, κατάντη της Χ.Θ. 21+000 έως την 

11+500 και στο τµήµα από τη Χ.Θ. 1+270 έως 0+923. 

3.3.1.2 Π∆ΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ 

Ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι µικρότερος της 

περιόδου επαναφοράς 20 ετών σχεδόν σε όλο το µήκος του εξεταζόµενου τµήµατος. Λόγω 

της πυκνοδοµηµένης φύσης της περιοχής αλλά και του ότι το µεγαλύτερο τµήµα είναι ήδη 

κλειστό, η δυνατότητα να γίνουν οι κατάλληλες παρεµβάσεις έτσι ώστε ο βαθµός προστασίας 

που εξασφαλίζεται να αυξηθεί και να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας έναντι πληµµύρας 
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συχνότητας περιόδου επαναφοράς 20ετίας σε όλο το µήκος του είναι εξαιρετικά 

περιορισµένη. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C02 π. Κλήµος 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 αλλά και της εισόδου των δύο 

κλειστών τµηµάτων. 

Οι χρήσεις που θίγονται είναι οι ζώνες προστασίας του π. Κλήµου, ζώνες κατοικίας (περιοχές 

µε µονοκατοικίες µέχρι τρεις ορόφων) καθώς και εµπορικές χρήσεις. Θίγονται επίσης και 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στην Βιοµηχανική Περιοχή του Αγίου ∆οµετίου (στην κατάντη 

περιοχή του εξεταζόµενου τµήµατος). 

Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C02_Παραπόταµος Κλήµος εξειδικεύονται ως 

εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να αυξηθεί ο βαθµός 

προστασίας έναντι πληµµύρας. Οι άξονες προτεραιότητας του στόχου αυτού 

εξειδικεύονται ως εξής :  

� A1: Ανάσχεση πληµµύρας ανάντη της εισόδου του πρώτου κλειστού τµήµατος στη 

Χ.Θ. 3+410 καθώς και στη λεκάνη απορροής (π.χ. στην περιοχή του παλαιού 

Αεροδροµίου Λευκωσίας) . 

� A2 : Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που 

είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας, ανάντη της Χ.Θ. 5+112 και 

κατάντη της Χ.Θ. 0+290. Ιδιαίτερα έχει µεγάλη σηµασία η διαµόρφωση της 

ανοιχτής διατοµής ανάντη της εισόδου του µεγαλύτερου κλειστού τµήµατος (από 

Χ.Θ. 3+410 έως Χ.Θ. 3+923) ώστε να µην διαµορφώνονται συνθήκες 

υπερχείλισης.  

3.3.1.3 Π∆ΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ 

Ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι σαφώς µικρότερος 

της περιόδου επαναφοράς 20 ετών, όπου το εύρος κατάκλυσης είναι σηµαντικό. Στην 

πληµµύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης κατάντη της γέφυρας της οδού 

Γρίβα ∆ιγενή όπου η κοίτη αρχικά είναι πολύ στενή και αµέσως µετά διευρύνεται µε τέτοιο 

τρόπο που στην πραγµατικότητα δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί.  

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).  

Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο 

ορόφων) καθώς και καλλιέργειες. 
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Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C03_Παραπόταµος Μέρικα εξειδικεύονται ως 

εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να αυξηθεί ο βαθµός 

προστασίας έναντι πληµµύρας. Οι άξονες προτεραιότητας του στόχου αυτού 

εξειδικεύονται ως εξής :  

� A2: Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που 

είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας, υδατορεύµατος παρ. Μέρικα 

κατάντη της Χ.Θ. 1+708. Κυρίως απαιτείται η αποκατάσταση της συνέχειας των 

δευτερευόντων ρεµάτων µε κατεύθυνση από το Νότο που συµβάλλουν στον 

κεντρικό κλάδο και η εφαρµογή της υπό επικαιροποίηση µελέτης του masterplan 

της περιοχής. 

3.3.1.4 Π∆ΣΚΠ C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 

Ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι µικρότερος της 

περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Στην πληµµύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της 

κοίτης όπου υπάρχουν στενώσεις αυτής συνδυασµένες µε ανυψώσεις της στάθµης ροής 

ανάντη από διαβάσεις (κυρίως οχετοί) περιορισµένης παροχετευτικότητας. Οι οδικές γέφυρες 

δεν κατακλύζονται αλλά, και σύµφωνα µε το σχεδιασµό λειτουργίας τους, όλοι οι χαµηλοί 

οχετοί κάτω από ιρλανδικές διαβάσεις κατακλύζονται. ∆εν κατακλύζεται ο χώρος στάθµευσης 

του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. Από τα ανάντη και έως τη γέφυρα της Α1 οι κατακλύσεις είναι 

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

– βιοτεχνική δραστηριότητα. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C04 π. Καλόγερος 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. 

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 που όµως 

είναι προς το παρόν αδόµητες), βιοµηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές (κυρίως στα κατάντη του 

ρέµατος στις πληµµύρες 100ετίας και 500ετίας) καθώς και αγροτικές περιοχές.  

Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C04_Καλόγερος εξειδικεύονται ως εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να αυξηθεί ο βαθµός 

προστασίας έναντι πληµµύρας. Οι άξονες προτεραιότητας εξειδικεύονται ως εξής :  

� A1: Ανάσχεση πληµµύρας στο ρ. Καλόγερο µε κατασκευή λίµνης κατακράτησης µε 

ελεγχόµενη εκροή. 

� A2: Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που είναι δυνατόν, 

και αύξηση παροχετευτικότητας υδατορέµατος Καλόγερου κατάντη της 

Χ.Θ. 3+405 (κατάντη οδού ∆. Βικέλα) ώστε αν µειωθούν οι κατακλύσεις εντός της 

βιοµηχανικής/βιοτεχνικής ζώνης. 
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3.3.1.5 Π∆ΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ – 
ΚΑΤΟΥΡΗΣ 

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

ικανοποιητική εκτός από λίγες περιπτώσεις και µόνο στις πληµµύρες των 100 και 500 ετών. 

Στην πληµµύρα 20ετίας δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα.  

Ο µηχανισµός πληµµύρας, εφόσον συµβαίνει, στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C05 π. Μέρικας 

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, όµως οι δύο αυτοί κλάδοι δεν υπερχειλίζουν στην 20ετία.  

Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C05_Μέρικας και Παραπόταµοι Κούτης - 

Κατούρης εξειδικεύονται ως εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας υψηλής πιθανότητας εµφάνισης (Τ=20 έτη). Οι άξονες προτεραιότητας 

του στόχου αυτού εξειδικεύονται ως εξής :  

� A2: Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που είναι δυνατόν, 

και αύξηση παροχετευτικότητας του κύριου κλάδου του π. Μέρικα κυρίως στις 

θέσεις των εγκάρσιων τεχνικών έργων (χαµηλών γεφυρών και οχετών) τα οποία 

κατακλύζονται. 

3.3.1.6 Π∆ΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ 

Για την πληµµύρα 20ετίας φαίνεται καταρχάς ότι ο κλάδος του π. Άλυκου βρίσκεται σε πολύ 

καλή κατάσταση αφού γενικά δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες υπερχειλίσεις ούτε της κοίτης ούτε 

και των τεχνικών. Στον π. Αλµυρό όµως, ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα 

έναντι πληµµύρας είναι µικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Σηµαντικότερα 

προβλήµατα παρουσιάζονται στο ανάντη τµήµα, ιδιαίτερα κατάντη της οδού Λεµεσού και 

εντός του πυρήνα της βιοµηχανικής περιοχής Ιδαλίου, όπου, αφενός η κοίτη παρουσιάζει 

µαιανδρική µορφή και αφετέρου παρουσιάζει πυκνή βλάστηση από καλάµια. Επιπλέον, ότι η 

παροχετευτικότητα των τεχνικών έργων δεν είναι η ενδεδειγµένη οδηγώντας σε υπερχειλίσεις. 

Η ιδιαιτερότητα της περιοχής έγκειται στο γεγονός ότι η κοίτη του π. Αλµυρού – Άλυκου σε 

όλη την περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει στην περιοχή NATURA SCI µε κωδικό CY2000002 

Άλυκος Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C06 π. Αλµυρός - Άλυκος 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. 
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Οι χρήσεις που θίγονται, εκτός από τις ζώνες προστασίας των π. Αλµυρού και Άλυκου, είναι 

κατά βάση βιοµηχανικές. Κατακλύζονται σηµαντικές επιφάνειες βιοµηχανικών ζωνών 

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

µικρές αγροτικές εκτάσεις θίγονται κυρίως στα σενάρια της 100ετίας και 500ετίας. ∆εν 

επηρεάζονται καθόλου ζώνες κατοικίας. 

Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C06_Αλµυρός - Άλυκος εξειδικεύονται ως εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας υψηλής πιθανότητας εµφάνισης (Τ=20 έτη). Οι άξονες προτεραιότητας 

του στόχου αυτού εξειδικεύονται ως εξής :  

� A1:  Ανάσχεση υδάτων ανάντη της Π∆ΣΚΠ C06 ιδίως στην λεκάνη απορροής του 

κλάδου του π. Αλµυρού ώστε να µειωθεί ο πληµµυρικός όγκος και η πληµµυρική 

αιχµή. 

� A2:  Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας στα τµήµατα που φαίνεται ότι έχει 

µειωθεί η διατοµή λόγω διαφόρων παρόχθιων πιέσεων, όπου και στο βαθµό που 

είναι δυνατόν, και αύξηση της παροχετευτικότητας του π. Αλµυρού κατάντη της 

Χ.Θ. 4+500 έως το τέλος του εξεταζόµενου τµήµατος ώστε να ελαχιστοποιηθούν 

οι υπερχειλίσεις της 20ετίας στη βιοµηχανική περιοχή Ιδαλίου. 

3.3.1.7 Π∆ΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ 

Εξασφαλίζεται γενικά προστασία έναντι πληµµύρας 20ετίας σε όλο το µήκος του π. Γιαλιά 

εντός της Π∆ΣΚΠ. Οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 20ετίας είναι ελάχιστες. Ο µηχανισµός 

πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C08 π. Γιαλιάς 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 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 για την πληµµύρα 20ετίας. Επίσης θίγονται 

µικρής έκτασης καλλιέργειες.  

Οι στόχοι ∆ΚΠ για την περιοχή Π∆ΣΚΠ C08_Γιαλιάς εξειδικεύονται ως εξής :   

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας, µε άξονες προτεραιότητας : 

� Α1 : Μείωση επιφανειακής απορροής στη λεκάνη του π. Γιαλιά ώστε να εξασφαλίζεται 

και στο µέλλον η πολύ καλή κατάσταση του π. Γιαλιά σε σχέση µε τις 

πληµµύρες. 

� Α1 : Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που είναι δυνατόν, 

και αύξηση της παροχετευτικότητας του π. Γιαλιά κυρίως στο κατάντη τµήµα που 

διέρχεται µέσα στον οικιστικό ιστό του Ιδαλίου όπου παρουσιάζονται µικρές 

υπερχειλίσεις στην 20ετία. 
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3.3.1.8 Π∆ΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 

Το ρέµα της Π∆ΣΚΠ C18_ Κοµήτης-Αστροµερίτης ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις 

συνθήκες πληµµύρας 20ετίας ενώ στις συνθήκες πληµµύρας 100ετίας και 500ετία η 

υφιστάµενη διατοµή και τα τεχνικά διάβασης δεν µπορούν να παροχετεύσουν την πληµµυρική 

αιχµή. Σηµαντικό τµήµα του ρέµατος έχει εγκιβωτιστεί σε κλειστή διατοµή ενώ δεν 

εξασφαλίζεται η σύνδεση των επιφανειακών απορροών κατά µήκος του κλειστού τµήµατος µε 

αυτό, ενώ στις θέσεις διέλευσης µε τοπικές οδούς ευνοείται η εκδήλωση πληµµυρών. 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. Στις συνθήκες πληµµύρας 20ετίας οριακά θίγονται λίγες 

κατοικίες. ∆εν υπάρχουν θεσµοθετηµένες ζώνες προστασίας του π. Κοµήτη (πέραν βεβαίως 

τα κλειστά τµήµατα) και η κοίτη του ποταµού παρουσιάζεται κυρίως ως οικιστική ζώνη. 

Οι στόχοι ∆ΚΠ για την περιοχή Π∆ΣΚΠ C18_Κοµήτης - Αστροµερίτης εξειδικεύονται ως εξής :   

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας, µε άξονες προτεραιότητας : 

� Α2 : Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας µε επαναφορά της ανοιχτής διατοµής στο 

καλυµµένο τµήµα, όπου και στο βαθµό που είναι δυνατόν, και αύξηση της 

παροχετευτικότητας του π. Κοµήτη ανάντη της Χ.Θ. 2+030 και κατάντη της Χ.Θ. 

0+600. 

3.3.2 EΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

3.3.2.1 Π∆ΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ-ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

O βαθµός προστασίας έναντι πληµµύρας που εξασφαλίζεται σήµερα στην Π∆ΣΚΠ 

C07_Ποταµός εισροής & λίµνη Παραλιµνίου είναι σαφώς µικρότερος της περιόδου 

επαναφοράς 20 ετών. Ο µηχανισµός είναι η φυσική υπερχείλιση. Η υφιστάµενη διατοµή του 

ρ. Βαθύ δεν επαρκεί για να παροχετεύσει την πληµµυρική αιχµή της 20ετίας. Γύρω από τη 

λίµνη Παραλίµνι στην πληµµύρα 20ετίας δεν καταγράφονται κατακλύσεις, όµως συµβαίνουν 

κατακλύσεις στην πληµµύρα 100ετίας και 500ετίας.  

Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν οι κατάλληλες παρεµβάσεις (διαµόρφωση κοίτης στο τµήµα 

ανάντη της Χ.Θ. 1+266 και διερεύνηση δυνατότητας ανάσχεσης στο τµήµα αυτό –το τµήµα 

αυτό δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί και υπάρχουν οι εκτάσεις για µια τέτοια λύση) έτσι ώστε ο 

βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται να αυξηθεί και να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας 

έναντι πληµµύρας συχνότητας περιόδου επαναφοράς 20ετίας. 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.3 : Καθορισµός Κατάλληλων Στόχων για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 
Πληµµύρας  

  

 

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 3-35 

Ο θιγόµενος πληθυσµός στην περίπτωση της πληµµύρας 20ετίας είναι µικρός, ενώ γίνεται 

σηµαντικός στην πληµµύρα 100ετίας και ακόµα περισσότερο της 500ετίας. ∆εν 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. 

Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C07_Ποταµός εισροής & λίµνη Παραλιµνίου 

εξειδικεύονται ως εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας υψηλής πιθανότητας εµφάνισης (Τ=20 έτη). Οι άξονες προτεραιότητας 

του στόχου αυτού εξειδικεύονται ως εξής :  

� A1: Ρύθµιση αποχέτευσης υδάτων λίµνης Παραλιµνίου για εξασφάλιση προστασίας 

έναντι πληµµύρας 100ετίας στην περιοχή γύρω από τη λίµνη Παραλιµνίου 

� A2: Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που 

είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας του ρέµατος Βαθύ, ανάντη της 

Χ.Θ. 1+266, στο τµήµα που βρίσκεται µέσα σε µη ανεπτυγµένη πολεοδοµική 

ζώνη. 

3.3.3 EΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

3.3.3.1 Π∆ΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗ∆ΕΙΑΣ 

Ο βαθµός προστασίας έναντι πληµµύρας που εξασφαλίζεται σήµερα στην Π∆ΣΚΠ 

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

− Ο κλάδος C09_1 δεν µπορεί να παροχετεύσει την πληµµύρα 20ετίας. 11 οδικές διαβάσεις 

κατά µήκος του κλάδου υπερχειλίζουν.   

− Ο κλάδος C09_2 ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 20ετίας σε ένα µεγάλο τµήµα πλην του 

κατάντη κλειστού τµήµατος που συµβάλει στον κλάδο C09_1. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι η παρεµπόδιση ροής (ανεπαρκής παροχετευτικότητα 

κλειστών τµηµάτων) και η φυσική υπερχείλιση. 

Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας 

(περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφων) και γεωργική γη. Eπίσης, κατακλύζεται ο 

αυτοκινητόδροµος που συνδέει τη Λάρνακα µε το Παραλίµνι καθώς και τοπικοί oδοί του 

οικισµού Ορµήδεια. ∆εν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονοµιά 

ούτε στις οικονοµικές δραστηριότητες πλην περιορισµένες στη γεωργία (καλλιέργειες σιτηρών 

και ελιές). 

Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C09_Ποταµός Ορµήδειας εξειδικεύονται ως εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη 

δυνατή προστασία έναντι πληµµύρας που µπορεί να προσφέρουν τα διευθετηµένα 
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ανοικτά τµήµατα του ποταµού Ορµήδειας. Οι άξονες προτεραιότητας του στόχου 

εξειδικεύονται ως εξής :  

� 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. 

3.3.3.2 Π∆ΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Ο βαθµός προστασίας έναντι πληµµύρας που εξασφαλίζεται σήµερα στην Π∆ΣΚΠ C10_ 

Αρχάγγελος Καµίτσης και Παραπόταµος για µεν τον κύριο κλάδο του π. Αραδίππου είναι 

µικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών για δε τον παραπόταµο (ρ. Αβδελλερού)  

καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες της 20ετίας. Προβλήµατα εµφανίζονται κυρίως στο µη 

διευθετηµένο τµήµα ανάντη της γέφυρας επί της Παύλου Μελά στη Χ.Θ. 5+221, όπου 

παρατηρείται υπερχείλιση και από τις δύο πλευρές του ποταµού, και στο υπόλοιπο τµήµα 

όµως εµφανίζονται προβληµατικά σηµεία. Εκτιµάται ότι µπορούν να γίνουν παρεµβάσεις στην 

κοίτη για την παροχέτευση της πληµµύρας 20ετίας, το κύριο όµως πρόβληµα που υπάρχει 

είναι η ανεπαρκής παροχετευτικότητα των οδικών διαβάσεων, κυρίως µέσα στον οικισµό 

Λιβάδια, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι η κυρίως η φυσική υπερχείλιση ενώ κατά θέσεις µπορεί ο 

µηχανισµός πληµµύρας να είναι και παρεµπόδιση της ροής λόγω έµφραξης της διατοµής 

(π.χ. γέφυρα επί της Μεσολογγίου στη Χ.Θ. 5+417 στον οικισµό Αραδίππου). 

Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας 

(περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφων), γεωργική γη και εµπορικές/βιοµηχανικές 

δραστηριότητες. Πέραν του τοπικού οδικού δικτύου των οικισµών Αραδίππου και Λιβάδια, 

στην πληµµύρα 100ετίας και 500ετίας, κατακλύζεται επιπλέον και ο αυτοκινητόδροµος που 

συνδέει τη Λάρνακα µε το Παραλίµνι. ∆εν 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). 

Οι στόχοι της ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C10_ Αρχάγγελος Καµίτσης και Παραπόταµος 

εξειδικεύονται ως εξής :  

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας, µε άξονες προτεραιότητας :  

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

C10_2 (π. Αβδελερρού). 
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� A2: Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που 

είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας κύριου C10_1 (π. Αραδίππου). 

3.3.3.3 Π∆ΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 

Ο βαθµός προστασίας έναντι πληµµύρας που εξασφαλίζεται σήµερα στην Π∆ΣΚΠ 

C11_Ποταµός Καµάρων είναι µικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Ειδικότερα :  

− H υφιστάµενη διατοµή του ρέµατος (διευθετηµένο και µη διευθετηµένο τµήµα) ανάντη της 

λεωφόρου Λεµεσού δεν επαρκεί για την παροχέτευση της πληµµύρας 20ετίας.  

− Στο τµήµα που αναπτύσσεται παράλληλα µε τις Αλυκές Λάρνακας, λόγω των 

υφιστάµενων διατάξεων εκτροπής της παροχής προς στις Αλυκές, η υφιστάµενη διατοµή 

προσεγγίζει τις ανάγκες της 20ετίας (µε κάποιες υπερχειλίσεις εντός της ζώνης 

προστασίας). 

− Στο κατάντη τµήµα η υφιστάµενη διατοµή του ρέµατος δεν επαρκεί για την παροχέτευση 

της 20ετίας. Συµβαίνει υπερχείλιση της κοίτης µόνο από τη δεξιά πλευρά. 

Προβλήµατα επίσης εµφανίζονται στις θέσεις των οδικών διαβάσεων όπου λόγω ανεπάρκειας 

της διατοµής των κατασκευών συµβαίνει υπερχείλιση και άνοδος της στάθµης αµέσως ανάντη 

των έργων. Επίσης, στο µη διευθετηµένο ανάντη τµήµα (περιοχή Αραδίππου) και στο 

χωµάτινο κανάλι κατά µήκος της Αλυκής αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση που επηρεάζει τη 

ροή.  

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).  

Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας 

(διώροφα και τριώροφα κτίσµατα και σε περιορισµένη έκταση και τετραώροφα), ενώ ένα 

µεγάλο µέρος των κατακλυζόµενων εκτάσεων, κατά µήκος της Αλυκής, αποτελούν ζώνη 

προστασίας. Πέραν του τοπικού οδικού δικτύου των Κυβερνητικών Οικισµών Ζήνων και 

Καµάρες, σε όλα τα σενάρια κατακλύζεται η οδική διάβαση επί της Λεωφόρου Λεµεσού, στο 

ύψος του υδραγωγείου Καµαρών. Επίσης, σε όλα τα σενάρια παρατηρείται κατάκλυση και 

παραµένοντα λιµνάζοντα νερά στη θέση του µνηµείου των Καµαρών που θεωρείται 

σηµαντική επίπτωση. Εκτιµάται ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

προστατευόµενη ζώνη από τις κατακλύσεις δεδοµένου ότι δεν κατακλύζονται ρυπογόνες 

δραστηριότητες. 

Οι στόχοι ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C11_Ποταµός Καµάρων εξειδικεύονται ως εξής :  

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας, µε άξονες προτεραιότητας : 

� A1:  Ανάσχεση υδάτων στο ανάντη τµήµα της λεκάνης απορροής του π. Καµάρων  
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� Α2 :  Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που 

είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας π. Καµαρών. 

3.3.4 EΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 

3.3.4.1 Π∆ΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ 

Σε όλο το µήκος του π. Κοσιηνά δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα για την πληµµύρα 

20ετίας. 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 τη 

Χ.Θ. 1+687m). Η συµπεριφορά του ρέµατος οφείλεται στο γεγονός ότι σε όλο το µήκος η 

κοίτη είναι ευρεία µε σαφή αναχώµατα προστασίας και επαρκεί για τη διόδευση της 

πληµµύρας τουλάχιστο της 20ετίας. 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 περιορισµένες καλλιέργειες.  

Ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C12 π. Κοσιηνάς 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 στόχοι ∆ΚΠ για την περιοχή Π∆ΣΚΠ C12_Κοσιηνάς εξειδικεύονται ως εξής :   

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας, µε άξονες προτεραιότητας : 

� Α2 : Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που 

είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας π. Κοσιηνά κατάντη της Χ.Θ. 

5+700 καθώς και όλου του δευτερεύοντος κλάδου. 

3.3.4.2 Π∆ΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ 

Σε όλο το ανάντη τµήµα του π. Λιµνάρκα (ανάντη της Χ.Θ. 1+500) δεν παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα προβλήµατα για την πληµµύρα 20ετίας. Εντούτοις σε µεγάλο τµήµα του κατάντη 

εξεταζόµενου τµήµατος (κατάντη της Χ.Θ. 1+500) υπάρχουν υπερχειλίσεις της κοίτης και 

κατακλύσεις παρόχθιων εκτάσεων. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα παρουσιάζονται κατάντη 

της Χ.Θ. 1+500 ενώ το κλειστό τµήµα υπερχειλίζει λόγω της ανεπάρκειας της διατοµής 

εισόδου να παραλάβει τις παροχές του π. Λιµνάρκα και του π. Αργάκι του Βασιλικού (το 

τελευταίο εκτρέπεται προς τον π. Λιµνάρκα στη θέση αυτή). Εκτός από τον ανάντη οχετό 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.3 : Καθορισµός Κατάλληλων Στόχων για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 
Πληµµύρας  

  

 

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 3-39 

κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών (δίπλα στο Παφιακό Στάδιο) όλα τα υπόλοιπα τεχνικά έργα 

κατακλύζονται ακόµα και στο σενάριο της πληµµύρας 20ετίας. 

Οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι τριών 

ορόφων) καθώς και τουριστικές περιοχές µε ξενοδοχεία έως και τριών ορόφων. Σε όλα τα 

υδρολογικά σενάρια υπερχειλίζουν σχεδόν όλες οι οδικές διαβάσεις. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C13 π. Λιµνάρκας 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 στόχοι ∆ΚΠ για την περιοχή Π∆ΣΚΠ C13_Λιµνάρκα εξειδικεύονται ως εξής :   

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας, µε άξονες προτεραιότητας : 

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

� Α2 : Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που 

είναι δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας π. Λιµνάρκα κατάντη της Χ.Θ. 

1+500. 

3.3.4.3 Π∆ΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΠΑΦΟΣ 

Για το ρέµα της ΠΣ∆ΚΠ 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 τα τεχνικά 

έργα διέλευσης υπερπηδούνται πρακτικά σε όλα τα σενάρια εκτός από τον πλέον ανάντη 

οχετό. 

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. 

Οι στόχοι ∆ΚΠ για την περιοχή Π∆ΣΚΠ C19_Αργάκι του Βασιλικού εξειδικεύονται ως εξής :   

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας, µε άξονες προτεραιότητας : 

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

µειωθεί η αιχµή της πληµµύρας που προκύπτει στην είσοδο του κατάντη, κλειστού 

τµήµατος εκτροπής προς τον π. Λιµνάρκα. 
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� Α2.1 : Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, όπου και στο βαθµό που είναι 

δυνατόν, και αύξηση παροχετευτικότητας π. Αργάκι του Βασιλικού κατάντη της 

Χ.Θ. 4+400 έως τη Χ.Θ. 3+500 που δεν είναι εµφανής η κοίτη του ρέµατος αλλά και 

στα τµήµατα που έχει καλυφθεί πλήρως η διατοµή (στο Κολυµβητήριο Πάφου και 

στο ΙΒ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης»). 

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

Χ.Θ. 0+690 όπου η κοίτη περιορίζεται µε ένα µικρό, ορθογωνικό αυλάκι. 

3.3.5 EΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

3.3.5.1 Π∆ΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

Ο π. Γερµασόγειας, στο τµήµα που αντιστοιχεί στη Π∆ΣΚΠ C14, εξασφαλίζει σήµερα 

ικανοποιητική προστασία έναντι πληµµύρας 20ετίας. Σε συνθήκες πληµµύρας 100ετίας και 

500ετίας παρατηρούνται κατακλύσεις εκατέρωθεν της κοίτης.  

Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι γενικά η φυσική υπερχείλιση ενώ παρεµπόδιση ροής 

καταγράφεται στη θέση της γέφυρας επί της οδού Ανδοκίδου το άνοιγµα της οποίας δεν 

επαρκεί για την παροχέτευση της πληµµύρας 20ετίας. 

Οι εκτάσεις που θίγονται σε συνθήκες πληµµύρας αφορούν κυρίως τη ζώνη προστασίας του 

ποταµού ενώ κατακλύζονται και παρόχθιες οικιστικές εκτάσεις µε διώροφες κατασκευές που 

δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµα, όπως και γεωργικές εκτάσεις µε δενδρώδεις καλλιέργειες. 

Επίσης, σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται θίγονται δηµοτικές χρήσεις που έχουν 

εγκατασταθεί µέσα στην κεντρική και πληµµυρική κοίτη του ποταµού (χώροι στάθµευσης, 

δηµόσιες τουαλέτες, αθλητικές εγκαταστάσεις). 

Οι στόχοι ∆ΚΠ για την περιοχή Π∆ΣΚΠ C14_Ποταµός Γερµασόγειας εξειδικεύονται ως εξής :   

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας µε άξονα προτεραιότητας : 

� A1: Ανάσχεση υδάτων στον ταµιευτήρα Γερµασόγειας. 

3.3.5.2 Π∆ΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Ο π. Βαθιάς και ο παραπόταµος του, στο εξεταζόµενο τµήµα ανταποκρίνονται γενικά 

ικανοποιητικά σε συνθήκες πληµµύρας 20ετίας. Παρουσιάζονται τοπικά προβλήµατα που 

µπορεί να αντιµετωπιστούν µε έργα διευθέτησης και τοπικής ενίσχυσης της κοίτης των 

ρεµάτων. Στις πληµµύρες 100ετίας και 500ετίας παρατηρούνται προβλήµατα υπερχείλισης 

της κεντρικής κοίτης και ανεπάρκειας των οδικών διαβάσεων. Οι χρήσεις που θίγονται 

αφορούν κυρίως σε περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία, σε συνθήκες µέσης και 

χαµηλής πιθανότητας θίγονται και περιορισµένες εκτάσεις µε εµπορικές δραστηριότητες που 

δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµα. Τα προβλήµατα που καταγράφονται στην Π∆ΣΚΠ C15 
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σηµειώνεται ότι δεν είναι τόσο οι εκτεταµένες πληµµύρες όσο προβλήµατα διάβρωσης της 

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

Οι στόχοι ∆ΚΠ για την περιοχή Π∆ΣΚΠ C15_Ποταµός Βαθιάς και Παραπόταµος 

εξειδικεύονται ως εξής :   

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας µε άξονα προτεραιότητας : 

�  A1:  Ανάσχεση υδάτων ανάντη της Π∆ΣΚΠ 

� Α2 : Αύξηση παροχετευτικότητας Παραπόταµου, προστασία και αύξηση 

παροχετευτικότητας κύριου κλάδου π. Βαθιά (τµήµα από εκβολή έως 

συµβολή Παραπόταµου).  

3.3.5.3 Π∆ΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ 

Ο νέος κλάδος C16_1 του ποταµού Γαρύλλη ανταποκρίνονται 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 (προβλήµατα έµφραξης λόγω στένωσης της διατοµής). 

Ο κλάδος C16_2 της παλαιάς κοίτης φαίνεται ότι µπορεί µε κάποιες βελτιώσεις να 

παροχετεύει την πληµµύρα 20ετίας, ενώ σε συνθήκες πληµµύρας 100ετίας και 500ετίας 

συµβαίνουν υπερχειλίσεις εκατέρωθεν της κοίτης. Ο κλάδος C16_3 της παλαιάς κοίτης σε 

πολλά σηµεία δεν καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας.  

Στην Π∆ΣΚΠ C16_Nέα και παλιά κοίτη Γαρύλλη, λόγω της µεγάλης κατά µήκους κλίσης των 

ρεµάτων και των µεγάλων ταχυτήτων ροής που αναπτύσσονται, τα προβλήµατα που 

καταγράφονται δεν είναι τόσο οι εκτεταµένες πληµµύρες (εκτός από τον κλάδο C16_3 που 

εµφανίζει συνολικά προβλήµατα επάρκειας) όσο θέµατα διάβρωσης της κοίτης, ευστάθειας 

των πρανών και µεταφοράς φερτών υλών. 

Οι εκτάσεις που θίγονται αφορούν σε περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία. Επίσης 

θίγονται και περιορισµένες εκτάσεις µε εµπορικές και άλλες δραστηριότητες και πολύ λίγες 

γεωργικές εκτάσεις. Ειδικά στο σενάριο Τ500 θίγεται και έκταση Βιοµηχανικής Ζώνης στη 

δεξιά όχθη της Νέας κοίτης του π. Γαρύλλη, κατάντη της οδού Φρανκλίνου Ρούζβελ. 

Οι στόχοι ∆ΚΠ για την περιοχή Π∆ΣΚΠ C16_Nέα και παλιά κοίτη Γαρύλλη εξειδικεύονται ως 

εξής :   

− Στόχος A : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας ώστε να εξασφαλίζεται προστασία 

έναντι πληµµύρας 20ετίας, µε άξονες προτεραιότητας : 

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

π. Γαρύλλη  
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� Α2.2  : Προστασία και αύξηση παροχετευτικότητας του κλάδου C16_3 της νέας κοίτης 

του π. Γαρύλλη ώστε να εξασφαλίζεται προστασία των παρόχθιων χρήσεων 

έναντι πληµµύρας 20ετίας.  

3.3.5.4 Π∆ΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ-ΥΨΩΝΑΣ 

Το ρέµα της Π∆ΣΚΠ C17_ Αργάκι του Μαρκέτου ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις συνθήκες 

πληµµύρας 20ετίας ενώ στις συνθήκες πληµµύρας 100ετίας και 500ετία η υφιστάµενη 

διατοµή και τα τεχνικά έργα διάβασης δεν µπορούν να παροχετεύσουν την πληµµυρική αιχµή 

και συµβαίνει υπερχείλιση, η οποία εντείνεται ανάντη των τεχνικών έργων λόγω της 

στένωσης της διατοµής. Εκτιµάται ότι µε παρεµβάσεις καθαρισµού κοίτης και µικρά τοπικά 

έργα διευθέτησης µπορεί να εξασφαλιστεί πλήρης προστασία έναντι πληµµύρας 20ετίας.  

Οι εκτάσεις που θίγονται αφορούν σε περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές 

κατάντη του Αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας-Πάφου) και σε ζώνη προστασίας (Ζώνη Πρασίνου 

Οριοθέτησης του ρέµατος) (περιοχές ανάντη του αυτοκινητόδροµου). Επίσης, στην 

περίπτωση της πληµµύρας 100ετίας και της πληµµύρας 500ετίας κατακλύζεται έκταση της 

Βιοµηχανικής περιοχής Λεµεσού, στην κεφαλή του εξεταζόµενου ρέµατος. 

∆εν εξειδικεύονται οι στόχοι ∆ΚΠ στην περιοχή Π∆ΣΚΠ C17_ Αργάκι του Μαρκέτου.  
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