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Σελίδα 1 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν αποτελεί το 1ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας της Λεκάνης Απορροής 

Ποταµού της Κύπρου το οποίο, µαζί µε το 2ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού 

που συντάσσεται παράλληλα από το ΤΑΥ, θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία διαχείρισης 

των υδάτων στην Κύπρο για την περίοδο 2016-2021. 

To πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας µε στόχο τη 

µείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 

κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τις πληµµύρες καθορίζεται 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από την Οδηγία 2007/60 «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

κινδύνων πληµµύρας» 

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

τις πρόνοιες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην Εθνική Νοµοθεσία 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).  

Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία “Αρµόδια Αρχή” για την εφαρµογή των προνοιών της 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και την κατάρτιση του Σ∆ΚΠ είναι το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και “Συντονιστική Αρχή”, 

αρµόδια για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Πληµµύρας, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας αποτελεί ένα στρατηγικό κείµενο στο οποίο 

καθορίζονται οι στόχοι για την ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας σε επίπεδο Περιοχής 

Λεκάνης Απορροής Ποταµού και τα απαραίτητα µέτρα και δράσεις για την επίτευξη των 

στόχων αυτών. Η Κύπρος αποτελεί µία τέτοια περίπτωση και το Σ∆ΚΠ υλοποιείται για την 

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού της Κύπρου. Επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Πρωτοκόλλου Αρ. 10, το οποίο συνάπτεται στην Πράξη προσχώρησης της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η εφαρµογή του κεκτηµένου 

αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο.  

Με την έγκριση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας το Πρόγραµµα Μέτρων 

αποτελεί τον βασικό άξονα των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν κατά την επόµενη 

περίοδο 2016-2021, σε σχέση µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας στην Κύπρο. Το 

Πρόγραµµα Μέτρων περιλαµβάνει συνολικά 38 δράσεις που καλύπτουν όλες τις πτυχές της 

διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας και συγκεκριµένα : 4 δράσεις Πρόληψης, 26 δράσεις 

Προστασίας, 5 δράσεις Ετοιµότητας και 3 δράσεις Αποκατάστασης. Τα µέτρα διακρίνονται σε 

οριζόντιες δράσεις για το σύνολο της Κύπρου (28 µέτρα ) και σε στοχευµένες 

δράσεις/έργα στις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν επιλεγεί 
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στο στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας (10 µέτρα). Καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσµα ενεργειών που περιλαµβάνει:  

− Νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις, 

− ∆ράσεις για την αύξηση της γνώσης, την ανάπτυξη της πληροφορίας και την εφαρµογή 

βέλτιστων πρακτικών στην διαχείριση και αντιµετώπιση του πληµµυρικού κινδύνου  

− ∆ράσεις εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του κοινού και των φορέων 

− Μη δοµικές παρεµβάσεις (π.χ. µέτρα για τον καθορισµό των χρήσεων γης) 

− Μέτρα οικονοµικού χαρακτήρα (π.χ. παροχή οικονοµικών κινήτρων για ανάληψη 

δράσεων από τους ιδιώτες που συµβάλλουν στη µείωση του κινδύνου πληµµύρας)  

− Μελέτες και κατασκευές φυσικών τρόπων αντιµετώπισης της πληµµύρας (green 

infrastructure π.χ. Νatural Flood Management Methods) 

− Τεχνικά Μέτρα Αντιπληµµυρικής Προστασίας(grey infrastructure).  

Το Σ∆ΚΠ οριστικοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς και το κοινό, 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)) αλλά και στο άρθρο 14 της Οδηγίας 

Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ), η εφαρµογή της οποίας συντονίζεται κατά περίπτωση µε 

την εφαρµογή της Οδηγίας για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων Πληµµύρας (2007/60/ΕΚ). Για την 

κατάρτιση του Σχεδίου ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι απόψεις των επηρεαζόµενων τοπικών 

αρχών καθώς και οι απόψεις των κρατικών υπηρεσιών, οργανισµών δηµόσιου δικαίου και 

κοινωνικών οµάδων των οποίων επηρεάζονται ή διακυβεύονται συµφέροντα από τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις αποφάσεις σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 

Πληµµύρας.  

Για το Σ∆ΚΠ ακολουθήθηκε η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) 

βάσει του Νόµου (Αρ. 102(Ι)/2005), κατά την οποία υλοποιείται η εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από το προτεινόµενο Σχέδιο. Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα 4  βασικά στάδια: 

− Τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, µέσω της µελέτης εκτίµησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόµενο Σχέδιο. 

− Τη  διαβούλευση µε τους πολίτες. 

− Την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και 

διαβούλευσης στην προς έγκριση µορφή του Σχεδίου. 

− Την παρακολούθηση των µελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του Σχεδίου. 

Το Σ∆ΚΠ ενσωµατώνει τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που συνοδεύουν τη θετική 

γνωµάτευση της ΣΜΠΕ από την Αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή. 

Το Σ∆ΚΠ περιλαµβάνει τα ακόλουθα :  

− Συνοπτική αναφορά στα γενικά στοιχεία για την Οδηγία 2007/60, στον τρόπο εφαρµογής 

της και στο ρόλο της στην αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας,  καθώς 
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επίσης και στο κυπριακό θεσµικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την εφαρµογή της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ (Κεφάλαιο 2).    

− Περιγραφή της Λεκάνης Απορροής Ποταµού Κύπρου όπου παρατίθενται γενικές 

πληροφορίες για την ΠΛΑΠ Κύπρου και περιγράφονται τα φυσικά και ανθρωπογενή 

χαρακτηριστικά της (Κεφάλαιο 3). 

− Περιγραφή του σκοπού και του περιεχοµένου του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Πληµµύρας και των γενικών αρχών που διέπουν την κατάρτιση και την εφαρµογή του 

(Κεφάλαιο 4). 

− Παρουσίαση των συµπερασµάτων της ΠΑΚΠ και των Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού 

Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ) που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο εφαρµογής του 

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

− Παρουσίαση των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας που 

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

(άρθρο 6 της Οδηγίας) για τις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας 

(Π∆ΣΚΠ), (Κεφάλαιο 6). 

− Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης σε σχέση µε τον Κίνδυνο Πληµµύρας στις 

Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας καθώς και της αβεβαιότητα των 

αποτελεσµάτων των µοντέλων και χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας 

που έχουν καταρτιστεί (Κεφάλαιο 7). 

− Παρουσίαση των στόχων για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας στην Κύπρο 

(εθνικοί στόχοι) καθώς και των πιο ειδικών στόχων, όπου απαιτείται, στις Π∆ΣΚΠ, 

(Κεφάλαιο 8). 

− Παρουσίαση των µέτρων που προτείνονται για την επίτευξη των στόχων ∆ΚΠ, της 

δράσης ∆ΚΠ στην οποία αναφέρονται, του φορέα υλοποίησής τους, του κόστος τους, της 

αποτελεσµατικότητά τους, του χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής τους καθώς και των 

συνέργειών τους µε τους στόχους και τα µέτρα της ΟΠΥ, (Κεφάλαιο 9). 

− Παρουσίαση των προνοιών για τη διασφάλιση της συνέργειας/συντονισµού/συµβατότητας 

του Σ∆ΚΠ µε τα προγράµµατα εφαρµογής του Σ∆ΛΑΠ που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 

περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµων 2004 µέχρι 2012, (Κεφάλαιο 10). 

− Παρουσίαση των φορέων και των οµάδων που εµπλέκονται στη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 

Πληµµύρας, καταγραφή των αρµοδιοτήτων, του ρόλου, της εµπλοκής και της δράσης 

τους στη ∆ΚΠ και περιγραφή της διαδικασίας συντονισµού τους µε σκοπό την επίτευξη 

των στόχων του Σ∆ΚΠ. Επίσης, αναφέρονται όλοι όσοι επηρεάζονται και ποια 

συµφέροντά τους διακυβεύονται από την εφαρµογή του Σ∆ΚΠ. (Κεφάλαιο 11). 

− Αναφορά στη διαδικασία διαβούλευσης, στη σηµασία της ενηµέρωσης του κοινού και της 

συµµετοχικής διαδικασίας που προβλέπεται από την Οδηγία (Άρθρο 10), παρουσίαση 

των δράσεων δηµόσιας διαβούλευσης που έλαβαν χώρα και των αποτελεσµάτων της 

διαβούλευσης (Κεφάλαιο 12). 

− Περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης της πορείας εφαρµογής του Σ∆ΚΠ στην 

Κύπρο (Κεφάλαιο 13) 
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SUMMARY 

This report concerns the 1st Flood Risk Management Plan of Cyprus (FRMP). The 1st FRMP 

and the 2nd River Basin Management Plan which is also prepared by Water Development 

Department (WDD) are the basic tools for the Water Management in Cyprus for the period 

2016-2021.      

The framework for the assessment and management of flood risks, aiming at the reduction of 

the adverse consequences for human health, the environment, cultural heritage and 

economic activity associated with floods in the European Community is formulated by the 

Directive 2007/60/EC «on the assessment and management of flood risks». The Republic of 

Cyprus, being a Member State of the European Union, has transposed the Floods Directive 

2007/60/EC into national law with the basic law 70(Ι)/2010 and the Amendment Law 

153(Ι)/2012 on Evaluation, Management and Control of Flood Risk. 

According to the above mentioned laws, Competent Authority for the implementation of the 

Floods Directive’s provisions is the Water Development Department (WDD) of the Ministry of 

Agriculture, Rural Development and Environment and "Coordinating Authority", responsible 

for monitoring the implementation of the Flood Risk Management Plan, is the Ministry of 

Interior of the Republic of Cyprus. 

The Flood Risk Management Plan is a strategic document which establishes appropriate 

objectives for the management of flood risks and which includes the necessary measures for 

achieving the objectives. According to the Directive a FRMP should be adopted for each River 

Basin District. Cyprus has defined one River Basin District that covers the country’s whole 

territory. It should be noted that according to the provisions of the Protocol 10 of the Act of 

Accession of the Republic of Cyprus to the EU the application of the European acquis is 

suspended in the areas of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of 

Cyprus does not exercise effective control. 

After the adoption of the Flood Risk Management Plan its program of measures will be the 

main action to be undertaken during the period 2016-2021 in relation to the Flood Risk 

Management in Cyprus. The adopted program of measures includes a total of 38 actions 

covering all aspects of flood risk management, namely: 4 prevention actions, 26 protection 

actions, 5 preparedness actions and 3 recovery and review actions. The measures are 

divided into horizontal actions for the whole of Cyprus (28 measures) and in targeted actions / 

projects for the Areas of Potential Significant Flood Risk, identified at the stage of the 

Preliminary Flood Risk Assessment (10 measures). The measures cover a wide range of 

activities including: 

− legislative and administrative arrangements, 

− actions to increase knowledge, the development of information and best practices in the 

management of flood risk 
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− education and information actions of the public and the involved authorities  

− Non constructive measures (e.g. measures for land use development) 

− economic measures (e.g. financial incentives for individuals to take initiatives for the 

reduction of flood risk) 

− design and construction of natural methods for flood management (green infrastructure 

e,g Natural Flood Management Methods) 

− Flood Protection Works (grey infrastructure).  

The FRMP was adopted after the completion of the public consultation as provided by the 

Directive 2007/60 / EC “on the assessment and management of flood risks”, by the Law 2010 

“on the assessment and management of flood risks” (Article 10 (1)) of the Republic of Cyprus 

and by the Water Framework Directive 2000/60 / EC (Article 14) the implementation of which 

is coordinated as appropriate with the application of the Floods Directive. For the preparation 

of the FRMP all the statements and views of affected authorities were taken seriously into 

account as well as the views of local services, social groups and the public which are affected 

by the decisions and the measures implemented for the management of flood risks. 

The FRMP was subject to a Strategic Environmental Assessment (SEA) according to the 

provisions of the Law 102(Ι)/2005) The Process of the Strategic Environmental Assessment 

consists of the following 4 stages: 

− the examination of the environmental issues through the study for environmental impact 

assessment of the proposed plan.  

− the public consultation.  

− the incorporation of the results of the environmental impact assessment and of the public 

consultation into the River Basin Management Plan before its adoption.  

− the monitoring of the impacts from the implementation of the Plan.  

The FRMP incorporates special terms and conditions set by the final approvement of the 

Strategic Environmental Assessment Study. 

The FRMP consists of the following :  

− A brief presentation of the general provisions of the Directive 2007/60, the provisions for 

its implementation, the description of its role in the assessment and management of flood 

risks and a brief presentation of the legislative framework for the implementation of the 

Directive in Cyprus (Chapter 2). 

− A description of the River Basin District of Cyprus including information about its natural 

and anthropogenic characteristics (Chapter 3).  

− A description of the purpose and the content of the FRMP and a presentation of the 

general principles concerning its preparation and implementation (Chapter 4).  

− A description of the main conclusions of the Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA) 

and a brief presentation of the Areas of Potential Significant Flood Risk (APSFR), 

identified according to Article 6 of the Floods Law (Articles 4 and 5 of the Directive), 

(Chapter 5). 
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− A brief presentation of the Flood Hazard Maps and the Flood Risk Maps prepared in 

accordance with the provisions of Article 7 of the Flood Law (Article 6 of the Directive) for 

the identified Areas of Potential Significant Flood Risk (APSFR) (Chapter 6). 

− An assessment of the current situation in relation to flood risks in the areas of potential 

significant flood risk and of the uncertainties of the results of models developed and maps 

created (Chapter 7). 

− A description of the objectives for the management of flood risk in Cyprus (national 

objectives) and of the specific objectives, set where appropriate, in the areas of potential 

significant flood risk (Chapter 8). 

− A brief presentation of the program of measures proposed to achieve the established 

objectives for FRM, the aspects of flood risk management to which they refer, the 

responsible authorities for their implementation, the estimated cost, the effectiveness, the 

implementation schedule and the synergy with the objectives and the program of 

measures of the 2nd RBMP (Chapter 9). 

− A presentation of the provisions to ensure the synergy and coordination between the 1st 

FRMP and the 2nd RBMP (Chapter 10). 

− A brief presentation of the authorities that are involved in flood risk management, with a 

description of their responsibilities, their role and their activities, and a brief presentation 

of all interested parties which are affected by the implementation of the FRMP (Chapter 

11). 

− A presentation for the public consultation process, the importance of public awareness 

and public participation foreseen by the Directive (Article 10) and of the public 

consultation activities that took place and the results of the consultation (Chapter 12). 

− A description of the monitoring process of the progress of implementation of the FRMP in 

Cyprus (Chapter 13) 
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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: 

− 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 

− Σταύρος Γιαβρής, Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών 
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1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά: 

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). 

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. 

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 ΕΚ 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 τη σχετική ΣΜΠΕ. 

Τα επί µέρους αντικείµενα της σύµβασης περιλαµβάνουν 10 δραστηριότητες :  

− ∆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 
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− ∆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 στην 

ΕΕ. 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ 

Η παρούσα έκθεση αφορά τη ∆ραστηριότητα 5 “Ετοιµασία Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων 

Πληµµύρας”. Σύµφωνα µε τους Όρους Εντολής - Τεχνικές Προδιαγραφές της σύµβασης το 

Σ∆ΚΠ περιλαµβάνει:   

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

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

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

περιοχές σηµαντικού δυνητικού κινδύνου (ΠΣ∆Κ) στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 6 

του περί Πληµµυρών Νόµου. 

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

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

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

αβεβαιότητας των αποτελεσµάτων των µοντέλων και χαρτών Επικινδυνότητας και 

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

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

4(2)). 

4. Στόχους για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας (αποτελέσµατα δραστηριότητας 

4(3)) 

5. Μέτρα για την επίτευξη των προκαθορισµένων Στόχων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων 

Πληµµύρας συµπεριλαµβανοµένων της ιεράρχησης και του χρονοδιαγράµµατος 

εφαρµογής των µέτρων (αποτελέσµατα δραστηριότητας 6). 

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

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

πλαίσιο των περί Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

Σχετιζόµενων µε Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισµών, του περί Εκτίµησης των Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον  από Ορισµένα Έργα Νόµου, του περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων 

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

Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµων του 2004 µέχρι 2012. 

7. Τον καθορισµό διαδικασίας παρακολούθησης εφαρµογής του Σ∆ΚΠ στην Κύπρο 

σύµφωνα µε το µέρος Β του παραρτήµατος Ι του περί Πληµµυρών Νόµου.  
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8. Τον καθορισµό διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένου χρονοδιαγράµµατος, της 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και της επίτευξης των στόχων της εφαρµογής του 

Σ∆ΚΠ µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό λιγότερα αποτελεσµατικών µέτρων και 

προβληµάτων και σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον που τυχόν 

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

επανορθωτικής δράσης. 

9. Τον καθορισµό διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένου χρονοδιαγράµµατος, πληροφόρησης 

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

πλαίσια του Σ∆ΚΠ. 

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

κινδύνων πληµµύρας που αφορούν πρόληψη, προστασία και ετοιµότητα 

(συµπεριλαµβανοµένων προβλέψεων πληµµυρών και συστηµάτων έγκαιρης 

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

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

11. Περιγραφή της διαδικασίας συντονισµού των πιο πάνω εµπλεκοµένων 

αρχών/φορέων/οργανισµών συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας συντονισµού µε 

τους περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων ισχύοντες Νόµους του 2004 µέχρι 

2012. 

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

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

συµφέροντά τους διακυβεύονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη 

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

13. Πρόνοιες ώστε, κατά την εφαρµογή του Σ∆ΚΠ, να διασφαλίζεται η 

συνέργεια/συντονισµός/συµβατότητα µε τα προγράµµατα εφαρµογής του Σ∆ΛΑΠ και  ο 

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

ΤΑΥ, Τοπικές Αρχές, Πολιτική Άµυνα, Πυροσβεστική κτλ. 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας :  

− καλύπτει όλες τις πτυχές της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας και εστιάζεται στην 

Πρόληψη, την Προστασία και την Ετοιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων 

πληµµυρών και των συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης και λαµβανοµένων υπόψη 

των χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του ποταµού. 

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

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

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

τους περιβαλλοντικούς στόχους των σχετικών άρθρων των ισχυόντων περί Προστασίας 

και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµων 2004 µέχρι 2012, τη διαχείριση του εδάφους και των 

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

− εισηγείται τρόπους για την προώθηση: 

• αειφόρων συστηµάτων αποστράγγισης, 

• βέλτιστων πρακτικών χρήσης γης 
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• συστήµατος ελεγχόµενης κατάκλυσης ορισµένων περιοχών σε περίπτωση 

πληµµύρας 

Το Σ∆ΚΠ καταρίσηκε σε συντονισµό µε την επανεξέταση του Σ∆ΛΑΠ για εφαρµογή της ΟΠΥ 

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

Το Σ∆ΚΠ οριστικοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς και το κοινό, 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)), αλλά και στο άρθρο 14 της Οδηγίας 

Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) η εφαρµογή της οποίας συντονίζεται κατά περίπτωση µε 

την εφαρµογή της Οδηγίας για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων Πληµµύρας (2007/60/ΕΚ). Για την 

κατάρτιση του Σχεδίου ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι απόψεις των επηρεαζόµενων τοπικών 

αρχών καθώς και οι απόψεις των κρατικών υπηρεσιών, οργανισµών δηµόσιου δικαίου και 

κοινωνικών οµάδων των οποίων επηρεάζονται ή διακυβεύονται συµφέροντα από τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις αποφάσεις σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 

Πληµµύρας.  

Για το Σ∆ΚΠ ακολουθήθηκε η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) 

βάσει του Νόµου (Αρ. 102(Ι)/2005), κατά την οποία υλοποιείται η εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από το προτεινόµενο Σχέδιο. Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα 4  βασικά στάδια: 

− Τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, µέσω της µελέτης εκτίµησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόµενο Σχέδιο. 

− Τη  διαβούλευση µε τους πολίτες. 

− Την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και 

διαβούλευσης στην προς έγκριση µορφή του Σχεδίου. 

− Την παρακολούθηση των µελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του Σχεδίου 

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Για την κατάρτιση του παρόντος Σχεδίου 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. 
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− 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 

σηµαντικοί 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 : 

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

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

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

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

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

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

Support 

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

Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) 

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

(by EXCIFF) 

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

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

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

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

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές που ελήφθησαν υπόψη δίδονται στο Κεφάλαιο 14. 

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., 

− 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 
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− 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, 

− 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. Η Ο∆ΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιµώντας, µεταξύ άλλων, ότι: 

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

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

υπονοµεύσουν τις οικονοµικές δραστηριότητες της Κοινότητας, 

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

− ορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η αύξηση των ανθρωπίνων οικισµών και 

περιουσιακών στοιχείων στις πληµµυρικές περιοχές καθώς και η µείωση της φυσικής 

ικανότητας του εδάφους όσον αφορά στην κατακράτηση υδάτων λόγω αλλαγών στη 

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

επέλευσης φαινοµένων πληµµύρας και των αρνητικών τους αρνητικών τους επιπτώσεων, 

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

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

πολιτιστική κληρονοµιά, στην οικονοµική δραστηριότητα και στις υποδοµές, 

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

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

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

και περιφερειακές περιστάσεις, 

− προκειµένου να αποφευχθούν και να µειωθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις που απορρέουν 

από πληµµύρες στην εκάστοτε περιοχή, είναι σκόπιµο να καθιερωθούν Σχέδια 

∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας, 

− τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν και να παρέχουν ενδεδειγµένες λύσεις, 

ανάλογα µε τις ανάγκες και προτεραιότητες των περιοχών αυτών, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα συναφή συντονισµό εντός των Περιοχών Λεκάνης Απορροής Ποταµού και 

προωθώντας την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπιστεί στην κοινοτική 

νοµοθεσία, 

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

των κινδύνων πληµµύρας. 

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

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

συνδέονται µε τις πληµµύρες στην Κοινότητα. 

H εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ περιλαµβάνει τρία κύρια στάδια: 

(α)  ∆ιεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) για κάθε 

Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού (ΠΛΑΠ). Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι 

περιοχές για τις οποίες συµπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι 

πληµµύρας ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον. Η ΠΑΚΠ θα πρέπει να 

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

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

(β) Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων 

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

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

2013. Στους χάρτες αυτούς παρουσιάζονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες στην 

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

δραστηριότητα, που συνδέονται µε διαφορετικά σενάρια πληµµύρας. Οι χάρτες 

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

(γ)  Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) 

συντονισµένων σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί 

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

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

ολοκληρωθούν και να δηµοσιευθούν έως την 22α ∆εκεµβρίου 2015.  

 Τα Σ∆ΚΠ θα πρέπει να εστιάζουν στην πρόληψη, στην προστασία και στην 

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

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

αποκατάσταση πληµµυρικών περιοχών, καθώς και µέτρα πρόληψης και µείωσης των 

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

περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονοµιά, στην οικονοµική δραστηριότητα.  

 Τα Σ∆ΚΠ λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που 

καλύπτουν και παρέχουν ενδεδειγµένες λύσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες των περιοχών αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή 

συντονισµό εντός των Περιοχών Λεκάνης Απορροής Ποταµών και προωθώντας την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν θεσπισθεί στην Κοινοτική 

Νοµοθεσία. 

 Η ανάπτυξη Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµού, στο πλαίσιο της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας αποτελούν 

στοιχεία της ολοκληρωµένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταµών. Ως 

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

κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και 

εύλογη χρήση των πόρων. 
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 Τα στοιχεία των Σ∆ΚΠ επανεξετάζονται περιοδικά και επικαιροποιούνται, εάν 

απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη των πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του 

κλίµατος στην εµφάνιση πληµµυρών. Τα Σ∆ΚΠ επανεξετάζονται για πρώτη φορά ως 

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

Οι Προκαταρκτικές Αξιολογήσεις Κινδύνων Πληµµύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας 

Πληµµύρας, οι Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας και τα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Κινδύνων 

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

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

Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας. 

Η διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας µε βάση την Οδηγία αποτελεί µία επαναληπτική  

διαδικασία που χωρίζεται σε εξαετείς κύκλους. Η διαδικασία αυτή συντονίζεται και 

ευθυγραµµίζεται µε τη διαχείριση των υδάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 

Πλαίσιο περί Υδάτων (ΟΠΥ). Το διάγραµµα ροής που παρατίθεται παρακάτω περιλαµβάνει 

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

διαχειριστικό κύκλο.  

Σχήµα 2-1 : Σχηµατικό διάγραµµα βηµάτων κατάρτισης Σ∆ΚΠ Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

 

 

2.2 ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΜΕ ΟΠΥ 

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

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

χηµικής κατάστασης και συµβάλλει στον µετριασµό των επιπτώσεων των συµβάντων 

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

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

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

αντιµετώπιση των κινδύνων πληµµύρας σε σηµερινές και µελλοντικές συνθήκες.  

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

Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµού, στο πλαίσιο της ΟΠΥ και Σχεδίων 

∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας στο πλαίσιο της Οδηγίας των Πληµµυρών αποτελούν 

στοιχεία της ολοκληρωµένης διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών. Οι δύο 

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

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

εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και εύλογη χρήση των πόρων”. 

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

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

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών για την επίτευξη κοινών 

συνεργειών και κοινού οφέλους που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

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

− Κατά την κατάστρωση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πληµµύρας : η 

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

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

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

ΟΠΥ και µπορούν να εντάσσονται σε αυτές. 

− Κατά την κατάρτιση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας. Τα Σ∆ΚΠ  

εκτελούνται σε συντονισµό µε τις επανεξετάσεις των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των λεκανών 

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

Eπίσης, τα Σ∆ΚΠ λαµβάνουν υπόψη του περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 της 

ΟΠΥ (άρθρο 7(3) Οδηγίας Πληµµυρών) 

− Κατά τη διαβούλευση των Σ∆ΚΠ : η ενεργός συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων, 

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

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

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

ολοκληρωµένη ενηµέρωση του κοινού και των αρµοδίων φορέων επιτρέπει εξοικονόµηση 

πόρων. 

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

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

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

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

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

συνεργειών και την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων µεταξύ των δύο Οδηγιών.  

Με το συντονισµό επιτυγχάνεται :  

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

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

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

µε προώθηση των οικονοµο-τεχνικά βέλτιστων µέτρων που εξυπηρετούν πολλαπλούς 

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

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

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

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

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

πληµµυρικής κοίτης ποταµών). 

− την ικανοποίηση της σύγχρονης απαίτησης για την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης στη 

διαχείριση των υδατικών πόρων.  

Και οι δύο Οδηγίες πραγµατεύονται Περιβαλλοντικές, Οικονοµικές και Κοινωνικές συνιστώσες 

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

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

συσχέτιση µεταξύ των δύο Οδηγιών. 

 

 

 

2.3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

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 
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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 (ΤΑΥ) του Υπουργείου 

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

Εσωτερικών. 

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

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

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

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

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

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

Κυπριακής ∆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 

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

Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της ∆εκέλειας. 

Σύµφωνα µε την εναρµονιστική νοµοθεσία:  

1. «Πληµµύρα» σηµαίνει την προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο, υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό και περιλαµβάνει πληµµύρες από 

ποτάµια, ορεινούς χείµαρρους, αστοχία φράγµατος, εφήµερα ρεύµατα της Μεσογείου και 

πληµµύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πληµµύρες 

από συστήµατα αποχέτευσης, όπως αυτές ορίζονται στον Τροποποιητικό Νόµο Ν. 

153(Ι)/2012. 

2. Ο «Kίνδυνος Πληµµύρας» σηµαίνει το συνδυασµό της πιθανότητας να λάβει χώρα 

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

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες, που 

συνδέονται µε την πληµµύρα (Άρθρο (2)) 

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

οποία περιλαµβάνει (Άρθρο (5)):  

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

σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές, στις οικονοµικές 

δραστηριότητες και στο περιβάλλον, όταν υπάρχει ακόµα πιθανότητα παρόµοιων 

µελλοντικών συµβάντων 

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

οποίες θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να προβλεφθούν οι σηµαντικές αρνητικές 

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

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

δραστηριότητα λαµβανοµένων υπόψη όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν το 

φαινόµενο της πληµµύρας και τις συνέπειες επιπτώσεις από την πληµµύρα. 

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

κίνδυνοι πληµµύρας ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον (Περιοχές ∆υνητικού 

Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας ) (Άρθρο (6)) 

5. Για τις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ) το ΤΑΥ καταρτίζει 

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

Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας παρουσιάζονται η έκταση της πληµµύρας, το 

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

σχετική ροή των υδάτων σύµφωνα µε τα ακόλουθα σενάρια:  

α)  πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόµενων,  

β)  πληµµύρες µέσης πιθανότητας υπέρβασης (µε πιθανή περίοδος επανάληψης 

τουλάχιστον 100 χρόνια),  

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

Στους Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας περιγράφονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες 

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

βάση τις ακόλουθες παραµέτρους:  

α) τον ενδεικτικό αριθµός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν,  

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

να πληγεί,  

γ)  εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 

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

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

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

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

και φυσικό περιβάλλον 

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

όπου υπάρχει το ενδεχόµενο πληµµυρών µε αυξηµένο ποσοστό µεταφερόµενων 

ιζηµάτων και πληµµυρών που µπορεί να παρασύρουν υπολείµµατα, καθώς και 

πληροφορίες για πιθανές άλλες σηµαντικές πηγές ρύπανσης. 

6. Για τις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ) το ΤΑΥ καταρτίζει 

Σχέδια ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού, προκειµένου να µειωθούν οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που 

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

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

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

(α) το κόστος και τα οφέλη,  

(β) την έκταση της πληµµύρας,  

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

συγκράτησης των πληµµυρών, όπως οι φυσικές πληµµυρικές περιοχές,  

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

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

(ε) τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων 

(στ) τον χωροταξικό σχεδιασµό  

(ζ) τη χρήση της γης  

(η) τη διαφύλαξη της φύσης· 

(θ) τη ναυσιπλοΐα και 

 (ι) τις λιµενικές υποδοµές  

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας καλύπτει όλες τις πτυχές της 

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

• Πρόληψη 

• Προστασία  

• Ετοιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων πληµµυρών και των 

συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης. 

Το Σχέδιο ∆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. 

7. Κατά την κατάρτιση, επανεξέταση και ενηµέρωση των Σ∆ΚΠ το ΤΑΥ λαµβάνει σοβαρά 

υπόψη τις απόψεις των επηρεαζόµενων τοπικών αρχών και διαβουλεύεται µε κάθε 

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

οποίων επηρεάζονται ή διακυβεύονται συµφέροντα από τη διαδικασία λήψης 

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

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

προκαλούνται από την εφαρµογή του Σ∆ΚΠ, µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό τους και 

παρέµβαση για αντιµετώπισή τους και λήψη τυχόν αναγκαίας επανορθωτικής δράσης 

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

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

δράσεις: 

Στάδιο 1 :  

 

Α. Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ). 

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

την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) σε 

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

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

Β. Καθορισµός Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας 

(Π∆ΣΚΠ) µε βάση την ΠΑΚΠ. Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, µε την από 

20/01/2011 Σύµβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), εφάρµοσε το Άρθρο 5 της Οδηγίας 

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

70(Ι)/2010 και καθόρισε 19 Π∆ΣΚΠ.  

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 και ετοίµασε 

Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας για 

κάθε µία από τις 19 Π∆ΣΚΠ που έχουν προσδιοριστεί στην Κύπρο.  

Στάδιο 3: Κατάρτιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας (Αντικείµενο παρούσας 

σύµβασης). 

Η κατάρτιση του Σ∆ΚΠ προβλέπεται σε συντονισµό µε την αναθεώρηση 

του Σ∆ΛΑΠ ώστε τα µέτρα που θα τύχουν εφαρµογής στις Π∆ΣΚΠ να 

εξυπηρετούν τόσο τους περιβαλλοντικούς σκοπούς της ΟΠΥ, όσο και την 

προστασία από ζηµιές της Οδηγίας για τις Πληµµύρες. Επιπλέον προβλέπεται 

κοινή δηµόσια διαβούλευση των δύο σχεδίων. 

2.5 ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 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)  
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− Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 2002 για την 

ίδρυση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF)  

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

µηχανισµού για τη διευκόλυνση της ενισχυµένης συνεργασίας στις επεµβάσεις βοήθειας 

της πολιτικής προστασίας (Civil Protection Mechanism)  

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

prevention)  

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

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC Directive)  

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

επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EIA 

Directive)  

− Oδηγία 96/82 / ΕΚ του Συµβουλίου, της 9ης ∆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)), 

− 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. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ 

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται βασικά ανθρωπογενή και φυσικά χαρακτηριστικά της ΠΛΑΠ 

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

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

ελέγχεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας περιλαµβάνει 47 κύριες λεκάνες 

απορροής. 

3.1 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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

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

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

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

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

Καταλαµβάνει έκταση 9.251 Km2 (από τα οποία 5.760Km2 βρίσκονται σε περιοχή όπου 

ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας) και είναι 

το τρίτο µεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου µετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Έχει 

µέγιστο µήκος 225 Km (απόσταση µεταξύ των ακρωτηρίων ∆ρέπανο και Απόστολος 

Ανδρέας) και πλάτος 94 m (απόσταση µεταξύ των ακρωτηρίων Κορµακίτη και Γάτας). Το 

συνολικό µήκος των ακτών της είναι 772 Km. 

Στη µορφολογία της Κύπρου κυριαρχούν οι πιο κάτω µορφολογικές ενότητες: 

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

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

της θάλασσας, 

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

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

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

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

Πενταδακτύλου και έχει γενικά χαµηλό υψόµετρο,  

− οι παράλιες πεδιάδες και κοιλάδες κατά µήκος των ακτών.  

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

έντονα σε σχέση µε τη θερµοκρασία και τη βροχόπτωση.  
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Τα ύψη βροχόπτωσης µεταβάλλονται µε το γεωγραφικό µήκος αλλά και µε το υψόµετρο. Στο  

ανατολικό άκρο του νησιού, στην επαρχία Αµµοχώστου η µέση ετήσια βροχόπτωση έχει ύψος 

320 mm και αυξάνεται προς τα δυτικά φθάνοντας στην επαρχία Πάφου τα 540 µε 550 mm. 

Εκτός της χωρικής µεταβολής, η ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει και εξαιρετικά υψηλή 

χρονική µεταβλητότητα. Κατά µέσον όρο το 80% µε 85% της βροχόπτωσης επιστρέφει στην 

ατµόσφαιρα σαν εξατµισοδιαπνοή, ποσοστό που είναι δυνατόν να φθάνει το 95% τα 

ξηρότερα έτη. Αυτό σηµαίνει πως, σε ότι αφορά την ετήσια συνεισφορά στους υδατικούς 

πόρους, η µεταβλητότητα της βροχόπτωσης ενισχύεται και από την αύξηση του ποσοστού 

απώλειας προς την ατµόσφαιρα όσο το ύψος βροχόπτωσης µικραίνει. Αποτέλεσµα είναι τα 

ξηρά έτη οι όγκοι νερού που προστίθενται στους πόρους να είναι υποπολλαπλάσιοι αυτών 

των µέσων ετών.  

Από πλευράς επιφανειακής απορροής, καθοριστικός παράγων είναι ο ορεινός όγκος του 

Τροόδους από τον οποίο ξεκινούν πολυάριθµοι µεγάλοι και µικροί ποταµοί. Το σύνολο των 

25 σηµαντικών, από πλευράς απορροής, ποταµών και ρεµάτων πηγάζει από τον ορεινό όγκο 

του Τροόδους. Η συνολική µέση απορροή στην Κύπρο είναι της τάξης των 300 x106 m3 

ετησίως. Μέρος αυτών των απορροών αποτελεί και τµήµα της τροφοδοσίας των 

υδροφορέων.  

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

 

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

20 από τα οποία είτε οριοθετούνται εντός του αναπτύγµατος του ορεινού όγκου του 

Τροόδους, είτε τροφοδοτούνται απευθείας από απορροές που προέρχονται από αυτό. 

Εξαίρεση αποτελεί το ΣΥΥ των Κοκκινοχωρίων (CY-1) στην επαρχία Αµµοχώστου. Ωστόσο 
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και αυτό, όµως σε µικρότερο βαθµό, τροφοδοτείται από τον ποταµό Γιαλιά που πηγάζει από 

τον ορεινό όγκο Τρόοδος.  

Η φυσική τροφοδοσία των ΣΥΥ που βρίσκονται στην περιοχή όπου ασκείται αποτελεσµατικός 

έλεγχος από την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ανέρχεται περίπου σε 220x106m3 

ετησίως (περίοδος 2008-2013). Στη φυσική τροφοδοσία προστίθενται και οι όγκοι τεχνητού 

εµπλουτισµού στην περιοχή Γερµασόγειας µε νερό από το οµώνυµο φράγµα και στην 

περιοχή της Έζουσας, όπου µέσω του αντίστοιχου εµπλουτιστικού έργου γίνεται αξιοποίηση 

του επεξεργασµένου νερού της ΕΕΛ Πάφου. 

3.2 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.2.1 Πληθυσµός και ανάπτυξη 

3.2.1.1 ∆ιοικητική διάρθρωση 

Η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη ∆ηµοκρατία στις 16 Αυγούστου 1960 και έχει προεδρικό 

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

∆ηµοκρατίας βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή. Στις κατεχόµενες αυτές περιοχές η κυβέρνηση 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο.  

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

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

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

δηµόσιος υπάλληλος υπαγόµενος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, 

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

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

 

 

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

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

πληθυσµού.  

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

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

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

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

τους.  

Εκτός από τους ∆ήµους, ο άλλος τύπος πρώτου βαθµού Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης στην 

Κύπρο είναι τα Κοινοτικά Συµβούλια και τα Συµβούλια Συµπλέγµατος Κοινοτήτων µε 

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

Κοινοτικά Συµβούλια και τα Συµβούλια Συµπλέγµατος Κοινοτήτων απαριθµούνται στις 

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

της εδαφικής έκτασης της Κύπρου.  

3.2.1.2 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 

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

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

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

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

πληθυσµό σε 856.960 την 1η Οκτωβρίου 2011 σε σύγκριση µε 703.529 το 2001 [77]. 
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Τα στοιχεία κατά επαρχία δείχνουν ότι ο πληθυσµός στις επαρχίες Πάφου και Λάρνακας 

αυξήθηκε µε ταχύτερους ρυθµούς από τις άλλες επαρχίες µέσα στην τελευταία δεκαετία. 

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

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

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

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

Πίνακας 3-1 : Πληθυσµός και Ποσοστιαία πληθυσµιακή µεταβολή, ανά επαρχία και στο σύνολο 
της Κύπρου, 1982-2011 

Επαρχία 1982 Μεταβολή 
1982-
1992 

1992 Μεταβολή 
1992-
2001 

2001 Μεταβολή 
2001-
2011 

2011 

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

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

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

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

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

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

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

 

Στην Κύπρο, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό του αστικού πληθυσµού 

αυξάνει διαρκώς σε βάρος του πληθυσµού που διαµένει σε ορεινές και πλέον µειονεκτικές 

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

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

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

3.2.2.1 Γενικά Οικονοµικά Στοιχεία 

Η Κυπριακή οικονοµία βρίσκεται σε πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής το οποίο 

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

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

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

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

  2008 2013 Μεταβολές 

Πληθυσµός* 796,9 858,0 7,7% 

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

ΑΕΠ** 18.768,8 € 18.118,9 € -3,5% 

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

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

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

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

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

∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα-πλεόνασµα Γενικής 
Κυβέρνησης 

164,6  -890,7    

∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα-πλεόνασµα Γενικής 
Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 

0,9  -4,9    

Ακαθάριστο ∆ηµόσιο χρέος Γενικής Κυβέρνησης 8.388,2  18.518,8    

Ακαθάριστο ∆ηµόσιο χρέος Γενικής Κυβέρνησης 
ως % στο ΑΕΠ 

44,7% 102,2%   

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

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

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

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

Πληθωρισµός 4,7% -0,4%   

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

Ανεργία 3,6% 15,9%   

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

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

Απασχόληση ∆ευτερογενούς* 80,4 55,2 -31,3% 

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

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

2008 σε 18,11 δις € το 2013.  

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

υψηλότερο του 2008 (2%). 

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

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

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

Ο Τριτογενής Τοµέας είναι ο επικρατέστερος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας της 

Κύπρου µε τη σηµαντικότερη συνεισφορά στο ΑΕΠ (κατά 79,1% το 2013) µε βασικό κλάδο 

αυτόν του τουρισµού. 

3.2.2.2 Αγροτική οικονοµία 

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

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

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

κυπριακή οικονοµία προσαρµόζεται συνεχώς στο νέο οικονοµικό περιβάλλον και τον έντονο 

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

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

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

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

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

µεσογειακών χωρών εταίρων. 

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

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

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

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

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

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

κυπριακή οικονοµία σε θεµελιώδεις πτυχές της που σχετίζονται µε: 

− την κοινωνική συνοχή,  

− τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο και την παράδοση,  

− την ασφάλεια των τροφίµων,  

− την απασχόληση και  

− τα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου. 

Αν ληφθούν υπόψη οι συνδεόµενες και οι συνεπαγόµενες οικονοµικές δραστηριότητες  που 

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

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

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

συµβολής στο ΑΕΠ έχει υπολογιστεί περίπου στο 4. Αυτό σηµαίνει ότι η µείωση του ΑΕΠ του 
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γεωργικού τοµέα κατά µία µονάδα µπορεί να προκαλέσει µια τετραπλή ισοδύναµη µείωση στο 

συνολικό ΑΕΠ του συνόλου της εθνικής οικονοµίας. Ο γεωργικός τοµέας, ως σύνολο, έχει να 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την απασχόληση και, συνεπώς, στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ενδεικτικό του ρόλου που καλείται να 

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

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

γεωργία [ΠΗΓΗ ΥΓΑΑ&Π, 2015]. 

3.2.2.3 Αγορά Εργασίας – Απασχόληση 

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

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

ποσοστό 8,8%. 

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

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

Η µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης προέρχεται κυρίως από τον ∆ευτερογενή τοµέα σε 

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

µείωση της απασχόλησης στις κατασκευές και στη µεταποίηση. Μικρότερη µείωση 

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

µείωση της απασχόλησης σε οικονοµικές δραστηριότητες όπως, διαχείριση Ακίνητης 

περιουσίας, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Χονδρικό και Λιανικό εµπόριο.  Ο µόνος τοµέας παραγωγής 

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

3.2.2.4 Βιοµηχανία 

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

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

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

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

2013.  

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

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

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

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

το 2008 σε 1,6 χιλ το 2013. 

3.2.2.5 Τουρισµός 

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

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

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

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

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

Περιπατητικός και Ποδηλατικός Τουρισµός, Κρουαζιέρες. 

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

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

µικρότερες το 2009. 

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

 

 

Στο ακόλουθο Σχήµα παρουσιάζεται η αύξηση των τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς 

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

τον Οκτώβριο, αυξάνοντας την τουριστική περίοδο σε έξι µήνες. 

Σχήµα 3-4 : Μηνιαία κατανοµή τουριστών (2014)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014).  

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

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

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

ΕΣΟ∆Α ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (εκ €) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

       

3.3 Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

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

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

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

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

υπόλοιπο νησιώτικο χώρο στην ευαίσθητη λεκάνη της Μεσογείου.  

Οι κλιµατικές µεταβολές στην Κύπρο όπως καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, 

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

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

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

θα συνεχίσουν να παρατηρούνται, προκαλώντας αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες.  

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

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

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

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

θερµοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2° Κελσίου, µέχρι το 2020. Ο δεύτερος άξονας, 

περιλαµβάνει τις δράσεις προσαρµογής για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
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αναπόφευκτων επιπτώσεων από αυτήν την κλιµατική αλλαγή, µε επίκεντρο την ανάπτυξη και 

εφαρµογή εθνικών στρατηγικών προσαρµογής. 

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

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

Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρµογή στις Αρνητικές Επιπτώσεις της Κλιµατικής αλλαγής 

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

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

στα ακόλουθα: 

− αύξηση της θερµοκρασίας αέρα  

− αύξηση της εξατµισοδιαπνοής  

− µείωση της βροχόπτωσης και αύξηση της συχνότητας των περιόδων ξηρασίας  

− αύξηση των διακυµάνσεων στη βροχόπτωση  

− αύξηση των έντονων βροχοπτώσεων 

− αύξηση της θερµοκρασίας των επιφανειακών υδάτων 

− άνοδος της στάθµης της θάλασσας 

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

συνοπτικά αφορούν στα ακόλουθα:  

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

βροχοπτώσεων, µε πιθανή αύξηση της αλατότητας στα υπόγεια ύδατα. 

− Αύξηση των παρατεταµένων περιόδων ξηρασίας, µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

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

σε σχέση µε την κατάσταση των υδάτινων σωµάτων.  

− Αύξηση της συχνότητας εµφάνισης πληµµυρικών φαινοµένων, λόγω της αύξησης των 

έντονων βροχοπτώσεων. 

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

στάθµης της θάλασσας.  

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

φαινοµένων στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµ΄ρυας 

καταγράφηκαν τα εξής : 

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

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

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

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

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

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

µε δυσµενέστερες επιπτώσεις και σε περιοχές που προηγουµένως δεν σηµειώνονταν σαν 

σοβαρά συµβάντα πληµµυρών.  
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− Βέβαια θα ήταν παρακινδυνευµένο να θεωρηθεί ότι η αύξηση στις εντάσεις της 

βροχόπτωσης που παρατηρήθηκε µεταξύ των περιόδων 1930-70 και 1971-2007 θα 

συνεχισθεί στον ίδιο ρυθµό ή κατά πόσο αυτή µπορεί να εκληφθεί σαν «τάση». Να 

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

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

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

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

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

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

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

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

προηγούµενης (βλέπε Σχήµα 3-5 που ακολουθεί).  

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

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

βροχόπτωση στην πρόσφατη περίοδο είναι µικρότερη κατά 100 mm ή περισσότερο  

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

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

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

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

στην περιοχή της Κύπρου αναφέρονται σε γενική µείωση της ετήσιας βροχόπτωσης 

(µέχρι και 15%).  

Σχήµα 3-5: Ετήσια βροχόπτωση της περιοχής Τροόδους µε ένδειξη του µέσου όρου και 
σταθερής απόκλισης για τις περιόδους 1917-1970 και 1971-2000 

 
Πηγή : I.A.CO Ltd, 2011 

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

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

περισσότερο σηµαντική αναφορικά µε την αξιολόγηση των κινδύνων των µελλοντικών 

πληµµυρών. Σύµφωνα µε την 4η Έκθεση Αξιολόγησης (ΑR4-Working Group, 2007) της IPCC 

(∆ιακυβερνητική Επιτροπή για Κλιµατικές Αλλαγές (I.A.CO Ltd, 2011) .:  

− Η συχνότητα ακραίων καιρικών φαινοµένων έχει αυξηθεί 

− Η συχνότητα (ή ποσοστό από το σύνολο της βροχής) ψηλών βροχοπτώσεων αυξάνεται 

στις περισσότερες περιοχές 

− Βαρειές βροχοπτώσεις που αναµένεται να αυξηθούν σε συχνότητα θα επαυξήσουν τον 

κίνδυνο πληµµυρών. 

Η επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στην κατάρτιση του Σ∆ΚΠ ελήφθη υπόψη :    

1. Στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πληµµύρας : (α) αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις 

της κλιµατικής αλλαγής στην εµφάνιση πληµµυρών (µελλοντικές πληµµύρες) και στους 

δυνητικούς κινδύνους που θα προκύπτουν από αυτές. Κατά την αξιολογηση των 

δυνητικών κινδύνων µελλοντικών πληµµυρών ελήφθη υπόψη ότι η ένταση και πιθανώς η 

συχνότητα ακραίων πληµµυρών σε σχέση µε αυτές που συνέβησαν στο παρελθόν 

(ιστορικές πληµµύρες) σε µία περιοχή θα αυξηθεί σηµαντικά. Αυτό, σε συνδυασµό µε τις 

αλλαγές στις χρήσεις γης χρησιµοποιήθηκε ως ποιοτικό κριτήριο για την απόφαση για το 

αν µία περιοχή θα συµπεριληθφεί στις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου 

Πληµµύρας. 

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

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

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

παραµέτρων στη δηµιουργία των υδρολογικών και υδραυλικών µοντέλων έγιναν υπέρ της 

ασφαλείας. 

3. Στην κατάστρωση του προγράµµατος Μέτρων για τη ∆ΚΠ : αξιολογήθηκαν θετικότερα τα 

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

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

ακραίων πληµµυρών σε σχέση µε αυτές που συνέβησαν στο παρελθόν). 
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4. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

4.1 TI EINAI TO Σ∆ΚΠ 

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας αποτελεί ένα στρατηγικό κείµενο στο οποίο 

καθορίζονται οι στόχοι για την ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας σε επίπεδο Περιοχής 

Λεκάνης Απορροής Ποταµού και τα απαραίτητα µέτρα και δράσεις που προγραµµατίζονται 

για την επίτευξη των στόχων αυτών. Το Σ∆ΚΠ αποτελεί ένα εργαλείο για:  

− την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου πληµµύρας 

− τον εντοπισµό των περιοχών µε τον υψηλότερο κίνδυνο πληµµύρας, έτσι ώστε οι 

δηµόσιες επενδύσεις να απευθύνονται εκεί όπου υπάρχει η µεγαλύτερη ανάγκη 

− τη διάθεση όλων των οικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων που απαιτούνται 

για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας  

− τη διαχείριση του κινδύνου µε τρόπο που να µεγιστοποιούνται τα οφέλη στις κοινότητες 

και στο περιβάλλον 

− την περιγραφή της διαδικασίας συντονισµού των φορέων που εµπλέκονται µε τη 

∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας (εθνικό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο). 

To παρόν Σ∆ΚΠ είναι το σχέδιο του 1ου κύκλου εφαρµογής της Οδηγίας των πληµµυρών στην 

Κύπρο.  

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το παρόν Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1. Πρόλογος 

Περιλαµβάνει στοιχεία για το αντικείµενο της σύµβασης και ειδικότερα του παρόντος 

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

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

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

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

άλλες Κοινοτικές Οδηγίες και πολιτικές που συνδέονται άµεσα µε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ.  

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

 

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

Σελίδα 4-33 

 

Κεφάλαιο 3 Περιοχή Λεκάνης Απορροής Κύπρου 

∆ίνεται σύντοµη παρουσίαση των φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της ΠΛΑΠ 

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

και κυρίως στα πληµµυρικά συµβάντα. 

Κεφάλαιο 4. Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

Αναφέρονται ο σκοπός του σχεδίου και αναλύονται τα περιεχόµενά του.  

Κεφάλαιο 5. Πορίσµατα Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας  

Παρατίθενται τα συµπεράσµατα της ΠΑΚΠ και παρουσιάζονται οι Περιοχές ∆υνητικού 

Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ) που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο εφαρµογής 

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

Κεφάλαιο 6. Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας 

Παρουσιάζονται οι Χάρτες Επικινδυνότητας και οι Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας που έχουν 

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

Οδηγίας) για τις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ). 

Κεφάλαιο 7. Αξιολόγηση Υφιστάµενων Κινδύνων  

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

∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας καθώς και η αβεβαιότητα των αποτελεσµάτων 

των µοντέλων και χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας. 

Κεφάλαιο 8. Στόχοι ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

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

στόχοι) καθώς και οι πιο ειδικοί στόχοι, όπου απαιτείται, στις Π∆ΣΚΠ. 

Κεφάλαιο 9. Πρόγραµµα Μέτρων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

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

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

τους, το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους καθώς και οι συνέργειές τους µε τους στόχους και 

τα µέτρα της ΟΠΥ. Το τελικό πρόγραµµα µέτρων διαµορφώθηκε µετά τα αποτελέσµατα της 

διαβούλευσης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας Στρατηγικής Εκτίµησης Επιπτώσεων στον 

Περιβάλλον. 

Κεφάλαιο 10. Συσχέτιση και Συνέργεια Σ∆ΚΠ µε Σ∆ΛΑΠ 

Παρουσιάζονται οι πρόνοιες για τη διασφάλιση της συνέργειας/συντονισµού/συµβατότητας 

του Σ∆ΚΠ µε τα προγράµµατα εφαρµογής του Σ∆ΛΑΠ που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 

περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµων 2004 µέχρι 2012. 

Κεφάλαιο 11. Εµπλεκόµενοι και επηρεαζόµενοι Φορείς και Οµάδες 

Αναφέρονται οι φορείς και οι οµάδες που εµπλέκονται στη ∆ιαχείριση των Κινδύνων 

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

και περιγράφεται η διαδικασία συντονισµού τους µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του 
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Σ∆ΚΠ. Επίσης, αναφέρονται όλοι όσοι επηρεάζονται και ποια συµφέροντά τους 

διακυβεύονται από την εφαρµογή του Σ∆ΚΠ. 

Κεφάλαιο 12. ∆ιαδικασία διαβούλευσης  

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

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

διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα πληροφόρησης και διαβούλευσης µε το κοινό που έλαβαν 

χώρα για τα µέτρα και τις δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Σ∆ΚΠ, καθώς και τα 

αποτελέσµατα της διαβούλευσης. 

Κεφάλαιο 13. Παρακολούθηση εφαρµογής του Σ∆ΚΠ 

Περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εφαρµογής του Σ∆ΚΠ στην Κύπρο.   
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5. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

5.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) για την Κύπρο 

πραγµατοποιήθηκε από το ΤΑΥ σε συνεργασία µε τους Συµβούλους I.A.CO Environmental & 

Water Consultants Ltd στο πλαίσιο της από 20/01/2011 Σύµβασης (ΥΥ&Υ 1/2010). 

Περιλαµβάνει :   

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

οποίες θα µπορούσαν, ενδεχοµένως να προβλεφθούν οι σηµαντικές αρνητικές συνέπειες 

παρόµοιων φαινοµένων στο µέλλον.  

Καταρτίστηκε αρχείο ιστορικών πληµµυρών µε 468 πληµµυρικά γεγονότα που 

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

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

άλλες πηγές.  

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

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

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

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

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

αξιολόγηση της «σοβαρότητας της πληµµύρας». 

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

εκτιµήθηκε µε βάση συντελεστές βαρύτητας ανάλογα µε τις επιπτώσεις στους εξής 

αποδέκτες :  

• ανθρώπινη ζωή (θύµατα),  

• υγεία (ανθρώπινη-ρύπανση),  

• οικονοµία,  

• πολιτιστικά µνηµεία,  

• περιβάλλον.  

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

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

πληµµύρες αφορούν είτε αστικές πληµµύρες είτε ποτάµιες αιφνίδιες πληµµύρες (flash 

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

ποτάµιες αιφνίδιες πληµµύρες. Οι αυξηµένες επιπτώσεις από τις πληµµύρες ταχείας 

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

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

επίπεδο πολιτικής προστασίας. 

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

περισσότερα σενάρια τάσεων λόγω κλιµατικής αλλαγής εισηγούνται αύξηση της 

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

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

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

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

δυνητικών συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών για τους σκοπούς της ΠΑΚΠ.  

− Αποτίµηση των δυσµενών συνεπειών των πιθανών µελλοντικών σηµαντικών 

πληµµυρών. Για την αποτίµηση ελήφθησαν υπόψη οι παλαιότερες και πρόσφατες 

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

αποχετεύσεις κλπ.) καθώς και πρόσφατες διαφοροποιήσεις στις παρόχθιες περιοχές 

(αλλαγή χρήση γης, αστικοποίηση κλπ.). Σηµειώνεται ότι :  

• Στην ελεγχόµενη από τη ∆ηµοκρατία περιοχή µεταξύ του 1945 και του 2010 έχουν 

κατασκευαστεί 84 φράγµατα και εξωποτάµιες δεξαµενές, συνολικής χωρητικότητας 

306 εκατ. m3 για άρδευση, ύδρευση και εµπλουτισµό ΥΥΟ. Τα έργα αυτά, ανάλογα µε 

τη χωρητικότητα αλλά και τη θέση τους επηρεάζουν το µέγεθος των πληµµυρών που 

συµβαίνουν στις κατάντη περιοχές. Γενικά θεωρείται ότι µάλλον µειώνουν τα µεγέθη 

των πληµµυρών που κατά καιρούς σηµειώνονται στις κατάντη περιοχές, εφόσον 

επενεργούν ως χώροι ανάσχεσης και κατακράτησης των πληµµυρικών ροών. 

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

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

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

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

πληµµύρας και να µην µπορεί να αξιοποιηθούν για ανάσχεση.  

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

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

παλαιότερα, είναι χαρακτηριστική. Υπάρχουν όµως και πλέον πρόσφατες 

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

διευθετήσεις του κεντρικού τµήµατος του ποταµού Βαθιά στη Λεµεσό όπου δεν 

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

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

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

µέρους (1,9 km) του ρέµατος Κλήµου στην κατοικηµένη περιοχή του ∆ήµου Έγκωµης 

κλπ. 
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• Άλλες επεµβάσεις αφορούν στην χρήση µέρους της κοίτης ποταµών (συνήθως 

µέρους της πληµµυρικής κοίτης) για σκοπούς έργων κοινής ωφελείας, όπως 

αθλοπαιδιές, γραµµικά πάρκα, κατασκευή δηµόσιων κτιρίων κλπ. µε ή χωρίς τις 

αναγκαίες υδρολογικές µελέτες. Επεµβάσεις που καταλήγουν στην µείωση της 

διατοµής της κοίτης εµπεριέχουν αυξηµένους κινδύνους για µελλοντικές σηµαντικές 

πληµµύρες. Παρόµοιο πρόβληµα δηµιουργείται και από την κατάργηση / 

υπογειοποίηση ρεµάτων ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές όπου η πίεση εκµετάλλευσης 

γης είναι αυξηµένη. 

5.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (Π∆ΣΚΠ) 

Οι Π∆ΣΚΠ προσδιορίστηκαν µε βάση την ΠΑΚΠ. Αφορούν σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν 

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

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

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

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

προβλέπεται να αναπτυχθούν) πολεοδοµικές ζώνες και δοµηµένες περιοχές : ζώνες 

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

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

περιβάλλοντος από τη ρύπανση), περιοχές προστασίας στοιχείων ιστορικής και 

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

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

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

µοντέλου και χάρτη που θα παραχθούν). 

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

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

σηµειωθούν πληµµύρες στο µέλλον λόγω κλιµατικών αλλαγών ή σηµερινών αναπτύξεων 

ανεξάρτητα εµφάνισης ή όχι ιστορικής πληµµύρας. 

Επιπλέον, συµπεριελήφθησαν και επιπρόσθετες περιοχές µε µέγεθος λεκάνης απορροής 

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

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

5-1 δίνεται διάγραµµα µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε. 

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

του Σχήµατος (Σχήµα 5-2) και στον Πίνακα της σελίδας 5-41 (Πίνακας 5-1). 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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Τα πορίσµατα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας έχουν παρουσιαστεί 

στο κοινό και όλη η πληροφορία είναι διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΤΑΥ 

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

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά οι 19 Π∆ΣΚΠ που έχουν 

προσδιοριστεί µε βάση την ΠΑΚΠ. 
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Σχήµα 5-1: Μεθοδολογία προσδιορισµού Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ) (Πηγή : ΠΑΚΠ, I.A.CO Ltd Environmental 

&Water Consultants) 
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Σχήµα 5-2: Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικου Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ) στην Κύπρο 
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Πίνακας 5-1: Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ) 

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΜΗΚΟΣ 

(km) 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 

(km2) 

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

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

3 CY-APSFR03 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσίας 3.80 23.20 

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

5 CY-APSFR05 

Μερίκας και Παραπόταμοι Κουτής 

και Κατούρης Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς  Λευκωσίας 5.80 54.90 

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

7 CY-APSFR07 

Ποταμός εισροής και Λίμνη 

Παραλιμνίου Παραλίμνι Αμμοχώστου 2.66* 21.20 

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

9 CY-APSFR09 Ποταμός Ορμήδειας Ορμήδεια Λάρνακα 5.04 26.00 

10 CY-APSFR10 

Αρχάγγελος-Καμίτσης και 

Παραπόταμος Αραδίππου-Λιβάδεια Λάρνακα 11.30 98.00 

11 CY-APSFR11 Ποταμός Καμάρων  Καμάρες Λάρνακας Λάρνακα 6.70 44.70 

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

13 CY-APSFR13 Λιμνάρκα Πόλη της Πάφου Πάφου 3.38 15.70 

14 CY-APSFR14 Ποταμός της Γερμασόγειας Γερμασόγεια Λεμεσού 6.20 178.35 

15 CY-APSFR15 

Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 

Βαθιά 

Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος και Ανατολική 

περιοχή Λεμεσού Λεμεσού 7.70 27.60 

16 CY-APSFR16 

Νέα και παλιά κοίτη ποταμού 

Γαρύλλη  Πολεμίδια, Λεμεσός (4 Αγ. Αντώνιος και Καρνάγιο) Λεμεσού 13.60 102.75 

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

18 CY-APSFR18 Κομήτης Αστρομερίτης Λευκωσίας 3.70 4.85 

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

  ΣΥΝΟΛΟ 136.79 967.93 

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

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Από το Πολιτικό µέχρι και το ∆ήµο Λευκωσίας 

Ποταµός  Πεδιαίος 

Μήκος  25.3 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης 
Οικιστικές Περιοχές των Κοινοτήτων/∆ήµων Πολιτικού, Πέρα, Επισκοπειού, 
Εργατών, Ψηµολόφου, Ανάγειας, Πάνω και Κάτω ∆ευτεράς, Λακατάµειας, 
Έγκωµης, Στροβόλου και Λευκωσίας. 

Τάσεις ανάπτυξης 
Οι παρόχθιες περιοχές του ποταµού βρίσκονται σε αυξηµένη τάση 
αστικοποίησης, ενώ εκτάσεις της πληµµυρικής του περιοχής µετατρέπονται 
σε χώρους άθλησης, γήπεδα, γραµµικά πάρκα κ.τ.λ. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
Πρόσφατα έχει κατασκευαστεί το εµπλουτιστικό φράγµα Ταµασού που µε 
ορθή διαχείριση µπορεί να λειτουργήσει και ως έργο ανάσχεσης πληµµυρών. 
Όλο το µήκος του ποταµού βρίσκεται σε ζώνη προστασίας. 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-43 

 

Α/Α: C02                      Κλήμος 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή ∆ήµος Έγκωµης και Αγίου ∆οµετίου 

Ποταµός  Κλήµος (Λεκάνη Απορροής π. Πεδιαίου) 

Μήκος  5.4 km 

Γειτνιάζουσες Περιοχές  Παλαιό αεροδρόµιο Λευκωσίας, Χώρος Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, 
Τύµβος Μακεδονίτισσας 

Περιοχές ∆ιέλευσης Οικιστικές περιοχές του ∆ήµου Έγκωµης και τη Βιοµηχανική Περιοχή 
του ∆ήµου Αγίου ∆οµετίου.  

Τάσεις ανάπτυξης Πλήρως αστικοποιηµένη περιοχή µε οικιστικές και εµποροβιοµηχανικές 
ζώνες  των ∆ήµων Έγκωµης και Αγίου ∆οµετίου 

Ιδιαίτερες συνθήκες Στο µεγαλύτερο µήκος του είναι καλυµµένος και απουσιάζει ζώνη 
προστασίας 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-44 

 

Α/Α: C03                    Παραπόταμος Ποταμού Μέρικα 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Κοκκινοτριµιθιά 

Ποταµός  Μέρικας (Λεκάνη Απορροής π. Σερράχη) 

Μήκος  3.8 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης Κοινότητα Κοκκινοτριµιθιάς.  

Τάσεις ανάπτυξης Έντονη τάση οικιστικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια 

Ιδιαίτερες συνθήκες Απουσιάζει οποιαδήποτε ζώνη προστασίας της κοίτης – Μεγάλο τµήµα 
της κοίτης είναι καλυµµένο 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-45 

 

Α/Α: C04                                 Ποταμός Καλόγερος 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή ∆ήµων Στροβόλου και Λατσιών 

Ποταµός  Καλόγερος (Λεκάνη Απορροής π. Πεδιαίου) 

Μήκος  6.0 km 

Γειτνιάζουσες Περιοχές  Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ, Βιοµηχανική περιοχή Στροβόλου,  

Περιοχές ∆ιέλευσης ∆ήµοι Στροβόλου και Λατδίων 

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

Ιδιαίτερες συνθήκες 
∆ιέρχεται παραπλεύρως του Γ.Σ.Π., κάτω από τον αυτοκινητόδροµο 
Λευκωσίας-Λεµεσού και διαµέσου της Βιοµηχανικής Στροβόλου. Σε 
όλο το µήκος του ποταµού η κοίτη βρίσκεται σε ζώνη προστασίας. 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-46 

 

Α/Α: C05                                 Ποταμός Μέρικας και Παραπόταμοι 

Κουτής και Κατούρης 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Κοινότητες Άγιοι Τριµιθιάς και Παλαιοµέτοχο 

Ποταµός  Μέρικας (Λεκάνη Απορροής π. Σερράχη) 

Μήκος  5.8 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης ∆ιέρχεται από τις οικιστικές περιοχές των κοινοτήτων 
Παλαιοµετόχου και Αγ. Τριµιθιάς 

Τάσεις ανάπτυξης ∆εν προβλέπεται άµεσα σηµαντική οικιστική ανάπτυξη. 

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

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-47 

 

Α/Α: C06                                 Ποταμοί Αλμυρός και Άλυκος 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή ∆ήµος Ιδαλίου 

Ποταµός  Άλυκος (Λεκάνη Απορροής π. Γιαλιά) 

Μήκος  8.0 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου 

Τάσεις ανάπτυξης ∆εν προβλέπεται σηµαντική περαιτέρω βιοµηχανική ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
Σε όλο το µήκος τα ρέµατα βρίσκονται σε ζώνη προστασίας. 
∆ιέρχονται κάτω από τον  αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας-Λεµεσού 
και διαµέσου της Βιοµηχανικής Περιοχής Ιδαλίου 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-48 

 

Α/Α: C07                                 Ποταμός εισροής και Λίμνη 

Παραλιμνίου 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Αµµοχώστου 

Περιοχή Παραλίµνι 

Ποταµός και Λίµνη   Λίµνη Παραλιµνίου και ρέµα Βαθύ εισροής στην λίµνη 

Μήκος  2.7 km  

Περιοχές Επιρροής 
Οικιστικές (Κα6, ΚΓΥ κ.α.), Εµποροβιοµηχανικές (Εβ5, Εβ7β, κ.α.) 
και ζώνες δηµοσίων χρήσεων (Αα1, Αα4 κ.α.) οικισµού 
Παραλιµνίου. 

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

Ιδιαίτερες συνθήκες 
Αύξηση της σοβαρότητας των πληµµυρών λόγω πολύ µικρής 
κλίσης του ποταµού και της παρόχθιας περιοχής. Υπάρχει ζώνη 
προστασίας γύρω από τη λίµνη 

  



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-49 

 

Α/Α: C08                                 Ποταμός Γιαλιάς 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Κοινότητες Πέρα Χωριού, Νήσου και Ιδαλίου 

Ποταµός  Γιαλιάς 

Μήκος  6.0 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης ∆ιέρχεται κάτω από τον αυτοκινητόδροµο  Λευκωσίας-Λεµεσού και 
διαµέσου των κοινοτήτων Πέρα Χωριού, Νήσου και Ιδαλίου 

Τάσεις ανάπτυξης Προβλέπεται σηµαντική οικιστική ανάπτυξη 

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

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-50 

 

Α/Α: C09                                 Ποταμός Ορμήδειας 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λάρνακας 

Περιοχή Ορµήδεια 

Ποταµός  Ορµήδειας 

Μήκος  5.0 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης ∆ιέρχεται της οικιστικής περιοχής της Ορµήδειας 

Τάσεις ανάπτυξης ∆εν προβλέπεται άµεσα σηµαντική οικιστική ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- ∆ιαµορφωµένη κοίτη για 1.5 Km µε ανοικτή κατασκευή από 
σκυρόδεµα πλάτους 6-7 m 

- Στην περιοχή «Βάττενας» η κοίτη δεν έχει υποστεί 
οποιαδήποτε διαµόρφωση και παρατηρούνται συχνά 
πληµµυρικά γεγονότα 

- ∆εν υπάρχει ζώνη προστασίας 

  



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-51 

 

Α/Α: C10                                 Αρχάγγελος Καμίτσης και 

Παραπόταμος 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λάρνακας 

Περιοχή ∆ήµοι Αραδίππου και Λιβαδιών 

Ποταµός  Αρχάγγελος Καµίτσης και Παραπόταµος 

Μήκος  11.3 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης 
Στην περιοχή των Λιβαδιών η κοίτη δεν έχει ζώνη προστασίας 
και διέρχεται Οικιστικών (Κα6, Κα7) και Εµποροβιοµηχανικών 
(Εβ6 και Βε1) ζωνών 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
Ιστορικά έχουν καταγραφεί πληµµύρες χαµηλής έως µέτριας 
σοβαρότητας. Στην περιοχή της Αραδίππου η κοίτη βρίσκεται σε 
ζώνη προστασίας (∆α2) (µήκος 3 km περίπου) 

  



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-52 

 

Α/Α: C11                                 Ποταμός Καμάρων 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λάρνακας 

Περιοχή Καµάρες 

Ποταµός  Καµάρων 

Μήκος  6.7 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης ∆ιέρχεται από δοµηµένες οικιστικές περιοχές της πόλης Λάρνακας 
(Κυβερνητικός Οικισµός Ζήνωνος, Καµάρες» (Πολ. Ζώνη Κα5) 

Τάσεις ανάπτυξης Μεγάλο µέρος διέρχεται από ζώνη προστασίας (∆α2) των Αλυκών 
(3.7 km περίπου) 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Αύξηση επικινδυνότητας λόγω χαµηλού αναγλύφου και 
µικρής κλίσης τη κοίτης   

- Τα τελευταία 30 χρόνια καταγράφηκαν πληµµύρες χαµηλής 
έως µέτριας σοβαρότητας. Οι πρόσφατες πληµµύρες του 
2014 επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πληµµυρικού κινδύνου. 

  



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-53 

 

Α/Α: C12                                 Ποταμός Κοσιηνάς 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Πάφου 

Περιοχή Κοινότητες Μεσόγης, Χλώρακας και ∆ήµος Πάφου 

Ποταµός  Κοσιηνάς 

Μήκος  9.1 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης 
∆ιέρχεται από Οικιστικές (Κα7, Κα8, Κα9 κ.α.), 
Εµποροβιοµηχανικές (Εβ5, Εβ6, κ.α.) και Τουριστικές (Τ2β3 και 
Τ3ε4) Ζώνες 

Τάσεις ανάπτυξης Ραγδαία οικιστική ανάπτυξη 

Ιδιαίτερες συνθήκες Περιορισµένη ύπαρξη Ζώνης Προστασίας. Kαταγράφηκαν στο 
πρόσφατο παρελθόν πληµµύρες πολύ χαµηλής σοβαρότητας 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-54 

 

Α/Α: C13                                 Ποταμός Λιμνάρκα 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Πάφου 

Περιοχή ∆ήµος Πάφου και Γεροσκήπου 

Ποταµός  Λιµνάρκα 

Μήκος  3.4 km 

Γειτνιάζουσες Περιοχές  Παφιακό Στάδιο 

Περιοχές ∆ιέλευσης 
∆ιέλευση από Οικιστικές (Κα4, Κα5 κ.α) Εµποροβιοµηχανικές 
(Εβ6), Ζώνες ∆ηµ. Χρήσεων (Αα1, Αα4) και Τουριστικές ζώνες 
(Τ1β, Τ1γ κ.α.) 

Τάσεις ανάπτυξης Αναµένεται µεγάλη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη 

Ιδιαίτερες συνθήκες Κατάντη του «Παφιακού» δεν υπάρχει ζώνη προστασίας 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-55 

 

Α/Α: C14                                 Ποταμός της Γερμασόγειας 

                          

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λεµεσού 

Περιοχή Γερµασόγεια, κατάντη του φράγµατος Γερµασόγειας 

Ποταµός  Γερµασόγειας 

Μήκος  6.2 km  

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

Περιοχές ∆ιέλευσης Στην πλέον κατάντη περιοχή διέρχεται κυρίως από Τουριστικές ζώνες 
(Τ1α1, Τ1β1α, κ.α.) χωρίς ζώνη προστασίας 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Στο µεγαλύτερο του τµήµα η κοίτη καλύπτεται από ζώνη 
προστασίας (∆α2) (µήκος 5.4 km) 

- ∆έχεται ροές από υπερχειλίσεις και εισροές από µικρούς 
παραποτάµους 

- Kατάντη του φράγµατος Γερµασόγειας Σε περιόδους που το 
φράγµα είναι πλήρες ή σχεδόν πλήρες υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος πληµµυρών 

  



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 5-56 

 

Α/Α: C15                                 Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λεµεσού 

Περιοχή Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος και ανατολική περιοχή Λεµεσού 

Ποταµός  Βαθιάς και παραπόταµός του 

Μήκος  7.7 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης ∆ιέρχεται από έντονα αστικοποιηµένη περιοχή της Πόλης της 
Λεµεσού (∆ήµοι Αγ. Αθανασίου, Μ. Γειτονίας, Λεµεσού) 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

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

- Αναγκαία η εξασφάλιση σωστής διαχείρισης πληµµυρικών 
γεγονότων 
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Α/Α: C16                                 Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λεµεσού 

Περιοχή Πολεµίδια, Λεµεσός (Αγ. Αντώνιος και Καρνάγιο) 

Ποταµός  Νέα και Παλιά κοίτη του π. Γαρύλλη 

Μήκος  13.6 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης ∆ιέρχεται από έντονα αστικοποιηµένη περιοχή της Πόλης της 
Λεµεσού (∆ήµοι Λεµεσού, Πολεµιδίων) 

Ιδιαίτερες συνθήκες 

- Απουσία ζώνης προστασίας σε όλο το µήκος πλην της 
εκβολής 

- Η κατασκευή του φράγµατος των Πολεµιδίων και η εκτροπή 
της κοίτης του π. Γαρύλλη περιόρισαν σηµαντικά τους 
κινδύνους πληµµύρας 

- Αναγκαία η εξασφάλιση σωστής διαχείρισης πληµµυρικών 
γεγονότων 

- Καταγραφή ιστορικών πληµµυρών πολύ χαµηλής έως µέτριας 
σοβαρότητας και πολύ υψηλής σοβαρότητας πριν την 
εκτροπή της κοίτης του π. Γαρύλλη 
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Α/Α: C17                                 Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας 

                      

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λεµεσού 

Περιοχή Ύψωνας 

Ποταµός  Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας 

Μήκος  3.9 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης 

∆ιέρχεται της Βιοµηχανικής και οικιστικής περιοχής  του ∆ήµου 
Ύψωνα. Κατάντη της βιοµηχανικής περιοχής διέρχεται από 
οικιστικές ζώνες (Κα6, Κα7 και Κα8) και Εµπορικές ζώνες (Εβ και 
Εβ6)  

Ιδιαίτερες συνθήκες 
- Υπάρχει ζώνη προστασίας (∆α3), µήκους 1 km, στο τµήµα 

ανάντη του αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας – Πάφου,   
- Καταγραφή ιστορικών πληµµυρών στην περιοχή 
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Α/Α: C18                                 Ποταμός Κομήτης 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Λευκωσίας 

Περιοχή Αστροµερίτη 

Ποταµός  Κοµήτης (Λεκάνη Απορροής π. Ξηρού) 

Μήκος  3.7 km 

Περιοχές ∆ιέλευσης ∆ιέρχεται από Οικιστικές Ζώνες Η1, Η2 και Η3 

Τάσεις ανάπτυξης ∆εν αναµένεται άµεσα σηµαντική οικιστική ανάπτυξη 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
- Σηµαντικό τµήµα της κοίτης είναι καλυµµένο χωρίς έργα 

συλλογής των επιφανειακών απορροών. 
- ∆εν υπάρχει χωρίς ζώνη προστασίας 
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Α/Α: C19                                 Αργάκι του Βασιλικού 

 

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

Περιγραφή 

Επαρχία Πάφου 

Περιοχή ∆ήµος Πάφου 

Ποταµός  Αργάκι του Βασιλικού 

Μήκος  5.9 km 

Γειτνιάζουσες Περιοχές  Κολυµβητήριο Πάφου & Παφιακό Στάδιο 

Περιοχές ∆ιέλευσης Κυρίως από οικιστικές περιοχές. 

Τάσεις ανάπτυξης Αναµένεται έντονη οικιστική ανάπτυξη στις παρόχθιες περιοχές. 

Ιδιαίτερες συνθήκες 
- Η περιοχή του κολυµβητηρίου έχει πληγεί τουλάχιστον 2 

φορές τα τελευταία 20 χρόνια µε σοβαρές ζηµιές 

- ∆εν υπάρχει ζώνη προστασίας 
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6. ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας και οι Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας για τις 19 Π∆ΣΚΠ 

καταρτίστηκαν από το ΤΑΥ σε συνεργασία µε τους Συµβούλους “Prisma Consulting 

Engineers S.A.-T.C. Geomatic Ltd – OFEK Aerial Photography (1987) Ltd” στο πλαίσιο της 

από 3/09/2012 Σύµβασης (ΤΑΥ 1/2012). Για την Π∆ΣΚΠ C07 «Ποταµός Εισροής και Λίµνη 

Παραλιµνίου» οι Χάρτες επεκτάθηκαν για τη λίµνη Παραλιµνίου από την Υπηρεσία 

Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας του ΤΑΥ. 

6.1 ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Συντάχθηκαν Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας για τις 19 Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού 

Κινδύνου Πληµµύρας, για τρία υδρολογικά σενάρια :  

− πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (σενάριο ακραίων φαινοµένων), µε περίοδο 

επαναφοράς 500 έτη,  

− πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 100 έτη, και  

− πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη.  

Η πληµµύρα µε περίοδο επαναφορά 500,100 ή 20 έτη σηµαίνει ότι η πιθανότητα να 

εµφανιστεί είναι 1:500, 1:100 ή 1:20 αντίστοιχα για κάθε χρόνο. Οι συγκεκριµένες Περίοδοι 

Επαναφοράς επιλέγηκαν µετά από ανασκόπηση των περιόδων επαναφοράς που 

χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες καθώς επίσης και λαµβάνοντας υπόψη τις τυπικές 

Περιόδους Επαναφοράς που χρησιµοποιούνται στην Κύπρο για τον σχεδιασµό 

αντιπληµµυρικών έργων.  

Οι Χάρτες καταρτίστηκαν σε κλίµακα 1 :5.000 στο σύστηµα συντεταγµένων CGRS 1993 LTM. 

Για κάθε Π∆ΣΚΠ δηµιουργήθηκαν 4 Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας. Οι τρεις 

απεικονίζουν τα όρια της λεκάνης πληµµυρισµού για κάθε ένα από τα 3 σενάρια ο καθένας, 

καθώς επίσης και τα αντίστοιχα βάθη ροής µε χρήση διαβάθµισης χρωµάτων για διάφορες 

κλάσεις τιµών βάθους ροής. Ο τέταρτος χάρτης είναι ένας συνοπτικός χάρτης στον οποίο 

απεικονίζονται τα όρια και των τριών λεκανών πληµµυρισµού. 

Στους τρεις πρώτους χάρτες απεικονίζονται για κάθε περίοδο επαναφοράς :  

− η έκταση της πληµµύρας και τα όρια πληµµυρισµού,  

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

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

διακριτές διαβαθµίσεις του µπλε χρώµατος,  
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− οις διατοµές του υδραυλικού µοντέλου σε χαρακτηριστικές θέσεις µε αναγραφή της 

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

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

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

− οι θέσεις αναχωµάτων και αναβαθµών, 

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

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

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

− ενδεικτικά όρια εγγεγραµµένης κοίτης ποταµού σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος 

Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 

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

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

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

− Τοπωνύµια (πηγή Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας), 

− Τα κλειστά τµήµατα του ρέµατος,  δηλαδή τα τµήµατα που βρίσκονται κάτω από 

υφιστάµενους δρόµους, 

− Τα όρια ∆ήµων – Κοινοτήτων (πηγή Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας), 

− Τα όρια της περιοχής µελέτης όπου καθορίζεται το ανάντη και το κατάντη άκρο του 

ρέµατος που µελετήθηκε. 

Στον τέταρτο χάρτη (συνοπτικός) απεικονίζονται:  

− η έκταση της πληµµύρας και τα όρια πληµµυρισµού και για τις τρεις περιόδους 

επαναφοράς. Οι εκτάσεις που πληµµυρίζουν σε κάθε περίοδο επαναφοράς σηµειώνονται 

µε διακριτές διαβαθµίσεις του µπλε χρώµατος,  

− οι διατοµές του υδραυλικού µοντέλου σε χαρακτηριστικές θέσεις µε αναγραφή της 

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

− οι θέσεις αναχωµάτων και αναβαθµών, 

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

ρεµάτων,  

− ενδεικτικά όρια εγγεγραµµένης κοίτης ποταµού σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος 

Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 

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

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

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

− Τοπωνύµια (πηγή Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας), 

− Τα κλειστά τµήµατα του ρέµατος, δηλαδή τα τµήµατα που βρίσκονται κάτω από 

υφιστάµενους δρόµους, 

− Τα όρια ∆ήµων – Κοινοτήτων (πηγή Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας), 
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− Τα όρια της περιοχής µελέτης όπου καθορίζεται το ανάντη και το κατάντη άκρο του 

ρέµατος που µελετήθηκε 

Για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας για κάθε Π∆ΣΚΠ : 

− Για τον υπολογισµό της απορροής αναπτύχθηκαν υδρολογικά µοντέλα βροχής-

απορροής στη λεκάνη της κάθε Π∆ΣΚΠ και κατασκευάστηκαν πληµµυρικά 

υδρογραφήµατα για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, τα οποία αποτελούν 

εισερχόµενα δεδοµένα στο υδραυλικό µοντέλο. Η ανάπτυξη των υδρολογικών µοντέλων 

έγινε µε τη χρησιµοποίηση του λογισµικού HEC-HMS ver 3.50 και το HEC-GeoHMS. Για 

την ανάπτυξη των υδρολογικών µοντέλων ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήµατα :  

• Καταιγίδες Σχεδιασµού :  Για το σχηµατισµό των καταιγίδων σχεδιασµού 

χρησιµοποιήθηκαν οι έτοιµες όµβριες καµπύλες που έχουν παραχθεί από τη 

Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Για κάθε σταθµό ο οποίος επηρεάζει τη 

συγκεκριµένη λεκάνη κατασκευάστηκαν τρία υετογράµµατα (ένα για κάθε περίοδο 

επαναφοράς). Η διάρκεια κάθε υετογράµµατος ήταν σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 

ίση µε από το χρόνο συρροής, προσαυξηµένο κατά 50% (1,50xtc). Η κλιµατική 

αλλαγή λήφθηκε υπόψη κάνοντας χρήση των όµβριων καµπυλών που βασίζονται στα 

δεδοµένα της περιόδου µετά το 1970, ώστε να λαµβάνεται υπόψη η αύξηση στις 

εντάσεις βροχόπτωσης που παρατηρήθηκαν στην Κύπρο για την περίοδο µετά το 

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

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

παράµετροι που υιοθετήθηκαν είναι συντηρητικοί (υπέρ της ασφάλειας).  

• Απώλειες βροχόπτωσης :  χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο Αριθµού Καµπύλης (CN) της 

SCS. Για τον προσδιορισµό του συνδυασµού της εδαφικής κάλυψης και της 

κατεργασίας έγινε αξιοποίηση του διαθέσιµου χάρτη Corine2006. Η αντιστοίχισή του 

στους πίνακες SCS έγινε µε βάση τις πλησιέστερη οµοιότητα στις περιγραφές του 

χάρτη Corine και των πινάκων της SCS TR-55. Επίσης ελήφθη υπόψη και σχετική 

εργασία που έγινε στη Νότια Ιταλία.  

• Απόκριση Λεκάνης – Απορροή : χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο µοναδιαίου 

υδρογραφήµατος SCS το οποίο είναι µοντέλο γεγονότος, ενιαίο, εµπειρικό, 

προσδιοριστικό µε παραµέτρους που εκτιµώνται από τις ιδιότητες της λεκάνης 

απορροής. Η επιλογή αυτή συµβαδίζει µε τα διαθέσιµα δεδοµένα και το είδος των 

βροχοπτώσεων στην Κύπρο (κατά κανόνα µεµονωµένα γεγονότα).  

• ∆ιόδευση Υδρογραφηµάτων κατά µήκος των ρεµάτων: χρησιµοποίθηκε το µοντέλο 

Muskingum-Cunge  

• Επίδραση ταµιευτήρων : Κατά κανόνα οι ταµιευτήρες στην Κύπρο δεν λειτουργούν για 

να καλύπτουν και τις ανάγκες αντιπληµµυρικής προστασίας. Η µοντελοποίηση των 

υφιστάµενων ταµιευτήρων έγινε θεωρώντας ότι κατά τη αρχή της βροχόπτωσης η 

στάθµη τους δε βρίσκεται κάτω από τη µέγιστη κανονική στάθµη Οι σχέσεις 

Αποθήκευσης – Στάθµης νερού στον ταµιευτήρα και Στάθµης – Παροχής εκροής από 

υπερχειλιστή προέκυψαν κατά κανόνα από τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την 

υπηρεσία κατασκευών του ΤΑΥ.  
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• Βαθµονόµηση Υδρολογικών Μοντέλων : Σε 7 από τις 19 περιοχές υπάρχουν 

δεδοµένα µετρήσεων ροής. Οι περιοχές αυτές είναι ο Πεδιαίος µε 2 σταθµούς, ο 

Καλόγερος µε 1 σταθµό, ο ποταµός εισροής λίµνης Παραλιµνίου µε 1 σταθµό, ο 

Γιαλιάς µε δυο σταθµούς, ο Αρχάγγελος – Καµµίτσης µε 3 σταθµούς, ο ποταµός 

Γερµασόγειας µε 2 σταθµούς και ο Γαρύλλης µε 1 σταθµό. Μετά τη βαθµονόµηση 

έγινε προσαρµογή των παραµέτρων των µοντέλων ώστε να αναπαρίστανται 

ικανοποιητικά δυο πρόσφατες ιστορικές πληµµύρες και να προσεγγίζεται 

ικανοποιητικά η αναµενόµενη τιµή των απορροών για κάθε µια από τις 3 περιόδους 

επαναφοράς.  

− Για την εκτίµηση της διόδευσης της πληµµύρας αναπτύχθηκαν υδραυλικά µοντέλα 

µε χρήση του λογισµικού HEC-RAS ver. 4.1.0 για συνθήκες µονοδιάστατης ανάλυσης µη 

µόνιµης ροής (unsteady flow). Για την ανάπτυξη των υδραυλικών µοντέλων 

ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήµατα : 

• ∆ιαµόρφωση Γεωµετρίας Μοντέλου : η δηµιουργία της γεωµετρίας του µοντέλου έγινε 

µε χρήση των εργαλείων του HEC-GeoRAS σε περιβάλλον ArcGIS και στη συνέχεια 

έγιναν µικρο-διορθώσεις εντός του λογισµικού HEC-RAS. Βασίστηκε σε υψηλής 

ακρίβειας αποτύπωση της κοίτης και της παρόχθιας ζώνης των τµηµάτων των 

ποταµών µε τη χρήση της Τεχνολογίας LiDAR. Η µέση πυκνότητα του πρωτογενούς 

νέφους των σηµείων που αποτυπώθηκαν ήταν µεγαλύτερη από 0.5 σηµεία/m2. 

∆ηµιουργήθηκε ψηφιακό µοντέλο γυµνού εδάφους το οποίο απεικονίζει τη γυµνή 

επιφάνεια του εδάφους και ψηφιακό µοντέλο επιφανειακής κάλυψης το οποίο 

απεικονίζει την επιφανειακή κάλυψη.. 

• Ενσωµάτωση Υδραυλκών Κατασκευών στο µοντέλο :  Αποτυπώθηκαν όλες οι 

υδραυλικές κατασκευές που επηρεάζουν τη ροή (γέφυρες, οχετοί, αναβαθµοί στις 

κοίτες των ρεµάτων, αναχώµατα–ταµιευτήρες) µε πρόσθετες τοπογραφικές 

αποτυπώσεις και δηµιουργήθηκε αρχείο πληροφοριών υδραυλικών και άλλων 

κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

κατασκευών. Συνολικά αποτυπώθηκαν 340 τεχνικά. Εισήχθηκαν τα στοιχεία των 

κατασκευών από τις καταγραφές των επιτόπιων τοπογραφικών αποτυπώσεων µε 

διασταύρωση των πληροφοριών από το µοντέλο εδάφους 

• Eκτίµηση συντελεστών γραµµικών απωλειών: Η εκτίµηση των συντελεστών των 

γραµµικών απωλειών έγινε µε υπολογισµό του συντελεστή Manning µε χρήση της 

µεθόδου Cowan. Για κάθε τµήµα όπου εκτιµήθηκε η τιµή του συντελεστή n υπάρχει 

και αντίστοιχη φωτογραφική τεκµηρίωση από την επιτόπια επίσκεψη.  

• Εκτίµηση συντελεστών τοπικών απωλειών : Οι συντελεστές τοπικών απωλειών στις 

εισόδους των οχετών τέθηκαν µε βάση τους πίνακες που περιλαµβάνονται στο 

εγχειρίδιο του HEC-RAS και στο Hydraulic Design of Highway Culverts (FHWA, 

1985).  

• Θέσεις χαµηλής παροχετευτικότητας : Οι περιοχές χαµηλής παροχετευτικότητας είναι 

περιοχές που κατακλύζονται αλλά δεν υπάρχουν σηµαντικές ταχύτητες κατά τη 

διεύθυνση της ροής. Τέτοιες περιοχές έχουν οριστεί ανάντη και κατάντη από τα 

αναχώµατα γεφυρών και οχετών και σε παρόχθιες περιοχές όπου το νερό λιµνάζει.  
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• Βαθµονόµηση Υδραυλικών Μοντέλων : Από τις 7 περιοχές για τις οποίες έγινε 

βαθµονόµηση των υδρολογικών µοντέλων µόνο σε 4 υπήρχαν σταθµοί µέτρησης στο 

τµήµα του ρέµατος που αναπτύχθηκε υδραυλικό µοντέλο. Επιχειρήθηκε 

βαθµονόµηση του υδραυλικού µοντέλου χωρίς όµως να προκύψουν σηµαντικές 

αλλαγές στις παραµέτρους του µοντέλου (συντελεστής Manning) που είχε αρχικά 

επιλεγεί.  

• Προσοµοιώσεις : Οι προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν για τρεις περιόδους 

επαναφοράς, στο ίδιο γεωµετρικό αρχείο του HEC-RAS. Τα σενάρια παροχών έχουν 

εισαχθεί σαν οριακές συνθήκες του µοντέλου. Ο χρόνος έναρξης και λήξης των 

πληµµυρογραφηµάτων εισόδου ταυτίζεται µε τους αντίστοιχους χρόνους του 

υδρολογικού µοντέλου.  

− Για τη δηµιουργία των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας ακολουθήθηκαν τα 

παρακάτω βήµατα για κάθε υδραυλικό µοντέλο και για κάθε περίοδο επαναφοράς:  

• Εξαγωγή ανώτατης στάθµης ύδατος από το υδραυλικό µοντέλο 

• Μετατροπή αρχείου σε µορφοποίηση XML  

• Εισαγωγή αρχείου XML σε ΓΣΠ  

• Επεξεργασία διανυσµατικών δεδοµένων  

• Παραγωγή τριγωνικού ψηφιακού µοντέλου ανώτατης στάθµης ύδατος.  

• Παραγωγή ψηφιδωτού αρχείου βαθών ροής και ορίου πληµµύρας  

• Επεξεργασία ορίου πληµµύρας  

• Επεξεργασία ψηφιδωτού αρχείου πληµµύρας  

• Αποκοπή τµήµατος αρχείου βαθών ροής εντός του επεξεργασµένου ορίου 

πληµµύρας  

• Σύνταξη Χαρτών Επικινδυνότητας Για τη σύνταξη των χαρτών δηµιουργήθηκε µία 

γεωβάση για κάθε περιοχή µελέτης και ένα αρχείο χάρτη (mxd) για κάθε περιοχή 

µελέτης και κάθε περίοδο επαναφοράς. Σε κάθε χάρτη έγινε εισαγωγή του 

υποβάθρου του αρχείου βαθών ροής, του ορίου της πληµµύρας, των διατοµών και 

του ορίου έκτασης διατοµών. 

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

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

σχήµα ανά Π∆ΣΚΠ). Οι πλήρεις Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας µπορεί να αναζητηθούν 

στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων µέσω των διαδικτυακών συνδέσεων που 

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

Κωδικός 
Π∆ΣΚΠ 

Όνοµα  
Ποταµού Όνοµα Περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20 
ΧΡΟΝΙ
Α 

100 
ΧΡΟΝΙ
Α 

500 
ΧΡΟΝΙ
Α 

ΣΥΝΟ
ΠΤΙΚΟ
Σ 

CY - 
APSFR01 

Πεδιαίος 

1 - Λευκωσία 
2 - Στρόβολος 
3 - Στρόβολος 
4 - Λακατάµεια, 
Σ.Ανθούπολης 

5 - Πάνω και Κάτω ∆ευτερά 
6 - Ανάγεια, Εργάτες,  
∆ευτερά 

7 - Επισκοπειό, Εργάτες, 
Ψηµολόφου 

8 - Πολιτικό, Πέρα 

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

(6), (7)              
&           

(8) 

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

(6), (7)          
&           
(8) 

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

(6), (7)               
&           

(8) 

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

(7)          
&            

(8) 

CY - 
APSFR02 

Κλήµος 1 - Άγιος ∆οµέτιος, Έγκωµη 
2 - Έγκωµη 

(1)           
&           

(2) 

(1)            
&            
(2) 

(1)        
&           

(2) 

(1)       
&            

(2) 

CY - 
APSFR03 

Παρα- 
πόταµος 
Μέρικα 

1 - Κοκκινοτριµιθιά (1) (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR04 

Καλόγερος 1- Στρόβολος, Λατσιά 
2- Λακατάµεια 

(1)            
&           

(2) 

(1)           
&         
(2) 

(1)          
&          

(2) 

(1)            
&            

(2) 

CY - 
APSFR05 

Μέρικας και 
Παρα-
πόταµοι 
Κουτής, 
Κατουρης 

1 - Παλιοµέτοχο 
2 - Αγίοι Τριµιθίας 

(1)        
&           

(2) 

(1)          
&          
(2) 

(1)          
&           

(2) 

(1)        
&           

(2) 

CY - 
APSFR06 

Αλµυρός - 
Άλυκος 1 - Νήσου - ∆άλι (1) (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR07 

Ποταµός 
εισροής 
Λίµνης 

Παραλιµνίου 

1 - Παραλίµνι (1) (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR07 

Λίµνης 
Παραλιµνίου 

1 - Παραλίµνι 
 

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

CY - 
APSFR08 

Γιαλιάς 
1 - ∆άλι, Νήσου 
2 - Νήσου, Πέρα Χωρίο 
Νήσου 

(1)            
&           

(2) 

(1)            
&            
(2) 

(1)             
&            

(2) 

(1)            
&             

(2) 

CY - 
APSFR09 

Ποταµός 
Ορµήδειας 1 - Ορµήδεια 

(1)                  
&           

(2) 

(1)           
&            
(2) 

(1)      
&            

(2) 

(1)            
&                 

(2) 

CY - 
APSFR10 

Αρχάγγελος - 
Καµίτσης και 

Παρα-
πόταµος 

1 - Λιβάδια Λάρνακας, 
Αραδίππου 

2 - Αραδίππου 

(1)      
&            

(2) 

(1)      
&            
(2) 

(1)      
&            

(2) 

(1)      
&            

(2) 
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Κωδικός 
Π∆ΣΚΠ 

Όνοµα  
Ποταµού Όνοµα Περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20 
ΧΡΟΝΙ
Α 

100 
ΧΡΟΝΙ
Α 

500 
ΧΡΟΝΙ
Α 

ΣΥΝΟ
ΠΤΙΚΟ
Σ 

CY - 
APSFR11 

Ποταµός 
Καµαρών 

1 - Λάρνακα 
2 - Λάρνακα, Αραδίππου 

(1)           
&           

(2) 

(1)           
&            
(2) 

(1)            
&                

(2) 

(1)            
&              

(2) 

CY - 
APSFR12 

Κοσιηνάς 

1 - Χλώρακα, Έµπα, 
Τρεµιθούσα, Μεσόγη, 
Πάφος 

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

(1)           
&         

(2) 

(1)           
&               
(2) 

(1)            
&            

(2) 

(1)            
&               

(2) 

CY - 
APSFR13 

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

CY - 
APSFR014 

Ποταµός της  
Γερµα-
σόγειας 

1 - Γερµασόγεια 
2 - Γερµασόγεια 
3 - Γερµασόγεια 

(1),              
(2)         
&            

(3) 

(1),               
(2)        
&                 
(3) 

(1),                
(2)               
&            

(3) 

(1),                
(2)         
&                  

(3) 

CY - 
APSFR15 

Ποταµός 
Βαθιάς και 
Παρα- 
πόταµος 

1 - Λεµεσός, Μέσα Γειτονιά, 
Άγιος Αθανάσιος, 
Γερµασόγεια 

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

(1)            
&               

(2) 

(1)            
&              
(2) 

(1)            
&               

(2) 

(1)             
&           

(2) 

CY - 
APSFR16 

Νέα και 
Παλιά Κοίτη 
Γαρύλλη 

1 - Λεµεσός, 
2 - Λεµεσός, Μέσα Γειτονιά, 
Πάνω και Κάτω Πολεµίδια 

3 - Λεµεσός, Μέσα Γειτονιά, 
Πάνω και Κάτω Πολεµίδια 

(1),                 
(2)                
&             

(3) 

(1),            
(2)                 
&             
(3) 

(1),  
(2)                 
&                 

(3) 

(1),                 
(2)                  
&                  

(3) 

CY - 
APSFR17 

Αργάκι  
του 

Μαρκέτου 
Ύψωνας 

1 - Ύψωνας 
2 - 'Υψωνας 

(1)               
&        

(2) 

(1)               
&                  
(2) 

(1)               
&             

(2) 

(1)                
&                   

(2) 

CY - 
APSFR18 

Κοµήτης - 
Αστρο-
µερίτης 

1 - Αστροµερίτης, 
Περιστερώνα 

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

CY - 
APSFR019 

Αργάκι 
του 

Βασιλικού - 
Πάφος 

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

(1),                  
(2)               
&                

(3) 

(1),            
(2)             
&                 
(3) 

(1),              
(2)             
&            

(3) 

(1),                  
(2)             
&                   

(3) 

6.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Συντάχθηκαν Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας για τις 19 Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού 

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

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

εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής, µέσης και υψηλής πιθανότητας).  
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Στους Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας απεικονίζονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες των 

πληµµυρών χαµηλής, µέσης και υψηλής πιθανότητας και συγκεκριµένα :  

− Ο µέγιστος αριθµός κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί. 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 εκτιµώµενο πληθυσµό 

πλήρους ανάπτυξης της ζώνης. Έγινε επισκόπηση των πληµµυρικών ζωνών για κάθε 

περίοδο επαναφοράς, και εκτιµήθηκε το ποσοστό ανάπτυξης κάθε πολεοδοµικής ζώνης 

που πληµµυρίζει µε κριτήριο κατά πόσο έχει εξαντληθεί ο συντελεστής κάλυψης στη 

ζώνη. Για την επισκόπηση των ζωνών έγινε χρήση των αεροφωτογραφιών LIDAR και, 

όπου δεν υπήρχε κάλυψη, πρόσφατων δορυφορικών εικόνων (google earth, ESRI). 

− Οι χρήσεις γης και ο τύπος οικονοµικής δραστηριότητας µε βάση τις πολεοδοµικές ζώνες 

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

πιθανό να πληγούν από πληµµύρα γίνεται µε διαφορετικές χρωµατικές διαβαθµίσεις 

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

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

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

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

µέγιστος αριθµός ορόφων (ΜΑΟ), 

− Οι ευαίσθητες υποδοµές (αντλιοστάσια πόσιµου νερού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυµάτων) που κατακλύζονται,  

− Οι περιοχές προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι και περιοχές δικτύου Natura 2000) που 

κατακλύζονται  

− Οι εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 

πληµµύρας. (ηλεκτροπαραγωγοί σταθµοί, εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων, 

σφαγεία, χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, βιοµηχανίες ορυκτών προϊόντων, 

µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες κλπ., IPPC), οι οποίες κατακλύζονται. 

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

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

στις  υπόλοιπες περιοχές.  

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

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

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

Οι πλήρεις Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας µπορεί να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων µέσω των διαδικτυακών συνδέσεων που δίνονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 6-2:Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Κωδικός 
Π∆ΣΚΠ 

Όνοµα  
Ποταµού 

Όνοµα Περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20 
ΧΡΟΝΙΑ 

100 
ΧΡΟΝΙΑ 

500 
ΧΡΟΝΙΑ 

CY - 
APSFR01 

Πεδιαίος 

1 - Λευκωσία 
2 - Στρόβολος 
3 - Στρόβολος 
4 - Λακατάµεια, 
Σ.Ανθούπολης 

5 - Πάνω και Κάτω 
∆ευτερά 

6 - Ανάγεια, Εργάτες,  
∆ευτερά 

7 - Επισκοπειό, Εργάτες, 
Ψηµολόφου 

8 - Πολιτικό, Πέρα 

(1), (2), 

(3), (4), 

(5), (6), 

(7) & (8) 

(1), (2), 

(3), (4), 

(5), (6), 

(7) & (8) 

(1), (2), 

(3), (4), 

(5), (6), 

(7) & (8) 

CY - 
APSFR02 

Κλήµος 
1 - Άγιος ∆οµέτιος, 
Έγκωµη 

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

CY - 
APSFR03 

Παρα- 
πόταµος 
Μέρικα 

1 - Κοκκινοτριµιθιά (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR04 Καλόγερος 1- Στρόβολος, Λατσιά 

2- Λακατάµεια (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR05 

Μέρικας και 
Παρα-
πόταµοι 
Κουτής, 
Κατουρης 

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

CY - 
APSFR06 

Αλµυρός - 
Άλυκος 1 - Νήσου - ∆άλι (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR07 

Ποταµός 
εισροής 
Λίµνης 

Παραλιµνίου 

1 - Παραλίµνι (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR07 

Λίµνης 
Παραλιµνίου 1 - Παραλίµνι (1) (1) (1) 

CY - 
APSFR08 

Γιαλιάς 
1 - ∆άλι, Νήσου 
2 - Νήσου, Πέρα Χωρίο 
Νήσου 

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

CY - 
APSFR09 

Ποταµός 
Ορµήδειας 1 - Ορµήδεια (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR10 

Αρχάγγελος - 
Καµίτσης και 

Παρα-
πόταµος 

1 - Λιβάδια Λάρνακας, 
Αραδίπου 

2 - Αραδίπου 
 

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

CY - 
APSFR11 

Ποταµός 
Καµαρών 

1 - Λάρνακα 
2 - Λάρνακα, Αραδίπου (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 
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Κωδικός 
Π∆ΣΚΠ 

Όνοµα  
Ποταµού 

Όνοµα Περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20 
ΧΡΟΝΙΑ 

100 
ΧΡΟΝΙΑ 

500 
ΧΡΟΝΙΑ 

CY - 
APSFR12 Κοσιηνάς 

1 - Χλώρακα, Έµπα, 
Τρεµιθούσα, Μεσόγη, 
Πάφος 

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

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

CY - 
APSFR13 

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

CY - 
APSFR014 

Ποταµός της  
Γερµα-
σόγειας 

1 - Γερµασόγεια 
2 - Γερµασόγεια 
3 - Γερµασόγεια 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

CY - 
APSFR15 

Ποταµός 
Βαθιάς και 
Παρα- 
πόταµος 

1 - Λεµεσός, Μέσα 
Γειτονιά, Άγιος 
Αθανάσιος, Γερµασόγεια 

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

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

CY - 
APSFR16 

Νέα και 
Παλιά Κοίτη 
Γαρύλλη 

1 - Λεµεσός, 
2 - Λεµεσός, Μέσα 
Γειτονιά, Πάνω και Κάτω 
Πολεµίδια 

3 - Λεµεσός, Μέσα 
Γειτονιά, Πάνω και Κάτω 
Πολεµίδια 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

CY - 
APSFR17 

Αργάκι  
του 

Μαρκέτου 
Ύψωνας 

1 - Ύψωνας 
2 - 'Υψωνας (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

CY - 
APSFR18 

Κοµήτης - 
Αστρο-
µερίτης 

1 - Αστροµερίτης, 
Περιστερώνα 

(1)  (1)  (1)  

CY - 
APSFR019 

Αργάκι 
του 

Βασιλικού - 
Πάφος 

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

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 

(1), (2) 
& (3) 
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7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

7.1 ΓΕΝΙΚA 

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του πληµµυρικού προβλήµατος στις 19 Π∆ΣΚΠ που 

ανέδειξε η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πληµµύρας στην Κύπρο και αξιολόγηση των 

κινδύνων πληµµύρας, µε βάση τα αποτελέσµατα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου 

Πληµµύρας που έχουν καταρτιστεί και την αξιολόγηση της κατάστασης από επί τόπου 

αυτοψίες που πραγµατοποιήθηκαν στις περιοχές. Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση 

δίνεται στo 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” που καταρτίστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Σ∆ΚΠ. 

Επισηµαίνεται η ύπαρξη αβεβαιοτήτων στα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα 

αποτελέσµατα των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας, που οφείλονται σε παραδοχές και 

εκτιµήσεις που υποχρεωτικά γίνονται για την προσοµοίωση του φυσικού φαινοµένου και σε 

αδυναµίες των λογισµικών προσοµοίωσης της πληµµύρας, δεδοµένου ότι η διόδευση του 

πληµµυρικού κύµατος, εφόσον συµβαίνει υπερχείλιση της ροής έξω από την κοίτη του 

ποταµού, ειδικά σε αστικές περιοχές µε πολύπλοκη τοπογραφία, είναι ένα ιδιαίτερα 

πολύπλοκο φαινόµενο που δύσκολα µπορεί να αποδοθεί µε ακρίβεια. Αναλυτική εκτίµηση και 

αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν καταρτηστεί για τις 19 Π∆ΣΚΠ και εισηγήσεις για µείωση της 

αβεβαιότητας δίνονται στο Παραδοτέο 4.1 “Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την 

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

επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου 

Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας” που καταρτίστηκε στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Σ∆ΚΠ. 

Σηµειώνεται ότι οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας κατασκευάστηκαν µε 

θεώρηση, δυσµενών παραδοχών υπερ της ασφαλείας, (π.χ. ότι οι ανάντη ταµιευτήρες είναι 

γεµάτοι τη στιγµή έναρξης του φαινοµένου και δεν συµµετέχουν στην ανάσχεση της 

πληµυρικής αιχµής). Έτσι, η κατάσταση στην πραγµατικότητα µπορεί να είναι σε κάποιες 

πειρπτώσεις ευµενέστερη (π.χ. Π∆ΣΚΠ π.Πεδιαίου, Γερµασόγειας, Νέας κοίτης π. Γαρύλλη).  

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

επικίνδυνες ουσίες και µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα µεγάλης κλίµακας.   
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7.2 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 25 km, εκτός από κάποια 

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

να γίνουν οι κατάλληλες παρεµβάσεις ώστε να επιτευχθεί προστασία έναντι πληµµύρας 

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

τµήµατα στους κατάντη ∆ήµους Λακατάµειας, Στροβόλου και Λευκωσίας επίσης 

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

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

συνοικισµού Ανθούπολης. 

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

κοίτης που προσφέρει σηµαντική προστασία σε περιπτώσεις πληµµυρών όπως επίσης και η 

κατασκευή το έτος 2002 του εµπλουτιστικού φράγµατος Ταµασσού (χωρητικότητας 2.8 hm3). 

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

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

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

ανάντη όριο του τµήµατος ενδιαφέροντος προσφέρει σηµαντική προστασία στις κατάντη 

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

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

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

φράγµατος Ταµασσού δεν αντικατοπτρίζει το σηµερινό επίπεδο προστασίας λόγω της 

ευµενούς επίδρασης του φράγµατος. 

Οι µηχανισµοί πληµµύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση της ροής που 

οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της 

διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

αντίστοιχα. 

Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας του π. Πεδιαίου εκατέρωθεν της 

κοίτης καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφων ενώ 

στο κατάντη τµήµα, εντός του αστικού ιστού της Λευκωσίας και του Στροβόλου υπάρχουν και 

εξαώροφες κατασκευές) καθώς και περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί δηµόσιες υπηρεσίες. 

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

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

τµήµατα της περιοχής ενδιαφέροντος κατακλύζονται αγροτικές εκτάσεις σε µικρή όµως 

έκταση.  
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7.3 Π∆ΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ 

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

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

5.4 km που εξετάζεται βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Λευκωσίας. Το ρέµα ξεκινά ανάντη από 

τον Οικισµό Μακεδονίτισσας, διέρχεται από τις περιοχές της Έγκωµης και του Αγίου ∆οµετίου 

και βρίσκεται σχεδόν σε όλο το µήκος του µέσα σε πυκνό αστικό ιστό. 

Ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι µικρότερος της 

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

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

κλειστό, η δυνατότητα να γίνουν παρεµβάσεις ώστε ο βαθµός προστασίας να αυξηθεί είναι 

εξαιρετικά περιορισµένη. 

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

καλυµµένο (περιοχές του ∆ήµου Έγκωµης και στη Βιοµηχανική Περιοχή του Αγίου ∆οµετίου) 

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

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

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

παρουσιάζονται γενικευµένες υπερχειλίσεις της κοίτης στο ανοιχτό τµήµα εκτός µεταξύ της 

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

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

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

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

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

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

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

βιοµηχανική περιοχής ∆ήµων Έγκωµης και Αγίου ∆οµετίου).  

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

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

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

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

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

παροχές κυρίως στο πλέον κατάντη τµήµα του.  

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

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

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

στην Βιοµηχανική Περιοχή του Αγίου ∆οµετίου (στην κατάντη περιοχή του εξεταζόµενου 

τµήµατος). 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 7-75 

 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 7-76 

 

7.4 Π∆ΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ 

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

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

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

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

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

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

διασχίζει καλλιεργηµένες εκτάσεις. 

Ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι σαφώς µικρότερος 

της περιόδου επαναφοράς 20 ετών στο ανοικτό τµήµα, κατάντη της γέφυρας της οδού Γρίβα 

∆ιγενή, όπου το εύρος κατάκλυσης είναι σηµαντικό. Στο τµήµα αυτό η κοίτη αρχικά είναι πολύ 

στενή και αµέσως µετά διευρύνεται µε τέτοιο τρόπο που στην πραγµατικότητα δεν είναι πλέον 

ευδιάκριτη. Το ανάντη κλειστό τµήµα παροχετεύει ικανοποιητικά την πληµµύρα 20ετίας, δεν 

επαρκεί όµως για την παροχέτευση της πληµµύρας 100 ετών και 500 ετών, όπου συµβαίνει 

υπερχείλιση στην αρχή του καλυµµένου τµήµατος και κατάκλυση µια ευρύτερης περιοχής µε 

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

από τα υδρολογικά σενάρια. 

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

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

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

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

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

καλλιέργειες. 

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

οφείλεται στην ανεπάρκεια του κλειστού τµήµατος στις µεγάλες παροχές.  

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

ορόφων) καθώς και καλλιέργειες κυρίως σε κριθάρι. 
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7.5 Π∆ΣΚΠ C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 

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

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

Αθάλασσας. Ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι 

µικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Σε όλα τα σενάρια παρουσιάζονται 

υπερχειλίσεις της κοίτης, ειδικότερα ανάντη των διαβάσεων (κυρίως οχετοί) περιορισµένης 

παροχετευτικότητας που συµβαίνει ανύψωση της στάθµης ροής. Κατακλύζονται όλοι οι 

χαµηλοί οχετοί κάτω από ιρλανδικές διαβάσεις αλλά όχι οι οδικές γέφυρες. 

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

οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της 

διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

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

στενώσεις αυτής συνδυασµένες µε ανυψώσεις της στάθµης ροής ανάντη από διαβάσεις 

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

κάτω από ιρλανδικές διαβάσεις αλλά όχι οι οδικές γέφυρες. ∆εν κατακλύζεται ο χώρος 

στάθµευσης του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. Από τα ανάντη και έως τη γέφυρα της οδικής 

αρτηρίας Α1 οι κατακλύσεις είναι µικρές. Μικρές γενικά είναι και οι υπερχειλίσεις στο κατάντη 

τµήµα µε την πυκνή βιοµηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα. Στις πληµµύρες 100 και 

500ετίας οι υπερχειλίσεις είναι σηµαντικές κυρίως στις κατάντη βιοµηχανικές/βιοτεχνικές 

περιοχές κυρίως κατάντη της οδικής αρτηρίας Α1 παρουσιάζονται συχνές υπερχειλίσεις και 

υπερχειλίζει και η γέφυρα επί της οδού Λεµεσού όπου ανάντη και κατάντη της γέφυρας αυτής 

παρατηρούνται οι σηµαντικότερες υπερχειλίσεις. 

Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας της κοίτης του π. Καλόγερου 

καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφων). 

Κατακλύζονται επίσης σηµαντικές επιφάνειες βιοµηχανικών ζωνών κυρίως στα κατάντη του 

ρέµατος. Στα σενάρια πληµµύρας 100 ετών και 500 ετών κατακλύζεται και τµήµα του χώρου 

στάθµευσης του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ.  
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7.6 Π∆ΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ 
– ΚΑΤΟΥΡΗΣ 

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

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

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

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

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

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

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

αφορά τις πληµµύρες είναι αρκετά ικανοποιητική. ∆εν παρουσιάζονται υπερχειλίσεις στο 

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

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

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

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

500ετίας παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα κατακλύσεων στην περιοχή της κατάντη 

γέφυρας όπου κατακλύζεται ο παρακείµενος ναός και κάποιες κατοικίες/εµπορικά 

καταστήµατα. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας, εφόσον συµβαίνει, είναι η φυσική υπερχείλιση και η 

παρεµπόδιση ροής που οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος 

καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών 

διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). 

Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας του π. Μέρικα καθώς και ζώνες 

κατοικίας, κυρίως περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφων. Κατακλύζονται επίσης 

κάποιες αγροτικές εκτάσεις. Ζώνες προστασίας δεν έχουν θεσµοθετηθεί για τους 

παραποτάµους Κούτη και Κατούρη εντούτοις δεν υπάρχουν ιδιαίτερες κατακλύσεις της 

περιοχής. 
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7.7 Π∆ΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ 

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

ο π. Αλµυρός, ο οποίος έως τη συµβολή του µε τον π. Άλυκο έχει συνολικό µήκος 3.4km. Ο 

κλάδος του π. Άλυκου ανταποκρίνεται αρκετά ικανοποιητικά στην πληµµύρα 20ετίας, στις 

µεγαλύτερες πληµµύρες όµως συµβαίνουν υπερχειλίσεις της κοίτης και των τεχνικών έργων. 

Στον π. Αλµυρό, ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι 

σαφώς µικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Σηµαντικότερα προβλήµατα 

παρουσιάζονται στο ανάντη τµήµα, ιδιαίτερα κατάντη της οδού Λεµεσού και εντός του πυρήνα 

της βιοµηχανικής περιοχής Ιδαλίου, όπου, αφενός η κοίτη παρουσιάζει µαιανδρική µορφή και 

αφετέρου παρουσιάζει πυκνή βλάστηση από καλάµια. Βεβαίως αρκετές από τις 

εγκαταστάσεις έχουν διαµορφωθεί πλησίον της κοίτης ακόµα και εντός της εγγεγραµµένης 

κοίτης Επιπλέον, η παροχετευτικότητα των τεχνικών έργων δεν είναι η ενδεδειγµένη 

οδηγώντας σε υπερχειλίσεις.  

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

οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της 

διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

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

γέφυρες επί της Οδικής Αρτηρίας Α1. 

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

οι βιοµηχανικές. Κατακλύζονται σηµαντικές επιφάνειες βιοµηχανικών ζωνών (Βιοµηχανική 

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

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

επηρεάζονται καθόλου ζώνες κατοικίας ενώ κτηνοτροφικές εκτάσεις κατακλύζονται στο 

κατάντη τµήµα του κοινού τµήµατος του π. Άλυκου. 
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7.8 Π∆ΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ - ΛΙΜΝΗ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

H Π∆ΣΚΠ περιλαµβάνει τις παρόχθιες εκτάσεις της λίµνης Παραλιµνίου και τµήµα, µήκους 

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

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

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

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

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

φυσική κοίτη ενώ το  κατάντη τµήµα περιορίζεται σηµαντικά από ιδιοκτησίες.  

Η λίµνη Παραλιµνίου διαµορφώνεται στη χαµηλότερο σηµείο της κλειστής λεκάνης χωρίς 

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

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

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

∆ερύνειας και στην κοινότητα Σωτήρα.  

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

C07_Ποταµός εισροής & λίµνη Παραλιµνίου είναι σαφώς µικρότερος της περιόδου 

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

µηχανισµός είναι η φυσική υπερχείλιση. Η υφιστάµενη διατοµή του ρ. Βαθύ δεν επαρκεί για 

να παροχετεύσει την πληµµυρική αιχµή της 20ετίας, όπου συµβαίνει υπερχείλιση της κοίτης 

σε όλο πρακτικά το µήκος του ρέµατος µε εκτεταµένες καταλύσεις, εκατέρωθεν, ανάντη της 

οδού Σταδίου (πλάτος κατάκλυσης 50-100m). Στην πληµµύρα 100 ετών και 500 ετών αυξάνει 

το εύρος κατάκλυσης. Τα οδικά έργα διαβάσεων ανταποκρίνονται γενικά ικανοποιητικά στην 

πληµµύρα 20ετίας και 100ετίας. 

Γύρω από τη λίµνη Παραλιµνίου στην πληµµύρα 20ετίας δεν καταγράφονται γενικά 

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

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

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

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

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

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

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

ώστε να αυξηθεί ο βαθµός προστασίας. 

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

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

500ετίας (550 άτοµα).  

∆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. 
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7.9 Π∆ΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ 

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

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

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

κατάντη βόρεια του οικισµού Ιδαλίου. 

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

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

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

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

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

υπερχειλίζει σε αυτό το σενάριο. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας (όπου συµβαίνουν) είναι η φυσική υπερχείλιση και η 

παρεµπόδιση ροής που οφείλεται κυρίως σε απότοµες στενώσεις της διατοµής και σε 

ανεπάρκεια της διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και 

οχετοί). 

Οι χρήσεις που θίγονται κυρίως είναι η ζώνη προστασίας του π. Γιαλιά που κατακλύζεται και 

ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι τριών ορόφων). Με τις σηµερινές συνθήκες 

ανάπτυξης όµως δεν κατακλύζεται καµία κατοικία. Επίσης θίγονται µικρής έκτασης 

καλλιέργειες κυρίως σε κριθάρι. Οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 20ετίας είναι ελάχιστες. 

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

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

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

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

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

Εντούτοις αναφέρονται προβλήµατα υπερχειλίσεων και πληµµυρών στους οικισµούς Πέρα 

Χωρίου και Νήσου, οι οποίες όµως δεν προκαλούνται από υπερχειλίσεις του π. Γιαλιά αλλά 

από συµβάλλοντα ρέµατα τα οποία έχουν υποστεί αλλοιώσεις µε αποτέλεσµα να συµβαίνουν 

υπερχειλίσεις.  
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7.10 Π∆ΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗ∆ΕΙΑΣ 

Η Π∆ΣΚΠ C09 περιλαµβάνει δύο κλάδους του π. Ορµήδειας, τον κύριο κλάδο, µήκους 

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

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

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

2.40 km περίπου ανάντη της εκβολής στη θάλασσα.  

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

επιφανειακά. To υπόλοιπο τµήµα διαµορφώνεται µε ανοικτή ορθογωνική διατοµή από 

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

διατοµής για την παροχέτευση της πληµµύρας των 20 ετών. 

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

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

εντός οικισµού διευθετηµένο κλειστό. 

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

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

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

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

Λάρνακα µε το Παραλίνι, καθώς και τα κλειστά διευθετηµένα τµήµατα αυτου 

υπερχειλίζουν.   

− Ο δευτερεύων κλάδος ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 20ετίας σε ένα µεγάλο τµήµα 

πλην του κατάντη κλειστού τµήµατος που συµβάλει στον κύριο κλάδο. 

Στις πληµµύρες 100ετίας και 500ετίας η εικόνα είναι παρεµφερής µε µικρές διαφοροποιήσεις 

στις κατακλυζόµενες επιφάνειες. Στην περιοχή καταγράφονται συµβάντα πληµµύρας. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι η παρεµπόδιση της ροής (ανεπαρκής παροχετευτικότητα 

των κλειστών τµηµάτων και των οδικών διαβάσεων) και η φυσική υπερχείλιση. 

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

(περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφουν) και γεωργική γη. O δυνητικά συνολικός 

πληθυσµός που θίγεται είναι 140 άτοµα στο σενάριο Τ20, 290 άτοµα στο σενάριο Τ100 και 

330 άτοµα στο σενάριο Τ500. Eπίσης, κατακλύζεται ο αυτοκινητόδροµος που συνδέει τη 

Λάρνακα µε το Παραλίµνι καθώς και τοπικοί oδοί του οικισµού Ορµήδεια. ∆εν υπάρχουν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονοµιά ούτε στις οικονοµικές 

δραστηριότητες πλην περιορισµένες στη γεωργία (καλλιέργειες σιτηρών και ελιές). 
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7.11 Π∆ΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Η Π∆ΣΚΠ C10 περιλαµβάνει τρεις κλάδους :  

− το κύριο κλάδο στα δυτικά (π. Αραδίππου), µήκους 7.8 km, που ξεκινά από τον 

αυτοκινητόδροµο Λάρνακα – Παραλίµνι, διέρχεται βόρεια του οικισµού Αραδίππου, 

διασχίζει τον οικισµό Λιβάδια και εκβάλει στον κόλπο της Λάρνακας. Ο κλάδος αυτός έχει 

σαφή διαµορφωµένη διατοµή, µη διευθετηµένη στα πρώτα 2.6 km και ανοιχτή 

διευθετηµένη στο υπόλοιπο τµήµα. Χαρακτηριστικό είναι οι πυκνές οδικές διαβάσεις στο 

τµήµα που διασχίζει τον οικισµό Λιβάδια (διαβάσεις ανά 200m). 

− τον παραπόταµο στα ανατολικά (π. Αβδελερρού), µήκους 2.7 km, που ξεκινά από τον 

αυτοκινητόδροµο Λάρνακα - Παραλίνι, διασχίζει τον οικισµό Λιβάδια και συµβάλει στον π. 

Αραδίππου, 400 m πριν τη εκβολή του στη θάλασσα. Ανάντη του κλάδου αυτού υπάρχει 

το εµπλουτιστικό φράγµα Παρθενίτης (χωρητικότητας 90.000m3). Στην Π∆ΣΚΠ 

περιλαµβάνεται και δευτερύων κλάδος του Παραπόταµου, µήκους 0.75 km, που 

αναπτύσσεται παράλληλα αυτού, αµέσως κατάντη του αυτοκινητοδρόµου Λάρνακα – 

Παραλίλµνι. Ο Παραπόταµος (και οι δύο κλάδοι) σε όλο το µήκος έχει διατοµή χωµάτινου 

ανοικτού καναλιού. 

Ο βαθµός προστασίας έναντι πληµµύρας που εξασφαλίζεται σήµερα στην 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 του κύριου κλάδου, ανάντη της γέφυρας επί της Παύλου Μελά στη Χ.Θ. 

5+221, όπου παρατηρείται υπερχείλιση και από τις δύο πλευρές του ποταµού, προβληµατικά 

σηµεία εµφανίζονται όµως και στο υπόλοιπο τµήµα. Εκτιµάται ότι µπορούν να γίνουν 

παρεµβάσεις στην κοίτη για την παροχέτευση της πληµµύρας 20ετίας, το κύριο όµως 

πρόβληµα που υπάρχει είναι η ανεπαρκής παροχετευτικότητα των οδικών διαβάσεων, κυρίως 

µέσα στον οικισµό Λιβάδια (7 οδικές διαβάσεις υπερχειλίζουν). Στην πληµµύρα 100ετίας και 

500ετίας συµβαίνουν εκτεταµένες υπερχειλίσεις και στο ρ. Αραδίππου και στο ρ. Αβδελλερού. 

Στην περιοχή αυτή ιστορικά καταγράφονται σηµαντικές πληµµύρες. 

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

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

Σε ορισµένες οδικές διαβάσεις, π.χ. γέφυρα επί της Μεσολογγίου στη Χ.Θ. 5+417 στον 

οικισµό Αραδίππου, παρατηρείται σηµαντική µείωση της υδραυλικής διατοµής από την 

εγκάρσια διάβαση σωληνώσεων, την παρουσία βλάστησης και φερτών υλών. 

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

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

δραστηριότητες. O πληθυσµός που δυνητικά θίγεται είναι 30 άτοµα στο σενάριο Τ20, 330 

άτοµα στο σενάριο Τ100 και 820 άτοµα στο σενάριο Τ500. Πέραν του τοπικού οδικού δικτύου 

των οικισµών Αραδίππου και Λιβάδια, στην πληµµύρα 100ετίας και 500ετίας, κατακλύζεται 
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επιπλέον και ο αυτοκινητόδροµος που συνδέει τη Λάρνακα µε το Παραλίµνι. ∆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). 
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7.12  Π∆ΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 

Το τµήµα του ποταµού που εξετάζεται, µήκους 6.7 km, ξεκινά από τον οικισµό Αραδίπου, 

διέρχεται βόρεια του Κυβερνητικού Οικισµού Ζήνωνος, διασχίζει το µνηµείο των Καµαρών και 

την πόλη της Λάρνακας βόρεια της λίµνης Αλυκές, και εκβάλει στη θάλασα στο ύψος του 

Ψαροίµανου. Η διατοµή του ποταµού διαµορφώνεται ανοικτή στο πλήρες µήκος του και 

ειδικότερα:  

− φυσική µε έντονη βλάστηση στα πρώτα ανάντη 1.6 km, όπου τοπικά περιορίζεται από τις 

ιδιοκτησίες (παρατηρείται κατά τόπους, ανάλογα µε την οικοδοµική ανάπτυξη της 

περιοχής, περιορισµός της κοίτης από τις µάντρες των οικοπέδων),  

− ως ορθογωνικό κανάλι, κατάντη, µέχρι τις Καµάρες (κανάλι που κατασκευάστηκε κατά την 

ανέγερση των Προσφυγικών Οικισµών Ζήνων και Καµάρες)  

− ως χωµάτινο κανάλι µικρότερης διατοµής κατά µήκος των Αλυκών. Στο τµήµα αυτό 

συµβαίνει υπερχείλιση της ροής προς τη λίµνη. 

− Ως τραπεζοειδής τάφρος και ορθογωνικό κανάλι κατάντη της λεωφόρου Αρτέµιδος. 

Σήµερα η ροή διακόπτεται ανάντη της λεωφόρου Αρτέµιδος µε ανάχωµα και δεν 

καταλήγει στη θάλασσα παρά µόνο σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων. 

Ο βαθµός προστασίας έναντι πληµµύρας που εξασφαλίζεται σήµερα στην 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. 

Συµβαίνουν εκτεταµένες κατακλύσεις ανάντη της λεωφόρου Λεµεσού και υπερχειλίσεις 

των οδικών διαβάσεων που δεν επαρκούν. 

− Στο τµήµα που αναπτύσσεται κατά µήκος των Αλυκών Λάρνακας, λόγω των υφιστάµενων 

διατάξεων εκτροπής της ροής προς στις Αλυκές, η διατοµή προσεγγίζει τις ανάγκες της 

20ετίας (µε κάποιες υπερχειλίσεις εντός της ζώνης προστασίας). 

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

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

Στα σενάρια πληµµύρας 100 ετών και 500 ετών η εικόνα είναι σαφώς δυσµενέστερη, 

ειδικότερα στο τµήµα ανάντη της Λεωφόρου Λεµεσού, όπου παρατηρείται υπερχείλιση της 

κοίτης και πολύ εκτεταµένη κατάκλυση των παρόχθιων εκτάσεων (το πλάτος κατάκλυσης 

φτάνει τα 450m). Στο υπόλοιπο τµήµα η εικόνα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά (η επί πλέον 

ποσότητα νερού φαίνεται ότι υπερχειλίζει και αποθηκεύεται µε επιτυχία στις Αλυκές).  

Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι η φυσική υπερχείλιση, που οφείλεται σε ανεπάρκεια της 

διατοµής του π. Καµαρών, (κυρίως στο µη διευθετηµένο αλλά και στο διευθετηµένο τµήµα 

ειδικότερα ανάντη της λεωφόρου Λεµεσού), καθώς και η παρεµπόδιση της ροής λόγω 

ανεπάρκειας της διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων οδικών διαβάσεων (γέφυρες και 

οχετοί). Επίσης, στο µη διευθετηµένο ανάντη τµήµα (περιοχή Αραδίππου) και στο χωµάτινο 

κανάλι κατά µήκος της Αλυκής αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση που παρεµποδίζει τη ροή. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις των πρόσφατων πληµµυρών που 

έγιναν στην περιοχή, επιβεβαιώνεται η ορθότητα των χαρτών επικινδυνότητας κινδύνου 

πληµµύρας στην εν λόγω περιοχή, καθώς και η αναγκαιότητα λήψης κατάλληλων µέτρων. 

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

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

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

προστασίας. Ο πληθυσµός που δυνητικά θίγεται είναι 270 άτοµα στο σενάριο Τ20, 520 άτοµα 

στο σενάριο Τ100 και 660 άτοµα στο σενάριο Τ500. Πέραν του τοπικού οδικού δικτύου των 

Κυβερνητικών Οικισµών Ζήνων και Καµάρες, σε όλα τα σενάρια κατακλύζεται η οδική 

διάβαση επί της Λεωφόρου Λεµεσού, στο ύψος του υδραγωγείου Καµαρών. Επίσης, σε όλα 

τα σενάρια παρατηρείται κατάκλυση και παραµένοντα λιµνάζοντα νερά στη θέση του µνηµείου 

των Καµαρών που θεωρείται σηµαντική επίπτωση. Εκτιµάται ότι δεν υπάρχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην προστατευόµενη ζώνη από τις κατακλύσεις δεδοµένου ότι δεν κατακλύζονται 

ρυπογόνες δραστηριότητες. 
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7.13 Π∆ΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται έχει µήκος περίπου 9.1 km µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆, 

βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου και αποτελείται από δύο κλάδους. O κύριος 

κλάδος ξεκινά από την περιοχή µεταξύ Μεσόγης και Μέσα Χωριού, και στη συνέχεια διέρχεται 

από καλλιεργήσιµες εκτάσεις και περιοχές σχετικά αραιής δόµησης και έπειτα εισέρχεται σε 

πιο πυκνοδοµηµένες περιοχές. Η διατοµή του ρέµατος είναι σε όλο το µήκος της φυσική και 

ανεπένδυτη. Το ανάντη άκρο του δευτερεύοντος κλάδου C12_2 βρίσκεται ανατολικά της 

περιοχής Πετρίδια. Το ρέµα κατά το µεγαλύτερο µέρος του διατρέχει καλλιεργήσιµες εκτάσεις 

και περιοχές χαµηλής δόµησης. Η διατοµή του ρέµατος είναι φυσική και ανεπένδυτη. 

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

20ετίας, αλλά πολύ µικρές είναι οι υπερχειλίσεις που συµβαίνουν και στις πληµµύρες 100 

ετών και 500 ετών. Το νερό περιορίζεται γενικά εντός κοίτης του ρέµατος και συµβαίνουν 

µόνον τοπικές υπερχειλίσεις (π.χ. µπάζωµα του µικρού σωληνωτού οχετού επί της 

Λ. Πετριδίων επί του δευτερεύοντος κλάδου που προκαλεί υπερχείλιση ροής και σηµαντικές 

κατακλύσεις µέχρι το ύψος της λεωφόρου Μακαρίου). Η συµπεριφορά του ρέµατος οφείλεται 

στο γεγονός ότι σε όλο το µήκος η κοίτη είναι ευρεία µε σαφή αναχώµατα προστασίας και 

επαρκεί παρόλο που αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση που παρεµποδίζει τη ροή. Σε όλα τα 

υδρολογικά σενάρια δεν υπερχειλίζουν γέφυρες, όµως υπερχειλίζουν αρκετοί οχετοί στους 

οποίους περιλαµβάνεται ο κατάντη οχετός επί της παραλιακής λεωφόρου όπως επίσης και ο 

ανάντη οχετός του κυρίως κλάδου στη Χ.Θ. 5+031m. 

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

ορόφων) καθώς και κάποιες µικρές καλλιέργειες σε ελιές, κριθάρι και λαχανικά. Σε όλα τα 

υδρολογικά σενάρια δεν υπερχειλίζουν και δεν κατακλύζονται οι γέφυρες που µεταφέρουν 

αγωγούς ενώ σε όλα τα σενάρια υπερχειλίζει ο κατάντη οχετός στην παραλιακή λεωφόρο 

κατακλύζεται σε όλα τα σενάρια. 
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7.14  Π∆ΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται έχει µήκος περίπου 3.4 km µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ και 

βρίσκεται στη νότια πλευρά της Πάφου. Το ανάντη άκρο του υπό εξέταση τµήµατος του 

ρέµατος βρίσκεται νοτίως της βιοτεχνικής Ζώνης Πάφου, κοντά στο Παφιακό Στάδιο. Το ρέµα 

γενικώς διασχίζει κατοικηµένες εκτάσεις στις παρυφές της πόλης µε εξαίρεση το τµήµα από 

Χ.Θ. 2+470 ως Χ.Θ. 0+770 στην αριστερή πλευρά, όπου υπάρχουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις. 

Σε όλο το µήκος του π. Λιµνάρκα δεν παρουσιάζονται σηµαντικά προβλήµατα για την 

πληµµύρα 20ετίας. Εντούτοις σε µεγάλο τµήµα του εξεταζόµενου τµήµατος υπάρχουν 

υπερχειλίσεις της κοίτης και κατακλύσεις παρόχθιων εκτάσεων. Τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα παρουσιάζονται στα πρώτα 1500m ανάντη της εκβολής το ποταµού στη 

θάλασσα ενώ το κλειστό τµήµα υπερχειλίζει λόγω της ανεπάρκειας της διατοµής εισόδου να 

παραλάβει τις παροχές και του π. Λιµνάρκα και του π. Αργάκι του Βασιλικού το οποίο 

εκτρέπεται και συµβάλλει σε αυτό το σηµείο. Εκτός από τον ανάντη οχετό κάτω από τη 

Λεωφόρο Αθηνών (δίπλα στο Παφιακό Στάδιο) όλα τα υπόλοιπα τεχνικά κατακλύζονται ακόµα 

και στο σενάριο της πληµµύρας 20ετίας. 

Στην πληµµύρα 100ετίας η κατάσταση είναι προφανώς δυσµενέστερη από εκείνη της 20ετίας 

αλλά σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργούνται νέα προβλήµατα, όµως επιδεινώνονται εκείνα 

της 20ετίας. Στην πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας 

ιδίως στα πρώτα 1500m ανάντη της εκβολής, όπου οι κατακλύσεις είναι σηµαντικές ενώ όλες 

οι εγκάρσιες διαβάσεις υπερχειλίζουν και δηµιουργούν σηµαντικό πεδίο κατάκλυσης. 

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

οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος και σε ανεπάρκεια της 

διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

αντίστοιχα.  

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

ορόφων) καθώς και τουριστικές περιοχές µε ξενοδοχεία έως και τριών ορόφων. 
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7.15  Π∆ΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

Το τµήµα του ποταµού που εξετάζεται, µήκους 6.2 km, ξεκινά από το εµπλουτιστικό φράγµα 

Γερµασόγειας, χωρητικότητας 13.5 εκατ.m3, (λειτουργεί από το 1968), διέρχεται παράλληλα 

µε τον οικισµό της Γερµασόγειας, µε κατεύθυνση Β-Ν, περνά κάτω από τη γέφυρα του 

αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας-Πάφου, διασχίζει την τουριστική περιοχή «Ποταµός 

Γερµασόγειας» και εκβάλει στη θάλασσα, στον κόλπο της Λεµεσού. Σε όλο το µήκος ο 

ποταµός διαµορφώνεται µε ανοικτή διατοµή, φυσική κοίτη µέχρι τη γέφυρα Αρίστου (Ζώνη 

Προστασίας) και κατάντη, µέχρι την εκβολή, διευθετηµένη, ορθογωνική κοίτη µεγάλου 

πλάτους µε επένδυση από σκυρόδεµα. Ο χώρος αυτός έχει ενταχθεί ουσιαστικά στον αστικό 

ιστό της πόλης και χρησιµοποιείται ως χώρος στάθµευσης, ως οδός πρόσβασης προς την 

παραλία, ως κοινόχρηστος χώρος. Κατά µήκος του εξεταζόµενου τµήµατος καταγράφονται 13 

οδικές διαβάσεις (γέφυρες/οχετοί). 

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

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

500ετίας παρατηρούνται κατακλύσεις εκατέρωθεν της κοίτης. ∆εν καταγράφονται ιστορικές 

πληµµύρες, ο κίνδυνος όµως πληµµύρας είναι υπαρκτός σε συνθήκες που ο ταµιευτήρας του 

φράγµατος Γερµασόγειας είναι πλήρης. 

Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι γενικά η φυσική υπερχείλιση ενώ παρεµπόδιση ροής 

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

επαρκεί για την παροχέτευση της πληµµύρας 20ετίας. 

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

ποταµού ενώ κατακλύζονται και παρόχθιες οικιστικές εκτάσεις µε διώροφες κατασκευές που 

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

πληθυσµός που δυνητικά θίγεται είναι 10 άτοµα στο σενάριο Τ20 και Τ100 και 160 άτοµα στο 

σενάριο Τ500. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται θίγονται δηµοτικές χρήσεις που 

έχουν εγκατασταθεί µέσα στην κεντρική και την πληµµυρική κοίτη του ποταµού (χώροι 

στάθµευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ). 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 7-101 

 

 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 7-102 

 

7.16  Π∆ΣΚΠ  C15_ΠΟΤΑΜΟΣ  ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Η Π∆ΣΚΠ C15 περιλαµβάνει τον π. Βαθιάς (δυτικά της λεκάνης) και τον Παραπόταµο Βαθιάς 

(κεντρικά της λεκάνης) οι οποίοι συµβάλουν, κατάντη του αυτοκινητόδροµου Λευκωσία – 

Πάφος µέσα στον αστικό ιστό της Λεµεσού.  

Ο π. Bαθιάς, µήκους 6.2km, (12 οδικές διαβάσεις) ξεκινά από Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, 

διέρχεται από την περιοχή της Μέσα Γειτονιάς,  διασχίζει τον αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας-

Πάφου, διέρχεται µεταξύ των περιοχών Νεάπολης και Λινόπετρας και να εκβάλει στον κόλπο 

της Λεµεσού. Σε όλο το µήκος του διαµορφώνεται µε ανοικτή χωµάτινη διατοµή κυµαινόµενου 

πλάτους. Μήκος 1km περίπου, µέσα στον αστικό ιστό, είναι διευθετηµένο µε παράλληλη 

πεζοδρόµηση (έργο του ∆ήµου Λεµεσού).  Στο µη διευθετηµένο τµήµα καταγράφονται κατά 

τόπους προβλήµατα διάβρωσης και ευστάθειας στα πρανή του ποταµού καθώς επίσης και  

περιορισµοί της κοίτης από τις παρόχθιες ιδιοκτησίες. Κατά µήκος του τµήµατος αυτού 

υπάρχουν 12 οδικές διαβάσεις. 

Ο Παραπόταµος Βαθιά, µήκου 1.5km, ξεκινά βόρεια του αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας-

Πάφου (διευθετηµένο τµήµα µε κιβωτοειδή οχετό). Κατάντη του αυτοκινητόδροµου υπάρχει η 

λίµνη ανάσχεσης οµβρίων υδάτων Αγ. Αθανασίου, που συµβάλει στη µείωση της 

πληµµυρικής αιχµής. Μετά την έξοδο από τη λίµνη το ρέµα διασχίζει τµήµα της οικιστικής 

περιοχής του Αγ. Αθανασίου και εκβάλλει στον π. Βαθιά. Στο τµήµα αυτό υπάρχουν 

διευθετηµένα τµήµατα (200m κατάντη της λίµνης, τµήµα υπό κατακευή και πριν τη συµβολή 

στον π. Βαθιά). Κατά µήκος εξεταζόµενου τµήµατος του Παραπόταµου υπάρχουν 5 οδικές 

διαβάσεις. 

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

ικανοποιητικά σε συνθήκες πληµµύρας 20ετίας. Παρουσιάζονται τοπικά προβλήµατα που 

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

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

της κεντρικής κοίτης και ανεπάρκειας των οδικών διαβάσεων. Ιστορικά έχουν συµβεί 

ταχυπληµµύρες. 

Οι χρήσεις που θίγονται αφορούν κυρίως σε περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία 

(κυρίως τριώροφες κατασκευές). Σε συνθήκες µέσης και χαµηλής πιθανότητας θίγονται και 

περιορισµένες εκτάσεις µε εµπορικές δραστηριότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµα. Ο 

πληθυσµός που δυνητικά θίγεται είναι 10 άτοµα στο σενάριο Τ20, 50 άτοµα στο σενάριο Τ100 

και 240 άτοµα στο σενάριο Τ500. Τα προβλήµατα που καταγράφονται στην Π∆ΣΚΠ C15 

σηµειώνεται ότι δεν είναι τόσο οι εκτεταµένες πληµµύρες όσο προβλήµατα διάβρωσης της 

κοίτης και ευστάθειας των πρανών λόγω των µεγάλων ταχυτήτων ροής που αναπτύσσονται. 
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7.17  Π∆ΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ 

Η Π∆ΣΚΠ C16 περιλαµβάνει τη νέα κοίτη του π. Γαρύλλη και την παλαιά κοίτη του π. Γαρύλη.  

Η νέα κοίτη, µήκους 6.2km, ξεκινά από Βιοτεχνική Ζώνη Πάνω Πολεµιδίων, 1.5km κατάντη 

του αρδευτικού φράγµατος Πολεµιδίων (χωρητικότητας 3.4 εκατ.m3) και καταλήγει στο 

‘Καρνάγιο’ Λεµεσού. Σε όλο το  µήκος ο ποταµός έχει µορφή ανοικτή ανεπένδυτης διατοµής. 

Κατά µήκος του εξεταζόµενου τµήµατος υπάρχουν 12 οδικές διαβάσεις 

Η παλαιά κοίτη π. Γαρύλλη περιλαµβάνει δύο κλάδους. Ο πρώτος (δυτικός) κλάδος, µήκους 

3.4 km, ξεκινά από τη θέση εκτροπής του νέου κλάδου και καταλήγει στο παλαιό λιµάνι της 

Λεµεσού. ∆ιαµορφώνεται µε φυσική κοίτη για µήκος 1.2 km, µε κλειστή διατοµή για µήκος 

1 km και ως γραµµικό πάρκο για µήκος 400m. Κατά µήκος του κλάδου υπάρχουν 15 οδικές 

διαβάσεις. Ο δεύτερος (ανατολικός) κλάδος, µήκους 4.0 km, ξεκινά 400m ανάντη του 

αυτοκινητοδρόµου Λευκωσίας - Πάφου. Στα πρώτα 800m διαµορφώνεται µε κλειστή διατοµή 

(σωληνωτός οχετός DN200 και στο υπόλοιπο τµήµα, στο µεγαλύτερο µέρος, µε φυσική 

χωµάτινη διατοµή. Κατά µήκος του κλάδου υπάρχουν 9 oδικές διαβάσεις. 

Η νέα  κοίτη του ποταµού Γαρύλλη ανταποκρίνεται συνολικά ικανοποιητικά σε συνθήκες 

πληµµύρας 20ετίας αλλά ακόµα και σε συνθήκες πληµµύρας 100ετίας. Βέβαια κατά τόπους η 

υφιστάµενη κοίτη αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της 20ετίας, τα προβλήµατα όµως µπορεί 

να αντιµετωπιστούν µε έργα διευθέτησης και τοπικής ενίσχυσης της κοίτης στις θέσεις αυτές. 

Στην πληµµύρα 500ετίας παρατηρείται εκτεταµένη υπερχείλιση της κοίτης και ανεπάρκεια 

των οδικών διαβάσεων.  

Ο πρώτος (δυτικός) κλάδος της παλαιάς κοίτης φαίνεται ότι µπορεί µε κάποιες βελτιώσεις να 

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

συµβαίνουν υπερχειλίσεις εκατέρωθεν της κοίτης και στην είσοδο του κλειστού τµήµατος  

που δεν επαρκεί για την παροχέτευση της ροής. Ο δεύτερος (ανατολικός) κλάδος της παλαιάς 

κοίτης σε πολλά σηµεία δεν καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας και δηµιουργούνται κατακλύσεις 

(κυρίως τµήµα µεταξύ οδού Αγ. Φυλάξεως και λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού). 

Έχουν καταγραφεί πληµµύρες κατά το παρελθόν όχι όµως µεγάλης σοβαρότητας. Λόγω της 

µεγάλης κατά µήκους κλίσης των ρεµάτων και των µεγάλων ταχυτήτων ροής που 

αναπτύσσονται, τα προβλήµατα που καταγράφονται δεν είναι τόσο οι εκτεταµένες πληµµύρες 

(εκτός από τον κλάδο C16_3 που εµφανίζει συνολικά προβλήµατα επάρκειας) όσο θέµατα 

διάβρωσης της κοίτης, ευστάθειας των πρανών και µεταφοράς φερτών υλών. 

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

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

γεωργικές εκτάσεις. Ο πληθυσµός που δυνητικά θίγεται είναι 190 άτοµα για Τ20, 1070 άτοµα 

για Τ100 και 2000 άτοµα για Τ500. Ειδικά στο σενάριο Τ500 θίγεται και έκταση Βιοµηχανικής 

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

Ρούζβελ. 
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7.18  Π∆ΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ-ΥΨΩΝΑΣ 

Το εξεταζόµενο ρέµα, µήκους 3.9 km, ξεκινά από τη Βιοµηχανική Ζώνη Λεµεσού, 

ακολουθώντας κατεύθυνση Β-Ν,διέρχεται κάτω από τον Αυτοκινητόδροµο Λευκωσία - Πάφος 

και διασχίζει τον οικισµό Ύψωνα στο όριό του. Όλο το τα τµήµα ανάντη του 

αυτοκινητοδρόµου βρίσκεται µέσα σε ζώνη προστασίας .  

Σε όλο το µήκος του διαµορφώνεται µε ανοικτή ανεπένδυτη διατοµή και µεγάλες κατά µήκος 

κλίσεις στο µεγαλύτερο τµήµα. Εντός του οικισµού Ύψωνας η κοίτη περιορίζεται κατά τόπους 

σηµαντικά από την περίφραξη των παρόχθιων οικοπέδων. Κατά µήκος του εξεταζόµενου 

τµήµατος υπάρχουν 11 οδικές διαβάσεις 

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

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

διατοµή και τα τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων δεν µπορούν να παροχετεύσουν την 

πληµµυρική αιχµή και συµβαίνει φυσική υπερχείλιση, η οποία εντείνεται ανάντη των 

τεχνικών έργων λόγω της στένωσης της διατοµής. Με παρεµβάσεις καθαρισµού της κοίτης 

και µικρά τοπικά έργα διευθέτησης µπορεί να εξασφαλιστεί πλήρης προστασία έναντι 

πληµµύρας 20ετίας.  

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

διώροφες και τριώροφες κατασκευές (περιοχές κατάντη του Αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας-

Πάφου) και σε ζώνη προστασίας-Ζώνη Πρασίνου Οριοθέτησης του ρέµατος- (περιοχές 

ανάντη του αυτοκινητόδροµου. Επίσης, στην περίπτωση της πληµµύρας 100ετίας και της 

πληµµύρας 500ετίας κατακλύζεται έκταση της Βιοµηχανικής περιοχής Λεµεσού, στην κεφαλή 

του εξεταζόµενου ρέµατος. Ο πληθυσµός που δυνητικά θίγεται είναι 190 άτοµα για Τ20, 1 070 

άτοµα για Τ100 και 2000 άτοµα για Τ500. 
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7.19 Π∆ΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 

Η περιοχή του ποταµού Κοµήτη βρίσκεται σε απόσταση 35 km περίπου δυτικά της 

Λευκωσίας. Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται είναι περίπου 3700m. Τµήµα της κοίτης 

καταλαµβάνεται από δύο τµήµατα όπου η κοίτη είναι καλυµµένη µήκους 425m και 860m 

αντίστοιχα. Η κοίτη του ρέµατος στο ανάντη τµήµα δεν εντοπίζεται µε σαφή χαρακτηριστικά 

και παρουσιάζει σηµαντική βλάστηση και διαρρέει κυρίως αγροτικές περιοχές που όµως 

χαρακτηρίζονται ως οικιστικές περιοχές. Στο πρώτο κλειστό τµήµα όταν υπάρχει διέλευση µε 

κάθετη οδό δηµιουργεί ασυνέχειες στο κλειστό τµήµα, το οποίο διακόπτεται και περνάει κάτω 

από τη δευτερεύουσα οδό µε µικρότερο οχετό καθώς η εσωτερική στέψη του κλειστού 

τµήµατος έχει στάθµη µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του οδοστρώµατος. Η ανισοσταθµία 

του οδοστρώµατος και της οροφής του κλειστού τµήµατος δηµιουργεί εµπόδιο στην 

επιφανειακή ροή. 

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

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

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

πληµµυρική αιχµή. Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η 

παρεµπόδιση ροής που οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος και 

σε ανεπάρκεια της διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες 

και οχετοί) αντίστοιχα. Σηµαντική αιτία των πληµµυρών της περιοχής αποτελεί και το γεγονός 

ότι δεν έχουν κατασκευαστεί έργα διοχέτευσης των επιφανειακών απορροών στο κλειστό 

τµήµα και εποµένως οι απορροές αυτές διοδέυονται επιφανειακά προς τα κατάντη 

δηµιουργώντας πληµµυρικά προβλήµατα. 

Οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφους) 

καθώς και κάποιες καλλιέργειες κυρίως µε ελιές, όµως µε τα σηµερινά επίπεδα ανάπτυξης 

στις συνθήκες πληµµύρας 20ετίας οριακά θίγονται λίγες κατοικίες. ∆εν υπάρχουν 

θεσµοθετηµένες ζώνες προστασίας του π. Κοµήτη (πέραν βεβαίως από τα κλειστά τµήµατα) 

και η κοίτη του ποταµού αναφέρεται κυρίως ως οικιστική ζώνη. 
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7.20  Π∆ΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΠΑΦΟΣ 

Το Αργάκι του Βασιλικού στην Πάφο  πηγάζει από την περιοχή Μεσόγης και διέρχεται από 

την οικιστική περιοχή της πόλης της Πάφου. Περίπου 2 km πριν τη θάλασσα εκτρέπεται µέσω 

κλειστού οχετού στον ποταµό Λιµνάρκα, και από κοινού διοχετεύονται σε ανοιχτό κανάλι για 

να καταλήξουν στη θάλασσα. Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται έχει µήκος περίπου 

7.4 km µε διεύθυνση Β-Ν και από τη Χ.Θ. 5+700 βρίσκεται εντός της αστικής περιοχής της 

Πάφου. Το ανάντη άκρο του υπό εξέταση τµήµατος του ρέµατος βρίσκεται νοτίως του Μέσα 

Χωριού, βορειοανατολικά της Πάφου. Φαίνεται δηλαδή ότι για το τµήµα µεταξύ των Χ.Θ. 

4+139 έως και τη Χ.Θ. 3+500 περίπου η κοίτη του ρέµατος έχει εξαφανιστεί και η απορροή 

συνεχίζεται µέσω επιφανειακών οδών. 

Για το ρέµα της Π∆ΣΚΠ C19_ Αργάκι του Βασιλικού προκύπτει ότι για τα τρία υδρολογικά 

σενάρια που εξετάζονται οι υπερχειλίσεις της κοίτης εντός της αµιγούς αστικής περιοχής (είτε 

φυσικής είτε τεχνητής) είναι συχνές ιδιαίτερα στις περιοχές ανάντη των εγκάρσιων τεχνικών 

έργων, όπου η παροχετευτικότητά τους είναι πολύ περιορισµένη. Οι υπερχειλίσεις όµως 

αυτές καταλαµβάνουν σχετικά περιορισµένη επιφάνεια. Σε πολλά σηµεία η κοίτη του ρέµατος 

δεν φαίνεται να είναι διαµορφωµένη αλλά και σε κάποια τµήµατα έχει αλλάξει η µορφή της 

από ανοιχτή σε κλειστή (π.χ. περιοχή του Κολυµβητηρίου Πάφου). Όλα σχεδόν τα τεχνικά 

έργα διέλευσης υπερπηδούνται σε όλα τα σενάρια. Σε όλο σχεδόν το µήκος του υπό εξέταση 

τµήµατος η παροχή 20ετίας υπερχειλίζει εκτός της κοίτης του ρέµατος εκτός από το τµήµα 

κατάντη της Χ.Θ. 0+500m όπου η κλίση είναι ιδιαίτερα µεγάλη και η κοίτη ανοιχτή και 

ελεύθερη. Παρουσιάζεται υπερχείλιση στο στόµιο της εισόδου του κλειστού τµήµατος που 

µεταφέρει την απορροή στον π. Λιµνάρκα και κατακλύζεται η βαθεία νοητή γραµµή της 

προέκτασης του ρ. Αργάκι του Βασιλικού έως τη θάλασσα. 

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

οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος και σε ανεπάρκεια της 

διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

αντίστοιχα. Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες 

µέχρι τριών ορόφων) καθώς και περιµετρικές εµπορικές ζώνες και τουριστικές εγκαταστάσεις. 
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Σελίδα 7-111 
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Σελίδα 7-112 

 

7.21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7-1) δίδονται συγκεντρωτικά οι εκτάσεις που 

κατακλύζονται και ο πληθυσµός που δυνητικά θίγεται στις Π∆ΣΚΠ, µε τα σηµερινά δεδοµένα 

ανάπτυξης, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται. Στον Πίνακα οι περιοχές 

ταξινοµούνται µε βάση τον σηµερινά θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πληµµύρας 20ετίας. 

Με βάση τον θιγόµενο πληθυσµό (συναξιολογώντας τις επιπτώσεις της πληµµύρας 20 και 

100 ετών και τις αβεβαιότητες που αναφέρονται στην παρ.7.1), οι περιοχές µε τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα φαίνεται ότι είναι οι: Κλήµος, Αλµυρός-Άλυκος, Καµαρών, παλαιά κοίτη Γαρύλλη, 

Ορµήδειας, Αρχάγγελος Καµίτσης και Αργάκι του Βασιλικού στην Πάφο. Με βάση τις 

κατακλυζόµενες εκτάσεις ιδιαίτερα προβληµατικές εµφανίζονται οι περιοχές : Aρχάγγελος-

Καµίτσης, Αλµυρός-Άλυκος, Καµαρών. 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 7-113 

 

Πίνακας 7-1 : Kατακλυζόµενες εκτάσεις και δυνητικά θιγόµενος πληθυσµός στις Π∆ΣΚΠ 

Π∆ΣΚΠ ΜΗΚΟΣ 
(km) 

ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                          
(δεκάρια) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (άτοµα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (άτοµα) 

    T20 T100 T500 T20 T100 T500 T20 T100 T500 
C02_Κλήµος 5.37 475 767 1,065 2,980 4,650 6,240 3,760 5,900 7,940 
C01_Πεδιαίος 25.30 1,714 3,496 5,764 1,220 6,260 12,700 1,840 9,350 20,320 
C06_Αλµυρός - Άλυκος 8.00 569 1,047 1,286 270 680 890 1,210 2,570 3,220 
C11_Ποταµός Καµάρων  6.70 427 764 841 270 520 660 2,070 3,950 4,400 
C16_Νέα και παλιά κοίτη 
ποταµού Γαρύλλη 

13.60 163 432 785 190 1,070 2,000 860 2,710 4,770 

C09_Ποταµός Ορµήδειας 5.04 420 531 581 140 290 330 980 1,310 1,480 
C19_Αργάκι του Βασιλικού 
στην Πάφο 

5.90 148 193 289 90 150 220 570 840 1,310 

C04_Καλόγερος 6.00 228 406 510 50 260 400 580 1,410 2,000 
C10_Αρχάγγελος-Καµίτσης 
και Παραπόταµος 

11.30 528 1,599 2,552 30 330 820 880 4,340 7,650 

C13_Λιµνάρκα 3.38 135 209 341 30 130 170 440 920 1,090 
C07_Ποταµός εισροής και 
Λίµνη Παραλιµνίου 

2.66* 3,008 3,357 4,065 20 210 340 530 1,510 2,240 

C03_Παραπόταµος Μέρικα 3.80 178 485 552 10 30 30 470 1,600 1,820 
C05_Μερίκας και 
Παραπόταµοι Κουτής και 
Κατούρης 

5.80 172 325 494 10 100 250 50 340 850 

C08_Γιαλιάς 6.00 343 501 731 10 30 140 20 160 820 
C12_Κοσιηνάς 9.10 134 214 263 10 30 40 250 500 600 
C14_Ποταµός της 
Γερµασόγειας 

6.20 219 790 1,367 10 10 160 50 290 1,040 
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Σελίδα 7-114 

 

Π∆ΣΚΠ ΜΗΚΟΣ 
(km) 

ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                          
(δεκάρια) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (άτοµα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (άτοµα) 

C15_Ποταµός Βαθιάς και 
Παραπόταµος Βαθιά 

7.70 93 167 314 10 50 240 370 660 1,160 

C17_Αργάκι του Μαρκέτου-
Ύψωνας 

3.90 34 83 103 10 10 20 100 310 400 

C18_Κοµήτης 3.70 35 87 102 10 30 50 140 400 460 
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Σελίδα 7-115 

 

Πίνακας 7-2 : Kατακλυζόµενες εκτάσεις και δυνητικά θιγόµενος πληθυσµός στις Π∆ΣΚΠ (τιµές ανά τρέχον km ποταµού) 

Π∆ΣΚΠ ΜΗΚΟΣ 
(km) 

ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                          
(δεκάρια) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  (άτοµα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (άτοµα) 

    T20 T100 T500 T20 T100 T500 T20 T100 T500 
C02_Κλήµος 5.37 89 143 198 555 866 1,162 700 1,099 1,479 
C01_Πεδιαίος 25.30 68 138 228 48 247 502 73 370 803 
C11_Ποταµός Καµάρων  6.70 64 114 126 40 78 99 309 590 657 
C06_Αλµυρός - Άλυκος 8.00 71 131 161 34 85 111 151 321 403 
C09_Ποταµός Ορµήδειας 5.04 83 105 115 28 58 65 194 260 294 
C19_Αργάκι του Βασιλικού 
στην Πάφο 

5.90 25 33 49 15 25 37 97 142 222 

C16_Νέα και παλιά κοίτη 
ποταµού Γαρύλλη 

13.60 12 32 58 14 79 147 63 199 351 

C13_Λιµνάρκα 3.38 40 62 101 9 38 50 130 272 322 
C04_Καλόγερος 6.00 38 68 85 8 43 67 97 235 333 
C07_Ποταµός εισροής και 
Λίµνη Παραλιµνίου* 

2.66 1,131 1,262 1,528 8 79 128 199 568 842 

C18_Κοµήτης 3.70 9 23 27 3 8 14 38 108 124 
C10_Αρχάγγελος-Καµίτσης 
και Παραπόταµος 

11.30 47 142 226 3 29 73 78 384 677 

C03_Παραπόταµος Μέρικα 3.80 47 128 145 3 8 8 124 421 479 
C17_Αργάκι του Μαρκέτου-
Ύψωνας 

3.90 9 21 26 3 3 5 26 79 103 

C05_Μερίκας και 
Παραπόταµοι Κουτής και 
Κατούρης 

5.80 30 56 85 2 17 43 9 59 147 

C08_Γιαλιάς 6.00 57 84 122 2 5 23 3 27 137 
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Σελίδα 7-116 

 

Π∆ΣΚΠ ΜΗΚΟΣ 
(km) 

ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                          
(δεκάρια) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  (άτοµα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (άτοµα) 

C14_Ποταµός της 
Γερµασόγειας 

6.20 35 127 220 2 2 26 8 47 168 

C15_Ποταµός Βαθιάς και 
Παραπόταµος Βαθιά 

7.70 12 22 41 1 6 31 48 86 151 

C12_Κοσιηνάς 9.10 15 24 29 1 3 4 27 55 66 

* Οι τιμές του Πίνακα για την ΠΔΣΚΠ C07 δεν είναι συγκρίσιμες με τις άλλες γιατί περιλαμβάνουν και την περιοχή γύρω από τη λίμνη Παραλιμνίου, όχι μόνο τις περιοχές 

του ρ. Βαθύ. 
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8. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας µέχρι σήµερα αφορούσε κυρίως στην προστασία από 

τις πληµµύρες. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ αναγνωρίζει ότι οι πληµµύρες ως φυσικά φαινόµενα 

είναι αδύνατον να προληφθούν, (για λόγους που σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος και 

µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες) και εισάγει την έννοια του κινδύνου πληµµύρας; «είναι 

σκόπιµο και επιθυµητό να µειωθεί ο κίνδυνος των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται µε 

τις πληµµύρες».  

Στρατηγικός στόχος της ∆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 εφικτός. 

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

από το συνδυασµό :  

(α) της πιθανότητας να λάβει χώρα και της έντασης της πληµµύρας, που ορίζει την 

«Επικινδυνότητα Πληµµύρας», και  

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

πολιτιστική κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες, που συνδέονται µε την 

πληµµύρα 

Αναλύοντας τα συστατικά του κινδύνου, (Πίνακας 8-1), καθορίστηκαν τρεις γενικοί στόχοι 

διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας (βλ. Σχήµα 8-1) ως εξής :  

− Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας Πληµµύρας  

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

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

Αναλυτική παρουσίαση των δεδοµένων και της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε για τον 

καθορισµό των στόχων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας στη ΠΛΑΠ Κύπρου δίδονται 

στο Παραδοτέο 4.3 “Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) - Καθορισµός Κατάλληλων Στόχων για τη 

∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας” που καταρτίστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Σ∆ΚΠ. 
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Πίνακας 8-1: Συστατικά Κινδύνου Πληµµύρας  

Kίνδυνος = Επικινδυνότητα *( Επιπτώσεις Πληµµύρας) 

         

                                                    ( Έκθεση * Τρωτότητα * Aξία αποδεκτών που θίγονται) 

Όπου : 

− η «Επικινδυνότητα Πληµµύρας» ορίζεται ως η δυνατότητα εµφάνισης πληµµύρας 

συγκεκριµένης πιθανότητας υπέρβασης σε συγκεκριµένο χώρο 

− Η «έκθεση» αναφέρεται στην ύπαρξη στοιχείων του ανθρωπογενούς και φυσικού 

περιβάλλοντος µέσα σε ζώνη πληµµύρας. 

− H «τρωτότητα» αναφέρεται στην τάση των στοιχείων που εκτίθενται να υφίστανται 

δυσµενείς συνέπειες όταν συµβαίνει πληµµύρα και αποδίδει το βαθµό της ζηµιάς που 

µπορεί να επιφέρει στους αποδέκτες η πληµµύρα. Εξαρτάται από την ευαισθησία 

(susceptibility) των εκτιθέµενων στοιχείων στην πληµµύρα αλλά και από την 

προσαρµοστικότητά τους σε συνθήκες πληµµύρας, δηλαδή την ικανότητά τους :  

− (α) να διατηρoύν ικανοποιητικά επίπεδα απόδοσης ακόµα και σε περιπτώσεις 

πληµµύρας, και  

− (β) να επανέρχονται γρήγορα στα αρχικά επίπεδα απόδοσης ή/και σε αναβαθµισµένα 

επίπεδα απόδοσης.  

− H προσαρµοστικότητα, στο πνεύµα της Οδηγίας για τις πληµµύρες θεωρείται πολύ 

σηµαντική παράµετρος στην αντιµετώπιση των κινδύνων πληµµύρας. 

 

Σχήµα 8-1: Γενικοί Στόχοι ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας  
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8.2 ΣΤΟΧΟΙ ∆ΚΠ ΣΤΗΝ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Κύπρου λαµβάνοντας υπόψη :  

− Τα χαρακτηριστικά, τα αίτια και τους µηχανισµούς πληµµύρας, όπως εκδηλώνονται στις 

19 Π∆ΣΚΠ που εξετάζονται. 

Οι πληµµύρες στην Κύπρο συνδέονται κυρίως µε τη λειτουργία ποταµών και ρεµάτων 

(Fluvial Floods). Λόγω του µικρού µεγέθους των λεκανών απορροής, της απότοµης 

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

του µικρού χρόνου συγκέντρωσης, χαρακτηρίζονται συνήθως σαν πληµµύρες ταχείας 

απόκρισης (flash floods). Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι συνήθως :  

• η φυσική υπερχείλιση που οφείλεται είτε σε ανεπαρκή παροχετευτικότητα της κοίτης 

(µέσα σε αστικές δοµηµένες περιοχές συχνά η κοίτη περιορίζεται ασφυκτικά από τις 

παράπλευρες ιδιοκτησίες) είτε σε κατάργηση της κοίτης µε ανάπτυξη άλλων χρήσεων 

πάνω στην πορεία των ροών (π.χ. ισοπέδωση και καλλιέργεια κοίτης) και 

• η παρεµπόδιση της ροής, είτε λόγω ανεπαρκούς διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών 

έργων των οδικών διαβάσεων και των κλειστών τµηµάτων που παρεµβάλλονται στη 

ροή είτε λόγω φερτών, µπάζων ή άλλων εµποδίων (π.χ. εγκάρσια διάβαση 

σωληνώσεων) µέσα στην κοίτη, συνήθως στις θέσεις των εγκάρσιων διαβάσεων. 

Μέσα στις δοµηµένες αστικές περιοχές σε πολλούς οικισµούς (π.χ. Αραδίππου, 

Λιβάδια) ο αριθµός των διαβάσεων πάνω από τα ρέµατα είναι ιδιαίτερα µεγάλος, 

γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την απρόσκοπτη αποστράγγιση των υδάτων 

(δεδοµένου µάλιστα ότι στη θέση των διαβάσεων η υδραυλική διατοµή µειώνεται 

σηµαντικά). 

Ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζουν οι σηµερινές συνθήκες των ρεµάτων είναι σε 

πολλές περιοχές µικρότερος των 20 ετών  

− Τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και τις 

οικονοµικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τις πληµµύρες στην Κύπρο. Οι 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 κατοικίας, 

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 

χρήση µονοδιάστατων υδραυλικών µοντέλων. Eπιπλέον, η κατάρτιση των Χαρτών 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας έγινε µε θεώρηση δυσµενών παραδοχών υπέρ της 

ασφαλείας (π.χ. θεωρήθηκε ότι οι ανάντη ταµιευτήρες είναι πλήρεις όταν συµβαίνει η 
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πληµµύρα λαµβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ταµιευτήρες έχουν σχεδιαστεί µε στόχο την 

αποθήκευση και όχι την αντιπληµµυρική προστασία). 

− 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 τη σηµαντική ανάπτυξη έργων 

ταµίευσης νερού  οι διαθέσιµες ποσότητες νερού εξακολουθούν να µην είναι επαρκείς µε 

αποτέλεσµα την ανάγκη εφαρµογής περιορισµών στην άρδευση και σε περιόδους 

ξηρασίας και στην ύδρευση. 

− Τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και το επίπεδο ανάπτυξης στις Π∆ΣΚΠ. 

Στην Κύπρο λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, του ανάγλυφου και του µεγέθους της 

υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοι ως προς τις χρήσεις γης και την αξιοποίηση των 

εδαφών.  

8.2.1 Στόχος Α : Μείωση της Επικινδυνότητας 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). 
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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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Στόχος Β : Περιορισµός της Έκθεσης στην Πληµµύρα 

Η έκθεση αναφέρεται στην ύπαρξη στοιχείων (πληθυσµός, οικονοµικές δραστηριότητες, 

υποδοµές, πολιτιστικά στοιχεία, προστατευόµενα στοιχεία του περιβάλλοντος) µέσα σε 

περιοχές που είναι ευάλωτες σε πληµµύρα. Μείωση της έκθεσης στην πληµµύρα µπορεί να 

επιτευχθεί µε : 

− Αποφυγή έκθεσης µε περιορισµούς στη δόµηση και αλλαγές στις χρήσεις γης εντός των 

περιοχών που είναι ευάλωτες σε πληµµύρες. 

− Μετεγκατάσταση/Αποµάκρυνση αποδεκτών πληµµυρικού κινδύνου από πληµµυρικές 

ζώνες  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο στόχος 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) 

ΣΤΟΧΟΣ Α : «Μείωση της Επικινδυνότητας ώστε να εξασφαλίζεται, όπου είναι 

δυνατόν, σε ήδη ανεπτυγµένες περιοχές ή σε νέες περιοχές 

ανάπτυξης (υπό προγραµµατισµό) προστασία έναντι πληµµύρας 

πιθανότητας εµφάνισης 20έτη» 
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Ο στόχος «Μείωση της Έκθεσης στην Πληµµύρα» συγκεκριµενοποιείται ως εξής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Στόχος Γ : Μείωση της Τρωτότητας στην Πληµµύρα 

Μείωση της τρωτότητας στην πληµύρα µπορεί να επιτευχθεί µε :  

− προώθηση νέων τρόπων κατασκευής κτιρίων ώστε να είναι αυτά λιγότερο ευάλωτα στην 

πληµµύρα (µείωση επιπτώσεων) 

− βελτίωση των µηχανισµών έγκαιρης προειδοποίησης και αντιµετώπισης την ώρα της 

πληµµύρας  

− ενίσχυση της ετοιµότητας φορέων και υπηρεσιών και κατοίκων σε φαινόµενα πληµµύρας 

βελτίωση της γνώσης των µηχανισµών και των επιπτώσεων της πληµµύρας  

− ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για τους µηχανισµούς και τους κινδύνους 

πληµµύρας  

− ενθάρρυνση της συµµετοχής των κατοίκων στην αντιµετώπιση της πληµµύρας µε ίδια 

µέσα 

− βελτίωση των µηχανισµών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών  

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ Β : «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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Ο στόχος «Μείωση της Τρωτότητας στην Πληµµύρα» συγκεκριµενοποιείται ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 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  

� Γ5 : Βελτίωση των µηχανισµών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών 
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8.3 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. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8-2) 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 

επικνδυνότητας πληµµύρας». Οι άξονες αυτοί οριστικοποιήθηκαν ύστερα από διαβούλευση 

όπου ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις όλων των επηρεαζόµενων τοπικών αρχών, φορέων, 
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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)).  

Πίνακας 8-2 : Εξειδίκευση στόχων στις Π∆ΣΚΠ 

Π∆ΣΚ Άξονες προτεραιότητας στόχων ∆ΚΠ 

C01_ΠΕ∆ΙΑΙΟΣ � 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 

C02_ΚΛΗΜΟΣ 

 

�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 

C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 
ΜΕΡΙΚΑ 

� 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 

C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ � 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 

C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ – 

ΚΑΤΟΥΡΗΣ 

� 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 

C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ 

 

� A1: Ανάσχεση υδάτων ανάντη της Π∆ΣΚΠ C06 ιδίως 
στην λεκάνη απορροής του κλάδου του π. Αλµυρού 
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Π∆ΣΚ Άξονες προτεραιότητας στόχων ∆ΚΠ 

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 

C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ-
ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

 

� A1: Ρύθµιση αποχέτευσης υδάτων λίµνης Παραλιµνίου 
για εξασφάλιση προστασίας έναντι πληµµύρας 
100ετίας στην περιοχή γύρω από τη λίµνη 
Παραλιµνίου 

� A2: Προστασία, 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 

C08_ΓΙΑΛΙΑΣ � 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 

C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗ∆ΕΙΑΣ � Α1 : Ανάσχεση υδάτων, ανάντη των κλάδων C09_1 και 
C09_2 

� A2.1: Βελτίωση συνθηκών αποστράγγισης στο τµήµα 
ανάντη του αυτοκινητοδρόµου Λάρνακα-Παραλίµνι 
µέχρι τη Χ.Θ. 0+525 

� A2.2 : Εξασφάλιση οδών αποστράγγισης απορροής στα 
πρώτα 1 150m µέσα στον οικισµό Ορµήδειας (Χ.Θ. 
3+500-Χ.Θ. 2+350) µε διέξοδο στο διευθετηµένο 
ανοικτό τµήµα 

C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - 
ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

� A1: Ανάσχεση υδάτων, ανάντη του κλάδου C10_1 (π. 
Αραδίππου) και του κλάδου C10_2 (π. Αβδελερρού) 

� A2: Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, 
όπου και στο βαθµό που είναι δυνατόν, και αύξηση 
παροχετευτικότητας κύριου C10_1 (π. Αραδίππου) 

C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ � A1: Ανάσχεση υδάτων στο ανάντη τµήµα της λεκάνης 
απορροής του π. Καµάρων  

� Α2 : Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, 
όπου και στο βαθµό που είναι δυνατόν, και αύξηση 
παροχετευτικότητας π. Καµαρών 

C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ � Α2 : Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, 
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Π∆ΣΚ Άξονες προτεραιότητας στόχων ∆ΚΠ 

όπου και στο βαθµό που είναι δυνατόν, και αύξηση 
παροχετευτικότητας π. Κοσιηνά κατάντη της Χ.Θ. 
5+700 καθώς και όλου του δευτερεύοντος κλάδου 

C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ � A1: Ανάσχεση υδάτων του π. Λιµνάρκα στην ανάντη 
λεκάνη απορροής 

� Α2 : Προστασία, αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, 
όπου και στο βαθµό που είναι δυνατόν, και αύξηση 
παροχετευτικότητας π. Λιµνάρκα κατάντη της Χ.Θ. 
1+500 

C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

� A1: Ανάσχεση υδάτων στον ταµιευτήρα Γερµασόγειας 

C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

� 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) 

C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ 
ΓΑΡΥΛΛΗ 

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

� 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 

C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΥ-ΥΨΩΝΑΣ 

Ισχύουν οι γενικοί στόχοι ∆ΚΠ  

C18_ΚΟΜΗΤΗΣ-
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 

� 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 

C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΠΑΦΟΣ 

� 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 

� 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 
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ∆ΚΠ 

9.1 Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ  

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

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

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

ακολουθεί (Πίνακας 9-1). 

Πίνακας 9-1: Άξονες ∆ράσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

Άξονας 
∆ράσης ∆ΚΠ 

Περιγραφή 

Καµία ενέργεια Κανένα µέτρο για τη µείωση του κινδύνου 

Πρόληψη 

Πρόληψη ζηµιών από πληµµύρες µε :  

• αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιοµηχανιών σε ζώνες 
πληµµύρας 

• προσαρµογή των αποδεκτών πληµµυρικού κινδύνου και 
ενσωµάτωση του πληµµυρικού κινδύνου στα µελλοντικά 
σχέδια ανάπτυξης 

• προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης 

• ενσωµάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και στρατηγικές του 
κράτους (κυρίως χωρικής διευθέτησης) 

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

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

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

Πηγή : CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 

Τα µέτρα για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας διακρίνονται ανάλογα µε τον Άξονα 

∆ράσης της ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιµότητα, 

Αποκατάσταση) στον οποίον αναφέρονται, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 9-2).  
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Πίνακας 9-2. Είδη Μέτρων ανά Αξονα και Τύπο ∆ράσης ∆ΚΠ 

Άξονας ∆ράσης 
∆ΚΠ 

Τύπος ∆ράσης Περιγραφή Μέτρου 

Πρόληψη 

1.1 Αποφυγή 

Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης νέων 
ή επιπρόσθετων αποδεκτών πληµµυρικού 
κινδύνου, όπως πολιτικές χρήσεων γης ή 
κανονισµοί. 

1.2 Μετεγκατάσταση 
Μέτρα για την αποµάκρυνση αποδεκτών 
πληµµυρικού κινδύνου από πληµµυρικές 
ζώνες  

1.3 Μείωση 
επιπτώσεων 

Μέτρα για την προσαρµογή των αποδεκτών 
πληµµυρικού κινδύνου ώστε να µειωθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις από ένα πληµµυρικό 
γεγονός (σε κτίρια, δίκτυα κοινής ωφελείας, 
κλπ.) 

1.4 Άλλη πρόληψη 

Άλλα µέτρα για την αναβάθµιση της 
πρόληψης πληµµυρικού κινδύνου (µπορεί να 
περιλαµβάνουν µοντελοποίηση και εκτίµηση 
της τρωτότητας στην πληµµύρα, 
προγράµµατα ή πολιτικές συντήρησης, κλπ.) 

Ενσωµάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές του κράτους (κυρίως χωρικής 
διευθέτησης). 

Προστασία 

2.1 Φυσική ∆ιαχείριση 
Πληµµύρας/∆ιαχείριση 
επιφανειακής 
απορροής 

Μέτρα για τη µείωση της ροής µέσα σε 
φυσικά ή τεχνητά συστήµατα αποστράγγισης, 
διατάξεις αποθήκευσης ή/και ανάσχεσης της 
ροής και ενίσχυσης της κατείσδυσης, κλπ. 
Περιλαµβάνουν έργα 
διαµόρφωσης/διαχείρισης κεντρικής και 
πληµµυρικής κοίτης και φύτευσης της όχθης 
των ρεµάτων. 

2.3 Ρύθµιση ροής 

Μέτρα που περιλαµβάνουν παρεµβάσεις για 
την ρύθµιση/ανάσχεση της ροής, όπως η 
κατασκευή, τροποποίηση ή αφαίρεση έργων 
συγκράτησης του νερού (π.χ. φράγµατα ή 
λεκάνες κατακράτησης ή ανάπτυξη κανόνων 
διαχείρισης της ροής) τα οποία επιφέρουν 
σηµαντική επίπτωση στη υδρολογική δίαιτα. 

2.4 Έργα σε 
υδατορέµατα και 
πληµµυρικές κοίτες 

Μέτρα που αφορούν παρεµβάσεις σε κοίτες 
υδατορεµάτων, ορεινά υδατορέµατα, δέλτα 
ποταµών, παράκτια ύδατα και πληµµυρικά 
πεδία, όπως η κατασκευή, τροποποίηση ή 
καθαίρεση κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, 
έργα διαχείρισης φερτών υλών, αναχώµατα 
κλπ. 

2.5 ∆ιαχείριση 
oµβρίων υδάτων 

Μέτρα που περιλαµβάνουν παρεµβάσεις για  
έλεγχο του όγκου της απορροής και για την 
µείωση της έκτασης της πληµµύρας, 
συνήθως αλλά όχι αποκλειστικά σε αστικές 
περιοχές, όπως ο έλεγχος του ποσοστού 
σφράγισης εδάφους, η αναβάθµιση τεχνητών 
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Άξονας ∆ράσης 
∆ΚΠ 

Τύπος ∆ράσης Περιγραφή Μέτρου 

συστηµάτων αποχέτευσης και η αειφορική 
διαχείριση των συστηµάτων αποχέτευσης 
οµβρίων υδάτων (SUDS). 

2.6 Άλλη προστασία 

Άλλα µέτρα για την αναβάθµιση της 
προστασίας έναντι των πληµµυρών που 
µπορεί να περιλαµβάνουν προγράµµατα και 
πολιτικές συντήρησης των υποδοµών 
αντιπληµµυρικής προστασίας ή/και 
προστασίας των ιδιωτικών κατασκευών (π.χ. 
αποµόνωση εισόδων ιδιοκτησιών). 

Ετοιµότητα 

3.1 Πρόγνωση και 
έγκαιρη 
προειδοποίηση 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθµιση 
συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή 
πρόγνωσης πληµµυρών. 

3.2 Σχέδια έκτακτης 
ανάγκης 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθµιση 
του σχεδιασµού έκτακτης ανταπόκρισης σε 
πληµµυρικά γεγονότα. 

3.3 Ενηµέρωση και 
ετοιµότητα του κοινού 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθµιση 
της ενηµέρωσης και της ετοιµότητας του 
κοινού σε πληµµυρικά γεγονότα (π.χ. 
υποστήριξη οµάδων εθελοντών εµπλοκής σε 
συνθήκες πληµµύρας) 

3.4 Άλλη ετοιµότητα 

Άλλα µέτρα για την ανάπτυξη ή την 
αναβάθµιση της ετοιµότητας σε πληµµυρικά 
γεγονότα για την µείωση των δυσµενών 
επιπτώσεων από αυτά (π.χ. καθαρισµός 
ρεµάτων). 

Αποκατάσταση 
/Απολογισµός 

(Οι δράσεις  
προγραµµατισµού 
περιλαµβάνονται 
στην ετοιµότητα) 

4.1 Ατοµική και 
κοινωνική 
αποκατάσταση 

∆ραστηριότητες καθαρισµού και 
αποκατάστασης (σε κτίρια, υποδοµές, κλπ.). 
∆ράσεις υποστήριξης της σωµατικής και  
ψυχικής υγείας,  περιλαµβανοµένης της 
διαχείρισης άγχους. Οικονοµική βοήθεια 
έναντι φυσικών καταστροφών (επιδοτήσεις, 
φόροι) περιλαµβανοµένης νοµικής βοήθειας, 
βοηθήµατος ανεργίας λόγω φυσικής 
καταστροφής, προσωρινή ή µόνιµη 
µετεγκατάσταση. 

4.2 Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση 

∆ραστηριότητες καθαρισµού και 
αποκατάστασης (προστασία έναντι µούχλας, 
ασφάλεια νερού φρεάτων και γεωτρήσεων 
και διασφάλιση περιεκτών επικίνδυνων 
υλικών) 

4.3 Άλλη 
αποκατάσταση 

Αποτίµηση εµπειριών από πληµµυρικά 
γεγονότα, συµβόλαια ασφάλισης, κλπ. 

ΠΗΓΉ : CIS FOR THE WFD. GUIDANCE DOCUMENT NO. 29 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 9-131 

 

9.2 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΚΠ 

Στην Κύπρο εφαρµόζεται σήµερα µία σειρά δράσεων που συµβάλλει στην αντιµετώπιση των 

κινδύνων πληµµύρας. Οι δράσεις αυτές θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ενσωµατώνονται στο 

Σ∆ΚΠ και είναι οι εξής :  

• Καθορισµός Πολεοδοµικών Zωνών Προστασίας Υδατορεµάτων 

Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, σε συνεργασία µε το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και 

το Τµήµα Περιβάλλοντος προστατεύει τα παρόχθια οικοσυστήµατα και τα 

υδατορεύµατα/ποταµούς δηµιουργώντας Πολεοδοµικές Ζώνες Προστασίας εκατέρωθεν της 

κοίτης τους. Όσον αφορά την προστασία από πληµµύρες και ως προτάσεις προς το ΤΠΟ για 

ένταξή τους στις Πολεοδοµικές Ζώνες Προστασίας, το ΤΑΥ ετοιµάζει ζώνες προστασίας µε 

βάση υδρολογικές µελέτες που διεξάγει ή, σε απουσία υδρολογικής µελέτης, σύµφωνα µε 

συγκεκριµένο πρωτόκολλο και κριτήρια τα οποία λαµβάνουν υπόψη χαρακτηριστικά όπως το 

εδαφικό ανάγλυφο της εκάστοτε περιοχής π.χ. υψόµετρα  εδάφους, πλάτος κοίτης, κλπ. Οι 

Ζώνες Προστασίας θεσµοθετούνται µε την ετοιµασία ή/και αναθεώρηση των Τοπικών 

Πολεοδοµικών Σχεδίων Ανάπτυξης.  

Ο καθορισµός Πολεοδοµικών Zωνών Προστασίας Υδατορεµάτων αποτελεί δράση πρόληψης 

δεδοµένου ότι αποτρέπει την ανάπτυξη χρήσεων µέσα στην πληµµυρική ζώνη και επιτρέπει 

την υιοθέτηση κατάλληλων µέτρων προστασίας, δεδοµένου ότι εξασφαλίζει επάρκεια χώρου 

για το υδατόρευµα/ποταµό. Παράλληλα η Ζώνη Προστασίας προστατεύει τον ποταµό 

/υδατόρεµα από υδροµορφολογικές αλλοιώσεις και πιέσεις ρύπανσης ικανοποιώντας και τους 

στόχους της ΟΠΥ, έτσι η πιο πάνω πολιτική µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα win-win µέτρο 

τόσο για τους στόχους της Οδηγίας για τις Πληµµύρες όσο και για τους στόχους της Οδηγίας 

Πλαίσιο για τα Νερά. 

• Καταγραφή και καταχώρηση πληµµυρικών συµβάντων 

Σε εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πληµµύρες,  το ΤΑΥ καταγράφει όλα τα 

πληµµυρικά συµβάντα στην Κύπρο σύµφωνα µε όλα τα δεδοµένα που ζητά η Οδηγία 

2007/60/ΕΚ,  όπως στοιχεία συµβάντος βροχόπτωσης, αποτύπωση έκτασης πληµµύρας και, 

όπου η σχετική πληροφορία είναι διαθέσιµη, αποτίµηση ζηµιών και επιπτώσεων. Οι 

παραπάνω πληροφορίες θα χρησιµοποιούνται για την αναθεωρήση της Προκαταρκτικής 

Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας  που θα γίνεται ανά εξαετία.  

Η τήρηση αρχείου ιστορικών συµβάντων πληµµύρας βοηθά στην καλύτερη γνώση και 

κατανόηση του φαινοµένου και των προβληµάτων και αποτελεί δράση πρόληψης. 

• Τήρηση διαδικασίας στατιστικής αξιολόγησης σηµαντικών πληµµυρικών 

συµβάντων 

Το ΤΑΥ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Μετεωρολογίας κάνοντας χρήση αντιπροσωπευτικών 

βροχοµετρικών σταθµών για το κάθε πληµµυρικό γεγονός έχει αναπτύξει πρωτόκολο 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 9-132 

 

διαδικασίας για τη στατιστική αξιολόγηση πληµµυρών µε βάση τα στοιχεία της βροχόπτωσης. 

Η δράση αυτή βοηθά στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του φαινοµένου και αποτελεί 

δράση πρόληψης.  

• ∆ιατήρηση υποδοµής υδροµετρικών και βροχοµετρικών σταθµών   

Το Τµήµα Μετεωρολογίας και το ΤΑΥ έχουν εγκαταστήσει και για αρκετές δεκαετίες διατηρούν 

πυκνό δίκτυο βροχοµετρικών και υδροµετρικών σταθµών που επιτρέπει επαρκή καταγραφή, 

παρακολούθηση και ανάλυση πληµµυρικών φαινοµένων. Η δράση αυτή βοηθά στην 

καλύτερη γνώση και κατανόηση του φαινοµένου και αποτελεί δράση πρόληψης. 

• Υιοθέτηση πρακτικών µείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες σε αστικές περιοχές 

Το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να 

επιλύσει τα προβλήµατα πληµµυρών της ευρύτερης περιοχής της Λεµεσού, το 2009 

αποφάσισε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση συστηµάτων αειφόρου αποχέτευσης 

οµβρίων υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό προωθεί µεταξύ άλλων την υλοποίηση των παρακάτω 

συστηµάτων:  

• λιµνών κατακράτησης 

• κατασκευή διαπερατών πλακόστρωτων και οδοστρωµάτων 

• κατασκευή νέων ή χρήση εγκαταλειµµένων απορροφητικών λάκκων για την ανάσχεση 

των οµβρίων υδάτων. 

Έχει συµφωνηθεί από το Συµβούλιο και όλους τους δήµους της Λεµεσού ότι τα πιο πάνω 

συστήµατα θα προωθούνται, όπου είναι δυνατόν, µέσω επιβολής όρων στις άδειες που 

εκδίδονται από τις τοπικές αρχές. Ειδικότερα, µε βάση το στρατηγικό σχεδιασµό για τον 

έλεγχο της απορροής στην πηγή και τον περιορισµό της παροχής αιχµής, το Συµβούλιο 

Αποχέτευσης Λεµεσού-Αµαθούντας εισήγαγε κανονισµό που επιβάλει:  

(α) στις παλαιές αστικές περιοχές, όταν κάθε ιδιοκτησία συνδέεται µε το διαρκώς 

επεκτεινόµενο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης, τη διατήρηση των απορροφητικών λάκκων 

ακαθάρτων και τη µετατροπή τους σε δεξαµενές όπου θα διοχετεύονται τα όµβρια, για την 

προσωρινή κατακράτησή τους για την ανάσχεση της πληµµυρικής αιχµής ή/και µεταφοράς 

µέρους των επιφανειακών απορροών προς τον ΥΥΟ  

(β) στις υπό πολεοδόµηση νέες περιοχές, την κατασκευή απορροφητικών δεξαµενών 

διοχέτευσης οµβρίων, όγκου 10m3 ανά ιδιοκτησία 800m2. 

Η δράση αυτή βοηθά στη µείωση των πληµµυρικών παροχών και της πληµµυρικής αιχµής και 

αποτελεί δράση προστασίας (περιορισµό της επικινδυνότητας πληµµύρας).  

• Κατάρτιση και Εφαρµογή Σχεδίων αντιµετώπισης Ακραίων Καιρικών Φαινοµένων 

Το τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) και ∆ιαχείρισης Καταστάσεων 

Πολιτικής Άµυνας του Υπουργείου Εσωτερικών αναπτύσσει και επεξεργάζεται σχέδια δράσης 

για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων (θεοµηνίες). Η δράση 

αυτή αποτελεί δράση ετοιµότητας και συµβάλει στη µείωση των επιπτώσεων από τις 

πληµµύρες.  
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• Ανάπτυξη µηχανισµών αποκατάστασης  

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει υποδοµή και διαδικασίες για την καταγραφή των ζηµιών 

σε αστικές περιοχές (κτίρια, κατοικίες, αυτοκίνητα), µετά από πληµµύρες, τον καθορισµό, µε 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, της οικονοµικής βοήθειας προς τους θιγόµενους και 

το συντονισµό των ενεργειών µε τους συναρµόδιους φορείς (Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, Πολιτική 

Άµυνα, ∆ήµους) για την αποκατάσταση ζηµιών σε δηµόσιες υποδοµές. Επίσης, είναι 

αρµόδιος φορέας για να χρηµατοδοτεί, εφόσον υπάρχουν οι πόροι, αντιπληµµυρικά έργα για 

την αποφυγή πληµµυρών. Σήµερα υπάρχει δράση σε εξέλιξη για την καταγραφή και 

κωδικοποίηση των παραπάνω ενεργειών και την ανάπτυξη συγκεκριµένων κριτηρίων 

ιεράρχησης των ενεργειών του ΥΠΕΣ µετά από πληµµύρες.  

Οι δράσεις αυτές αποτελούν δράσεις αποκατάστασης που συµβάλουν στον περιορισµό των 

επιπτώσεων, ενώ η χρηµατοδότηση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας αποτελεί δράση 

προστασίας. 

9.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Το πρόγραµµα µέτρων περιλαµβάνει δράσεις για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας, 

µε σκοπό την επίτευξη των στόχων που τίθενται.  

Το πρόγραµµα µέτρων έχει οριστικοποιηθεί ύστερα από τη διαβούλευση µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς και το κοινό και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης. 

Με την έγκριση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας το πρόγραµµα µέτρων 

αποτελεί τον βασικό άξονα των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν κατά την επόµενη 

περίοδο 2016-2021, σε σχέση µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας στην Κύπρο.  

Τα µέτρα περιλαµβάνουν οριζόντιες δράσεις για το σύνολο της Κύπρου και στοχευµένες 

δράσεις/έργα στις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν επιλεγεί 

στο στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας. Καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσµα ενεργειών που περιλαµβάνει:  

− Νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις, 

− ∆ράσεις για την αύξηση της γνώσης, την ανάπτυξη της πληροφορίας και την εφαρµογή 

βέλτιστων πρακτικών στην διαχείριση και αντιµετώπιση του πληµµυρικού κινδύνου  

− ∆ράσεις εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του κοινού και των φορέων 

− Μη δοµικές παρεµβάσεις (π.χ. µέτρα για τον καθορισµό των χρήσεων γης) 

− Μέτρα οικονοµικού χαρακτήρα (π.χ. παροχή οικονοµικών κινήτρων για ανάληψη 

δράσεων από τους ιδιώτες που συµβάλλουν στη µείωση του κινδύνου πληµµύρας)  

− Μελέτες και κατασκευές φυσικών τρόπων αντιµετώπισης της πληµµύρας (green 

infrastructure π.χ. Νatural Flood Management Methods) 

− Τεχνικά Μέτρα Αντιπληµµυρικής Προστασίας(grey infrastructure).  
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Η διαµόρφωση της πρότασης του προγράµµατος µέτρων έγινε µε βάση τα ακόλουθα:  

− τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ  

− τα αίτια και τους κινδύνους πληµµύρας στην Κύπρο και στις 19 Π∆ΣΚΠ 

− του στόχους της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας που έχουν τεθεί 

− την υπάρχουσα αβεβαιότητα στην εκτίµηση του κινδύνου πληµµύρας (αβεβαιότητα όσον 

αφορά στον υπολογισµό της πληµµύρας, στην καταγραφή των θιγόµενων αποδεκτών και 

στην αξιολόγηση των επιπτώσεων) 

− τα ιδιαίτερα γεωµορφολογικά, γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των Π∆ΣΚΠ και 

της λεκάνης απορροής αυτών 

− τις υπάρχουσες χρήσεις γης, οικονοµικές δραστηριότητες και τεχνικές υποδοµές και τις 

τάσεις ανάπτυξης των Π∆ΣΚ και της λεκάνης απορροής αυτών 

− τις δράσεις που υλοποιούνται µέχρι σήµερα και τις υποδοµές που υπάρχουν και που 

εναρµονίζονται µε τους στόχους της ∆ΚΠ. 

− τα έργα και τις δράσεις που προγραµµατίζονται σε κάθε Π∆ΣΚΠ και τα οποία µπορεί να 

συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ∆ΚΠ  

− τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τους πόρους που µπορούν να αντληθούν από 

αυτά για τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας και την υλοποίηση συγκεκριµένων 

δράσεων 

− τη γενικότερη πολιτική προσαρµογής στη κλιµατική αλλαγή και την ενσωµάτωση 

δράσεων για το σκοπό αυτό (αξιολόγηση συµβολής µέτρων στην προσαρµογή στην 

κλιµατική αλλαγή)  

− τις γενικότερες πολιτικές της Κύπρου σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος και 

τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό.   

− τις πιθανές επιπτώσεις των µέτρων στο περιβάλλον και στους περιβαλλοντικούς στόχους 

της ΟΠΥ  

− τις υπάρχουσες συνέργειες των µέτρων ∆ΚΠ µε άλλα µέτρα και δράσεις που στοχεύουν 

στην προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος και ειδικότερα στους στόχους της 

ΟΠΥ (πριµοδότηση µέτρων συµβατών µε τους στόχους και τον δύο Οδηγιών -win-win 

µέτρα) 

− τις επιπτώσεις που τα µέτρα µπορεί να έχουν στην οικονοµία, στην κοινωνία και στο 

περιβάλλον.  

− την αξιολόγηση των µέτρων ως προς την απόδοσή τους (η απόδοση των µέτρων δεν 

βασίζεται µόνο σε οικονοµικά κριτήρια –οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες πολλές φορές 

δεν είναι µετρήσιµες). 

− τη διοικητική δοµή της Κύπρου, τις αρµοδιότητες και τη στελέχωση των φορέων που 

εµπλέκονται στη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. 

− το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. 
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Τα µέτρα διακρίνονται ανάλογα µε τον Άξονα δράσης της ∆ιαχείρισης του Πληµµυρικού 

Κινδύνου στον οποία αναφέρονται. Συγκεκριµένα διακρίνονται τέσσερις οµάδες µέτρων :  

− Mέτρα Πρόληψης 

− Μέτρα Προστασίας 

− Μέτρα Ετοιµότητας  

− Μέτρα Αποκατάστασης 

Συνολικά προτείνονται 28 Οριζόντια Μέτρα και 10 Ειδικά Μέτρα στις Π∆ΣΚΠ.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9-3) δίνεται ο αριθµός των µέτρων ανά άξονα δράσης 

∆ιαχείρισης του Κινδύνου Πληµµύρας.  

Πίνακας 9-3: Αριθµός µέτρων ανά άξονα δράσης ∆ΚΠ    

Αξονας ∆ΚΠ Αριθµός µέτρων 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ   

Mέτρα Πρόληψης 4 

Μέτρα Προστασίας 18 

Μέτρα Ετοιµότητας 3 

Μέτρα Αποκατάστασης 3 

Σύνολο  28 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ   

Mέτρα Πρόληψης 0 

Μέτρα Προστασίας 8 

Μέτρα Ετοιµότητας 2 

Μέτρα Αποκατάστασης 0 

Σύνολο  10 
ΣΥΝΟΛΟ  38 

Στα Κεφάλαια που ακολουθούν δίδεται κατάλογος των µέτρων του Σ∆ΚΠ (οριζόντια και ειδικά 

ανά άξονα ∆ΚΠ). Για κάθε µέτρο δίδεται ο κωδικός, το όνοµα και η περιγραφή, ο άξονας 

δράσης και ο στόχος ∆ΚΠ που καλύπτει καθώς και ο φορέας υλοποίησης του µέτρου. Ο 

πρώτος αναφερόµενος φορέας είναι ο επικεφαλής και οι λοιποί φορείς που ακολουθούν 

έχουν συµβουλευτικό ρόλο. Ο επικεφαλής φέρει την ευθύνη να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες 

πιστώσεις, αν αυτές απαιτούνται, να συντονίσει τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς ζητώντας 

τις απόψεις/εµπειρίες/ εισηγήσεις τους  και να υλοποιήσει το µέτρο µε τη συναίνεσή τους. 

Αναλυτική παρουσίαση των µέτρων δίδεται στo Παραδοτέο 6.2 “Πρόγραµµα Μέτρων Σχεδίου 

∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας” που καταρτίστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Σ∆ΚΠ.  

Σε Παράρτηµα δίδονται Χάρτες µε τα µέτρα που προτείνονται σε κάθε Π∆ΣΚΠ.  
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9.4 OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ 

9.4.1 Οριζόντια Μέτρα Πρόληψης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PREV-
CY_01 

Ενσωµάτωση 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης 
κινδύνου πληµµύρας στο 

χωροταξικό και πολεοδοµικό 
σχεδιασµό µέσα από τα 
Σχέδια Ανάπτυξης (Τοπικά 
Σχέδια,  Σχέδια Περιοχής, 
∆ήλωση Πολιτικής για την 

Ύπαιθρο) 

Πρόληψη 
(Αποφυγή) 

Περιορισµός 
έκθεσης 
στην 

πληµµύρα 

Το µέτρο περιλαµβάνει την αναθεώρηση του χωροταξικού και 
πολεοδοµικού σχεδιασµού στις 19 Π∆ΣΚΠ µε σκοπό την 
σταδιακή ενσωµάτωση της αξιολόγησης του κινδύνου 
πληµµύρας που γίνεται στον 1ο κύκλο εφαρµογής της Οδηγίας. 
Η αναθεώρηση αφορά σε περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί 
ακόµα και βρίσκονται :  

(α) εντός του πληµµυρικού πεδίου των 20 ετών; η 
οποιαδήποτε τροποποίηση των πολεοδοµικών ζωνών θα 
λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του 
κινδύνου πληµµύρας, και  

(β) εντός του πληµµυρικού πεδίου 100 ετών; οι χρήσεις γης θα 
καθορίζονται µε κατεύθυνση την κατά το δυνατόν 
αποφυγή εγκατάστασης ευαίσθητων κοινωνικών (σχολεία, 
νοσοκοµεία) και τεχνικών (ενεργειακές µονάδες) 
υποδοµών και ρυπογόνων µονάδων και τη δηµιουργία 
πλαισίου για την ενσωµάτωση νέων τρόπων δόµησης 
εντός των ζωνών πληµµύρας (π.χ. αποφυγή δηµιουργίας 
υπογείων χώρων, κατασκευές µε πιλοτές) και λοιπών 
χωροταξικών ρυθµίσεων (π.χ. προώθηση ελεύθερων 
χώρων όπως πάρκα µε στόχο τη µείωση των 
επιπτώσεων από πληµµύρες. 

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις :  

ΤΠΟ/ΤΑΥ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Καθορισµό/εξειδίκευση απαραίτητων θεσµικών 
ρυθµίσεων στις περιοχές των πληµµυρικών πεδίων 20 και 
100 ετών που απαιτούνται για την εφαρµογή του µέτρου. 
Για το σκοπό αυτό θα µπορούσαν οι περιοχές να 
ιεραρχηθούν µε βάση τις προγραµµατιζόµενες αναπτύξεις 
και το γενικότερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό 
εντός των Π∆ΣΚΠ. 

• Ετοιµασία ρυθµιστικών σχεδίων στις Π∆ΣΚΠ όπου 
προγραµµατίζονται γραµµικά πάρκα ή µελλοντικά  
υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν, όπου θα 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων οι προτεινόµενοι 
πεζόδροµοι, οι χώροι καθιστικών, δενδροφυτεύσεων κλπ, 
λαµβάνοντας  υπόψη το εύρος της κοίτης του ποταµού, 
τις δεσµεύσεις που έχουν ή θα επιβληθούν στα ιδιωτικά 
τεµάχια που συνορεύουν µε αυτήν καθώς και τους χάρτες 
επικινδυνότητας και κινδύνου πληµµύρας. 

• ∆ροµολόγηση απαραίτητων ενεργειών για τη θέσπιση των 
ανωτέρω θεσµικών ρυθµίσεων 

• Έκδοση απαραίτητων διατάξεων για την θεσµοθέτηση 
των ρυθµίσεων 

• Ένταξη σχετικών ρυθµίσεων στις διαδικασίες 
αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων.  

PREV-
CY_02 

Εξασφάλιση ζώνης 
προστασίας κατά µήκος των 
υδατορεµάτων κατά την 
αδειοδότηση νέων 

κατασκευών και αναπτύξεων 

Πρόληψη 
(Αποφυγή) 

Περιορισµός 
έκθεσης 
στην 

πληµµύρα 

Το µέτρο περιλαµβάνει τη µελέτη της δυνατότητας και του 
τρόπου (π.χ. σε περιπτώσεις υφιστάµενων οικοπέδων, µέσω 
αύξησης του συντελεστή δόµησης κατά περίπτωση) ένταξης 
στη διαδικασία χορήγησης πολεοδοµικής άδειας για 
διαχωρισµούς οικοπέδων ή και για ανάπτυξη οικοπέδων, που 
συνορεύουν µε υδατορέµατα, της υποχρεωτικής 
παραχώρησης χώρου πρασίνου/ζώνης προστασίας κατά 
µήκος του υδατορέµατος χωρίς επιχωµατώσεις, εκχερσώσεις ή 

ΤΠΟ / ΤΑΥ / 
Επαρχιακές 
∆ιοικήσεις  
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

άλλες επεµβάσεις ή κατασκευές.   

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις:  

• ∆ιερεύνηση υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τον 
προσδιορισµό των απαραίτητων τροποποιήσεων 

• ∆ιαµόρφωση κατάλληλης πρότασης για την εφαρµογή του 
µέτρου 

• Ολοκλήρωση διαδικασίας θεσµοθέτησης και ένταξη των 
σχετικών προνοιών στη διαδικασία χορήγησης άδειας.    

PREV-
CY_03 

Ανάπτυξη διαδραστικών 
χαρτών επικινδυνότητας και 
κινδύνου πληµµύρας για την 

καλύτερη γνώση του 
πληµµυρικού κινδύνου  

Πρόληψη 
(Άλλη 

πρόληψη) 

Μείωση 
τρωτότητας/
Βελτίωση 
της γνώσης 
για τον 

πληµµυρικό 
κίνδυνο 

Το µέτρο περιλαµβάνει την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρµογής 
στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ (web-service), συµβατή µε τους 
κανόνες του INSPIRE (Commission Regulation (EC) 
No976/2009 9.11.2011 and 28.12.2012) και του WISE (Water 
Information System for Europe), όπου θα ενσωµατωθούν τα 
αποτελέσµατα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου 
Πληµµύρας και του Σ∆ΚΠ . 

Η εφαρµογή αυτή θα βοηθήσει :  

(α) στην αύξηση της γνώσης για τον πληµµυρικό κίνδυνο από 
την πλευρά των τοπικών αρχών και λοιπών φορέων και 
στην καλύτερη ενηµέρωση και πληροφόρηση του κοινού,  

(β) στη λήψη αποφάσεων για την αντιµετώπιση του κινδύνου. 

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις :  

• Σχεδιασµός της εφαρµογής και καθορισµός του 
περιεχοµένου της ιστοσελίδας µε βάση τις απαιτήσεις του 
µέτρου 

• ∆ιαµόρφωση προδιαγραφών, εφόσον απαιτηθεί, για την 
προµήθεια πρόσθετου κατάλληλου εξοπλισµού και 
διενέργεια απαιτούµενου διαγωνισµού  

ΤΑΥ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Υλοποίηση της εφαρµογής και ενσωµάτωση του συνόλου 
των πληροφοριών που θα περιλαµβάνει 

• Λειτουργία και διαχείριση της εφαρµογής 
περιλαµβανοµένης και της επικαιροποίησης των 
δεδοµένων όταν απαιτείται 

PREV-
CY_04 

∆ιασφάλιση ποιότητας 
µελετών διαχείρισης 
οµβρίων υδάτων και 

σχεδιασµού 
αντιπληµµυρικών έργων 

Πρόληψη 
(Άλλη 

πρόληψη) 

Μείωση 
τρωτότητας/
Βελτίωση 
της γνώσης 
για τον 

πληµµυρικό 
κίνδυνο 

Ανάπτυξη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των µελετών διευθέτησης υδατορεµάτων, 
διαχείρισης όµβριων υδάτων και αντιπληµµυρικών έργων µε 
διασφάλιση ότι αυτοί που εκπονούν τέτοιες µελέτες έχουν τα 
αναγκαία προσόντα (π.χ. είναι εγγεγραµµένοι στο ΕΤΕΚ σε 
συγκεκριµένους κλάδους).  

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και η θεσµοθέτηση 
της ασφάλισης των µελετών αυτών (ασφάλιση της 
επαγγελµατικής ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών 
που εµπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασµού και µελέτης) ώστε 
να αποζηµιώνονται οι φορείς υλοποίησης σε περίπτωση που 
προκύψουν ζηµιές από αµέλεια, λάθη ή παραλείψεις των 
µελετών. 

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις :  

• ∆ιερεύνηση υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τον 
προσδιορισµό των απαραίτητων τροποποιήσεων 

• ∆αµόρφωση κατάλληλης πρότασης για την εφαρµογή του 
µέτρου 

• Ολοκλήρωση διαδικασίας θεσµοθέτησης 

ΤΑΥ/ΕΤΕΚ 
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Σελίδα 9-140 

 

9.4.2 Οριζόντια Μέτρα Προστασίας 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-CY_01 

Αξιοποίηση υφιστάµενων 
έργων ταµίευσης για 

ανάσχεση πληµµυρικών 
παροχών 

Προστασία 
(Ρύθµιση 
ροής) 

Μείωση 
επικινδυνό-
τητας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την εκπόνηση µελέτης µε αντικείµενο 
τη διερεύνηση της συµµετοχής των ταµιευτήρων ανάντη των 
Π∆ΣΚΠ και της δυνατότητας  βελτιστοποίησης της λειτουργίας 
τους ώστε αφενός να καλύπτουν µε το µέγιστο δυνατό τρόπο 
τις ανάγκες των χρήσεων που εξυπηρετούν και αφετέρου να 
προσφέρουν τη µέγιστη αντιπληµµυρική προστασία κατάντη.  

Η µελέτη θα διερευνήσει τη δυνατότητα ελεγχόµενης 
απελευθέρωσης πρόσθετων οικολογικών παροχών/παροχών 
εµπλουτισµού από τα φράγµατα που βρίσκονται στις Π∆ΣΚΠ ή 
και αύξηση της χρήσης του αποθηκευµένου νερού από το 
φράγµα π.χ. για ύδρευση/άρδευση, σε περιπτώσεις που ο 
ταµιευτήρας είναι σχεδόν πλήρης κατά την έναρξη της 
χειµερινής περιόδου και αναµένεται, µε βάση τη στατιστική 
ανάλυση των ετήσιων απορροών του, να υπερχειλίσει ώστε να 
διασφαλίζεται άδειος χώρος ανάσχεσης κατά τη χειµερινή 
περίοδο.  

Το µέτρο εντάσσεται στον οδικό χάρτη για την ποσοτική 
διαχείρισης των επιφανειακών νερών του 2ου Σ∆ΛΑΠ  

ΤΑΥ 

PRO-CY_02 

Έργα εµπλουτισµού και 
ανάσχεσης ροής στις κοίτες 
των ποταµών ανάντη των 

Π∆ΣΚΠ 

Προστασία 
(Ρύθµιση 
ροής) 

Μείωση 
επικινδυνό-
τητας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την εκπόνηση τεχνικής και 
υδρογεωλογικής µελέτης για τον εντοπισµό κατάλληλων 
θέσεων κατασκευής νέων ή/και καθαίρεσης υφιστάµενων 
χαµηλών φραγµάτων (αναβαθµών) από συρµατοκιβώτια 
(gabions), ή κατασκευής στεγνών λιµνών κατακράτησης (dry 
detention pond) στις κοίτες των ρεµάτων ανάντη των Π∆ΣΚΠ 
µε στόχο την ανάσχεση της πληµµύρας. 

Οι λεκάνες ανάσχεσης που δηµιουργούνται ανάντη των έργων 
αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για άρδευση και θα 
πρέπει να ρυθµίζονται ώστε να εξυπηρετούν αξιόπιστα 
πολλαπλούς σκοπούς. 

ΤΑΥ/ΤΓΕ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η µελέτη περιλαµβάνει το σχεδιασµό των έργων σε επίπεδο 
Οριστικής Μελέτης ώστε να µπορούν τα έργα να 
δηµοπρατηθούν. 

Κατά την εξέταση των έργων αυτών θα διερευνηθεί η 
συµµετοχή τους στον εµπλουτισµό των ΥΥΟ όπως και η 
επίδραση από τη µείωση της ροής κατάντη των έργων και θα 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στη διακοπή της συνέχειας, στα 
υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά των ποταµών καθώς επίσης 
και στην παρόχθια ζώνη. Ανάλογα µε την σηµαντικότητα των 
επιπτώσεων θα γίνουν εισηγήσεις για τη µορφή, το χαρακτήρα 
των έργων (π.χ. κατά πόσο τα έργα ανάσχεσης θα είναι του 
τύπου «στεγνής» λίµνης η οποία θα αδειάζει µετά την πάροδο 
της πληµµύρας µε αγωγό εκτόνωσης µικρής διαµέτρου).  

PRO-CY_03 
∆ιάθεση οµβρίων 
ιδιοκτησιών σε 

απορροφητικούς λάκκους 

Προστασία 
(∆ιαχείριση 
Οµβρίων 
Υδάτων) 

Μείωση 
επικινδυνό-
τητας 

Το µέτρο περιλαµβάνει τη διεύρυνση της διοχέτευσης των 
οµβρίων υδάτων αστικών περιοχών σε υφιστάµενους ή νέους 
απορροφητικούς λάκκους, στο σύνολο της Κύπρου (κατ’ 
αντιστοιχία µε την ήδη εφαρµοζόµενη πρακτική στη Λεµεσό). 
Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:   

(α) η υλοποίηση ειδικής διερευνητικής µελέτης για τον 
εντοπισµό των καταρχήν αστικών περιοχών που υπάρχει 
δυνατότητα εφαρµογής του µέτρου, 

(β) η κατάρτιση προδιαγραφών για την εφαρµογή του µέτρου, 
που θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά:  

• τις απαιτήσεις και τους περιορισµούς (επικρατούσες 
γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες, γειτονικές 
χρήσεις γης και συνθήκες δόµησης),  

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας (σε σχέση µε τις 
επικρατούσες υδρολογικές συνθήκες και το µέγεθος των 
λάκκων),  

• τις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις.  

ΥΠΕΣ / ΤΓΕ / 
ΤΑΥ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Με τα ανωτέρω θα είναι δυνατόν να καταρτιστούν οι 
κατάλληλες κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή της 
πρακτικής αυτής και στις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου, µε 
καθορισµό και των απαιτούµενων αδειών και ελέγχων.  

PRO-CY_04 
Προώθηση πρακτικών 
µείωσης της απορροής από 
ιδιοκτησίες 

Προστασία 
(∆ιαχείριση 
Οµβρίων 
Υδάτων) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει τη διερεύνηση της δυνατότητας 
περίληψης όρων σε πολεοδοµικές και οικοδοµικές άδειες 
αναπτύξεων για τη διαχείριση των οµβρίων υδάτων εντός των 
ιδιοκτησιών που αναπτύσσονται, µε τρόπο που η αιχµή της 
απορροής να παραµένει στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν την 
νέα κατασκευή. Στα πλαίσια αυτά θα διερευνηθούν πρακτικές 
µείωσης της απορροής για τις νέες αναπτύξεις όπως :  

(α) µε την υιοθέτηση συντελεστή αδιαπέρατων επιφανειών 
µέσω των Πολεοδοµικών Ζωνών; σε κάθε Πολεοδοµική Ζώνη 
εκτός από το συντελεστή κάλυψης και δόµησης θα καθορίζεται 
και µέγιστος συντελεστής αδιαπέρατων επιφανειών,  

(β) µε προώθηση (π.χ µε την κατάρτιση οδηγού κατευθύνσεων 
που θα λαµβάνεται υπόψη στο στάδιο της µελέτης) τεχνικών 
κατακράτησης των όµβριων στην πηγή µε χρήση SUDS της 
επιλογής των ιδιοκτητών (λίµνες κατακράτησης, διαπερατοί 
χώροι στάθµευσης κλπ), ώστε η αιχµή της απορροής που 
αντιστοιχεί στην ανάπτυξη να παραµένει στα ίδια επίπεδα που 
ήταν πριν την ανάπτυξη.  

Η υλοποίηση του σκέλους (α) του µέτρου περιλαµβάνει 
ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:  

• ∆ιερεύνηση βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών που 

ΤΠΟ / ΥΠΕΣ / 
ΤΑΥ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

εφαρµόζονται διεθνώς µε σκοπό τη µείωση της 
απορροής σε επίπεδο ιδιόκτητων οικοπέδων και 
διαµόρφωση καταλόγου τεχνικών λύσεων που δύνανται 
να εφαρµοστούν στην Κύπρο 

• ∆ιερεύνηση υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τον 
προσδιορισµό των απαραίτητων τροποποιήσεων 

• ∆ιαµόρφωση κατάλληλης πρότασης τροποποίησης για 
την εφαρµογή του µέτρου. 

PRO-CY_05 

Προώθηση πρακτικών 
µείωσης και διαχείρισης της 
απορροής από δηµόσιους 
χώρους 

Προστασία 
(∆ιαχείριση 
Οµβρίων 
Υδάτων) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την προώθηση της χρήσης 
διαπερατών επιφανειών και εκτενών δενδροφυτεύσεων στους 
εξωτερικούς χώρους σε δηµόσια κτίρια όπως σχολεία, 
κυβερνητικά γραφεία, στρατόπεδα, πλατείες, πάρκα κλπ. 

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις:  

• ∆ιαµόρφωση ενδεικτικού καταλόγου δυνατών 
παρεµβάσεων και καθορισµό κριτηρίων επιλογής τους 

• Καθορισµό κριτηρίων αξιολόγησης της βιωσιµότητας 
ή/και αποτελεσµατικότητας των εναλλακτικών 
παρεµβάσεων που εξετάζονται  

• ∆ιαµόρφωση προσχεδίου όρων εντολής για την 
ενσωµάτωση των ανωτέρω σε µελέτες δηµοσίων έργων  

• Ενηµέρωση των φορέων που εµπλέκονται στο 
σχεδιασµό/κατασκευή δηµοσίων κτιρίων για την ένταξη 
των ανωτέρω προβλέψεων στο σχεδιασµό τους.  

Τ∆Ε / ΤΠΟ / 
Υπ. Παιδείας 

και 
Πολιτισµού/ 
Υπ. Άµυνας 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-CY_06 

∆ιερεύνηση σκοπιµότητας 
παροχής οικονοµικών 
κινήτρων σε ιδιοκτήτες 
υφιστάµενων, κατά το 2016, 
αδειοδοτηµένων ιδιωτικών 
κατασκευών, για τη 
διαχείριση των οµβρίων 
υδάτων µε εφαρµογή 
αειφόρων συστηµάτων που 
συµβάλλουν στη µείωση των 
επιφανειακών απορροών  

Προστασία 
(∆ιαχείριση 
Οµβρίων 
Υδάτων) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει µελέτη για τη διερεύνηση της 
θεσµοθέτησης οικονοµικών κινήτρων, µε χρήση κατάλληλων 
οικονοµικών εργαλείων, για την υιοθέτηση από τους ιδιοκτήτες 
υφιστάµενων (κατά το 2016) ιδιωτικών αδειοδοτηµένων 
κατασκευών, επιλογών δόµησης και τεχνικών που οδηγούν σε 
µείωση των επιφανειακών απορροών οµβρίων (π.χ. 
αντικατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών µε φυτεµένες). 
Κατά προτεραιότητα το µέτρο θα αφορά τις 19 Π∆ΣΚΠ ή/και 
άλλες περιοχές που αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα 
πληµµυρών.  

Τα κίνητρα µπορεί π.χ. να περιλαµβάνουν φορολογική 
ελάφρυνση ή οικονοµική βοήθεια για χρηµατοδότηση εργασιών 
µείωσης της στεγανοποίησης των επιφανειών ή/και τεχνικών 
κατακράτησης οµβρίων στην πηγή.  

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις:  

• Εξέταση των διαθέσιµων οικονοµικών 
εργαλείων/κινήτρων και διαµόρφωση σχετικής πρότασης 
για την αξιοποίησή ή/και συµπλήρωσή τους  

• Καθορισµό των τεχνικών απαιτήσεων των 
δράσεων/παρεµβάσεων που δύνανται να ενταχθούν στη 
διαδικασία παροχής κινήτρων, των όρων και των 
προϋποθέσεων   

• Καθορισµό των κριτηρίων ένταξης των ανωτέρω 
δράσεων και των προτεραιοτήτων µε βάση τα 
αποτελέσµατα του Σ∆ΚΠ και λοιπές κοινωνικοοικονοµικές 
παραµέτρους  

• Καθορισµό των οικονοµικών κινήτρων που µπορούν να 
αξιοποιηθούν και της ένταξης των ανωτέρω δράσεων στη 
διαδικασία αυτή.  

ΥΠΕΣ/ΥΠΟΙΚ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-CY_07 
Προώθηση ιδιωτικών 

συστηµάτων αξιοποίησης 
οµβρίων υδάτων  

Προστασία 
(∆ιαχείριση 
Οµβρίων 
Υδάτων) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει τη διερεύνηση οικονοµικής ενίσχυσης 
συστηµάτων συλλογής οµβρίων (rain water harvesting) σε 
επίπεδο υφιστάµενων αδειοδοτηµένων (κατά την ψήφιση του 
περί Πληµµυρών Νόµου) κατοικιών για πότισµα κήπων. Η 
υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες 
δράσεις: 

• Εξέταση των διαθέσιµων οικονοµικών 
εργαλείων/κινήτρων και διαµόρφωση σχετικής πρότασης 
για την αξιοποίηση τους ή/και συµπλήρωσή τους  

• Καθορισµό των τεχνικών απαιτήσεων των 
δράσεων/παρεµβάσεων που δύνανται να ενταχθούν στη 
διαδικασία παροχής κινήτρων   

• Καθορισµό των κριτηρίων ένταξης των ανωτέρω 
δράσεων και των προτεραιοτήτων µε βάση τα 
αποτελέσµατα του Σ∆ΚΠ και λοιπές κοινωνικοοικονοµικές 
παραµέτρους  

• Καθορισµό των οικονοµικών εργαλείων που µπορούν να 
αξιοποιηθούν και της διαδικασίας ενίσχυσης των 
ανωτέρω δράσεων.  

ΥΠΕΣ/ΥΠΟΙΚ/
ΤΑΥ 

PRO-CY_08 

Κατάρτιση κανονισµού 
απαιτούµενων ετήσιων 
εργασιών καθαρισµού, 

συντήρησης και διαχείρισης 
παρόχθιας βλάστησης 

υδατορεµάτων  

Προστασία 
(Άλλη 

Προστα-σία) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την ανάπτυξη Κατευθυντήριων 
Γραµµών και την κατάρτιση Κανονισµού για τις περιοδικές 
εργασίες καθαρισµού των υδατορεµάτων που γίνονται από 
τους ∆ήµους και τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις.  

Ο καθαρισµός των υδατορεµάτων θα πρέπει να γίνεται µόνο 
εκεί που είναι απολύτως απαραίτητο, µε τρόπο που να µην 
υπάρχει σύγκρουση µε τους στόχους της ΟΠΥ (ο καθαρισµός 
µε εκσκαφείς εντός της κοίτης προκαλεί µεγάλη καταστροφή 
στο ποτάµιο οικοσύστηµα και στη βλάστηση).  

Ο κανονισµός θα καθορίσει :  

ΥΠΕΣ/Επαρχι
ακές 

∆ιοικήσεις/ΤΠ/ 
ΤΑΥ  
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• το χρόνο διενέργειας του καθαρισµού,  

• τη συχνότητα,  

• τη µέθοδο υλοποίησης,  

• τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται (ενηµέρωση και 
άδεια από το ΤΑΥ, Τµήµα Περιβάλλοντος κλπ),  

• τον µηχανισµό κάλυψης του κόστους, και  

• τη µεθοδολογία τήρησης αρχείου καταχώρησης των 
πραγµατοποιηθέντων παρεµβάσεων.  

PRO-CY_09 

Κατάρτιση προγραµµάτων 
καθαρισµού συστηµάτων 
αποχέτευσης όµβριων 

υδάτων  

Προστασία 
(Άλλη 

Προστα-σία) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει :  

• την κατάρτιση συγκεκριµένου ετήσιου προγράµµατος 
καθαρισµού δηµόσιων και ιδιωτικών έργων αποχέτευσης 
όµβριων υδάτων, µε εξειδίκευση : (α) των περιόδων 
υλοποίησης των εργασιών καθαρισµού, (β) των εργασιών 
που επιβάλλεται να υλοποιούνται και (γ) των διαδικασιών 
πιστοποίησης της υλοποίησης των εργασιών αυτών 

• τον καθορισµό διαδικασίας τήρησης και ενηµέρωση 
µητρώου εργασιών καθαρισµού από τους υπεύθυνους 
φορείς 

• την υιοθέτηση εφαρµογής του προγράµµατος από τους 
αρµόδιους φορείς. 

ΥΠΕΣ/Επαρχι
ακές 

∆ιοικήσεις/Τοπ
ικές Αρχές 

PRO-CY_10 
Προστασία υδατορεµάτων 

από ανεξέλεγκτες 
απορρίψεις και επεµβάσεις 

Προστασία 
(Άλλη 

Προστα-σία) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το  µέτρο περιλαµβάνει :  

• Τη διερεύνηση της δυνατότητας καθορισµού επιλεγµένων 
σηµείων προσωρινής απόθεσης µπαζών, (προσωρινά 
Πράσινα Σηµεία), σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς, στο 
πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αδρανών 
Αποβλήτων.  

• Την ανάπτυξη ελεγκτικού µηχανισµού, µε εµπλοκή των 
τοπικών αρχών, προστασίας των υδατορεµάτων και 

ΤΠ/  
ΤΑΥ/Επαρχιακ

ές 
∆ιοικήσεις/Τοπ
ικές Αρχές  
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αντιµετώπισης προβληµάτων απόρριψης απορριµµάτων, 
µπάζων και άλλων άχρηστων αντικειµένων σε κοίτες 
ποταµών και υδατορεµάτων.    

PRO-CY_11 
Προώθηση τεχνικών 

συγκράτησης φερτών υλών 
στα υδατορέµατα  

Προστασία 
(Άλλη 

Προστα-σία) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει τη µελέτη και την υλοποίηση πιλοτικής 
εφαρµογής παγίδων φερτών υλών (καλαµιών, απορριµµάτων, 
κλπ) σε θέσεις ανάντη των Π∆ΣΚΠ, οι οποίες θα καθαρίζονται 
σε τακτά διαστήµατα έτσι ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος 
έµφραξης υφιστάµενων οχετών και εγκάρσιων τεχνικών έργων 
από φερτά υλικά και συνεπώς και ο κίνδυνος πληµµύρας.  

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις: 

• µε βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων 
πληµµύρας και ύστερα από λεπτοµερή µελέτη των 
τοπικών συνθηκών επιλογή της Π∆ΣΚΠ και των θέσεων 
εφαρµογής του µέτρου, 

• σχεδιασµό των τεχνικών έργων, και υλοποίηση των 
τεχνικών έργων 

• παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

Εφόσον αξιολογηθεί θετικά η αποτελεσµατικότητα του µέτρου, 
αυτό θα µπορεί να εφαρµοστεί σταδιακά και σε άλλες 
περιοχές. 

Το µέτρο στοχεύει στον περιορισµό των εργασιών 
συστηµατικού καθαρισµού των ρεµάτων, που και µεγάλο 
κόστος έχουν και σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ο 
καθαρισµός της κοίτης των ποταµών µε εκσκαφείς για την 

ΤΑΥ 
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αποµάκρυνση των καλαµιών και της βλάστησης γενικότερα 
προκαλεί σηµαντικές υδροµορφολογικές αλλοιώσεις µε 
αρνητικές επιπτώσεις στα ποτάµια οικοσυστήµατα).  

PRO-CY_12 

Εποπτεία/συντονισµός 
εκτέλεσης και συντήρησης 
αντιπληµµυρικών έργων σε 

επαρχιακό επίπεδο 

Προστασία  
(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την επεξεργασία και ανάπτυξη 
κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για τη συγκέντρωση των 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης των οµβρίων υδάτων και  της 
εποπτείας/συντονισµού της εκτέλεσης και συντήρησης των 
αντιπληµµυρικών έργων σε επαρχιακό επίπεδο από ένα 
κεντρικό φορέα (Επαρχιακά Συµβούλια Αποχετεύσεων).  

Είναι σηµαντικό να υπάρχει συντονισµός του σχεδιασµού, της 
υλοποίησης και της συντήρησης των αντιπληµµυρικών έργων 
σε κλίµακα µεγαλύτερη της τοπικής. Η αποχέτευση των 
οµβρίων πρέπει να αντιµετωπίζεται ολοκληρωµένα σε επίπεδο 
αυτοτελών υδρολογικών ενοτήτων µε τρόπο που δεδοµένου 
ότι υπάρχει σηµαντική χωρική αλληλεπίδραση (λύσεις που 
υιοθετούνται στις ανάντη, ψηλότερες περιοχές, µπορεί να 
επιβαρύνουν τις κατάντη, χαµηλές περιοχές. 

ΥΠΕΣ/ 
Επαρχιακές 
∆ιοικήσεις 
/Τοπικές 
Αρχές  / 
Αστικά 

Συµβούλια 
Αποχετεύσεων 

/ΤΑΥ 

PRO-CY_13 Αποκατάσταση συνέχειας 
σηµαντικών υδατορεµάτων 

Προστασία  
(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Η διακοπή της συνέχειας της κοίτη των ποταµών και των 
υδατορεµάτων αποτελεί µία από τις κύριες αιτίες πληµµυρικών 
προβληµάτων στην Κύπρο και συµβαίνει κυρίως λόγω της 
ανάπτυξης των περιοχών επάνω στην πορεία των ροών. Οι 
κοίτες ισοπεδώνονται και καλλιεργούνται, όµως σε 
περιπτώσεις ακραίων βροχοπτώσεων η πληµµυρική ροή 
διέρχεται από το χαµηλότερο υψοµετρικά σηµείο που είναι η 
θέση της παλιάς κοίτης του ποταµού και δηµιουργούνται 
πληµµυρικά προβλήµατα. 

ΤΚΧ / ΤΑΥ/ 
ΤΠΟ  
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Το µέτρο περιλαµβάνει:  

(α) την ολοκλήρωση από το ΤΑΥ του εντοπισµού των 
υδατορεµάτων / ποταµών, που έχουν λεκάνη απορροής 
µεγαλύτερη από 1 km2 και που  παρουσιάζουν ασυνέχειες 
στα κτηµατικά σχέδια, και  

(β) την διασφάλιση της συνέχειάς τους.  

Η διασφάλιση της συνέχειας των υδατορεµάτων θα γίνει είτε 
µέσω απαλλοτρίωσης λωρίδας στον χαµηλότερο υψοµετρικά 
δίαυλο, είτε µε χωροθέτηση χώρων δηµόσιου πρασίνου/ζώνης 
προστασίας κατά µήκος αυτής της λωρίδας, είτε µέσω άλλων 
τρόπων τους οποίους θα διερευνήσουν τα Αρµόδια Τµήµατα.  

PRO-CY_14 

Αποκατάσταση και βελτίωση 
υδραυλικών 

χαρακτηριστικών 
υδατορεµάτων 

Προστασία  
/Έργα σε 

υδατορέµατα 
και 

πληµµυρικές 
κοίτες 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει :  

• τη µελέτη των βέλτιστων πρακτικών αποκατάστασης και 
βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών υδατορεµάτων 
και κατάρτιση Προδιαγραφών / Κατευθυντήριων γραµµών 
για το περιεχόµενο και τις µεθόδους µελετών µε το 
αντικείµενο αυτό.  

• Εκπόνηση Μελέτης/Μελετών µε αντικείµενο τη 
διερεύνηση δυνατότητας και την προώθηση έργων 
αποκατάστασης και αναβάθµισης υδατορεµάτων, ώστε 
να ικανοποιούνται οι ανάγκες ασφαλούς διόδευσης της 
πληµµύρας 20ετίας στις 19 Π∆ΣΚΠ, σε θέσεις που 
ανέδειξε η Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας. 
Περιλαµβάνουν παρεµβάσεις στις Π∆ΣΚΠ C01, C02, 
C03, C05, C06, C07,  C09, C10,  C12, C13, C16, C18, 
C19 

 Η µελέτη/µελέτες θα εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις 
αποκατάστασης µε προτεραιότητα την προώθηση ήπιων 
(πράσινων) παρεµβάσεων διαµόρφωσης της κοίτης και των 
παρόχθιων εκτάσεων (χρήση φιλικότερων προς το 

ΤΑΥ / ΤΠ / Τ∆ 
/ Τ∆Ε / 

ΤΠΟ/Επαρχια
κές ∆ιοικήσεις 

/ Τοπικές 
Αρχές  
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περιβάλλον υλικών όπως π.χ. λιθόρριπτα συρµατοκιβώτια 
αντί επενδύσεων µε σκυρόδεµα κλπ.). Σε κάθε περίπτωση οι 
µελέτες θα λάβουν υπόψη τις δεσµεύσεις και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες του 2ου 
Σ∆ΛΑΠ και τη λοιπή περιβαλλοντική νοµοθεσία. . 

PRO-CY_15 

Εξορθολογισµός 
διαδιακασίας αδειοδότησης 
δικαιωµάτων διάβασης από 

ποταµούς/ρέµατα 

Προστασία  
(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο στοχεύει στον εξορθολογισµό των διαδικασιών που 
ακολουθεί το Κτηµατολόγιο για την αδειοδότηση 
δικαιωµάτων διάβασης σε περίκλειστα τεµάχια, µε στόχο τον 
περιορισµό του αριθµού των διαβάσεων που 
κατασκευάζονται υπεράνω υδατορεµάτων/ποταµών.  

Περιλαµβάνει τη σύνταξη decision flow chart για τους 
λειτουργούς του Κτηµατολογίου για τη λήψη απόφασης για 
την αδειοδότηση της διάβασης, λαµβάνοντας υπόψη το 
ισχύον θεσµικό πλαίσιο, τις τοπικές κατά περίπτωση 
συνθήκες, τις υφιστάµενες εναλλακτικές δυνατότητες 
πρόσβασης στις ιδιοκτησίες και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά 
των επηρεαζόµενων υδατορεµάτων / ποταµών.  

ΤΚΧ/ΤΑΥ 

PRO-CY_16 
Εξορθολογισµός χάραξης 
οδικών διαβάσεων από 
ποταµούς/ρέµατα 

Προστασία  
(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Σκοπός του µέτρου είναι η µείωση κατά το δυνατόν του 
αριθµού των οδικών διαβάσεων από ποταµούς και ρέµατα και 
ο περιορισµός τους στις απολύτως αναγκαίες.  

Το µέτρο περιλαµβάνει εξορθολογισµό της διαδικασίας 
χωροθέτησης των οδικών διαβάσεων που γίνεται από τα 
Τµήµατα ∆ηµοσίων Έργων, Πολεοδοµίας και τις Επαρχιακές 
∆ιοικήσεις, κατά το σχεδιασµό νέου οδικού δικτύου (παρόµοιο 
µέτρο µε τα προηγούµενο). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να  
λαµβάνονται υπόψη :  

Τ∆Ε/ ΤΠΟ 
/ΤΑΥ/ 

Επαρχιακές 
∆ιοικήσεις/Τοπ
ικές Αρχές 
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• Η σηµασία και η σκοπιµότητα των έργων 

• οι τοπικές συνθήκες,  

• οι υφιστάµενες εναλλακτικές δυνατότητες χάραξης του 
οδικού δικτύου, και  

• τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόµενων 
υδατορεµάτων/ποταµών.  

PRO-CY_17 

Οικονοµική υποστήριξη 
µέτρων ιδιωτικής 

προστασίας από πληµµύρες 
σε αδειοδοτηµένες, 

υφιστάµενες κατά το 2016, 
κατασκευές 

Προστασία  
(Άλλη 

προστασία) 

Μείωση 
τρωτότητας 

Το µέτρο περιλαµβάνει τη διερεύνηση κατάλληλων 
εργαλείων και τρόπων για την επιχορήγηση από το κράτος 
µέτρων προστασίας υφιστάµενων (κατά την έγκριση του 
Σ∆ΚΠ -2016) αδειοδοτηµένων κατασκευών από πληµµύρες 
(π.χ. εγκατάσταση συστήµατος υδατοστεγών θηρών σε 
κατασκευές που έχουν υπόγειο, κλπ).  

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις:  

• Εξέταση των διαθέσιµων οικονοµικών εργαλείων 
επιχορήγησης και διαµόρφωση σχετικής πρότασης για 
την αξιοποίησή τους  

• Καθορισµός των συνθηκών,  των τεχνικών απαιτήσεων 
και των προϋποθέσεων των δράσεων/παρεµβάσεων 
που δύνανται να επιχορηγηθούν (π.χ. ήδη 
αναπτυγµένες περιοχές σε ζώνες ευάλωτες σε 
πληµµύρα)  

• Καθορισµός των κριτηρίων χρηµατοδότησης των 
ανωτέρω δράσεων και των προτεραιοτήτων µε βάση τα 
αποτελέσµατα του Σ∆ΚΠ και λοιπές 
κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους  

• ∆ιαµόρφωση της διαδικασίας επιχορήγησης και του 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης µε βάση τους 

ΥΠΕΣ/ΥΠΟΙΚ/
ΤΑΥ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

διαθέσιµους πόρους.  

PRO-CY_18 

Θεσµοθέτηση διαδικασίας 
για την κατάρτιση 

Στρατηγικών Σχεδίων 
διαχείρισης οµβρίων υδάτων 

(Master Plan) κατά τη 
διαδικασία πολεοδοµικού 
σχεδιασµού νέων περιοχών 
που εντάσσονται σε ζώνες 

ανάπτυξης  

Πρόληψη 
(Άλλη 

Πρόληψη) 

Περιορισµός 
έκθεσης 
στην 

πληµµύρα 

Το µέτρο περιλαµβάνει την ενσωµάτωση στην διαδικασία 
πολεοδοµικού σχεδιασµού νέων περιοχών, που εντάσσονται 
σε ζώνες ανάπτυξης, της πρόνοιας εκπόνησης Στρατηγικών 
Σχεδίων (Μaster Plan) ∆ιαχείρισης Όµβριων Υδάτων, 
παράλληλα µε τη χάραξη του κύριου οδικού δικτύου.  

Στο Master Plan θα καθορίζονται:  

(α) τα υδατορέµατα που πρέπει να διατηρηθούν και να 
προστατευτούν, ώστε να αποτελέσουν τoυς αποδέκτες 
του δικτύου αποχέτευσης όµβριων υδάτων της 
περιοχής, 

(β) η γενική διάταξη και οι διαστάσεις των κύριων 
συλλεκτήριων αγωγών οµβρίων υδάτων, όπου θα 
αποχετεύονται τα όµβρια των οδών και των υπόψη 
περιοχών, 

(γ) πιθανές περιοχές αξιοποίησης για ανάσχεση 
πληµµυρικών ροών. 

Στα Στρατηγικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Όµβριων υδάτων θα 
λαµβάνεται υπόψη το υφιστάµενο πλαίσιο προστασίας των 
υδατορεµάτων και θα εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις 
διαχείρισης των όµβριων ώστε να επιλέγεται η 
τεχνικοοικονοµικά βέλτιστη. 

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις :  

• Τη διαµόρφωση κατάλληλης πρότασης ενσωµάτωσης της 
διαδικασίας κατάρτισης και επικαιροποίησης Στρατηγικών 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης Οµβρίων Υδάτων στην αδειοδότηση 
και ανάπτυξη νέων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό θα 
καθοριστούν η χρονική περίοδος υλοποίησης των Master 
Plan, το πεδίο εφαρµογής τους και οι φορείς υλοποίησης 

ΤΠΟ / ΥΠΕΣ/ 
ΤΑΥ  
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

και έγκρισής τους. 

• Τον ενδεικτικό προσδιορισµό του περιεχοµένου των 
Στρατηγικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης και των µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων που θα ακολουθούνται κατά την 
υλοποίησή τους (περίοδος επαναφοράς σχεδιασµού των 
έργων κλπ).  

 

9.4.3 Οριζόντια Μέτρα Ετοιµότητας 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PREP-
CY_01 

Βελτίωση µηχανισµού 
προειδοποίησης για έκτακτα 
καιρικά και πληµµυρικά 

φαινόµενα   

Eτοιµότητα 
(Πρόγνωση 
και έγκαιρη 
προειδοποίη

ση) 

Μείωση 
τρωτότητας 

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

Η υλοποίηση του µέτρου περιλαµβάνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες δράσεις:  

• κατάστρωση διαγράµµατος ροής της διαδικασίας 
διάχυσης των ανωτέρω πληροφοριών µεταξύ των 
εµπλεκόµενων φορέων 

• καθορισµό συγκεκριµένων προσώπων υπευθύνων για 

ΤΜ/ΤΑΥ/ΠΑ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

το σκοπό αυτό. 

PREP-
CY_02 

Ενηµέρωση Σχεδίων 
Αντιµετώπισης Ακραίων 

Καιρικών Φαινοµένων µε τα 
αποτελέσµατα και τα 

συµπεράσµατα των Χαρτών 
Επικινδυνότητας και 
Κινδύνου Πληµµύρας 

Ετοιµότητα 
(Σχέδια 
Έκτακτης 
Ανάγκης) 

Μείωση 
τρωτότητας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την ενηµέρωση των υπηρεσιών ΠΑ 
µε τα αποτελέσµατα των Χαρτών Επικινδυνότητας και 
Κινδύνου Πληµµύρας και την επικαιροποίηση και ενηµέρωση 
των Σχεδίων Αντιµετώπισης Ακραίων Πληµµυρικών 
φαινοµένων της ΠΑ, στις 19 Π∆ΣΚΠ, µε αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων των Χαρτών 
Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας για τις περιοχές 
αυτές.  

ΠΑ (Τµήµα 
Πολιτικής 
Σχεδίασης 
Εκτάκτων 
Αναγκών 
(ΠΣΕΑ)) 

PREP-
CY_03 

Εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης Τοπικών 
Αρχών και Κοινοτήτων έναντι 

πληµµυρικού κινδύνου 

Ετοιµότητα 
(ενηµέρωση 

και 
ετοιµότητα 
του κοινού) 

Μείωση 
τρωτότητας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών (προγράµµατα µέσω 
τηλεόρασης και ραδιοφώνου, διοργάνωση εκδηλώσεων) και 
των κοινοτικών και δηµοτικών αρχών:  

(α) για τη σηµασία της διατήρησης καθαρών και 
προσπελάσιµων συστηµάτων διοχέτευσης οµβρίων 
υδάτων και υδατορεµάτων, 

(β) για τον πληµµυρικό κίνδυνο (οι κάτοικοι και οι τοπικές 
αρχές πρέπει να είναι ενήµεροι ότι ζουν µέσα 
σε/διαχειρίζονται πληµµυρικές ζώνες),  

(γ) για τη δυνατότητα και ανάγκη λήψης 
ιδιωτικών/κοινοτικών µέτρων προστασίας (κατασκευή 
στεγανών τοιχίων αποµόνωσης, προµήθεια κινητών 
τοιχίων αποµόνωσης, κλπ), 

(δ) για την σκοπιµότητα ασφάλισης των ιδιοκτησιών που 
βρίσκονται εντός ζώνης πληµµύρας (π.χ. 20ετίας).  

ΠΑ/ΤΑΥ/ΤΟ 
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9.4.4 Οριζόντια Μέτρα Αποκατάστασης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

RECOV-
CY_01 

Βελτίωση µηχανισµού 
καταγραφής και αποτίµησης 
ζηµιών από πληµµύρες 

Aποκατάστα
ση (άλλη 

αποκατάστα
ση) 

Μείωση 
τρωτότητας 

 Το µέτρο περιλαµβάνει την :  

• Βελτίωση τρόπου/διαδικασιών τυποποίησης της 
καταγραφής και αποτίµησης ζηµιών από πληµµύρες στη 
γεωργία (π.χ. απώλεια αξίας γεωργικής παραγωγής), 
στους οικισµούς και στις άλλες χρήσεις (π.χ. µε βάση το 
κόστος αποκατάστασης ζηµιών στα κτίρια, ανά 
κατηγορία κτιρίου). Η πρόταση που θα διατυπωθεί θα 
πρέπει να λάβει υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ για την εκτίµηση του Κινδύνου Πληµµύρας, 
λαµβάνοντας υπόψη και τις πρακτικές που έχουν 
αναπτυχθεί σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. 

• Ανάπτυξη προδιαγραφών τήρησης ηλεκτρονικού 
αρχείου καταγραφής ζηµιών από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες καταγραφής (Υπουργείο Εσωτερικών, 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, κλπ). 

ΥΠΕΣ / 
ΥΓΑΑ&Π / 
ΤΑΥ 

RECOV-
CY_02 

Καταγραφή αποτυπωµάτων 
πληµµύρας για την καλύτερη 
γνώση του φαινοµένου µε 
σκοπό τη βελτίωση του 

επιπέδου πρόληψης και της 
απόδοσης των µηχανισµών 
αντιµετώπισης/αποκατάστασ

ης 

Αποκατάστα
ση (άλλη 
αποκα-
τάσταση) 

Μείωση 
τρωτότητας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την προµήθεια του απαιτούµενου 
εξοπλισµού (mobile GIS data capturing devices, κλπ) για την 
αποτύπωση στο πεδίο των χαρακτηριστικών πληµµύρας.  

Η καταγραφή των αποτυπωµάτων των ιστορικών πληµµυρών 
θα συµβάλλει στην καλύτερη γνώση του φαινοµένου και κατ’ 
επέκταση στη βελτίωση του επιπέδου πρόληψης και της 
απόδοσης των µηχανισµών αντιµετώπισης / αποκατάστασης. 
Το αποτύπωµα του ίχνους πληµµύρας, σε συνδυασµό µε την 
αναγνώριση της αντίστοιχης έντασης της βροχής είναι 
πληροφορίες που µπορεί να αξιοποιηθούν για τη ρύθµιση των 
υδραυλικών µοντέλων προσοµοίωσης της διόδευσης 
πληµµύρας στο 2ο διαχειριστικό κύκλο και τη µείωση της 
αβεβαιότητας στην κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας 
Πληµµύρας.  

ΤΑΥ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

RECOV-
CY_03 

Προώθηση της ιδιωτικής 
ασφάλισης έναντι 
πληµµύρας 

Aποκατάστα
ση (άλλη 

αποκατάστα
ση) 

Μείωση 
τρωτότητας 

Ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της 
ασφάλισης έναντι πληµµύρας ατόµων και περιουσιών 
(διερεύνηση παροχής κινήτρων και κατευθύνσεων προς τους 
ιδιώτες, δηµιουργία ειδικού πλαισίου διευκολύνσεων κλπ).  

ΥΠΕΣ 
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9.5 ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

9.5.1 Π∆ΣΚΠ C01_Πεδιαίος 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PREP-
C01_01 

Μηχανισµός 
προειδοποίησης για έκτακτα 
καιρικά και πληµµυρικά 
φαινόµενα στους ∆ήµους 
Λευκωσίας / Στροβόλου και 

Λακατάµειας 

Eτοιµότητα 
(Πρόγνωση 
και έγκαιρη 
προειδοποίη

ση) 

Μείωση 
τρωτότητας 

Ανάπτυξη διαδικασίας έγκαιρης ενηµέρωσης της ∆ηµοτικής 
Αρχής Λευκωσίας / Στροβόλου και Λακατάµειας για το 
ενδεχόµενο πληµµύρας στους ∆ήµους Λακατάµειας, 
Στροβόλου και Λευκωσίας (συνδυασµός καταιγίδας και υψηλής 
στάθµης ταµιευτήρα Ταµασσού) και µηχανισµού 
κινητοποίησης των αρµοδίων του ∆ήµου για αποµάκρυνση 
χρηστών και απαγόρευση πρόσβασης και χρήσης του 
γραµµικού Πάρκου Πεδιαίου αλλά και των παρόχθιων 
περιοχών της Λευκωσίας. 

Θα πρέπει η στάθµη στον ταµιευτήρα Ταµασσού να 
καταγράφεται ψηφιακά και να µεταδίδεται µε τηλεµετρία σε 
κεντρικό PC είτε στο ΤΑΥ είτε στο φορέα που θα διαχειρίζεται 
το σύστηµα πρόγνωσης/ετοιµότητας.  

Στο ίδιο σύστηµα θα µεταδίδονται και οι προγνώσεις του 
Τµήµατος Μετεωρολογίας σχετικά µε την πιθανότητα να λάβει 
χώρα καταιγίδα µε προσδοκώµενο ύψος και διάρκεια 
βροχόπτωσης και να υπολογίζεται άµεσα η περίοδος 
επαναφοράς βάσει των όµβριων καµπυλών που ισχύουν για 
την περιοχή µελέτης. Τότε σε σύγκριση της επερχόµενης 
καταιγίδας µε τις περιόδους επαναφοράς, 20, 100 και 500 έτη, 
είναι δυνατή η δυνατή η λήψη απόφασης για την επιπλέον 
εκφόρτιση αποθηκευµένων ποσοτήτων νερού από τον 
ταµιευτήρα Ταµασού πριν την έλευση της προσδοκώµενης 
καταιγίδας. 

ΤΜ/ΤΑΥ/∆. 
Λευκωσίας / 
Στροβόλου και 
Λακατάµιας 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 9-158 

 

9.5.2 Π∆ΣΚΠ C03_Παραπόταµος Μέρικα 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C03_01 

Επικαιροποίηση µελέτης και 
προώθηση υλοποίησης 
έργων αποκατάστασης, 
βελτίωσης υδραυλικής 

λειτουργίας και αύξησης της 
παροχετευτικότητας του 
παραπόταµου του Μέρικα 
για την εξασφάλιση της 

αντιπληµµυρικής 
προστασίας της περιοχής 

Προστασία 
(Έργα σε 

υδατορέµατα 
και 

πληµµυρικές 
κοίτες) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Για την περιοχή υπάρχει µελέτη η οποία περιλαµβάνει την 
κατασκευή κλειστών ορθογωνικών οχετών µε διαστάσεις 2*2m 
έως και 4*2m. Όµως λόγω του υψηλού κόστους του έργου και 
κυρίως του ότι πολιτική του ΤΑΥ είναι υπέρ των ανοικτών, 
ανεπένδυτων διατοµών, προτείνεται η επικαιροποίηση της 
µελέτης που θα περιλαµβάνει: 

• Αποκατάσταση της συνέχειας της κοίτης των ρεµάτων 
που συµβάλλουν από το νότο στον κεντρικό κλάδο µε 
διάνοιξη ανοιχτών καναλιών ανεπένδυτης διατοµών. 

• Μελέτη για την κατασκευή λίµνης κατακράτησης στα 
ανάντη της περιοχής που συµβάλλει στο κεντρικό κλάδο 
από το Νότο. 

Ε∆ Λευκωσίας 

9.5.3 Π∆ΣΚΠ C05_ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C05_01 

Ανακατασκευή οχετών και 
γεφυρών στην κοίτη του 
κυρίως κλάδου του π. 

Μέρικα για την εξασφάλιση 
της αντιπληµµυρικής 

προστασίας της περιοχής 

Προστασία 
(Έργα σε 

υδατορέµατα 
και 

πληµµυρικές 
κοίτες) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την ανακατασκευή/αναβάθµιση έξι (6) 
οχετών/γεφυρών στην κοίτη το κυρίως κλάδου του π. Μέρικα 
µε βάση εγκεκριµένη Οριστική Μελέτη (Μελέτη Αξιολόγησης 
Έξι Υφιστάµενων Γεφυρών στο Παλιοµέτοχο και Άγιους 
Τριµιθιάς) που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Επαρχιακής 
∆ιοίκησης Λευκωσίας από το Γραφείο «∆ιον. Τουµαζής & 
Συνεργάτες» το 2009. Ο σχεδιασµός των έργων έγινε για 
παροχές 50ετίας  

Ε∆ Λευκωσίας 
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9.5.4 Π∆ΣΚΠ C07_Ποταµός Εισροής – Λίµνη Παραλιµνίου 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C07_01 Ρύθµιση εκροών λίµνης 
Παραλιµνίου 

Προστασία 
(Έργα σε 

υδατορέµατα 
και 

πληµµυρικές 
κοίτες) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει :  

• Την επισκευή/εκσυγχρονισµό (π.χ. µε δυνατότητα 
ρύθµισης εξ αποστάσεως) των υφιστάµενων υποδοµών 
ελεγχόµενης εκκένωσης και αξιοποίησης των νερών της 
λίµνης Παραλιµνίου, και  

• Την κατάρτιση Σχεδίου ελεγχόµενης ρύθµισης των εκροών 
από τη λίµνη Παραλιµνίου µε χρήση της σήραγγας 
εκκένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται προστασία έναντι 
πληµµύρας 100ετίας. Το Σχέδιο θα πρέπει να λάβει 
υπόψη τις απαιτήσεις που θα  προκύπτουν από τη µελέτη 
του ΤΑΥ για τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες της λίµνης 
Παραλιµνίου και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της. 
Επίσης η λίµνη αποτελεί περιοχή ενταγµένη στο Μητρώο 
Προστατευόµενων περιοχών του Αρθρου 6 της ΟΠΥ,  
δεδοµένου ότι αποτελεί Υδάτινο Σώµα το οποίο σχετίζεται 
µε προστατευόµενα είδη και οικοτόπους. Έτσι, 
οποιαδήποτε παρέµβαση θα πρέπει να διασφαλίζει την 
διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων 
της. 

ΤΑΥ/Συµβού-
λιο 

Υδατοπροµήθ
ειας 

Παραλιµνίου/ 
ΤΠ 
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9.5.5 Π∆ΣΚΠ C10_Αρχάγγελος – Καµίτσης και Παραπόταµος 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C10_01 
Αναβάθµιση οδικών 

διαβάσεων π. Αραδίππου 
(κλάδος C01)  

Προστασία 
(Έργα σε 
υδατορέ-
µατα και 

πληµµυρικές 
κοίτες) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την προώθηση της κατασκευής έργων 
αναβάθµισης των γεφυρών επί των οδών Μόδιστου Παντελή, 
Μεσολογγίου και Παύλου Μελά στον κλάδο C10_01 (π. 
Αραδίππου), µε βάση τα αποτελέσµατα της  εκπονηθείσας 
"Υδρολογικής Μελέτης των Γεφυρών του π. Αρχάγγελου 
(Αραδίππου) στην Μόδεστου Παντελή, Μεσολογγίου και 
πλησίον της Παύλου Μελά στην Αραδίππου (I.S. Works Ldt-N. 
Demetriou Engineering Engineers".  Τα έργα περιλαµβάνουν :  

(α) Γέφυρα της οδού Μόδεστου Παντελή: ανακατασκευή 
πτερυγότοιχου που προκαλεί στένωση της διατοµής 
κατάντη του τεχνικού,  

(β) Γέφυρα της οδού Μεσολογγίου: ανακατασκευή 
πτερυγότοιχων γέφυρας, αποµάκρυνση εγκάρσιας 
διάβασης σωλήνων κάτω από τη γέφυρα, 

(γ)  Γέφυρα της οδού Παύλου Μελά: διαπλάτυνση τεχνικού µε 
προσθήκη ενός επιπλέον κιβωτίου,  

(δ) ∆ιαµόρφωση της κοίτης του ποταµού ώστε να µην 
υπάρχουν αρνητικές κλίσεις µεταξύ της γέφυρας 
Μεσολογγίου και της γέφυρας Παύλου Μελά. Στόχος των 
έργων είναι εξυπηρέτηση της πληµµύρας 50ετίας.  

Ε∆ 
Λάρνακας/∆ήµ
ος Αραδίππου 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C10_02 

Κατασκευή αντιπληµµυρικών 
φραγµάτων Αραδίππου 

(Αρχάγγελος και Καµµίτσης) 
µε σκοπό την ανάσχεση της 
πληµµυρικής αιχµής και την 
προστασία από  πληµµύρες  

Προστασία 
(Ρύθµιση 
ροής) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

 Το Έργο «Αντιπληµµυρικά Φράγµατα Αραδίππου» προβλέπει 

την κατασκευή δύο φραγµάτων τύπου σκληρού επιχώµατος 

(hardfill) επί των χειµάρρων Καµµίτση και Αρχαγγέλου, που 

αποτελούν τους δύο κύριους συµβάλλοντες του ποταµού 

Αραδίππου, χωρητικότητας 1.000.000m3 και 250.000m3 

αντίστοιχα.  

Τα φράγµατα θα συγκρατούν τις πληµµυρικές ροές για 
προστασία των κατάντη περιοχών ενώ προβλέπεται η µέγιστη 
κατακράτηση 500 000m3 νερού για την κάλυψη µέρους των 
αρδευτικών αναγκών της περιοχής αναδασµού Αραδίππου.  

Το Έργο περιλαµβάνει επίσης και σύστηµα σωληναγωγών 
µήκους 9 km περίπου το οποίο θα εξυπηρετεί την εκτροπή των 
υδάτων από το φράγµα Αρχαγγέλου προς το φράγµα 
Καµµίτση (στον ταµιευτήρα Αρχαγγέλου δεν θα γίνεται καµία 
αποθήκευση νερού και όλα τα νερά θα εκτρέπονται προς το 
φράγµα Καµµίτση µέσω συνδετήριου αγωγού) καθώς και την 
προσαγωγή των υδάτων από το φράγµα Καµµίτση προς την 
περιοχή αναδασµού Αραδίππου έκτασης 275 εκταρίων. 

Τα φράγµατα έχουν προταθεί από τη δεκατεία του 80, ώστε σε 
συνδυασµό µε την κατασκευή του αποχετευτικού καναλιού 
(διάνοιξη ποταµού) Αραδίππου που έχει ολοκληρωθεί, να 
εξασφαλίζουν προστασία έναντι πληµµύρας 50ετίας. Το 
αποχετευτικό κανάλι κατακευάστηκε όχι όµως και τα 
φράγµατα. Το ΤΑΥ έχει ολοκληρωµένη Τελική Μελέτη και 
Έγγραφα για την προκήρυξη διαγωνισµού για την κατασκευή 
του Έργου. 

Έχει εκδοθεί θετική Περιβαλλοντική Γνωµάτευση για τα έργα. 

ΤΑΥ 
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9.5.6 Π∆ΣΚΠ C11_Ποταµός Καµαρών 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C11_1 

∆ιευθέτηση και αύξηση 
παροχετευτικότητας π. 
Καµαρών και διαχείριση 
ποταµού µε στόχο την 

αντιπληµµυρική προστασία  

Προστασία 
(Έργα σε 

υδατορέµατα 
και 

πληµµυρικές 
κοίτες) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο 
"Σχεδιασµός Αντιπληµµυρικών Έργων για την προστασία των 
οικιστικών ζωνών των ∆ήµων Λάρνακας και Αραδίππου που 
βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταµού Καλού 
Χωριού. Τα έγγραφα προσφορών για την προκύρηξη της 
µελέτης έχουν ετοιµαστεί µετά από συνεργασία ΤΑΥ, Τµήµατος 
∆ηµοσίων Έργων και Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λάρνακας και η 
µελέτη έχει ανατεθεί από την τελευταία.  

Ε∆ 
Λάρνακας/∆ήµ

ος 
Λάρνακας/∆ήµ

ος 
Αραδίππου/Τ∆
Ε /ΤΑΥ /ΤΠ   

9.5.7 Π∆ΣΚΠ C14_Ποταµός Γερµασόγειας 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PREP-
C14_01 

Μηχανισµός 
προειδοποίησης για έκτακτα 
καιρικά και πληµµυρικά 
φαινόµενα στο ∆ήµο 

Γερµασόγειας   

Eτοιµότητα 
(Πρόγνωση 
και έγκαιρη 
προειδοποίη

ση) 

Μείωση 
τρωτότητας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την ανάπτυξη διαδικασίας έγκαιρης 
ενηµέρωσης της ∆ηµοτικής Αρχής Γερµασόγειας για το 
ενδεχόµενο πληµµύρας στον δήµο (συνδυασµός καταιγίδας 
και υψηλής στάθµης ταµιευτήρα Γερµασόγειας) και 
µηχανισµού κινητοποίησης των αρµοδίων του δήµου για 
αποµάκρυνση χρηστών και απαγόρευση πρόσβασης στην 
κεντρική κοίτη του ποταµού που σήµερα χρησιµοποιείται ως 
χώρος στάθµευσης άθλησης και αναψυχής (η κοίτη του 
ποταµού στις εκβολές έχει ασφαλτοστρωθεί και έχουν γίνει και 
κερκίδες και χρησιµοποιείται εδώ και δεκαετίες για χώρος 

ΤΜ/ΤΑΥ/∆. 
Γερµασόγειας 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

στάθµευσης και διοργάνωση εκδηλώσεων (ανθεστήρια κλπ).  

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ενηµέρωση των 
χρηστών από τις τοπικές αρχές για το ρόλο και τη σηµασία του 
χώρου αυτού στην αποστράγγιση των υδάτων του π. 
Γερµασόγειας (τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων κλπ).  

9.5.8 Π∆ΣΚΠ C15_Ποταµός Βαθιάς και Παραπόταµος 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

PRO-C15_01 

Aνάσχεση πληµµύρας 
ανάντη του Παραπόταµου 
(κλάδος C15_2/κεντρικός 

κλάδος π. Βαθιά) 

Προστασία 
(Ρύθµιση 
ροής) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την υλοποίηση µελέτης του ΣΑΛΑ 
Λεµεσού - Αµαθούντας και την προώθηση κατασκευής 
έργων για την κατάλληλη διαµόρφωση της υφιστάµενης 
φυσικής κοιλότητας  ανάσχεσης του Αγ. Αθανασίου 
(Υδρονοµή Σύµβουλοι Μηχανικοί, Μελέτη για την εφαρµογή 
µέτρων µείωσης του κινδύνου πληµµύρας στην περιοχή του 
∆ήµου Αγ. Αθανασίου, ΣΑΛΑ, 2012). Τα έργα 
περιλαµβάνουν:  

(α) επεµβάσεις µε χωµατισµούς στην επιφάνεια της λίµνης 
µε περιµετρικά πρανή µε κλίση 1:1. Τα περιµετρικά 
πρανή προστατεύονται µε επένδυση από 
συρµατοκιβώτια, τόσο λόγω ευστάθειας όσο και έναντι 
διάβρωσης,  

(β) αφαίρεση της κεντρικής "νησίδας" και εκσκαφή του 
πυθµένα της λίµνης σε ενιαία στάθµη +41.50m,  

(γ) διαµόρφωση περιµετρικής λωρίδας πρασίνου στο νότιο 
τµήµα της λίµνης.  

ΣΑΛA 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: 

ΑΞΟΝΑΣ & 
ΤΥΠΟΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΚΠ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στόχος των έργων είναι η ανάσχεση της πληµµυρικής 
παροχής και ο περιορισµός της παροχής αιχµής 25ετίας 
στον Κεντρικό Κλάδο του π. Βαθιά στο όριο της 
παροχετευτικότητας των κατάντη αγωγών οµβρίων από τον 
αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας-Πάφου έως τη συµβολή µε το 
∆υτικό Κλάδο.  

PRO-C15_02 Προστασία και διαµόρφωση 
κοίτης π. Βαθιά 

Προστασία 
(Έργα σε 

υδατορέµατα 
και 

πληµµυρικές 
κοίτες) 

Μείωση 
επικινδυνότη

τας 

Το µέτρο περιλαµβάνει την κατασκευή έργων προστασίας και 
διαµόρφωσης της κοίτης του κύριου κλάδου του π. Βαθιά, στο 
τµήµα από την εκβολή στη θάλασσα και προς τα ανάντη για 
µήκος 1.2km, µέχρι τη συµβολή του κεντρικού κλάδου του π. 
Βαθιά (κλάδος C15_2) σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες 
του ΤΑΥ (Υδρονοµή Σύµβουλοι Μηχανικοί, 2014). Τα έργα 
περιλαµβάνουν διευθέτηση της κοίτης του ποταµού στο τµήµα 
αυτό µε τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:  

(α) ανοικτή φυσική διατοµή,  

(β) επένδυση των πρανών µε συρµατοκιβώτια,  

(γ) µηκοτοµική εξοµάλυνση µε αναβαθµούς και κατά το 
δυνατόν ήπιες κλίσεις. Οι αναβαθµοί θα είναι µε 
συρµατοκιβώτια ή ογκόλιθους της τάξης του 0.50-1.0m 
ανά τακτά διαστήµατα.  

Στόχος του έργου είναι :  

(α) η παροχέτευση µε ασφάλεια της παροχής πληµµύρας 
περιόδου επαναφοράς τουλάχιστον 20ετίας,  

(β) η προστασία από διάβρωση των πρανών του ποταµού και 
η εξασφάλιση της ασφάλειας των παρόχθιων κατασκευών.  

ΤΑΥ Λεµεσού 
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9.6 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ  

Το πρόγραµµα µέτρων περιλαµβάνει δράσεις και παρεµβάσεις που θα περιληφθούν στον 

προγραµµατισµό της επόµενης εξαετίας 2016-2021. 

Τα µέτρα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ενεργειών και όσον αφορά στην κοστολόγησή τους διακρίνονται 

σε πέντε κατηγορίες :  

− Νοµοθετκά/∆ιοικητικά µέτρα (δεν επιβαρύνουν επιπλέον τον ετήσιο προυπολογισµό)  

− Μελέτες 

− ∆ράσεις εκπαίδευσης/ενηµέρωσης 

− Προµήθεια εξοπλισµού/υλικών 

− Κατασκευές (περιλαµβάνουν και τη µελέτη ή επικαιροποίηση της µελέτης, εφόσον απαιτείται). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9-4) δίδεται ο αριθµός των µέτρων ανά κατηγορία ενέργειας 

και οι κωδικοί των µέτρων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία. 

Πίνακας 9-4: Αριθµός µέτρων ανά κατηγορία ενέργειας 

Είδος ενέργειας Αριθµός µέτρων Κωδικοί Μέτρων 

Νοµοθετικές και 

διοικητικές ρυθµίσεις 

18 PREV-CY_01, PREV-CY_02, PREV-

CY_04, PRΟ-CY_04, PRΟ-CY_05, PRΟ-

CY_09, PRΟ-CY_10, PRΟ-CY_12, PRΟ-

CY_13, PRΟ-CY_15, PRΟ-CY_16, PRΟ-

CY_18, PREP-CY_01, PREP-CY_02, 

RECOV-CY_01, RECOV-CY_03, PREP-

C01_01, PREP-C14_01 

Μελέτες (µε 

προµήθεια 

εξοπλισµού 

υποστήριξης)  

12 PREV-CY_03, PRΟ-CY_01, PRΟ-CY_02, 

PRΟ-CY_03, PRΟ-CY_06, PRΟ-CY_07, 

PRΟ-CY_08, PRΟ-CY_14, PRO-CY_17, 

PRO-C03_01, PRO-C07_01, PRO-

C11_01 

∆ράσεις εκπαίδευσης 

και ενηµέρωσης 

1 

 

PREP-CY_03 

Προµήθεια 

εξοπλισµού ή άλλων 

υλικών 

1 RECOV-CY_02,  

Κατασκευές 6 PRΟ-CY_11,  PRO-C07_01, PRO-

C10_01, 
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Είδος ενέργειας Αριθµός µέτρων Κωδικοί Μέτρων 

PRO-C10_02,  

PRO-C15_01, 

PRO-C15_02 

ΣΥΝΟΛΟ  38  

Το κόστος των µέτρων εκτιµήθηκε µε βάση τα ακόλουθα δεδοµένα:   

− από προϋπολογισµούς έργων που προκύπτουν από µελέτες που ήδη έχουν υλοποιηθεί και 

δόθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες  

− από στοιχεία κόστους παρόµοιων δράσεων ή/και έργων που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν µε 

αναγωγές σε σηµερινές τιµές 

− από προβλέψεις διαθέσιµων κονδυλίων για ορισµένες δράσεις, όπως έχουν προϋπολογιστεί κατά 

την κατάρτιση του προγράµµατος των αρµοδίων υπηρεσιών. 

Τα επιµέρους κόστη των µέτρων, όπως προέκυψαν από τα παραπάνω, δίνονται στα κείµενα 

τεκµηρίωσης του Σ∆ΚΠ (Παραδοτέο 6.2 “Πρόγραµµα Μέτρων Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Πληµµύρας”). Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9-5) παρουσιάζεται το συνολικό κόστος των 

µέτρων (συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 20%) ανά άξονα δράσης της ∆ιαχείρισης του Κινδύνου Πληµµύρας 

και περιλαµβάνει τα µέτρα µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης µέχρι το 2021. 

Πίνακας 9-5: Συνολικό κόστος µέτρων ανά κατηγορία µέτρων  

Αξονας ∆ΚΠ Αριθµός 
µέτρων 

Προεκτιµούµενο 
κόστος (€) 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ     

Mέτρα Πρόληψης 4 18,000 

Μέτρα Προστασίας 18 1,289,600 

Μέτρα Ετοιµότητας 3 120,000 

Μέτρα Αποκατάστασης 3 36,000 

Σύνολο  28 1,463,600 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ     

Mέτρα Πρόληψης 0 0 

Μέτρα Προστασίας 8 17,733,800 

Μέτρα Ετοιµότητας 2 0 

Μέτρα Αποκατάστασης 0 0 

Σύνολο  10 17,733,800 

ΣΥΝΟΛΟ  38 19,197,400 
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Η κύρια πηγή χρηµατοδότησης του προτεινόµενου προγράµµατος µέτρων είναι ο Εθνικός 

Προϋπολογισµός. Τα µέτρα δύνανται να συγχρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Συνοχής και το 

Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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10. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΕ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΟΤΑΜΟΥ 

10.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ 

Όπως αναφέρεται στο Κεφαλ. 2.2, απαιτείται συντονισμός της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ 

και 2007/60/ΕΚ, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, την ανταλλαγή πληροφοριών και 

την επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού οφέλους. Ο συντονισμός αυτός υλοποιείται ως εξής:  

− Κατά την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου πληµµύρας ελήφθησαν υπόψη 

όλες οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που αποτελούν αντικείµενο της ΟΠΥ.  

− Κατά την αξιολόγηση του πληµµυρικού κινδύνου ελήφθησαν υπόψη οι επιπτώσεις στις 

προστατευόµενες περιοχές 

− Κατά την κατάρτιση των µέτρων ∆ΚΠ ελήφθησαν υπόψη οι στόχοι του Σ∆ΛΑΠ στην Κύπρο, 

αξιολογήθηκαν θετικότερα και προωθήθηκαν µέτρα που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

και του Σ∆ΛΑΠ. 

− ∆ιευρύνθηκαν µέτρα του Σ∆ΛΑΠ για να ενσωµατωθούν και στόχοι ∆ΚΠ (π.χ. το µέτρο για την 

αξιοποίηση των υφιστάµενων έργων ταµίευσης για ανάσχεση των πληµµυρικών παροχών 

εντάσσεται στον οδικό χάρτη για την ποσοτική διαχείριση των επιφανειακών νερών του 2ου 

Σ∆ΛΑΠ).  

− Πραγµατοποιήθηκε κοινή διαβούλευση της αναθεώρησης του 2ου Σ∆ΛΠ και της κατάρτισης του 

1ου Σ∆ΚΠ (βλ. Κεφ. 12). 

− Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας συµπληρώνει το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού. Έτσι, το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας και οι ρυθµίσεις που 

προβλέπονται σε αυτό ενσωµατώνονται στην αναθεώρηση του 2ου Σ∆ΛΠΑ. 

− Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ του Σ∆ΚΠ πραγµατοποιήθηκε έλεγχος των σηµαντικών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, (που προσδιορίζονται λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της 

ΟΠΥ), που τυχόν προκαλούνται από την εφαρµογή του Σ∆ΚΠ, µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό 

τους και την αντιµετώπισή τους µε λήψη τυχόν αναγκαίων επανορθωτικών δράσεων. 
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10.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ∆ΚΠ ΚΑΙ 

Σ∆ΛΑΠ 

Στο πλαίσιο της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταµού Κύπρου έγινε 

προσπάθεια σύνδεσης και προώθησης της συνέργειας των Σχέδιων ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής 

Ποταµού κα Κινδύνων Πληµµύρας της Κύπρου.  

Οι κύριοι άξονες στους οποίους εντοπίζεται η προσπάθεια αυτή αφορούν:  

− Στην αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιµων πληροφοριών κατά την κατάρτιση των δύο 

Σχεδίων ∆ιαχείρισης µέσω της υλοποίησης µιας ενιαίας σύµβασης για την κατάρτιση και των δύο 

Σχέδιων και τον συντονισµό αυτών από το ΤΑΥ και ενιαία Καθοδηγητική Επιτροπή. 

− Στη διενέργεια κοινής διαβούλευσης και των δύο Σχεδίων ∆ιαχείρισης στο πλαίσιο της οποίας 

διοργανώθηκαν ηµερίδες όπου παρουσιάστηκαν και τα δύο Σχέδια ∆ιαχείρισης και τα 

προβλεπόµενα σε αυτά προγράµµατα µέτρων, µε αποτέλεσµα οι συµµετέχοντες να µπορούν να 

εκφράσουν ολοκληρωµένες απόψεις.  

− Στη διαµόρφωση µέτρων τα οποία ενισχύουν ή/και υποστηρίζουν στόχους και δράσεις και των 

δύο Σχεδίων ∆ιαχείρισης  

− Στον εντοπισµό τυχόν αρνητικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των στόχων και µέτρων των δύο 

Σχέδιων ∆ιαχείρισης και στη διαµόρφωση κατάλληλων κατευθύνσεων για την αντιµετώπισή τους.  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά σηµεία διασύνδεσης και συνέργειας των 

Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού και ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας, όπως 

προέκυψαν κατά τα ανωτέρω. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα ακόλουθα:  

− Η Συσχέτιση των Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας µε τα Υδάτινα Σώµατα 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού και τις περιοχές που εντάσσονται στο 

Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών της ΟΠΥ. 

− Τα µέτρα του Σ∆ΛΑΠ τα οποία σχετίζονται άµεσα ή/και εξειδικεύονται από µέτρα του Σ∆ΚΠ. 

− Τα µέτρα του Σ∆ΚΠ τα οποία ενισχύουν ή/και υποστηρίζουν τους στόχους του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού ή/και της ΟΠΥ γενικότερα.  

− Τα µέτρα του Σ∆ΛΑΠ τα οποία εκτιµάται ότι θα επηρεάσουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή 

ορισµένων µέτρων του Σ∆ΚΠ. 

10.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Π∆ΣΚΠ ΜΕ Υ∆ΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ Σ∆ΛΑΠ 

Τα πληµµυρικά φαινόµενα στην Κύπρο εξαρτώνται άµεσα από τις βροχοπτώσεις οι οποίες 

παροχετεύονται στην πλειοψηφία τους από ρέµατα εφήµερης ροής. Το µεγαλύτερο µέρος των 19 

Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν προσδιοριστεί αφορά σε ποτάµια 

εφήµερης ροής, ενώ σε 6 περιοχές µόνο εντοπίζονται Υδάτινα Σώµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως 

τέτοια στο 2ο Σ∆ΛΑΠ της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα.  
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Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται η συσχέτιση των Π∆ΣΚΠ µε τα Υδάτινα Σώµατα του 2ου Σ∆ΛΑΠ 

της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

Πίνακας 10-1:  Συσχέτιση Π∆ΣΚΠ µε Υδάτινα σώµατα του 2ου  Σ∆ΛΑΠ  

A/A 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Π∆ΣΚΠ 

ONOMA 
ΠOTAMOY 

ONOMA 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΗΚΟΣ 
(km) 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΛΕΚΑΝΗ

Σ (km 2) 

ΣΥΣΧΈΤΙΣΗ ΜΕ ΥΣ 
ΤΟΥ 2ΟΥ Σ∆ΛΑΠ 

1 CY-01 Πεδιαίος 

Από το 
Πολιτικό 
µέχρι και 
∆ήµο 
Λευκωσίας 

25.30 118.50 

0,96 km κατάντη φρ. 
Ταµασού σχετίζεται µε 
το ΥΣ CY_6-1-
c_RIh_HM Πεδιαίος. 
Το υπόλοιπο τµήµα 
αποτελεί εφήµερο 
ποτάµι που δεν 
εντάσσεται στο 
πλαίσιο της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ 

2 CY-02 Κλήµος 
Έγκωµη, Αγ. 
∆οµέτιος 

5.74 15.00 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

3 CY-03 
Παραπόταµος 
Μέρικα 

Κοκκινοτριµι
θιά 

3.25 11.70 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

4 CY-04 Καλόγερος 

Στρόβολος 
και 
Βιοµηχανική 
περιοχή των 
Λατσιών 

5.62 30.20 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

5 CY-05 

Μερίκας και 
Παραπόταµοι 
Κουτής και 
Κατούρης 

Παλιοµέτοχο 
και Αγίοι 
Τριµιθιάς 

5.68 54.90 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

6 CY-06 
Αλµυρός - 
Άλυκος 

Βιοµηχανική 
Περιοχή 
∆αλιού 

7.74 76.90 
Σχετίζεται µε ΥΣ CY_6-
5-i_RE Αλµυρός και ΥΣ 
CY_6-5-h_RE Άλυκος 

7 CY-07 

Ποταµός 
εισροής και 
Λίµνη 
Παραλίµνιου 

Παραλίµνι 2.66* 21.20 

Σχετίζεται µε το 
Ποτάµιο ΥΣ CY_7-2-
a_RIh Βαθύς και µε το 
Λιµναίο ΥΣ CY_7-2-
6_16_L2-HM Παραλίµνι 

8 CY-08 Γιαλιάς 
Νήσου, Πέρα 
Χωριό και 
∆άλι 

5.81 101.80 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

9 CY-09 
Ποταµός 
Ορµήδειας 

Ορµήδεια 4.95 24.80 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

10 CY-10 
Αρχάγγελος-
Καµίτσης και 
Παραπόταµος 

Αραδίππου-
Λιβάδεια 

11.30 97.40 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΕΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
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A/A 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Π∆ΣΚΠ 

ONOMA 
ΠOTAMOY 

ONOMA 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΗΚΟΣ 
(km) 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΛΕΚΑΝΗ

Σ (km 2) 

ΣΥΣΧΈΤΙΣΗ ΜΕ ΥΣ 
ΤΟΥ 2ΟΥ Σ∆ΛΑΠ 

11 CY-11 
Ποταµός 
Καµάρων 

Καµάρες 
Λάρνακας 

6.64 44.70 

To Ανάντη τµήµα  σε 
µήκος ~ 2km, σχετίζεται 
µε το ποτάµιο ΥΣ 
CY_8-3-a_RE Καλό 
Χωριό. Το υπόλοιπο 
τµήµα αφορά σε 
εφήµερο ποτάµι που 
δεν αποτελεί ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

12 CY-12 Κοσιηνάς 
Μεσόγη, 
Πάφος, 
Χλώρακας 

8.77 13.60 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

13 CY-13 Λιµνάρκα 
Πόλη της 
Πάφου 

3.38 15.70 
Εφήµερο ποτάµι. ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

14 CY-14 
Ποταµός της 
Γερµασόγειας 

Γερµασόγεια 6.07 172.30 

Ταυτίζεται µε το 
Ποτάµιο ΥΣ CY_9-2-
h_RIh_HM 
Γερµασόγεια. 

15 CY-15 

Ποταµός 
Βαθιάς και 
Παραπόταµος 
Βαθιά 

Μέσα 
Γειτονιά, Αγ. 
Αθανάσιος 
και 
Ανατολική 
περιοχή 
Λεµεσού 

11.75 21.30 
Εφήµερο ποτάµι. ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

16 CY-16 
Νέα και παλιά 
κοίτη ποταµού 
Γαρύλλη 

Πολεµίδια, 
Λεµεσός (4 
Αγ. Αντώνιος 
και 
Καρνάγιο) 

9.68 103.50 

Το αναντη τµήµα 
µήκους ~1,8 km 
αποτελεί τµήµα του 
Ποτάµιου ΥΣ CY_9-4-
e_RIh_HM Γαρύλης 

17 CY-17 
Αργάκι του 
Μαρκέτου-
Ύψωνας 

Ύψωνας 3.75 14.20 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

18 CY-18 Κοµήτης 
Αστροµερίτη
ς 

3.59 5.10 
Εφήµερο ποτάµι. ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

19 CY-19 
Αργάκι του 
Βασιλικού στην 
Πάφο 

Πόλη της 
Πάφου 

7.78 5.50 
Εφήµερο ποτάµι.  ∆ε 
σχετίζεται µε ΥΣ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία συσχέτισης των Π∆ΣΚΠ και τις περιοχές που 

περιλαµβάνονται στο Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών του άρθρου 6 της ΟΠΥ, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του 2ου Σ∆ΛΑΠ.  

Στο Σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ΥΣ, οι προστατευόµενες περιοχές και οι Π∆ΣΚΠ. 
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Πίνακας 10-2:  Συσχέτιση Π∆ΣΚΠ µε περιοχές που  εντάσσονται στο Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών του Άρθρου 6 της ΟΠΥ  

A/A 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Π∆ΣΚΠ 

ONOMA 
ΠOTAMOY 

ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών (Άρθρο 6 της ΟΠΥ) 

Πόσιµο νερό* 
Οικοτόπων 
και ειδών 

Ευαίσθητες 
Περιοχές 

Ευπρόσβλητες 
περιοχές 

Περιοχές 
Κολύµβησης 

1 CY-01 Πεδιαίος 
Από το Πολιτικό µέχρι και 

∆ήµο Λευκωσίας 
CY_PR-DRW_GW-17     

2 CY-02 Κλήµος Έγκωµη, Αγ. ∆οµέτιος CY_PR-DRW_GW-17     

3 CY-03 Παραπόταµος Μέρικα Κοκκινοτριµιθιά CY_PR-DRW_GW-17     

4 CY-04 Καλόγερος 
Στρόβολος και 

Βιοµηχανική περιοχή των 
Λατσιών 

CY_PR-DRW_GW-17     

5 CY-05 
Μερίκας και 

Παραπόταµοι Κουτής 
και Κατούρης 

Παλιοµέτοχο και Αγίοι 
Τριµιθιάς 

CY_PR-DRW_GW-17     

6 CY-06 Αλµυρός - Άλυκος 
Βιοµηχανική Περιοχή 

∆αλιού 
CY_PR-DRW_GW-17 

CY_PR-NP-
2000002 

   

7 CY-07 
Ποταµός εισροής και 
Λίµνη Παραλιµνίου 

Παραλίµνι  
CY_PR-NP-

3000008 
 CY_PR-NSA_N-3  

8 CY-08 Γιαλιάς 
Νήσου, Πέρα Χωριό και 

∆άλι 
CY_PR-DRW_GW-17     

9 CY-09 Ποταµός Ορµήδειας Ορµήδεια    CY_PR-NSA_N-3 

CY_PR-BW_3 

CY_PR-
BW_113 

 

 

10 CY-10 
Αρχάγγελος-Καµίτσης 
και Παραπόταµος 

Αραδίππου-Λιβάδεια      
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A/A 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Π∆ΣΚΠ 

ONOMA 
ΠOTAMOY 

ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών (Άρθρο 6 της ΟΠΥ) 

Πόσιµο νερό* 
Οικοτόπων 
και ειδών 

Ευαίσθητες 
Περιοχές 

Ευπρόσβλητες 
περιοχές 

Περιοχές 
Κολύµβησης 

11 CY-11 Ποταµός Καµάρων Καµάρες Λάρνακας  
CY_PR-NP-

6000002 
  

CY_PR-BW_43 

CY_PR-BW_44 

 

12 CY-12 Κοσιηνάς 
Μεσόγη, Πάφος, 

Χλώρακας 

CY_PR-DRW_GW-18 
και 

CY_PR-DRW_GW-11 

    

13 CY-13 Λιµνάρκα Πόλη της Πάφου CY_PR-DRW_GW-11    

CY_PR-BW_95 

CY_PR-BW_96 

CY_PR-BW_97 

14 CY-14 
Ποταµός της 
Γερµασόγειας 

Γερµασόγεια CY_PR-DRW_GW-18    

CY_PR-BW_62 

CY_PR-BW_63 

CY_PR-BW_64 

CY_PR-BW_65 

CY_PR-BW_67 

 

 

 

15 CY-15 
Ποταµός Βαθιάς και 
Παραπόταµος Βαθιά 

Μέσα Γειτονιά, Αγ. 
Αθανάσιος και Ανατολική 

περιοχή Λεµεσού 
CY_PR-DRW_GW-18    

CY_PR-BW_68 

CY_PR-BW_69 

CY_PR-BW_70 

CY_PR-BW_71 

 

16 CY-16 
Νέα και παλιά κοίτη 
ποταµού Γαρύλλη 

Πολεµίδια, Λεµεσός (4 Αγ. 
Αντώνιος και Καρνάγιο) 

CY_PR-DRW_GW-18     
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A/A 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Π∆ΣΚΠ 

ONOMA 
ΠOTAMOY 

ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών (Άρθρο 6 της ΟΠΥ) 

Πόσιµο νερό* 
Οικοτόπων 
και ειδών 

Ευαίσθητες 
Περιοχές 

Ευπρόσβλητες 
περιοχές 

Περιοχές 
Κολύµβησης 

17 CY-17 
Αργάκι του 

Μαρκέτου-Ύψωνας 
Ύψωνας 

Τµήµα  CY_PR-
DRW_GW-18 

  
Τµήµα CY_PR-

NSA_N-6 
 

18 CY-18 Κοµήτης Αστροµερίτης CY_PR-DRW_GW-17     

19 CY-19 
Αργάκι του Βασιλικού 

στην Πάφο 
Πόλη της Πάφου CY_PR-DRW_GW-11    

CY_PR-BW_94 

 

*Οι  Π∆ΣΚΠ  σχετίζονται κυρίως µε  ΣΥΥ που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών της ΟΠΥ. 
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10.4 ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Σ∆ΛΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ 

Σ∆ΚΠ 

Σηµαντικός αριθµός µέτρων του Σ∆ΚΠ σχετίζεται άµεσα µε µέτρα του Σ∆ΛΑΠ, τα οποία εξειδικεύονται 

και ενισχύονται από αυτά. Επιπλέον µέτρα του Σ∆ΚΠ, τα οποία δε σχετίζονται άµεσα µε µέτρα του 

Σ∆ΛΑΠ, συµβάλλουν σηµαντικά στην επίτευξη ορισµένων στόχων που τίθενται στο 2ο Σ∆ΛΑΠ µέσω 

της διαµόρφωσης κατάλληλου πλαισίου προστασίας των υδρολογικών και υδραυλικών 

χαρακτηριστικών των υδατορεµάτων αλλά και µέσω των προτεινόµενων πρακτικών αξιοποίησης και 

διαχείρισης των οµβρίων υδάτων σε αστικές περιοχές.  

Παρακάτω παρουσιάζονται :  

− Τα µέτρα του Σ∆ΛΑΠ µε άµεση συνέργεια µε µέτρα του Σ∆ΚΠ  

− Τα λοιπά µέτρα του Σ∆ΚΠ που συµβάλλουν στην ενίσχυση των στόχων του Σ∆ΛΑΠ  

10.4.1 Άµεση συνέργεια Μέτρων Σ∆ΛΑΠ και Σ∆ΚΠ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα µέτρα του Σ∆ΛΑΠ και στοιχεία για τη συνέργεια µε µέτρα που 

περιλαµβάνονται στο Σ∆ΚΠ  

 

Κωδ. 
Μέτρου   

Μέτρο  

54 

Ανάληψη δράσης από το ΤΑΥ που να διασφαλίζει τη συνεργασία των εµπλεκόµενων 
φορέων στον έλεγχο χρήσεων γης και της τήρησης των ζωνών προστασίας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µέτρο αυτό αφορά σε µέτρο του 1ου Σ∆ΠΑΠ το οποίο έχει 
ενσωµατωθεί στις δράσεις και λειτουργίες του ΤΑΥ 

Συνέργεια µε Σ∆ΚΠ  

Η εφαρµογή του µέτρου ενισχύεται από το µέτρο  το Σ∆ΚΠ PREV-CY_02: Εξασφάλιση ζώνης 
προστασίας κατά µήκος των υδατορευµάτων κατά την αδειοδότηση νέων αναπτύξεων  το 
οποίο περιλαµβάνει τη µελέτη τρόπων ένταξης στη διαδικασία χορήγησης πολεοδοµικής άδειας για 
διαχωρισµούς οικοπέδων ή και για ανάπτυξη οικοπέδων, που συνορεύουν µε υδατορέµατα, της 
υποχρεωτικής παραχώρησης χώρου πρασίνου/ζώνης προστασίας κατά µήκος του υδατορέµατος  
χωρίς επιχωµατώσεις, εκχερσώσεις ή άλλες επεµβάσεις ή κατασκευές.   

 

Κωδ. 
Μέτρου   

Μέτρο  

BM-h-02 
Κατάρτιση ειδικού προγράµµατος δράσης για την αντιµετώπιση των οµβρίων 
απορροών από οικιστικές περιοχές και Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις µε σκοπό την 
προστασία των υδάτων. 

Συνέργεια µε Σ∆ΚΠ  

Το µέτρο αυτό εξειδικεύεται περαιτέρω από τα ακόλουθα µέτρα του Σ∆ΚΠ: 
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PREV-CY_03 : «Θεσµοθέτηση διαδικασίας για την κατάρτιση Στρατηγικών Σχεδίων διαχείρισης 
οµβρίων υδάτων (Master Plan) κατά τη διαδικασία πολεοδοµικού σχεδιασµού 
νέων περιοχών που εντάσσονται σε ζώνες ανάπτυξης» 

PRO-CY_03 :    ∆ιάθεση οµβρίων ιδιοκτησιών σε απορροφητικούς λάκκους 

PRO-CY_04 :    Προώθηση πρακτικών µείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες 

PRO-CY_05 : Προώθηση πρακτικών µείωσης και διαχείρισης της απορροής από δηµόσιους 
χώρους 

PRO-CY_06 : Παροχή οικονοµικών κινήτρων σε ιδιώτες για εφαρµογή αειφόρων συστηµάτων 
αποχέτευσης οµβρίων υδάτων (π.χ. αντικατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών µε 
φυτεµένες) 

PRO-CY_07 : Προώθηση ιδιωτικών συστηµάτων αξιοποίησης οµβρίων υδάτων 

 

Κωδ. 
Μέτρου   

Μέτρο  

BM-i-04 

Κατάρτιση και ανανέωση ειδικής βιβλιοθήκης ανακουφιστικών µέτρων αποκατάστασης  
για µορφολογικά στοιχεία που επηρεάζονται από την ανάπτυξη έργων και 
δραστηριότατων βάσει των οποίων θα καθορίζονται οι απαιτήσεις για την κατασκευή 
και τη λειτουργία τους κατά την αδειοδότησή τους. 

Συνέργεια µε Σ∆ΚΠ  

Το µέτρο αυτό συνδέεται άµεσα µε το µέτρο PRO-CY_08 «Κατάρτιση και θεσµοθέτηση 
κανονισµού απαιτούµενων ετήσιων εργασιών καθαρισµού, συντήρησης και διαχείρισης 
παρόχθιας βλάστησης υδατορευµάτων» του Σ∆ΚΠ, το οποίο περιλαµβάνει την ανάπτυξη 
Κατευθυντήριων Γραµµών και την κατάρτιση και θεσµοθέτηση κανονισµού για τις περιοδικές εργασίες 
καθαρισµού των υδατορευµάτων που γίνονται από τους ∆ήµους και τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις.  

Οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραµµές µπορούν να αποτελέσουν µέρος των ανακουφιστικών µέτρων 
που θα περιλαµβάνει η ειδική βιβλιοθήκη που προβλέπεται στο µέτρο BM-i-04 του Σ∆ΛΑΠ για τις 
εργασίες καθαρισµού.  

 

Κωδ. 
Μέτρου   

Μέτρο  

ΣΜ-vii-01 

Περιορισµένες πιλοτικές παρεµβάσεις σε φυσικά ποτάµια συστήµατα και σε λίµνες  
για την ενδυνάµωση της παρουσίας επιλεγµένων προστατευόµενων ειδών, µε 
προτεραιότητα σε περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών ή/και άλλες περιοχές 
που εµφανίζουν ειδικό ενδιαφέρον 

Συνέργεια µε Σ∆ΚΠ  

Το µέτρο αυτό ενισχύεται από τα ακόλουθα µέτρα του Σ∆ΚΠ:  

PREV-CY_02 : Εξασφάλιση ζώνης προστασίας κατά µήκος των υδατορευµάτων κατά την 
αδειοδότηση νέων κατασκευών και αναπτύξεων, σε περιπτώσεις που εµπίπτουν 
χωρικά, και   

PRO-CY_10 : Προστασία υδατορευµάτων από ανεξέλεγκτες απορρίψεις και επεµβάσεις  δεδοµένου 
ότι µε τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διατήρηση των παρεµβάσεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρµογής του µέτρου του Σ∆ΛΑΠ.  

 

Κωδ. 
Μέτρου   

Μέτρο  

ΣΜ-xiv-01 ∆ιεύρυνση του προγράµµατος εµπλουτισµού υπογείων υδάτων  

Συνέργεια µε Σ∆ΚΠ  
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Το µέτρο αυτό πρακτικά εξειδικεύεται µε το µέτρο PRO-CY_02: «Έργα εµπλουτισµού και ανάσχεσης 
ροής στις κοίτες των ποταµών ανάντη των Π∆ΣΚΠ» το οποίο εντάσσει τη διάσταση της 
αντιπληµµυρικής προστασίας στους στόχους του µέτρου του Σ∆ΛΑΠ.  

Επίσης, ενισχύεται σε τοπικό επίπεδο µε το µέτρο PRO-CY_03: «∆ιάθεση οµβρίων ιδιοκτησιών σε 
απορροφητικούς λάκκους» δεδοµένου ότι το µέτρο αυτό συµβάλει και στον εµπλουτισµό των ΣΥΥ 
στις περιοχές που εφαρµόζεται.  

 

Κωδ. 
Μέτρου   

Μέτρο  

ΣΜ-xiv-02 
Ένταξη της προοπτικής εµπλουτισµού υπογείων υδάτων στο σχεδιασµό 
αντιπληµµυρικών έργων και λοιπών σχετικών  έργων φυσικής κατακράτησης υδάτων. 

Συνέργεια µε Σ∆ΚΠ  

Το µέτρο αυτό εξειδικεύεται µε το µέτρο PRO-CY_02: « Έργα εµπλουτισµού και ανάσχεσης ροής στις 
κοίτες των ποταµών ανάντη των Π∆ΣΚΠ» .  

10.4.2 Μέτρα του Σ∆ΚΠ που συµβάλλουν στην ενίσχυση των στόχων 
του Σ∆ΛΑΠ  

Εκτός των παραπάνω µέτρων του Σ∆ΚΠ, τα οποία έχουν άµεση συνέργεια µε µέτρα του Σ∆ΛΑΠ,  

αναφέρονται στη συνέχεια επιπλέον µέτρα του Σ∆ΚΠ τα οποία συµβάλουν σε στόχους της ΟΠΥ και 

του Σ∆ΛΑΠ. Τα µέτρα αυτά αφορούν:  

− Μέτρα του Σ∆ΚΠ που συµβάλουν στην προστασία των Επιφανειακών Υδάτινων Σωµάτων από 

πιέσεις στα υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά, που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:   

• PRO-CY_11 «Προώθηση τεχνικών έργων συγκράτησης φερτών υλών στα υδατορέµατα», 

που στοχεύει στον περιορισµό των εργασιών συστηµατικού καθαρισµού των ρεµάτων, που και 

µεγάλο κόστος έχουν και σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ο καθαρισµός της κοίτης των 

ποταµών µε εκσκαφείς για την αποµάκρυνση των καλαµιών και της βλάστησης γενικότερα 

προκαλεί σηµαντικές υδροµορφολογικές αλλοιώσεις µε αρνητικές επιπτώσεις στα ποτάµια 

οικοσυστήµατα) 

• PRO-CY_13 «Αποκατάσταση συνέχειας σηµαντικών υδατορευµάτων», που στοχεύει στη 

διασφάλιση της συνέχειας των υδατορευµάτων η οποία θα γίνει  είτε µέσω απαλλοτρίωσης 

λωρίδας στον χαµηλότερο υψοµετρικά δίαυλο, είτε µε χωροθέτηση χώρων δηµόσιου 

πρασίνου/ζώνης προστασίας κατά µήκος αυτής της λωρίδας, είτε µέσω άλλων τρόπων τους 

οποίους θα διερευνήσουν τα Αρµόδια Τµήµατα. 

• PRO-CY_14: «Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών υδατορεµάτων» όπου 

προβλέπεται :  

(α) η μελέτη βέλτιστων πρακτικών παρεμβάσεων αποκατάστασης και βελτίωσης 

υδραυλικών χαρακτηριστικών υδατορεμάτων και η κατάρτιση 

Προδιαγραφών/Κατευθυντήριων γραμμών για το περιεχόμενο και τις μεθόδους 

μελετών με το αντικείμενο αυτό, με προτεραιότητα την προώθηση ήπιων 

(πράσινων) παρεμβάσεων διαμόρφωσης της κοίτης και των παρόχθιων περιοχών 

(χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών όπως π.χ. λιθόρριπτα 

συρματοκιβώτια αντί επενδύσεων με σκυρόδεμα κλπ.),   
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(β) η εκπόνηση Μελέτης/Μελετών με αντικείμενο τη διερεύνηση δυνατότητας και 

την προώθηση έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορευμάτων, ώστε 

να ικανοποιούνται οι ανάγκες ασφαλούς διόδευσης της πλημμύρας 20ετίας στις 

19 ΠΔΣΚΠ, που εξετάζονται στο 1ο ΣΔΚΠ, σε θέσεις που ανέδειξε η Αξιολόγηση 

των Κινδύνων Πλημμύρας 

• PRO-CY_15: «Εξορθολογισµός διαδικασίας αδειοδότησης δικαιωµάτων διάβασης από 

ποταµούς/ρέµατα» που περιλαµβάνει τον εξορθολογισµό των διαδικασιών του Κτηµατολογίου 

για την αδειοδότηση δικαιωµάτων διάβασης σε περίκλειστα τεµάχια, µε στόχο τον περιορισµό του 

αριθµού των διαβάσεων που δίνονται υπεράνω υδατορεµάτων/ ποταµών. Θα πρέπει η διάβαση 

υπεράνω ποταµών/ υδατορεµάτων να είναι η έσχατη λύση εφόσον δεν υπάρχουν εναλλακτικές 

επιλογές.  

• PRO-CY_16:  «Εξορθολογισµός χάραξης οδικών διαβάσεων από ποταµούς/ρέµατα» που 

περιλαµβάνει τον εξορθολογισµό της χωροθέτησης των οδικών διαβάσεων από ποταµούς και 

ρέµατα, από τα Τµήµατα ∆ηµοσίων Έργων, Πολεοδοµίας κα τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, κατά το 

σχεδιασµό νέου οδικού δικτύου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαβάσεις υπεράνω 

ποταµών/υδατορεµάτων. 

− Το µέτρο του Σ∆ΚΠ PRO-CY_07:  «Προώθηση ιδιωτικών συστηµάτων αξιοποίησης οµβρίων 

υδάτων», που περιλαµβάνει τη διερεύνηση οικονοµικής ενίσχυσης συστηµάτων συλλογής 

οµβρίων (rain water harvesting) σε επίπεδο κατοικιών για πότισµα κήπων, που συµβάλει στην 

αποτελεσµατικότητα της χρήσης νερού και στην επαναχρησιµοποίηση του νερού. 

− Το µέτρο του Σ∆ΚΠ PRO-CY_01 : «Αξιοποίηση υφιστάµενων έργων ταµίευσης για 

ανάσχεση πληµµυρικών παροχών», που περιλαµβάνει τη διερεύνηση της δυνατότητας  

βελτιστοποίησης της λειτουργίας των ταµιευτήρων ανάντη των Π∆ΣΚΠ, ώστε αφενός να 

καλύπτουν µε το µέγιστο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των χρήσεων που εξυπηρετούν και αφετέρου 

να προσφέρουν τη µέγιστη αντιπληµµυρική προστασία κατάντη. Το µέτρο αυτό µπορεί να 

βοηθήσει στην ελεγχόµενη απελευθέρωση πρόσθετων οικολογικών παροχών και παροχών 

εµπλουτισµού από τα φράγµατα, συµβάλοντας έτσι στους στόχους της ΟΠΥ. 

10.4.3 Μέτρα και Πρόνοιες του Σ∆ΛΑΠ που επιδρούν στο σχεδιασµό 
και στην οριστικοποίηση των δράσεων εφαρµογής τεχνικών 
µέτρων του Σ∆ΚΠ σε συγκεκριµένα Υδάτινα Σώµατα  

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται µέτρα και γενικές πρόνοιες του Σ∆ΛΑΠ που αφορούν συγκεκριµένα 

ΥΣ, για τα οποία προβλέπονται ειδικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο του Σ∆ΚΠ. Τα Υδάτινα Σώµατα  

αυτά είναι :  

− Το Ποτάµιο ΥΣ CY_9-2-h_RIh_HM Γερµασόγεια,  

− Το Ποτάµιο ΥΣ CY_6-5-i_RE Αλµυρός, και  

− Το Ποτάµιο ΥΣ CY_6-5-h_RE Άλυκος, 

− το Λιµναίο ΥΣ CY_7-2-6_16_L2-HM Παραλίµνι.  

Για τα αυτά ΥΣ αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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1. ΥΣ CY_9-2-h_RIh_HM Γερµοσόγεια. ∆εν προβλέπονται στο Σ∆ΚΠ συγκεκριµένες τεχνικές 

παρεµβάσεις, όµως στο Σ∆ΛΑΠ προτείνονται συγκριµένα µέτρα µε παρεµβάσεις στα 

υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά του ποτάµου ΥΣ, µε σκοπό την επίτευξη του Καλού 

Οικολογικού ∆υναµικού, και τα οποία αναµένεται ότι θα συµβάλλουν στους στόχους που τίθενται 

στο Σ∆ΚΠ για προστασία από πληµµυρικά φαινόµενα. Τα µέτρα αυτά είναι τα εξής:  

ΣΜ-vii-02:   Αποµάκρυνση οριζόντιων εµποδίων για τη βελτίωση των υδροµορφολογικών 

χαρακτηριστικών επιλεγµένων ΥΣ που υποστηρίζουν σηµαντικά οικολογικά στοιχεία  

ΣΜ-vii-03:  Καθαρισµός/επαναδιευθέτηση ενεργούς κοίτης για τη βελτίωση των 

υδροµορφολογικών χαρακτηριστικών επιλεγµένων ΥΣ που υποστηρίζουν σηµαντικά 

οικολογικά στοιχεία  

ΣΜ-vii-04:  ∆ενδροφύτευση µε ιθαγενή είδη για τη βελτίωση των υδροµορφολογικών 

χαρακτηριστικών επιλεγµένων ΥΣ που υποστηρίζουν σηµαντικά οικολογικά στοιχεία  

ΣΜ-vii-08:  Αποµάκρυνση ξενικών/εισβαλλόντων φυτικών ειδών σε επιλεγµένες περιοχές µε 

στόχο την βελτίωση σηµαντικών οικολογικών χαρακτηριστικών  

ΣΜ-vii-09:  Οικολογική αποκατάσταση όχθης/πρανών σε επιλεγµένα ΙΤΥΣ  

ΣΜ-vii-12:  Τοπικές παρεµβάσεις στην κοίτη επιλεγµένων ΥΣ (π.χχ  τοπικές εκβαθύνσεις) για τη 

βελτίωση υδροµορφολογικών χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν σηµαντικά 

βιολογικά στοιχεία  

ΣΜ-vii-10: ∆ιατήρηση/δηµιουργία υδάτινων καταφυγίων σε επιλεγµένα ΥΣ  

ΣΜ-vii-11:  ∆ηµιουργία  ρηχών υφάλων/µικρολιµνών, ενίσχυση ενδιαιτηµάτων σε επιλεγµένα 

ΙΤΥΣ  

ΣΜ-vii-13:   ∆ηµιουργία ιχθυοδιάδροµων σε  συγκεκριµένους µικρούς εγκάρσιους αναβαθµούς  

για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης επιλεγµένων ειδών ιχθυοπανίδας. 

Για τα ΥΣ CY_6-5-i_RE Αλµυρός και ΥΣ CY_6-5-h_RE Άλυκος, προβλέπονται στο πλαίσιο του 

µέτρου PRO-CY_14  «Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών υδατορεµάτων» 

του Σ∆ΚΠ οι ακόλουθες παρεµβάσεις :  

• στον π. Αλµυρό κατάντη της Χ.Θ. 4+500 έως το τέλος του εξεταζόµενου τµήµατος. 

Αποκατάσταση κοίτης. Οι παρεµβάσεις θα λάβουν υπόψη τους τις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις 

για την προστασία της νεροχελώνας στο ΥΣ.  

• Αποθήκευση πληµµυρών στη λεκάνη απορροής του π. Αλµυρού µε έργο 

αποθήκευσης/ανάσχεσης απορροών που θα λειτουργεί και ως εµπλουτιστικό έργο εφόσον είναι 

συµβατό στο καθεστώς NATURA 

• Έλεγχος επάρκειας οδικών διαβάσεων κατά µήκος των π. Αλµυρού και Άλυκου κατάντη του 

οδικού άξονα Α1 µε στόχο την εξυπηρέτηση της πληµµύρας 20ετίας και σχεδιασµός έργων 

(διαπλατύνση, διαµόρφωση πτερυγότοιχων εισόδου-εξόδου) και παρεµβάσεων (καθαρισµός, 

αποµάκρυνση εγκάρσιων σωληνώσεων, προστασία κοίτης) αναβάθµισης των διαβάσεων. 

Kατά το σχεδιασµό των ανωτέρω παρεµβάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ΥΣ είναι 

ενταγµένα στο µητρώο προστατευόµενων περιοχών του Άρθρου 6 της ΟΠΥ δεδοµένου ότι 
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αποτελούν υδάτινα σώµατα τα οποία σχετίζονται µε προστατευόµενα είδη και οικοτόπους. Έτσι, 

οποιαδήποτε παρέµβαση θα πρέπει να διασφαλίζει την διατήρηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των υδάτων της περιοχής.  

Για το λιµναίο ΥΣ CY_7-2-6_16_L2-HM Παραλίµνι στο Σ∆ΚΠ προβλέπεται το µέτρο PRO-C07_01 

«Ρύθµιση εκροών λίµνης Παραλιµνίου», το οποίο περιλαµβάνει την επισκευή/εκσυγχρονισµό των 

υφιστάµενων υποδοµών ελεγχόµενης εκκένωσης  και αξιοποίησης των νερών της λίµνης Παραλιµνίου 

και κατάρτιση σχεδίου ελεγχόµενης ρύθµισης των εκροών από τη λίµνη Παραλιµνίου µε χρήση της 

σήραγγας εκκένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται προστασία έναντι πληµµύρας 100ετίας. Οι παρεµβάσεις 

αυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις που θα  προκύψουν από τη µελέτη του ΤΑΥ για τις 

τυποχαρακτηριστικές συνθήκες της λίµνης Παραλιµνίου και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της. Η 

ελεγχόµενη ρύθµιση της εκροής  θα βοηθήσει και στην καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση του νερού 

της λίµνης (θα ελέγχονται καλύτερα οι ποσότητες που αφαιρούνται και πότε γίνεται αυτό ώστε να 

διασφαλίζεται και η προστασία των ειδών). Σηµειώνεται ότι η λίµνη Παραλιµνίου αποτελεί περιοχή 

ενταγµένη στο Μητρώο Προστατευόµενων περιοχών του Αρθρου 6 της ΟΠΥ, δεδοµένου ότι αποτελεί 

Υδάτινο Σώµα το οποίο σχετίζεται µε προστατευόµενα είδη και οικοτόπους. Έτσι, οποιαδήποτε 

παρέµβαση θα πρέπει να διασφαλίζει την διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων 

της. 

Τέλος αναφέρεται ότι ο σχεδιασµός  οποιασδήποτε άλλης τεχνικής παρέµβασης σε ΥΣ θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τους Στόχους που τίθενται στο Σ∆ΛΑΠ σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΟΠΥ.    
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11. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ 

Στο παρόν κεφάλαλιο παρουσιάζονται οι αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ, οι λοιποί φορείς που εµπλέκονται σε θέµατα διαχερίσης κινδύνων πληµµύρας 

και οι φορείς που επηρεάζονται από τις αποφάσεις για τη διαχείριση των κινδύνων 

πληµµύρας στην Κύπρο. Αναλυτκή παρουσίαση των αρχών/φορέων/οργανισµών που 

εµπλέκονται σε θέµατα διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας και των επηρεαζόµενων από τις 

αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας περιλαµβάνεται στο 

Παραδοτέο 4.4 “Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) - Καταγραφή Αρχών/Φορέων/Οργανισµών/ 

Κοινωνικών Οµάδων” που καταρτίστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Σ∆ΚΠ 

11.1 ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ 

11.1.1 Παρουσίας Φορέων  

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η Αρµόδια Αρχή για την εφαρµογή της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ και για την κατάρτιστη του Σ∆ΚΠ. 

Επίσηµη ονοµασία της Αρµόδιας 

Αρχής 

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Συντοµογραφία/Ακρωνύµιο ΤΑΥ 

Κωδικός Κράτους Μέλους CY 

Οδός Λεωφόρος Kέννεντυ 

Πόλη Παλλουριώτισσα Λευκωσία 

Χώρα Κύπρος 

Ταχυδροµικός Κώδικας 1047 

∆ιεύθυνση Ιστοχώρου  www.moa.gov.cy 

Όνοµα σηµείου επαφής  Ανδρέας Μανώλης 

Τίτλος της θέσης του σηµείου επαφής ∆ιευθυντής 
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Τηλεφωνικός Αριθµός 
 (357) 22 609 000 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  

Στο Πίνακα που ακολοθουθεί παρουσιάζεται η Συντονιστική Αρχή, αρµόδια για την 

παρακολούθηση της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας. 

Επίσηµη ονοµασία της Αρµόδιας 

Αρχής 
Υπουργείο Εσωτερικών 

Συντοµογραφία/Ακρωνύµιο ΥΠΕΣ 

Κωδικός Κράτους Μέλους CY 

Οδός  

Πόλη Λευκωσία 

Χώρα Κύπρος 

Ταχυδροµικός Κώδικας  1453 

∆ιεύθυνση Ιστοχώρου  http://www.moi.gov.cy 

Όνοµα σηµείου επαφής Γενικός ∆ιευθυντής 

Τίτλος της θέσης του σηµείου επαφής Κωνσταντίνος Νικολαΐδης  

Τηλεφωνικός Αριθµός (357) 22 867 800 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο info@moi.gov.cy 

11.1.2 Νοµικό καθεστώς  

Η νοµοθεσία που αφορά στον καθορισµό των καθηκόντων της Αρµόδιας Αρχής και της 

Συντονιστικής Αρχής σε σχέση µε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ είναι οι «Περί Αξιολόγησης, 

∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας» Νόµοι του 2010 και 2012.  Τους 

νόµους µπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΤΑΥ στη διεύθυνση :  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/0697F35D7DDEB376C225776E001FA8FD/$file/

Plimires_2010.pdf?OpenElement. 

Η νοµοθεσία για την θέσπιση άλλων καθηκόντων της Αρµόδιας Αρχής που είναι σχετική µε 

την Οδηγία 2007/60/ΕΚ είναι: 

− Οι περί προστασίας και διαχείριση των υδάτων νόµοι από το 2004,  

− Ο Νόµος Αρ. 106(Ι)/2002 ο οποίος αποτελεί το βασικό εργαλείο, µε βάση το οποίο 

ρυθµίζονται όλα τα θέµατα ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους από 

βιοµηχανικές και άλλες δραστηριότητες. Ο Νόµος αυτός µαζί µε τους τροποποιητικούς 

Νόµους (Αρ. 160(Ι)/2005, 76(Ι)/2006, 22(Ι)/2007, 11(Ι)/2008, 53(Ι)/2008, 68(Ι)/2009) και 
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78(Ι)/2009) αναφέρονται ως «οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµοι του 2002 

µέχρι 2009» και  

− Ο «Νόµος του 2003 για την προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής» 

(N.153(I)/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόµο 131(Ι)/2006). Μπορείτε να 

κατεβάσετε και τους δύο ανωτέρω νόµους από την ιστοσελίδα του ΤΑΥ στην ίδια 

ηλεκτρονική διεύθυνση µε παραπάνω. 

11.1.3 Γεωγραφική Περιοχή ∆ικαιοδοσίας Αρµοδιών Αρχών 

Η Αρµόδια Αρχή έχει ευθύνη για ολόκληρη την Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού, έτσι 

όπως αυτή προσδιορίζεται στο Νόµο 13(Ι) του 2004 για την προστασία και διαχείριση των 

υδάτων. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµό 10 στην Κύπρο, η εφαρµογή του κεκτηµένου αναστέλλεται στις 

περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν ασκεί 

αποτελεσµατικό έλεγχο. 

Επιπλέον το µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας σχετικά µε την ευθύνη για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις 

περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων στο Ακρωτήρι και τη ∆εκέλεια στην Κύπρο προβλέπει την 

εφαρµογή της της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στις Κυρίαρχες Βάσεις στο Ακρωτήρι και τη ∆εκέλεια 

στην Κύπρο.   

11.1.4 Επί µέρους υποχρεώσεις Αρµοδίων Αρχών 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 11-1) παρατίθενται οι υποχρεώσεις της Αρµόδιας 

Αρχής, της συντονιστικής Αρχής και του Υπουργικού Συµβουλίου στις επιµέρους 

υποχρεώσεις της Κύπρου που απορρέουν από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ. 

Πίνακας 11-1 : ∆ράσεις εφαρµογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ-Αρµόδιες Αρχές 

Ενέργεια Αρµόδια 
Αρχή 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πληµµύρας ΤΑΥ 

Προσδιορισµός Περιοχών µε ∆υνητικούς Σηµαντικούς Κινδύνους 
Πληµµύρας 

ΤΑΥ 

Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνου 
Πληµµύρας  

ΤΑΥ 

Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας ΤΑΥ 

Ενηµέρωση του Κοινού για τα αποτελέσµατα της ΠΑΚΠ, των Χαρτών και 
του Σ∆ΚΠ 

ΤΑΥ 

∆ιαβούλευση των Σ∆ΚΠ ΤΑΥ 
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Ενέργεια Αρµόδια 
Αρχή 

Έλεγχος ενδεχόµενων σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από την εφαρµογή του Σ∆ΚΠ 

ΤΑΥ 

Παρακολούθηση εφαρµογής Σ∆ΚΠ Υπουργείο 

Εσωτερικών 

Έκδοση κανονισµών για το λεπτοµερέστερο καθορισµό των Σ∆ΚΠ Υπουργικό 

Συµβούλιο 

Έκδοση κανονισµών για τη θέσπιση µέτρων ελέγχου και 
παρακολούθησης σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από Σ∆ΚΠ 

Υπουργικό 
Συµβούλιο 

Έκδοση κανονισµών για τη θέσπιση συντονισµένων και/ή κοινών 
διαδικασιών εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από πληµµύρες, 
τηρουµένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ 

Υπουργικό 

Συµβούλιο 

Έκδοση κανονισµών για τη θέσπιση λεπτοµερών διαδικασιών για την 
ενηµέρωση και τις διαβουλεύσεις µε τις κρατικές υπηρεσίες και το κοινό, 
περιλαµβανοµένων δηµόσιων ακροάσεων 

Υπουργικό 

Συµβούλιο 

Έκδοση κανονισµών για τον καθορισµό του περιεχοµένου των µελετών 
που αφορούν στα Σ∆ΚΠ και των προσόντων των προσώπων που 
δύναται να εκπονήσουν µελέτη 

Υπουργικό 

Συµβούλιο 

11.2 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΚΠ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 11-2) παρατίθεται κατάλογος των 

αρχών/φορέων/οργανισµών που εµπλέκονται σε θέµατα διαχείρισης των κινδύνων 

πληµµύρας, πέραν των δράσεων εφαρµογής των «Περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και 

Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας» Νόµων του 2010 και 2012, µε στοιχεία για τις τις 

αρµοδιότητες, το ρόλο και την εµπλοκή τους. 
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Πίνακας 11-2: Κατάλογος φορέων που εµπλέκονται σε θέµατα ∆ΚΠ 

α/α Φορέας Αρµοδιότητες Ρόλος Εµπλοκή 

 1. Τεχνικές 
Υπηρεσίες 
Υπουργείου 
Εσωτερικών  

Αρµόδια αρχή για :  

- την καταγραφή των ζηµιών σε αστικές 
περιοχές και τον καθορισµό oικονοµικής 
βοήθειας προς τους πληγέντες  

- το συντονισµό των ενεργειών µε τους 
συναρµόδιους φορείς για την αποκατάσταση 
των ζηµιών σε δηµόσιες υποδοµές 

- την έγκριση και χρηµατοδότηση 
αντιπληµµυρικών έργων για αποφυγή 
πληµµυρών. 

- Συντονιστικός - Πρόληψη 

- Προστασία 

- Αντιµετώπιση/Αποκατάσταση 

2. Πολιτική 
Άµυνα 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

 

- Αρµόδιος Φορέας για την λήψη προληπτικών 
ή/και κατασταλτικών µέτρων για την 
προστασία και ασφάλεια του πληθυσµού σε 
συνθήκες πληµµύρας. 

- Κατάρτιση, συντονισµός και εφαρµογή , σε 
συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς, του 
Σχεδίου «ΠΟΛΥΒΙΟΣ» για την εκκένωση 
κατοικηµένων περιοχών που απειλούνται  ή 
ενδέχεται να απειληθούν, από πληµµύρες. 

- Κατάρτιση, συντονισµός και εφαρµογή , σε 
συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς, του 
Σχεδίου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Αντιµετώπισης 
Ακραίων Καιρικών Φαινοµένων (θύελλα, 
ανεµοστρόβιλοι, πληµµύρες, βαριές 
χιονοπτώσεις).  

- Εκτελεστικός 

- Συντονιστικός  

- Ετοιµότητα  

3. Τµήµα 
Περιβάλλοντος  

Περιβαλλοντκή αδειοδότηση έργων που 
εµπίπτουν στον νόµο περί της Εκτίµησης των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση µέτρων Σ∆ΚΠ) 

- Υποστηρικτικός - Πρόληψη 

- Προστασία 
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α/α Φορέας Αρµοδιότητες Ρόλος Εµπλοκή 

4. Τµήµα ∆ασών  - Εφαρµογή ∆ασικής Πολιτικής και ∆ασικής 
Νοµοθεσίας.  

- ∆ιαχείριση δασικών εκτάσεων 

- Αναδάσωση λεκανών απορροής 

- Υλοποίηση έργων ορεινής υδρονοµίας (έργα 
αντιδιαβρωτικής προστασίας εδαφών) 

- Εκτελεστικός 

- Υποστηρικτικός 

- Πρόληψη 

5. Τµήµα 
Γεωργίας  

- Σχεδιασµός και εφαρµογή αγροτικών 
αναπτυξιακών προγραµµάτων (Καθορισµός 
καλλιεργειών σε ευάλωτες σε πληµµύρες 
περιοχές) 

- Παραχώρηση Αποζηµίωσης για ζηµιές που 
προκαλούνται από ακραίες βροχοπτώσεις στις 
καλλιέργειες. 

- Εκτελεστικός 

- Υποστηρικτικός 

- Πρόληψη (καθορισµός 
καλλιερεγειών σε ευάλωτες 
περιοχές) 

- Αποκατάσταση 

6. Τµήµα 
Μετεωρολογία
ς  

- Λειτουργία δικτύου µετεωρολογικών σταθµών 

- Συλλογή, διαχείριση, ανάλυση και δηµοσίευση 
µετεωρολογικών δεδοµένων,  

- Κατάρτηση Οµβρίων Καµπυλών 

- Έκδοση δελτίων πρόγνωσης του καιρού και 
ειδικών δελτίων καιρού και προειδοποιήσεων. 

- Υποστηρικτικός 

- Εκτελεστικός 

- Προστασία (διάθεση 
µετεωρολογικών δεδοµένων και 
πληροφοριών για το σχεδιασµό 
έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας 

- Ετοιµότητα (Έγκαιρη 
προειδοποίηση για πιθανά ακραία 
πληµµυρικά φαινόµενα) 

7. Τµήµα 
Πολεοδοµίας 
και Οικήσεως  

- Αρµόδιος φορέας για τον Χωροταξικό και 
Πολεοδοµικό Σχεδιασµό 

- Χορήγηση πολεοδοµικών αδειών.  

- Ετοιµασία Πολεοδοµικών Σχεδίων Ανάπτυξης 

- Ανέγερση και ∆ιαχείριση συγκροτηµάτων 
κατοικιών για στέγαση προσφύγων 

- Σχεδιασµός και εκτέλεση Πολεοδοµικών 
Έργων 

- Προστασία ποταµών και παραποτάµιων 

- Εκτελεστικός 

 

- Πρόληψη (Επεξεργασία και 
εφαρµογή προνοιών πολιτικής και 
µέτρων προς µείωση της έκθεσης 
στην πληµµύρα, προώθηση 
προνοιών πολιτικής και µέτρων 
για την εξασφάλιση των 
αναγκαίων καναλιών απορροής 
οµβρίων σε επίπεδο 
πολεοδοµικού σχεδιασµού και 
ελέγχου της ανάπτυξης, 
Προστασία ποταµών και ρεµάτων 
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α/α Φορέας Αρµοδιότητες Ρόλος Εµπλοκή 
περιοχών µε δηµιουργία, σε συνεργασία µε το 
ΤΑΥ και το ΤΠ, Zωνών Προστασίας 

κατά την αδειοδότηση των 
αναπτύξεων και µέσω της 
θεσµοθέτησης Ζωνών 
Προστασίας 

8. Τµήµα 
Κτηµατολογίου 
και 
Χωροµετρίας 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

Σε συνεργασία µε το ΤΑΥ :  

- Οριοθέτηση της κοίτης των ποταµών και 
ρεµάτων και παρουσίασή τους στα κτηµατικά 
σχέδια,  

- Εγκρίσεις για αλλαγές (µετακίνηση, 
κατάργηση) της κοίτης των ρεµάτων,  

- Εκχώρηση δικαιώµατος διάβασης υπεράνω ή 
κατά µήκος υδατορεµάτων 

- Εγκρίσεις για τη µίσθωση µέρους της κοίτης 
των ποταµών,  

 

- Υποστηρικτικός 

- Εκτελεστικός 

- Πρόληψη (Περιφρούρηση 
κυβερνητικής κατοχής ρεµάτων, 
οριοθέτηση  κοίτης των ποταµών) 

 

9. Τµήµα 
∆ηµοσίων 
Έργων  

- Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση 
συστηµάτων αποχέτευσης όµβριων υδάτων 
κύριου οδικού δικτύου 

- Μελέτη και κατασκευή έκτακτων 
αντιπληµµυρικών έργων, σε συνεργασία µε 
άλλους φορείς όπως το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το ΤΑΥ και τις Επαρχιακές 
∆ιοικήσεις 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία (κατασκευή και 
συντήρηση δικτύων αποχέτευσης 
οµβρίων υδάτων που σχετίζονται 
µε το οδικό δίκτυο) 

10. Κλάδος 
Βιοµηχανικών 
Περιοχών και 
Ζωνών,  
Τµήµα 
Βιοµηχανικής 
Ανάπτυξης  

Μέριµνα για τη συλλογή των όµβριων υδάτων σε 
Βιοµηχανικές Περιοχές. 

 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία (κατασκευή και 
συντήρηση έργων αποχέτευσης 
οµβρίων εντός των βιοµηχανικών 
περιοχών) 

11. Οργανισµός Γεωργική Ασφάλιση Αγροτών  - Εκτελεστικός - Αποκατάσταση (αποζηµίωση 



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 11-189 

 

α/α Φορέας Αρµοδιότητες Ρόλος Εµπλοκή 
Γεωργικής 
Ασφάλισης 
Κύπρου 

 ασφαλισµένων αγροτών για 
ζηµιές από πληµµύρες) 

12. Αστυνοµική 
∆ύναµη 
Κύπρου 

- Προστασία των πολιτών σε συνθήκες 
πληµµύρας  

- Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων και των 
πολιτών για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για ελαχιστοποίηση του φαινοµένου  

 

- Εκτελεστικός 

 

- Ετοιµότητα/Αντιµετώπιση 
(εφαρµογή, όπου απαιτείται, 
«Σχεδίου Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών»,) 

13. Πυροσβεστική 
Υπηρεσία  

Αντιµετώπιση συνεπειών από φυσικές, 
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και 
διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών, που 
κινδυνεύουν από αυτές.. 

- Εκτελεστικός 

 

- Ετοιµότητα/Αντιµετώπιση 
(παροχή συνδροµής, διάσωση, 
προστασία) 

14. Επαρχιακές 
∆ιοικήσεις 

- Έκδοση οικοδοµικών αδειών, αδειών 
διαχωρισµού οικοπέδων και διαίρεσης 
οικοδοµών (επαρχιακά κλιµάκια της 
Πολεοδοµικής αρχής του Υπουργείου 
Εσωτερικών) 

- Συντήρηση δικτύων οµβρίων κεντρικών οδών 
σε αστικές περιοχές (επαρχιακά κλιµάκια του 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων) 

- Καταγραφή ζηµιών σε αστικές περιοχές και 
καθορισµός ύψους οικονοµικής βοήθειας προς 
τους πληγέντες 

- Προγραµµατισµός και εκτέλεση αναγκαίων 
έργων αποχέτευσης όµβριων υδάτων 
κοινοτήτων 

- Εκτέλεση αντιπληµµυρικών έργων (επαρχιακά 
κλιµάκια Υπουργείου Εσωτερικών) 

- Εκτελεστικός 

 
− Προστασία 

− Αποκατάσταση 

15. Αποχετευτικό 
Συµβούλιο 

Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση 
συστηµάτων αποχέτευσης ακαθάρτων και 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία 
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α/α Φορέας Αρµοδιότητες Ρόλος Εµπλοκή 
Λεµεσού –
Αµαθούντας 

οµβρίων εντός της περιοχής αρµοδιότητάς του. 

16. Αποχετευτικό 
Συµβούλιο 
Λάρνακας  

Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση 
συστηµάτων αποχέτευσης ακαθάρτων και 
οµβρίων εντός της περιοχής αρµοδιότητάς του 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία 

17. Αποχετευτικό 
Συµβούλιο 
Πάφου  

Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση 
συστηµάτων αποχέτευσης ακαθάρτων και 
οµβρίων εντός της περιοχής αρµοδιότητάς του 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία 

18. ∆ήµοι - Αποστράγγιση επιφανειακών υδάτων στα όρια 
της δικαιοδοσίας τους  

- Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση 
συστηµάτων αποχέτευσης όµβριων στα όρια 
της δικαιοδοσίας τους στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει Συµβούλιο αποχέτευσης µε 
δικαιοδοσία στην αποστράγγιση των οµβρίων 
υδάτων.  

- για τον καθαρισµό των φρεατίων και των 
υδατορευµάτων στα όρια της δικαιοδοσίας 
τους 

- για την αδειοδότηση αποχετευτικών 
συστηµάτων σε ανεξάρτητες αναπτύξεις 

- για την έκδοση οικοδοµικών αδειών  

 

- Εκτελεστικός 

 

- Πρόληψη (προστασία ζώνης 
ρεµάτων µέσω της έκδοσης των 
οικοδοµικών αδειών) 

- Προστασία (κατασκευή και 
συντήρηση συστηµάτων 
αποχέτευσης όµβριων) 
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α/α Φορέας Αρµοδιότητες Ρόλος Εµπλοκή 

19. Κοινότητες  - Εξασφάλιση αποστράγγισης επιφανειακών 
υδάτων στα όρια της δικαιοδοσίας τους  

- την κατασκευή και συντήρηση συστηµάτων 
αποχέτευσης όµβριων στα όρια της 
δικαιοδοσίας τους 

- Καθαρισµός φρεατίων και των υδατορευµάτων 
στα όρια της δικαιοδοσίας τους 

- Εκτελεστικός 

 

- Προστασία (κατασκευή και 
συντήρηση συστηµάτων 
αποχέτευσης όµβριων) 
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11.3 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, (Πίνακας 11-2), παρατίθεται κατάλογος φορέων και κοινωνικών 

οµάδων που επηράζονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας. 

Πίνακας 11-3 : Κατάλογος Φορέων που επηρεάζονται από τη ∆ΚΠ 

Οµάδες και φορείς που 
επηρεάζονται 

Φορέας 
εκπροσώπησης 

Τρόπος επίδρασης/συµφέροντα 
που διακυβεύονται 

Iδιοκτήτες ακινήτων και 
γης  

Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 

- Eπηρεάζονται από ενδεχόµενα 
περιοριστικά µέτρα για την 
αδειοδότηση δόµησης σε εκτάσεις 
που πληµµυρίζουν. Θίγονται 
περιουσιακά στοιχεία αλλά 
παράλληλα εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των ιδιοκτητών και της 
περιουσίας τους, όπως και η 
αποφυγή επενδύσεων υψηλού 
ρίσκου. 

- Επηρεάζονται από ενδεχόµενες 
επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις 
εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των 
µέτρων.  

- Προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία και µακροπρόθεσµα το 
οικογενειακό εισόδηµα από 
ενδεχόµενα µέτρα υποχρεωτικής 
ασφάλισης των κτισµάτων έναντι 
πληµµύρας που διασφαλίζουν την 
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών των 
περιουσιών από πληµµύρες.  

Αγοραστές ακινήτων και 
γης 

Σύνδεσµος 
Προστασίας 
Καταναλωτών 

Προστατεύονται από επενδύσεις 
υψηλού ρίσκου µέσω των 
περιορισµών στις αδειοδοτήσεις και 
µέσω της δηµοσιοποιήσης των 
αποτελεσµάτων των Χαρτών 
Κινδύνου και Επικινδυνότητας 
Πληµµύρας 

Εταιρείες ανάπτυξης γης Σύνδεσµος 
επιχειρηµατιών 
ανάπτυξης γης 

Προστατεύονται από επενδύσεις 
υψηλού ρίσκου και ενδεχόµενες 
οικονοµικές ζηµιές, αφού τα µέτρα 
διασφαλίζουν την προστασία των 
αναπτύξεων και περιουσιών τους από 
ζηµίες από πληµµύρες.  

Επηρεάζονται από : 

-  ενδεχόµενα περιοριστικά µέτρα 
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Οµάδες και φορείς που 
επηρεάζονται 

Φορέας 
εκπροσώπησης 

Τρόπος επίδρασης/συµφέροντα 
που διακυβεύονται 

στη δόµηση και στις χρήσεις γης 
που επιτρέπονται σε εκτάσεις που 
πληµµυρίζουν και σε εκτάσεις που 
εφαρµόζονται περιορισµοί στην 
ανάπτυξη των περιοχών 

- επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις 
εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των 
µέτρων. 

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

ΚΕΒΕ Προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία των φορέων και έµµεσα η 
απασχόληση και η οικονοµία. 

Eπηρεάζονται από ενδεχόµενα 
περιοριστικά µέτρα για :  

- την αδειοδότηση 
χρήσης/ανάπτυξης σε εκτάσεις 
που πληµµυρίζουν 

- πρόσθετη προστασία των 
ιδιοκτησιών και αλλαγές στα κτίρια   

- περιορισµούς στη χρήση των 
ιδιοκτησιών 

Προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία των φορέων από ενδεχόµενα 
µέτρα υποχρεωτικής ασφάλισης των 
κτισµάτων.  

Τµήµα Αρχαιοτήτων 
Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

 Επηρεάζεται από ενδεχόµενες 
παρεµβάσεις που µπορεί να 
απαιτηθούν σε :  

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

- θέσεις που γειτνιάζουν µε 
αρχαιολογικούς χώρους. 

Αγρότες Αγροτικές Οργανώσεις Προστατεύεται το οικογενειακό 
εισόδηµα µε την µείωση των 
κινδύνων πληµµύρας. 

Επηρεάζονται από :  

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

- ενδεχόµενες επιτάξεις ή/και 
απαλλοτριώσεις εκτάσεων, που 
κατέχουν, και που απαιτούνται για 
την υλοποίηση των µέτρων.  

Με την εφαρµογή ενδεχόµενων 
µέτρων ασφάλισης της γεωργικής 
παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου 
ππροστατεύονται από πιθανή 
οικονοµική καταστροφή, 
διασφαλίζοντας την αποκατάσταση 
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Οµάδες και φορείς που 
επηρεάζονται 

Φορέας 
εκπροσώπησης 

Τρόπος επίδρασης/συµφέροντα 
που διακυβεύονται 

τυχόν ζηµιών από πληµµύρες. 

∆ηµοτικές/Κοινοτικές 
διοικήσεις  

Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 

Προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία των δήµων και των 
κοινοτήτων. 

Eπηρεάζονται από ενδεχόµενα 
περιοριστικά µέτρα για :  

- την αδειοδότηση 
χρήσης/ανάπτυξης σε 
δηµοτικές/κοινοτικές εκτάσεις που 
πληµµυρίζουν 

- πρόσθετη προστασία των 
δηµοτικών / κοινοτικών 
κατασκευών   

- περιορισµούς στη χρήση των 
δηµοτικών/κοινοτικών κατασκευών 
και οικοπέδων 

Επηρεάζονται από ενδεχόµενες 
επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις 
εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των 
µέτρων. 

Ασφαλιστικές εταιρίες Σύνδεσµος 
Ασφαλιστικών 
Εταιριών Κύπρου 

Eπηρεάζονται από ενδεχόµενα µέτρα 
πρόσθετης ασφάλισης ατόµων και 
περιουσιών έναντι πληµµύρας. 

Τοπικοί Σύλλογοι  Επηρεάζονται ως ιδιοκτήτες ακινήτων 
και γης (βλ. παραπάνω) 

Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

Οµοσπονδία 
Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων Κύπρου 

Εµπλέκονται σε περιπτώσεις που 
θίγονται προστατευόµενες περιοχές 

Επηρεάζονται από ενδεχόµενες 
αποφάσεις για υλοποίηση 
αντιπληµµυρικών έργων µε 
επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Μηχανικοί έργων 
διαχείρισης όµβριων, 
αντιπληµµυρικών έργων 

ΕΤΕΚ Βελτίωση τεχνογνωσίας και αλλαγές 
στην αντιµετώπιση της διαχείρισης 
των όµβριων υδάτων και των 
αντιπληµµυρικών έργων.  
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12. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

12.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Τόσο η Οδηγία όσο και η νοµοθεσία ενσωµάτωσής της στο κυπριακό δίκαιο, προβλέπει ότι 

θα πρέπει να ζητηθεί η πληροφόρηση και ενεργός συµµετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια 

της εφαρµογής της. 

Συγκεκριµένα προβλέπονται:  

Άρθρο 10 2007/60/ΕΚ 

10(1): Σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πληµµύρας, οι χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας, οι 

χάρτες κινδύνων πληµµύρας και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας να 

καθίστανται διαθέσιµα στο κοινό. 

10(2): Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην 

κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενηµέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 

πληµµύρας. 

Άρθρο 9. του Βασικού Νόµου Ν 70 (I) 2010 και του τροποποιηµένου Ν. 153(Ι)/2012 

Ενηµέρωση του κοινού και ενεργός συµµετοχή 

9 (1): Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πληµµύρας, οι 

χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας, οι χάρτες κινδύνων πληµµύρας και τα σχέδια διαχείρισης 

κινδύνων πληµµύρας να καθίστανται διαθέσιµα στο κοινό, εξαιρουµένων των περιπτώσεων 

που ενέχουν θέµατα εθνικής ασφάλειας.  

9 (2): Τηρούµενων των διατάξεων του άρθρου 10 η Αρµόδια Αρχή ενθαρρύνει την ενεργό 

συµµετοχή των ενδιαφεροµένων και του κοινού στην κατάρτιση, στην επανεξέταση και στην 

ενηµέρωση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας που προβλέπονται στο 

άρθρο 8.  

Άρθρο 10. του Βασικού Νόµου Ν 70 (I) 2010 και του τροποποιηµένου Ν. 

153(Ι)/2012∆ιαβουλεύσεις 

10 (1): Κατά την κατάρτιση, επανεξέταση και ενηµέρωση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

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

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 των αποφάσεων, σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνων πληµµύρας. 
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Κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα 

κατάλληλα µέτρα µε σκοπό την αποτελεσµατικότητα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την 

επίτευξη κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους αναφορικά µε τους περιβαλλοντικούς 

στόχους άρθρα 9, 10, 11 του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµου όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

12.2 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 10 της Οδηγίας για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων Πληµµύρας 2007/60/ΕΚ στην Κύπρο έχει 

δηµιουργήσει στην Κεντρική Ιστοσελίδα του δικτυακό κόµβο (www.flood.wdd.moa.gov.cy) για 

την ενηµέρωση του κοινού και την ανταλλαγή απόψεων επί όλων των κειµένων τεκµηρίωσης 

και των αποτελεσµάτων από τα στάδια υλοποίησης της Οδηγίας (Προκαταρκτική Αξιολόγηση, 

Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας, Σ∆ΚΠ) (βλ. Εικόνα 1). 

Εικόνα 1: ∆ικτυακός κόµβος ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για το Σ∆ΚΠ 

 

 

Το υλικό της διαβούλευσης για το Σ∆ΚΠ, αποτελείται από τα εξής κείµενα – έγγραφα:  

− Έντυπο ∆ιαβούλευσης (µη τεχνική περίληψη Προσχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Πληµµύρας Κύπρου) 

− Ερωτηµατολόγιο ∆ιαβούλευσης 

− Υποστηρικτικές Προκαταρκτικές Εκθέσεις που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

• Προκαταρκτικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

• Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Μέτρων  

• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης  



ΤΑΥ 10/2014 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας  

 

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

Σελίδα 12-197 

 

• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης - Μη Τεχνική Περίληψη 

Επίσης, έχει πραγµατοποιήσει τρεις ενηµερωτικές ηµερίδες για την Προκαταρκτική 

Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας, τον καθορισµό των Π∆ΣΚ και την παρουσίαση των 

Χαρτών Επικιδυνότητας Πληµµύρας. 

− 24/01/2012 : 1η ενηµερωτική ηµερίδα για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 

Πληµµύρας και τις Π∆ΣΚΠ 

− 27/03/2013 : 2η ενηµερωτική ηµερίδα για την ετοιµασία των Χαρτών Επικινδυνότητας και 

Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας 

− 3/07/2014 :  3η ενηµερωτιή ηµερίδα για την Παρουσίαση των Χαρτών Επικινδυνότητας και 

Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας 

Η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για τη διαµόρφωση του 1ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) ξεκίνησε στις 30 ∆εκεµβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 20 

Φεβρουαρίου 2016, µαζί µε τη δηµόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του 2ου Σ∆ΛΑΠ στο 

πλαίσιο της ΟΠΥ. Το πρόγραµµα της διαβούλευσης του Σ∆ΚΠ περιελάµβανε :  

− Aνάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ του Σ∆ΚΠ σε εκλαϊκευµένη µορφή και 

ερωτηµατολογίου για το Σ∆ΚΠ για τις απόψεις του κοινού 

− Οργάνωση από το ΤΑΥ δύο συναντήσεων µε τις Οµάδες Φορέων καθώς και τις οµάδες 

και οργανισµούς που αναγνωρίστηκαν ως εµπλεκόµενοι ή/και επηρεαζόµενοι από τη 

∆ΚΠ µε σκοπό την επεξήγηση του Σ∆ΚΠ, τη συζήτηση και την απάντηση ερωτήσεων και 

την ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τους προτεινόµενους στόχους και τα µέτρα καθώς και 

για την εισήγηση νεών προτεινόµενων µέτρων.Οι συναντήσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν 

στις 17 ∆εκεµβρίου στη Λευκωσία για τις επαρχίες Λευκωσίας-Λάρνακας-Αµµοχώστου και 

18 ∆εκεµβρίου στην Λεµεσό για τις επαρχίες Λεµεσού-Πάφου. 

− Οργάνωση από το ΤΑΥ δύο συναντήσεων µε το κοινό για το προκαταρκτικό Σ∆ΚΠ, το 

προκαταρκτικό Σ∆ΛΑΠ και τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα των ΣΠΜ των δύο σχεδίων. 

Οι συναντήσεις αυτές θα πραγµατοποιήθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου στην Πάφο, για τις 

επαρχίες Λεµεσού-Πάφου και στις 5 Φεβρουαρίου στην Λάρνακα, για τις επαρχίες 

Λευκωσίας-Λάρνακας-Αµµοχώστου. 

− Οργάνωση από το ΤΑΥ παγκύπριου συνεδρίου στη Λευκωσία για την τελική παρουσίαση 

προς το κοινό του Σ∆ΚΠ και του Σ∆ΛΑΠ. 

12.3 ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΕΑ 

ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΩΝ 

Για τη βελτίωση της συµµετοχικής διαδικασίας µε σκοπό την ενεργό εµπλοκή των κύριων 

φορέων που σχετίζονται µε ∆ιαχείριση και την Προστασία των Υδάτων της Κύπρου, το ΤΑΥ 
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αποφάσισε τη δηµιουργία ειδικής επιτροπής (Καθοδηγητική Επιτροπή) µε µέλη 

/εκπροσώπους από κοµβικά Τµήµατα και Υπουργεία.  

Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι να συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση των Σχέδιων 

∆ιαχείρισης (Σ∆ΛΑΠ και Σ∆ΚΠ) κατά την προετοιµασία τους και κατά τη διαβούλευση µε το 

κοινό και τους λοιπούς φορείς.  

Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των ακόλουθων Υπουργείων, τµηµάτων 

υπηρεσιών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης:  

− Υπουργείο Εσωτερικών  

− Τµήµα Περιβάλλοντος (ΤΠ) 

− Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ) 

− Τµήµα Γεωργίας (ΤΓ) 

− Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) 

− Εκπρόσωπος του Επάρχου Λευκωσίας 

− Υπηρεσίες του ΤΑΥ (Υδροµετρίας, Υδρολογίας και υδρογεωλογίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Υπηρεσία Προγραµµατισµού).  

Εκτός από τους ανωτέρω συµµετείχαν ad hoc και εκπρόσωποι άλλων φορέων ανάλογα µε τα 

θέµατα της συζήτησης, όπως η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Τµήµα ∆ασών, το Τµήµα 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως, το Γενικό Χηµείο του Κράτους κλπ.  

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων ενηµερώνονταν συνεχώς για την πρόοδο των 

εργασιών κατάρτισης των Προσχεδίων ∆ιαχείρισης και των λοιπών σχετικών ειδικών θεµάτων 

µε τους ακόλουθους τρόπους: 

− Κοινοποίηση και συµµετοχή µε σχολιασµό επί των επιµέρους παραδοτέων/ εκθέσεων και 

των προσχεδίων διαχείρισης πριν από την αρχική αποδοχή από το ΤΑΥ και τη διάθεσή 

τους για δηµόσια διαβούλευση. 

− Τακτικές συναντήσεις εργασίας για τη συζήτηση επί ειδικών θεµάτων και τη διατύπωση 

απόψεων για τα θέµατα των αρµοδιοτήτων τους και την προκαταρκτική διαµόρφωση του 

προγράµµατος µέτρων και των Σχεδίων ∆ιαχείρισης.  

− Συναντήσεις εργασίας για την εξειδίκευση ειδικών θεµάτων µετά τη διαβούλευση 

(20.02.2016). 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται συνοπτικά οι συναντήσεις που υλοποιήθηκαν για 

το σκοπό αυτό, ο αριθµός των συµµετεχόντων και οι φορείς που εκπροσωπήθηκαν. 

Πίνακας 12-1 : Συνοπτικός πίνακας συναντήσεων εργασίας 

Ηµ/νία 
Συνάντησης 

Θέµατα 
Συµµετέχοντες  

Φορείς 

Συναντήσεις εργασίας κατά την Κατάρτιση των Προσχεδίων ∆ιαχείρισης πριν την 
έναρξη της διαβούλευσης  

18.05.2015 - ∆ιαθέσιµα δεδοµένα: πρόοδος συγκέντρωσης 
Υπηρεσίες του ΤΑΥ, 

ΤΓΕ, ΤΓ, ΤΠ 
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Ηµ/νία 
Συνάντησης 

Θέµατα 
Συµµετέχοντες  

Φορείς 

- Οργάνωση εργασιών. Τεχνικά θέµατα:  

- Πηγές αβεβαιότητας για τους χάρτες πληµµυρικής 
επικινδυνότητας και κινδύνου  

- Χρονοδιάγραµµα 

- Οργάνωση επικοινωνίας  

- ∆οµή Σ∆ΛΑΠ και Σ∆ΚΠ 

9.10.2015 

- Αβεβαιότητες πληµµυρών (θεωρητικές και 
παρουσίαση αποτελεσµάτων µοντέλου 2D)  

- Συζήτηση επί της καταγραφής της υπάρχουσας 
κατάστασης και των αιτίων πληµµυρών 

- Συζήτηση επί των προτάσεων των στόχων και των 
σχεδιαζόµενων µέτρων. 

- Συζήτηση επί των αρµοδιοτήτων των φορέων σε 
θέµατα ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

- Συζήτηση για περιβαλλοντικές παροχές 

- Χρονοδιάγραµµα 

ΥΠΕΣ, Υπηρεσίες 
ΤΑΥ, ΤΓΕ, ΤΓ, ΤΠ, 

ΤΑΘΕ, ΤΜ, 

Τ∆, ΥΘΠ, ΤΠΟ, Τ∆Ε 

18.12.2015 

- Στόχοι ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

- Μέτρα ∆ΚΠ 

- ΣΜΠΕ Σ∆ΚΠ 

- Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης σύµβασης 

Υπηρεσίες του ΤΑΥ, 
ΤΓΕ, ΤΓ, ΤΠ, ΤΑΘΕ, 
ΥΠΕΣ,ΤΘΠ, ΤΠΟ, 
ΤΜ, Τ∆, Τ∆Ε, Γενικό 
Χηµείο Κράτους, 
Υγειονοµική 
Υπηρεσία, 

Περιφερειακή ∆/νση 
ΠΑ 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω συναντήσεων αποτυπώθηκαν στις εκθέσεις που διατέθηκαν 
στο κοινό στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης 

Μετά την έναρξη της ∆ιαβούλευσης (30.12.2015) 

29.01.2016 

- Εκκρεµή θέµατα από την 2η Ενδιάµεση Έκθεση 
και το Πρόγραµµα Μέτρων  

- Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

- ΣΜΠΕ Σ∆ Κινδύνων Πληµµύρας 

- Αποτελεσµατικότητα Μέτρων ∆ΚΠ 

Υπηρεσίες του ΤΑΥ, 
ΤΓΕ, ΤΓ, ΤΠ, ΤΑΘΕ, 
ΥΠΕΣ,ΤΘΠ, ΤΠΟ, 
ΤΜ, Τ∆, Τ∆Ε, 

Περιφερειακή ∆/νση 
ΠΑ 

11.04.2016 

- Συζήτηση επί των διορθωµένων παραδοτέων της 
∆ραστηριότητας 4 (Αξιολόγηση επιπέδου 
αβεβαιότητας, Αξιολόγηση υπάρχουσας 
κατάστασης και αιτιών πληµµυρών, Καθορισµός 
στόχων ∆ΚΠ, Καταγραφή 
αρχών/φορέων/κοινωνικών οµάδων που 
εµπλέκονται στην ή επηρεάζονται από τη 
διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας) 

- Συζήτηση επί των παραδοτέων 6 (Μέτρα ∆ΚΠ) και 
7 (Αξιολόγηση Προτεινόµενων Μέτρων) και 
οριστικοποίηση µέτρων 

Υπηρεσίες του ΤΑΥ, 
ΤΓ, ΤΠ, ΤΑΘΕ, 

ΥΠΕΣ, ΥΘΠ, ΤΠΟ, 
ΤΜ, Τ∆, Τ∆Ε, Γενικό 
Χηµείο Κράτους, 
Υγειονοµική 
Υπηρεσία, 

Περιφερειακή ∆/νση 
ΠΑ 
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12.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Η διενέργεια της διαβούλευσης θεωρήθηκε κατά γενική οµολογία επιτυχής. Όπως προκύπτει 

από το σχήµα που ακολουθεί το 60% των παρισταµένων τόσο στις συσκέψεις / επαρχιακές 

ηµερίδες όσο και στην παγκύπρια ηµερίδα, οι οποίοι συµπλήρωσαν το έντυπο αξιολόγησης, 

έµειναν πολύ ικανοποιηµένοι από τις συσκέψεις / ηµερίδες και το περιεχόµενό τους. 

 

 

Όλες οι συσκέψεις / ηµερίδες ολοκληρώθηκαν σε εποικοδοµητικό κλίµα γόνιµου διαλόγου. Η 

συµµετοχή ήταν ικανοποιητική καθώς εκπροσωπήθηκε πληθώρα σχετικών φορέων, των 

οποίων οι απόψεις εκφράστηκαν ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων. 

Ειδικότερα, ένα µεγάλο µέρος των συµµετεχόντων ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στο µοντέλο 

διαβούλευσης που ακολουθήθηκε, το οποίο είχε ένα διπλό στόχο: την ενεργό συµµετοχή των 

τοπικών κοινωνιών στη διαµόρφωση των στόχων και του προγράµµατος µέτρων για τη 

∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας και δεύτερον, ένα µοντέλο διάχυσης και επικοινωνίας 

των τεχνικών παραµέτρων του 1ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας που δεν 

αποκλείει φορείς ή κοινωνικές οµάδες αλλά µέσω της εύκολης κατανόησης οδηγεί στην 

βέλτιστη κοινωνική ενσωµάτωση/αποδοχή του εν λόγω σχεδίου. Η επιτυχία της διαβούλευσης 

επιβεβαιώνεται σε µεγάλο βαθµό από τα σχόλια των παρισταµένων τα οποία 

Σχήµα 10. Βαθµός ικανοποίησης συµµετεχόντων 
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επικεντρώνονται κυρίως στην άριστη τεχνική κατάρτιση των οµιλητών, στην εύκολη 

κατανόηση των παρουσιάσεων/τοποθετήσεων, οι οποίες κρίνονται ως πλήρως 

εµπεριστατωµένες, και τέλος, στην τήρηση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή ότι 

δόθηκε επαρκής χρόνος για τοποθετήσεις και συζήτηση. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπήρξαν κάποια επιφυλακτικά σχόλια όσον αφορά στον τρόπο 

παρουσίασης και τον χρόνο διάρκειας της διαβούλευσης, ο οποίος προτείνεται να είναι 

µεγαλύτερος ώστε να υπάρξουν πιο τεκµηριωµένες απόψεις από τους συµµετέχοντες. Τα 

συγκεκριµένα σχόλια αποτυπώνουν µία κοινή διάθεση των συµµετεχόντων για περαιτέρω 

εµπλοκή στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας, η διαβούλευση όµως του οποίου 

αποτελεί ένα στάδιο µε αυστηρό χρονοδιάγραµµα και καθοριστικό για την κατάρτιση του εν 

λόγω Σχεδίου. 

Συµπερασµατικά, η διαδικασία διαβούλευσης αξιολογείται επιτυχηµένη µε βάση τόσο τα 

σχόλια που προέκυψαν από τη συµπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης όσο και από την 

ενεργό συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών και φορέων της Κύπρου και τις παρατηρήσεις επί 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας. Η επιτυχής διαβούλευση σε ένα θέµα υψηλής 

προτεραιότητας αποτελεί το πρώτο βήµα για την περαιτέρω και πιο αντιπροσωπευτική 

διάχυση, συµµετοχή και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων στα 

επόµενα στάδια εξειδίκευσης και υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στη 

αποτελεσµατική µείωση των κινδύνων πληµµύρας. 

12.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Τα ζητήµατα που εντοπίσθηκαν κατά τη διαβούλευση, συζητήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και 

αξιολογήθηκαν προκειµένου να τεκµηριωθεί η ενσωµάτωσή τους ή µη στο τελικό Σχέδιο 

∆ιαχείρισης. Οι αλλαγές / συµπληρώσεις / προσθήκες που περιλαµβάνονται στο Τελικό 

Σχέδιο ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

− Προσαρµογή του Στόχου Β «Μείωση της Έκθεσης στην Πληµµύρα» ώστε να µην 

υπάρξουν καθυστερήσεις και δυσχέρειες στη διαδικασία χορήγησης πολεοδοµικών και 

οικοδοµικών αδειών.   

− Συµπλήρωση της περιγραφής των αξόνων προτεραιότητας των στόχων ∆ΚΠ στις 19 

Π∆ΣΚΠ.. 

− Αλλαγές στου φορείς υλοποίησης των µέτρων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίησή 

τους. 

− Αλλαγές στην κατάταξη ορισµένων µέτρων στους τέσσερεις Άξονες ∆ράσης για τη ∆ΚΠ 

− Αποσαφήνηση του περιεχοµένου των µέτρων 

− Το σύνολο πρακτικά των µέτρων που προτάθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευεσης 

περιλαµβάνεται στο προτεινόµενο πρόγραµµα µέτρων. Μέτρα που προστέθηκαν σε 

συνέχεια της διαβούλευσης είναι : 
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• To Μέτρο PRO-C05_01 «Ανακατασκευή οχετών και γεφυρών στην κοίτη του κυρίως 

κλάδου του π. Μέρικα για την εξασφάλιση της αντιπληµµυρικής προστασίας της 

περιοχής» 

• ∆ιεύρυνση του µέτρου PREP-CY_03 «Εκστρατείες ευαισθητοποίησης Κοινοτήτων 

έναντι πληµµυρικού κινδύνου» ώστε οι εκστρατείες να επεκεταθούν και στους 

τοπικούς φορείς. 

• ∆ιεύρυνση του µέτρου PRΟ-CY_14, ώστε να συµπεριληφθεί και η Π∆ΣΚΠ του C16 

“Π. Γαρύλλης”. 

Προτάσεις µέτρων για την κατασκευή απορροφητικών λάκκων κατά µήκος των 

υδατορεµάτων θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του µέτρου PRΟ-CY_14 

«Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών υδατορεµάτων» (νέα 

διατύπωση). Αντίστοιχαθα διερευνηθούν/αξιολογηθούν και λύσεις κατασκευής 

παράπλευρων έργων ανάσχεσης 

− Μέτρο που δεν εντάχθηκε είναι η πρόταση τοποθέτηση δια νόµου  διαφορετικού τύπου 

σχαρών στα φρεάτια υδροσυλλογής, που να περιλαµβάνουν και διάταξη υπερχείλισης 

παράλληλα µε τις σχάρες. Είναι αντικείµενο των µελετών να σχεδιάζουν έργα 

αποτελεσµατικά και λειτουργικά.  

− Μέτρα που καταργήθηκαν σε συνέχεια της διαβούλευσης είναι : το µέτρο PRO-C15_02 

«∆ιευθέτηση Παραπόταµου Βαθιά (κεντρικός κλάδος)», και η πρόταση µέτρου που 

παρουσιάστηκε στις συναντήσεις και ηµερίδες για την «Προµήθεια προσωρινών 

φραγµάτων µε σάκους άµµου για τοποθέτηση κάθετα στο κατάστρωµα της γέφυρας στην 

οδό Χύλωνος στη Λευκωσία στις πληµµύρες 100ετίας και 500ετίας». 

12.6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ο∆ΗΓΊΑ 2001/42/ΕΚ) 

Στo πλαίσιo του περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Σχέδια 

και/ή Προγράµµατα Νόµου 102 (I)/2005, καταρτίστηκε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για το εν λόγω Σχέδιο ∆ιαχείρισης και υποβλήθηκε στην Αρµόδια 

Περιβαλλοντική Αρχή.  

Βάσει των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του προαναφερθέντος νόµου η Αρµόδια 

Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε θετική γνωµάτευση «για την ΣΜΠΕ που υποβλήθηκε από το 

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, για την κατάρτιση του 1ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Πληµµύρας, για την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (Αρ. Φακ. 02.10.013.010)», θέτοντας 

ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Παράρτηµα I της γνωµάτευσης. 

Οι όροι αυτοί περιλαµβάνουν τα εξής :   

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΟΡΟΙ 
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1. Να καταρτιστεί και να υλοποιηθεί από την Συντονιστική Αρχή σε συνεργασία µε άλλες 

εµπλεκόµενες αρχές κατάλληλο σχέδιο παρακολούθησης όπως περιγράφεται στο 

Παράρτηµα ΙΙ. Τα αρχικά πορίσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης θα πρέπει να 

ετοιµαστούν εντός 6 µηνών από την έκδοση της παρούσας Γνωµάτευσης και να 

υποβληθούν στο Τµήµα Περιβάλλοντος, και µετέπειτα, τα επικαιροποιηµένα στοιχεία/ 

δεδοµένα να αποστέλλονται ετησίως, όχι αργότερα από τις 20 ∆εκεµβρίου κάθε 

ηµερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που στα αποτελέσµατα του Σχεδίου 

Παρακολούθησης διαφαίνεται σηµαντική απόκλιση από την υλοποίηση των στόχων του 

1ου Σ∆ΚΠ, οι Αρµόδιές Αρχές θα πρέπει να προβαίνουν κατά το δυνατό σε διορθωτικές 

ενέργειες. 

2. Πριν την υλοποίηση των έργων τα οποία εµπίπτουν στα Παραρτήµατα των περί της 

Εκτίµησής των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµων 2005 µέχρι 

2014 ή / και εµπίπτουν σε προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 και 

προγραµµατίζονται να πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του 1ου Σ∆ΚΠ, θα πρέπει να 

υποβληθούν οι ανάλογες Μελέτες Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των προνοιών των Νόµων του πέρι της Εκτίµησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισµένα έργα, 140 (Ι)/2005 και του περί Προστασίας 

και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής, 153 (Ι)2003 (αν απαιτείται) και τυχόν 

τροποποιήσεων των εν λόγω νόµων. Η χωροθέτηση των υπό αναφορά έργων να µη 

προξενεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µεταξύ άλλων, στα οικοσυστήµατα. Κατά 

το σχεδιασµό θα πρέπει να αποφεύγεται ο αποκλεισµός στενών λωρίδων γης µεταξύ 

των νέων έργων και να επιδιώκεται η συνδυασµένη χρήση των χώρων. 

3. Να εκδίδεται Πιστοποιητικό Συµβατότητας για το Περιβάλλον από την Περιβαλλοντική 

Αρχή, για τα έργα που απαιτείται. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, ως καθ’ ύλην αρµόδια αρχή να αποστείλει τα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης κινδύνου πληµµύρας στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, 

ούτως ώστε να γίνει ενσωµάτωση τους, κατά την αναθεώρηση στο χωροταξικό και 

πολεοδοµικό σχεδιασµό µέσα από τα Σχέδια Ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια, Σχέδια 

Περιοχής και ∆ήλωση πολιτικής για την Ύπαιθρο). 

2. Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων να ενηµερώσει τα αρµόδια Υπουργεία/Τµήµα/Υπηρεσίες 

για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης κινδύνου πληµµύρας, ούτως ώστε να γίνει 

ενσωµάτωση τους, σε Σχέδια και πολιτικές του Κράτους έτσι ώστε να αποφεύγονται 

σχεδιασµοί οι οποίοι συµβάλλον στο φαινόµενο της πληµµύρας και αφορούν το 

µπάζωµα των υδατορεµάτων την επίστρωση τους µε µπετό, την καναλοποίηση τους, την 

αποψίλωση φυσικής βλάστησης, τις επεµβάσεις σε υγροτόπους και των επεµβάσεων 

των ποταµών που ρέουν σε αυτούς. 

3. Κατά την αδειοδότηση νέων κατασκευών και υποδοµών να διατηρείται ζώνης 

προστασίας σύµφωνα µε την εκάστοτε πολιτική του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, 

κατά µήκος των υδατορεµάτων και εντός των υδατορεµάτων, να αποφεύγονται 

οποιεσδήποτε υποδοµές οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην υδροµορφολογία των 
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ποταµών και υγροτόπων και της λεκάνης απορροής ποταµού κυρίως των αργακιών, οι 

εγκαταστάσεις ρυπογόνων δραστηριοτήτων εντός Π∆ΣΚΠ και να διασφαλίζεται ότι δεν 

θα µεταβληθούν οι υποστρωµατικοί παράγοντες που επηρεάζουν την διατήρηση των 

ποτάµιων οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας. 

4. Να αξιοποιηθούν, όπου είναι δυνατόν, τα υφιστάµενα έργα ταµίευσης για ανάσχεση 

πληµµυρικών παροχών. Επιπλέον, να γίνει ενσωµάτωση κατάλληλων διασφαλίσεων 

στον προϋπολογισµό των νέων έργων για µέτρα περιβαλλοντικής προσταίας, όπως 

υλοποίηση έργων εµπλουτισµού και ανάσχεσης πιθανής πληµµυρικής ροής στις κοίτες 

των ποταµών ανάντη Π∆ΣΚΠ, εφαρµογή αειφόρων πρακτικών που συµβάλλουν στη 

µείωση των επιφανειακών απορροών, προστασία υδατορευµάτων από ανεξέλεγκτες 

απορρίψεις, επεµβάσεις και µπάζωµα, προώθηση πράσινης υποδοµής εποπτεία/ 

συντονισµός εκτέλεσης και συντήρησης αντιπληµµυρικών έργων, αποκατάσταση 

συνέχειας σηµαντικών υδατορεµάτων και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεµάτων. 

5. Να ενισχυθεί ο µηχανισµός προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και πληµµυρικά 

φαινόµενα, καθώς και για τα σχέδια Αντιµετώπισης Ακραίων Καιρικών Φαινοµένων βάση 

των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων των Χαρτών Επικινδυνότητας και του 

Κινδύνου Πληµµύρας. Επιπλέον, προτείνεται η κατάρτιση σχεδίου ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, έναντι πληµµυρικού κινδύνου. 

6. Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, να προτείνει στις αρµόδιες αρχές να καταγράψουν τα 

αποτυπώµατα πληµµύρας για την καλύτερη γνώση του φαινοµένου µε σκοπό τη 

βελτίωση του επιπέδου πρόληψης και της απόδοσης των µηχανισµών 

αντιµετώπισης/αποκατάστασης, καθώς και η προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι 

πληµµύρας. 

7. Να γίνεται παρακολούθηση σε όλα τα υδάτινα σώµατα για την κατάσταση διατήρησής 

τους και κυρίως των υδροµορφολογικών χαρακτηριστικών τους. 

8. Να γίνεται παρακολούθηση των στοιχείων του τοπίου, όπως της κατάστασης 

κατάστασης αργακιών και άλλων στοιχείων του τοπίου τα οποία συµβάλλουν στον 

µετριασµό του κινδύνου πληµµύρας. 

9. Να γίνει προσδιορισµός των ανθρωπογενών πιέσεων και αξιολόγηση των επιπτώσεων 

στα υδάτινα σώµατα κυρίως ως προς τις σηµαντικές υδροµορφολογικές αλλοιώσεις, τις 

επεµβάσεις στα ποτάµια οικοσυστήµατα και αργάκια καθώς και στα κανάλια που 

διαπερνούν στις πόλεις. 

10. Οι πρακτικές/έργα που θα χρησιµοποιηθούν να εφαρµόζουν τα κριτήρια του Σχεδίου 

∆ράσεως για τις Πράσινες Συµβάσεις 2012-2014, µε στόχο τη µείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας. 

11. Να αποφεύγονται οι επεµβάσεις και υδρολογικές αλλοιώσεις (εκχερσώσεις µε 

µπουλντόζα, επιστρώσεις µε µπετόν, κτλ.), σε κοίτες και πρανή ποταµών και ρεµάτων 

και η αποψίλωση της βλάστησης. 
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12. Να αποφεύγεται, ως θέµα προτεραιότητας το σφραγισµά εδάφους (τσιµέντωση) µε 

µπετόν των ρεµάτων και ποταµών καθώς και µπάζωµα τους και η υδρολογική αλλοίωση 

(εκτροπή κτλ.). 

13. Να αποφεύγεται η υπογειοποίηση των ποταµών και η απρόσκοπτη ροή των υδάτινων 

σωµάτων. 

14. Να απαγορεύεται η φύτευση χωροκατακτητικών ξένων ειδών, ενώ τυχόν αποκατάσταση 

οικοτόπων µε φυτεύσεις (ιθαγενή/αυτοφυή είδη) σε υδάτινα σώµατα να γίνεται κατόπιν 

συνεννόησης µε τα αρµόδια Τµήµατα (Τµήµα Περιβάλλοντος και Τµήµα ∆ασών) και να 

γίνει προσπάθεια διαφύλαξης της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων (οικότοποι και 

είδη). 

15. Να απογορευθούν όλες οι επεµβάσεις που γίνονται σε υδατορέµατα, τόσο σε αστικό όσο 

και υπαίθριο τοπίο (στοιχείο τοπίου) και να προταθούν µέτρα αποκατάστασης σε 

περιοχές στις οποίες υπάρχουν επεµβάσεις. 

16. Να εφαρµοστούν οι αρχές του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

Παράκτιων Ζωνών, όπως παρακολούθηση των παράκτιων υδροφόρων στρωµάτων και 

των δυναµικών περιοχών επαφής ή διεπαφής µεταξύ γλυκού και αλµυρού ύδατος, που 

ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από την εξαγωγή υπόγειου ύδατος ή από απορρίψεις 

στο φυσικό περιβάλλον. 

17. Να γίνει προσπάθεια για αποµάκρυνση των οριζόντιων εµποδίων για τη βελτίωση των 

υδροµορφολογικών χαρακτηριστικών επιλεγµένων υδάτινων σωµάτων που 

υποστηρίζουν σηµαντικά οικολογικά στοιχεία (κυρίως µπετόν). 

18. Να διατηρηθούν το ποτάµιο οικοσύστηµα, οι υγρότοποι, τα αργάκια και οι εκβολές 

ποταµών, και τα υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά των υδάτινων σωµάτων. 

19. Να αποφευχθεί η υποβάθµιση/απώλεια/κατακερµατισµός των ποτάµιων 

οικοσυστηµάτων, των οικοτόπων των ειδών που εξαρτώνται από το υδάτινο στοιχείο και 

κυρίως των απειλούµενων και ενδηµικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των βιοτόπων 

που διαβιούν) και διατήρηση και η δυνατόν αύξηση του συνολικού αριθµού των 

σπονδυλωτών ειδών. 

20. Το πρόγραµµα παρακολούθησης των επιπτώσεων από το 1ο Σ∆ΚΠ να εφαρµοστεί 

παράλληλα µε το πρόγραµµα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

2ου Σ∆ΛΑΠ. 

 

Για την παρακολούθηση του Σχεδίου, στο Παράρτηµα ΙΙ της γνωµάτευσης αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

Α. Η παρακολούθηση του Σχεδίου απαιτείται µέσω δράσεων τριών επιπέδων :  

1. Σε πρώτο στάδιο απαιτείται η καταγραφή των παρακάτω δεικτών για την υφιστάµενη 

κατάσταση, την ενδιάµεση και µια τελική φάση, δηλαδή το 2019 και το 2021. Τα 

αποτελέσµατα από τις τρεις φάσεις να αξιολογηθούν και να ληφθούν σε περίπτωση που 

απαιτείται µέτρα, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράµµατος. 
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2. Στο δεύτερο στάδιο απαιτείται η ευρύτερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

µεταβολών στην Κύπρο, µέσω µιας διετούς έκθεσης που θα καταγράφει και θα αναλύει 

τις µεταβολές σε ένα ευρύτερο σύνολο περιβαλλοντικών µεταβλητών. 

3. Στο τρίτο στάδιο, απαιτείται µια λεπτοµερής αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών 

που  έχουν επέλθει και η διάγνωση της αναγκαιότητας ή µη για ανάληψη διορθωτικών 

δράσεων. Το χρονικό σηµείο επιλέγεται ώστε αφενός να έχει ολοκληρθωεί η υλοποίηση 

του Σχεδίου και αφετέρου να υπάρχουν περιθώρια για ανάληψη επανορθωτικών µέτρων. 

Α. ∆είκτες που πρέπει να περιλαµβάνονται κατά την υλοποίηση του σχεδίου 

παρακολούθησης 

• Αριθµός και έκταση φυσικών περιοχών που καταλαµβάνονται από έργα αντιπληµµυρικής 

προστασίας 

• Αριθµός και έκταση φυσικών περιοχών που προστατεύονται από πληµµυρικά φαινόµενα 

• Κατάληψη γης από έργα αντιπληµµυρικής προστασίας 

• Συνολική έκταση κελλιεργούµενων εκτάσεων και βοσκοτόπων που καταλαµβάνονται από 

έργα αντιπληµµυρικής προστασίας 

• Ποσοστό πληθυσµού που απολαµβάνει αυξηµένη αντιπληµµυρική προστασία 

• Ποσοστό πληθυσµού που καλύπτεται από Σχέδια Αντιµετώπισης Ακραίων Πληµµυρικών 

Φαινοµέων  

• Ποσοστό πληθυσµού που καλύπτεται από αναβαθµισµένο µηχανισµό προειδοποίησης 

έκτακτων καιρικών φαινοµένων 

• Ποσοστό π ληθυσµού που ωφελήθηκε από τις δράσεις αποκατάστασης 

• Πλήθος χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς και µνηµείων που επηρεάστηκαν από έργα 

αντιπληµµυρικής προστασίας 

• Πήθος χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς και µνηµείων που ωφελούνται από το καθεστώς 

αυξµένης αντιπληµµυρικής προστασίας 

• Πλήθος περιβαλλοντικών υποδοµών που ωφελούνται από το καθεστώς αυξηµένης 

περιβαλλοντικής προστασίας 

• Μήκος αποχετευτικού δικτύου που προσταστεύεται έναντι πληµµυρικών φαινοµένων 

• Καταγραφή αριθµού έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχεδίου και έκταση 

φυσικών περιοχών που θα καταλαµβάνουν 

• Καταγραφή αριθµού έργων στα πλαίσια του σχεδίου εντός προστατευόµενων περιοχών 

Natura 2000 και έκταση που καταλαµβάνουν τα νέα έργα εντός των περιοχών Natura 

2000 

• Αξιολόγηση της κατάστασης των σωµάτων (βλάστηση, εµπόδια, µπάζωµα, εκτροπή, 

κλπ.) η οποία θα συµβάλει στην εκτίµηση του κινδύνου πληµµύρας 

• Αξιολόγηση της απρόσκοπτης ροής και συνοχής των αγρακιών, τα οποία είναι στα όρια 

παλαιών αναβαθµίδων, υγροτόπων, όχθων αγροτεµαχίων και ξερολιθιών που 

διατηρούνται και γειτνιάζουν µε τις περιοχές κινδύνου πληµµύρας 

• Ποσότητα της βλάστησης και της βιοµάζας στα ποτάµια σώµατα και της µορφολογικής 

αλλοίωσης (ποσοστό αλλοίωσης του υδάτινου συστήµατος και επιστρώσεις). 
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13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ∆ΚΠ 

Σύµφωνα µε τους εναρµονιστικούς περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των 

Κινδύνων Πληµµύρας Νόµους του 2010 και 2012, το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων είναι η 

αρµόδια αρχή για την εφαρµογή της Οδηγίας και για την κατάρτιση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων Πληµµύρας στην Κύπρο, και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η αρµόδια αρχή για 

την παρακολούθηση της εφαρµογής των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας.  

Το Σ∆ΚΠ, για κάθε µέτρο, ορίζει τους φορείς υλοποίησης του µέτρου και συγκεκριµένα τον 

υπεύθυνο, επικεφαλής φορέα και τους λοιπούς φορείς που εµπλέονται στην υλοποίηση του 

µέτρου και έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα και συνδράµουν σε θέµατα παροχής γνώσεων 

και εµπειριών. Ο επικεφαλής φορέας :  

(α) εξασφαλίζει τις απαιτούµενες πιστώσεις για την υλοποίηση του µέτρου, εαν αυτές 

απαιτούνται,  

(β) συντονίζει τους συναρµόδιους φορείς ζητώντας τις απόψεις/εµπειρίες/ εισηγήσεις τους,  

(γ) εφαρµόζει το µέτρο µε τη συναίνεση και συµβολή των συνάρµοδιων φορέων. 

Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράµµατος µέτρων απαιτούνται οι ακόλουθες δράσεις :   

1. Άµεση ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων για τις υποχρεώσεις τους. Αφορά και τις 

Αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια. Η δράση 

αυτή γίνεται στο στάδιο κατάρτισης του Σ∆ΚΠ (υπεύθυνος φορέας το ΤΑΥ) 

2. Κατάστρωση Σχεδίου Υλοποίησης των Μέτρων από τους επικεφαλείς φορείς. Οι κύριες 

πληροφορίες που απαιτούνται  αφορούν:   

• Περιγραφή δράσης/ δράσεων/ ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του κάθε 

µέτρου.  

• Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της κάθε απαιτούµενης δράσης και ενέργειας  

• Χρηµατοδοτικό εργαλείο που χρησιµοποιείται   

• ∆ιαµόρφωση µηχανισµού παρακολούθησης της υλοποίησης  

3. Κατάστρωση Σχεδίου Παρακολούθησης της εφαρµογής όλων των µέτρων από το 

Υπουργείο Εσωτερικών.  

Για την παρακολούθηση θα δηµιουργηθoύν για κάθε µέτρο δύο φύλλα υλοποίησης /ελέγχου 

(ενιαία φόρµα για όλα τα µέτρα):  

− Το πρώτο αφορά στην ταυτότητα του µέτρου και περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία :  

• Τα βασικά στοιχεία του µέτρου (Κωδικός, Ονοµασία, Άξονας ∆ράσης ∆ΚΠ, Στόχος 

∆ΚΠ, συνοπτική περιγραφή) 

• Ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του µέτρου και οι φορείς που τυχόν εµπλέκονται 

στις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίησή του 

• Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του µέτρου 
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• Το κόστος του µέτρου, εφόσον δίνεται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

• Το προτεινόµενο χρηµατοδοτικό εργαλείο  

• Η ηµεροµηνία ενηµέρωσης το φύλλου, ο φορέας ενηµέρωσης µε τα στοιχεία 

επικοινωνίας του. 

− Το δεύτερο αφορά στη παρακολούθηση εφαρµογής του µέτρου και περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα πεδία :  

• Οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του µέτρου από τον φορέα 

υλοποίησης  

• Χρονοδιάγραµµα των ενεργειών (σε τρίµηνα ή εξάµηνα κατά περίπτωση) 

• Τυχόν κίνδυνοι που µπορεί να καθυστερήσουν την υλοποίησή τους.  

• Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης των ανωτέρω µε καταγραφή των ενεργειών 

που έχουν γίνει.  
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14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

14.1 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

1. ∆ρ. Aνδρέας Παπασωζόµενος, Αντιπληµµυρικό Κανάλι Καµαρών – Τεχνική Έκθεση, 

Νοέµβριος 2010 

2. ∆ρ. Aνδρέας Παπασωζόµενος, Πληµµύρες-δεδοµένα και συµπεράσµατα/εισηγήσεις 

Σηµείωµα για το πρόβληµα των πληµµυρών, Ιανουάριος 2016 

3. CHANT TOPO SERVICES, Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΧΩΡΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑ, ∆εκέµβριος 2009 

4. ∆ήµος Αραδίππου, Αναγκαία Αντιπληµµυρικά Έργα στο ∆ήµο Αραδίππου, Οκτώβριος 

2015 

5. ∆ήµος Αραδίππου, Προβλήµατα Πληµµυρών, Υπόµνηµα προς Υπουργό Εσωτερικών, 

Ιανουάριος, Οκτώβριος 2015 

6. Επαρχιακό Γραφείο Αναδασµού Λάρνακας Αµµοχώστου, Προκαταρκτική Μελέτη για τη 

διαχείριση των όµβριων υδάτων στην περιοχή αναδασµού Αραδίππου, Οκτώβριος 2001 

7. ΕΤΕΚ, Πληµµύρες : ∆εδοµένα, Συµπεράσµατα και Εισηγήσεις, Παρέµβαση προς το 

Κράτος, Φεβρουάριος 2015 

8. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,  ∆ιονύσης Τουµαζής  & 

Συνεργάτες, Μελέτη διερεύνησης χρήσης όµβριων υδάτων, ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, ∆εκέµβριος 2009 

9. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., «Παναγιώτα Στυλιανή 

Καϊµάκη», Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού Κύπρου, ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Απρίλιος 2011 

10. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., «Παναγιώτα Στυλιανή 

Καϊµάκη», Εφαρµογή των Άρθρων 11,13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 

(2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο, Παράρτηµα I:ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Μάρτιος 2011 

11. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., «Παναγιώτα Στυλιανή 

Καϊµάκη», Εφαρµογή των Άρθρων 11,13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 

(2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο,  Παράρτηµα IΙ:ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ, 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Μάρτιος 2011 

12. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,  ∆ιονύσης Τουµαζής  & 

Συνεργάτες, Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για τη µελέτη των φραγµάτων 

Αρχάγγελου και Καµµίτση στην Αραδίππου – Έκθεση Κριτηρίων και Παραδοχών 

Μελέτης, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Μάρτιος 2010 
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13. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,  ∆ιονύσης Τουµαζής  & 

Συνεργάτες, Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για τη µελέτη των φραγµάτων 

Αρχάγγελου και Καµµίτση στην Αραδίππου – Οριστική Μελέτη, Έκθεση Μελέτης, 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Οκτώβριος 2011 

14. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και «Παναγιώτα Στυλιανή 

Καϊµάκη», Εφαρµογή των Άρθρων 11,13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 

(2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο, Παράρτηµα IΙΙ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
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