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Προκαταρκτική αξιολόγηση με την οποία αξιολογούνται οι 
ιστορικές πλημμύρες και οι επιπτώσεις από μελλοντικές 
πλημμύρες  προσδιορισμός Περιοχών Δυνητικά Σημαντικού 
Κινδύνου Πλημμυρών (ΠΔΣΚΠ)
Κατάρτιση χαρτών για τις περιοχές ΔΣΚΠ:
(α) επικινδυνότητας πλημμύρας: έκταση, στάθμη/βάθος νερού και 
ταχύτητα ροής, και 
(β) κινδύνου πλημμύρας, με αξιολόγηση των αρνητικών συνεπειών: 
αριθμός κατοίκων που μπορεί να πληγούν (π.χ. οικονομικές)
για πλημμύρες:
– Υψηλής πιθανότητας: περιόδου επαναφορας 20ετίας
–Μέσης πιθανότητας: περιόδου επαναφοράς 100ετίας, και
–Χαμηλής πιθανότητας: περιόδου επαναφοράς 500ετίας.

Τα παραπάνω έχουν γίνει σε προηγούμενο χρόνο από το ΤΑΥ

Σελίδα 2

Περιεχόμενα & στάδια ΣΔ Κινδύνου Πλημμυρών, 1/2



Κατάρτιση ΣΔ κινδύνου πλημμύρας, για τις περιοχές ΔΣΚΠ, 
που περιλαμβάνουν:

1. Στόχους για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών:
– στην ανθρώπινη υγεία
– σε οικονομικές δραστηριότητες, 
– στο περιβάλλον, και 
– στη πολιτιστική κληρονομιά

2. Μέτρα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δια:
– της πρόληψης
– της προστασίας, και
– της ετοιμότητας.
και ιεράρχησή τους με βάση την σχέση κόστους ‐ αποδοτικότητας.

Αναθεώρηση κάθε 6 χρόνια
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Περιεχόμενα & στάδια ΣΔ Κινδύνου Πλημμυρών, 2/2



Σελίδα 4

1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Από Προκαταρκτική Αξιολόγηση Kινδύνων Πλημμύρας 
19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας

Επαρχία Αρθμ. ΠΔΣΚΠ

Λευκωσία 8

Λάρνακα 3

Αμμόχωστος 1

Λεμεσός 4

Πάφος 3

ΣΥΝΟΛΟ 19

Για τις περιοχές αυτές καταρτίστηκαν Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες 
Κινδύνου Πλημμύρας
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1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
19 ΠΔΣΚΠ
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ΠΔΣΚΠ Λευκωσίας‐Λάρνακας‐Αμμοχώστου

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ

CY‐APSFR01 Πεδιαίος Από το Πολιτικό μέχρι και Δήμο Λευκωσίας

Λευκωσίας

CY‐APSFR02 Κλήμος Έγκωμη, Αγ. Δομέτιος
CY‐APSFR03 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά

CY‐APSFR04 Καλόγερος
Στρόβολος και Βιομηχανική περιοχή των 
Λατσιών

CY‐APSFR05
Μερίκας και Παραπόταμοι Κουτής 
και Κατούρης

Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς 

CY‐APSFR06 Αλμυρός ‐ Άλυκος Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού
CY‐APSFR08 Γιαλιάς Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι
CY‐APSFR18 Κομήτης Αστρομερίτης
CY‐APSFR09 Ποταμός Ορμήδειας Ορμήδεια

ΛάρνακαCY‐APSFR10
Αρχάγγελος‐Καμίτσης και 
Παραπόταμος

Αραδίππου‐Λιβάδεια

CY‐APSFR11 Ποταμός Καμάρων  Καμάρες Λάρνακας

CY‐APSFR07
Ποταμός εισροής και Λίμνη 
Παραλιμνίου

Παραλίμνι Αμμοχώστου



Αξιολόγηση με βάση: 
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας – Ιστορικές 
Πλημμύρες
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας ‐ 3 υδρολογικά σενάρια (Τ20, Τ100, 
Τ500): 

έκταση πλημμύρας
μέγιστο βάθος νερού

Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας ‐ 3 υδρολογικά σενάρια (Τ20, Τ100, Τ500): 
μέγιστος αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί
χρήσεις γης και οικονομικές δραστηριότητες που θίγονται
ευαίσθητες υποδομές (αντλιοστάσια πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων) που κατακλύζονται
περιοχές προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι και περιοχές δικτύου Natura 2000) που 
κατακλύζονται 
εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 
πλημμύρας που κατακλύζονται

Αξιολόγηση αβεβαιότητας στα αποτελέσματα των Xαρτών
Aξιολόγηση κατάστασης από επί τόπου αυτοψίες
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Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις



ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Σελίδα 8

Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ
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ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ‐ΛΙΜΝΗ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ



Ρ. Βαθύ: σημερινή προστασία έναντι πλημμύρας < Τ20 ετών: 
υπερχείλιση κοίτης με εκτεταμένες καταλύσεις ανάντη της οδού Σταδίου (δεν επαρκεί 
η σημερινή κοίτη)
στην πλημμύρα  Τ100 ετών και Τ500 ετών αυξάνει το εύρος κατάκλυσης 
τα τεχνικά οδικών διαβάσεων ανταποκρίνονται γενικά ικανοποιητικά στην πλημμύρα
20ετίας και 100ετίας.

Λίμνη Παραλιμνίου: στην πλημμύρα 20ετίας καταγράφονται κατακλύσεις
μόνο βόρεια της λίμνης σε περιοχή που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα;
ευρύτερες κατακλύσεις συμβαίνουν στην πλημμύρα των 100 και 500 ετών
(θεώρηση κλειστής της σήραγγας εκκένωσης της λίμνης)
Δυνητικά θιγόμενος: 20 άτομα για Τ20, 210 άτομα για Τ100 και 550 άτομα
για Τ500
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά
ούτε στις οικονομικές δραστηριότητες στις πλημμύρες Τ20 και Τ100. Στην
πλημμύρα Τ500 θίγονται εμπορικές δραστηριότητες
Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις στο ρ. Βαθύ
ανάντη της οδού Σταδίου για την αύξηση της προστασίας – το τμήμα αυτό
δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα
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ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ‐ΛΙΜΝΗ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ



ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
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Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ
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ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

Φράγμα Βάταινας



Βαθμός προστασίας μικρότερος της Τ 20 ετών: 
Ανεπάρκεια οδικών διαβάσεων και κλειστών τμημάτων (11 οδικές διαβάσεις + 
παραλιακή λεωφόρος υπερχειλίζουν)
Διακοπή συνέχειας κοίτης στα πρώτα 2km,  ροή μέσα από τον οικισμό Ορμήδεια

Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια: 
κατακλύζονται ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφους) 
δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός: 140 άτομα για ο Τ20, 290 άτομα για Τ100 και 330
άτομα για Τ500
κατακλύζεται ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λάρνακα με το Παραλίμνι καθώς 
και τοπικοί oδοί του οικισμού Ορμήδεια 
δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά ούτε 
στις οικονομικές δραστηριότητες πλην περιορισμένες στη γεωργία 
(καλλιέργειες σιτηρών και ελιές)

Αποτελέσματα με δυσμενή θεώρηση ότι οι ανάντη ταμιευτήρες 
Ξυλοτύμπου και Βάταινας είναι πλήρεις και δεν συμβάλουν 
στην ανάσχεση

Σελίδα 13

ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
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ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ‐ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ



π. Αραδίππου, προστασία < Τ 20 ετών: 
προβλήματα κυρίως στο ανάντη μη διευθετημένο τμήμα 
προβληματικά σημεία και στο υπόλοιπο τμήμα (ανοικτά τμήματα)
κύριο πρόβλημα οι συχνές οδικές διαβάσεις και η ανεπαρκής παροχετευτικότητα    
(7 οδικές διαβάσεις υπερχειλίζουν για Τ20)

π. Παραπόταμος, ικανοποιητική προστασία για Τ20
Εκτεταμένες υπερχειλίσεις στην πλημμύρα Τ100 και Τ500 και στους
δύο κλάδους
Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια θίγονται: 

ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων), γεωργική γη και
εμπορικές/βιομηχανικές δραστηριότητες
δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 30 άτομα για Τ20, 330 άτομα για Τ100, 820 άτομα
για Τ500
κατακλύζονται τοπικές οδοί και ο αυτοκινητόδρομος Λάρνακα‐Παραλίμνι
δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά
στην πλημμύρα 500 ετών υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατακλύζεται ο
χώρος αποθήκευσης πετρελαιοειδών εγκαταστάσεων κάτω από τον
αυτοκινητόδρομο Λάρνακα‐Παραλίμνι (προγραμματίζεται μετεγκατάσταση))

Αποτελέσματα με δυσμενή θεώρηση ότι ο ταμιευτήρας Παρθενίτη δεν
κάνει ανάσχεση
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ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ‐ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
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ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ



Υφιστάμενη διατομή (διευθετημένο και μη διευθετημένο τμήμα)
ανάντη λεωφόρου Λεμεσού δεν επαρκεί για Τ20 έτη. Εκτεταμένες
υπερχειλίσεις, οι οδικές διαβάσεις υπερπηδώνται
Kατά μήκος των Αλυκών ικανοποιητική εικόνα για Τ20 (υπερχειλίσεις
προς στις Αλυκές).
Για Τ100 και Τ500 εικόνα σαφώς δυσμενέστερη, κυρίως ανάντη της
λεωφόρου Λεμεσού. Στο υπόλοιπο τμήμα η εικόνα δεν
διαφοροποιείται ουσιαστικά (η επί πλέον ποσότητα νερού φαίνεται ότι
υπερχειλίζει και αποθηκεύεται με επιτυχία στις Αλυκές)
Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται θίγονται:

ζώνες κατοικίας (διώροφα και τριώροφα κτίσματα και σε περιορισμένη έκταση και
τετραώροφα)
δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 270 άτομα για Τ20, 520 άτομα για Τ100 και 660
άτομα για Τ500
τοπικές οδοί και διάβαση λεωφόρου Λεμεσού, στο ύψος του υδραγωγείου
Καμαρών
το μνημείο των Καμαρών
μεγάλο μέρος των κατακλυζόμενων εκτάσεων, κατά μήκος της Αλυκής, αποτελούν
ζώνη προστασίας που λειτουργεί προστατευτικά
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ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ



ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ
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ΠΔΣΚΠ C01_ ΠΕΔΙΑΙΟΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Πεδιαίου έναντι πλημμυρών είναι 
ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και στην πλημμύρα 
20ετίας.
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Πεδιαίου
– Φράγμα Ταμασσού στο ανάντη άκρο (όγκος νερού 2.8hm3, κατασκευάστηκε το 2002).  
– Λίμνη Μαγκλή και μικρές λίμνες ανάντη των οικισμών Λακατάμειας και Ανθούπολης (Χ.Θ. 12+170).
– Διέρχεται από τον οικιστικό ιστό των Δήμων Λακατάμειας, Στροβόλου και Λευκωσίας.   
– Θεσμοθετημένη και ευρεία Ζώνη Προστασίας στην οποία έχει κατασκευαστεί το Γραμμικό Πάρκο

Πεδιαίου μήκους 10km περίπου. Η ζώνη αυτή μειώνεται δραστικά στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας
όπου η οικιστική πίεση είναι μεγαλύτερη.

– Μπορεί να διακριθεί σε δύο τμήματα, (α) το ανάντη τμήμα (αγροτικό – ημιαστικό από 11+723 έως
25+330), και (β) το κατάντη τμήμα (αστικό από 0+000 έως 11+723).

Κατακλύζονται κυρίως η Ζώνη Προστασίας του Πεδιαίου, οικιστικές ζώνες αλλά και
περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί δημόσια κτήρια κυρίως στη Λευκωσία, χώροι
γραφείων και εμπορικές ζώνες ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι σημαντικός (1220
άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (6260 άτομα) και ακόμα περισσότερο
της 500ετίας (12700 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική κληρονομιά στις
πλημμύρες Τ20 και Τ100 παρά μόνο στην περίπτωση της πλημμύρας Τ500 όπου θίγονται
ο Ναός της Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ και οριακά ο Νερόμυλος.
Η δυνατότητα ανάσχεσης της ανάντη πλημμύρας στο φράγμα Ταμασσού είναι σημαντική
εφόσον μειωθεί ο όγκος νερού στο φράγμα κατά την έναρξη της υγρής περιόδου φτάνει
να μην αντιτίθεται στην καταρχήν λειτουργία του έργου ως εμπλουτιστικό. Με το
φράγμα στα ανάντη θα μειωθεί σημαντικά οι πλημμυρικές απορροές κατάντη.

Σελίδα 20

ΠΔΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ
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ΠΔΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η προστασία της περιοχής του π. Κλήμου
έναντι πλημμυρών είναι ανεπαρκής ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας. 
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Κλήμου
– Διέρχεται από το Δήμο Έγκωμης και Αγίου Δομετίου και συμβάλλει στον π. 

Πεδιαίο στα κατεχόμενα
– Σημαντικό τμήμα της κοίτης (3470m ή 65%) του π. Κλήμου είναι καλυμμένο . 

Επίσης σημαντικό τμήμα είναι ανοιχτό και διευθετημένο (850m ή 16%) ενώ 
μικρό τμήμα (1045m ή 19%) είναι η φυσική διατομή.  

– Ύπερθεν του κατάντη κλειστού τμήματος έχει διαμορφωθεί πεζόδρομος στην 
εμπορική περιοχή και βιομηχανική περιοχή Έγκωμης και στη βιομηχανική 
περιοχή Αγίου Δομετίου.

Κύρια αιτία πλημμυρών είναι η μειωμένη παροχετευτική ικανότητα της
εισόδου του κατάντη κλειστού τμήματος επί της Λεωφόρου Ηρώων.
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές ζώνες και οι εμπορικές/
βιοτεχνικές/βιομηχανικές περιοχές των Δήμων Έγκωμης και Αγίου
Δομετίου.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
σημαντικός (2980 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (4650
άτομα) και ακόμα περισσότερο της 500ετίας (6240 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά. Θίγεται κτήριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Δημοτικό
Σχολείο Μακεδονίτισσας κυρίως στις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας.Σελίδα 22

ΠΔΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ



Σελίδα 23

ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η προστασία της περιοχής του Παραπόταμου 
Μέρικα έναντι πλημμυρών είναι ανεπαρκής ακόμα και στην πλημμύρα 
20ετίας. 
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Παραπόταμου Μέρικα
– Δέχεται τις απορροές του αποστραγγιστικού δικτύου του Οδικού Άξονα Α9.  
– Μεγάλο τμήμα της κοίτης (1860m ή 48%) είναι καλυμμένο με ορθογωνική διατομή 

από σκυρόδεμα.
– Το έργο εισόδου στο ορθογωνικό καλυμμένο τμήμα είναι ανεπαρκές με αποτέλεσμα 

να κατακλύζεται σημαντική περιοχή για τις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας.   
– Η κοίτη κατάντη του κλειστού τμήματος δεν είναι οριοθετημένη, δεν υπάρχει σαφής

κοίτη και έχει καταληφθεί κυρίως από αγροτικές εκτάσεις.
– Πρόβλημα υπάρχει στο γεγονός ότι έχει διακοπεί η συνέχεια των δευτερευόντων

ρεμάτων που συμβάλλουν στην κύρια κοίτη από τη νότια πλευρά .
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές και αγροτικές ζώνες.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
μικρός (10 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (30 άτομα) και
παραμένει ίδιος στην 500ετία.
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά.
Θα πρέπει να αποκατασταθεί η συνέχεια του υδρογραφικού δικτύου βάσει
τουmasterplan το οποίο επικαιροποιείται.

Σελίδα 24

ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ



Σελίδα 25

ΠΔΣΚΠ C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Καλόγερου έναντι πλημμυρών 
είναι ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και στην 
πλημμύρα 20ετίας.
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Καλόγερου
– Από το ανάντη άκρο έως τη διέλευση με τον οδό Βικέλα. Διέρχεται στα όρια των Δήμων 

Λακατάμιας και Στροβόλου και κατά βάση οι περιοχές αυτές είναι χέρσες και ελεύθερες 
με πολύ μικρή δόμηση.  

– Διέρχεται πλησίον του χώρου του ΓΣΠ και του Οδικού Άξονα Α1.
– Διέρχεται από τον οικιστικό ιστό των Δήμων Λακατάμειας, Στροβόλου και Λευκωσίας.   
Στην πλημμύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης όπου
υπάρχουν στενώσεις αυτής συνδυασμένες με ανυψώσεις της στάθμης ροής
ανάντη από διαβάσεις (κυρίως οχετοί) περιορισμένης παροχετευτικότητας.
Κατακλύζονται όλοι οι χαμηλοί οχετοί (ιρλανδικές διαβάσεις) αλλά όχι οι οδικές
γέφυρες. Δεν κατακλύζεται ο χώρος στάθμευσης του αθλητικού κέντρου του
ΓΣΠ.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι μικρός
(50 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (260 άτομα) και ακόμα
περισσότερο της 500ετίας (400 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική κληρονομιά
ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σημαντικές καθώς κατακλύζονται κατοικίες
(όχι όμως στην 20ετία) και βιομηχανικές περιοχές.

Σελίδα 26

ΠΔΣΚΠ C04_ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ



Σελίδα 27

ΠΔΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ –
ΚΑΤΟΥΡΗΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Μέρικα έναντι πλημμυρών είναι 
ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και στην 
πλημμύρα 20ετίας.
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Μέρικα
– Ο κύριος κλάδος έχει θεσμοθετημένη Ζώνη προστασίας, όχι όμως οι 

παραπόταμοι.  
– Στον παραπόταμο Κατούρη υπάρχει κλειστό τμήμα το οποίο δεν κατακλύζεται 

στην πλημμύρα 20ετίας.
Στην πλημμύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης όπου υπάρχουν
στενώσεις της κοίτης, όμως αυτές είναι πολύ περιορισμένες και γενικά η κατάσταση
σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες είναι αρκετά ικανοποιητική. Δεν παρουσιάζονται
υπερχειλίσεις στο κλειστό τμήμα του π. Κατούρη. Ελάχιστες υπερχειλίσεις
λαμβάνουν χώρα στο δεξιό πρανές στη θέση του οικισμού Άγιοι Τριμιθιάς ενώ
κατακλύζονται όλοι οι χαμηλοί οχετοί (ιρλανδικές διαβάσεις) αλλά και κάποιες
γέφυρες. Δεν υπερχειλίζουν οι κύριες γέφυρες στον οικισμό Παλαιομέτοχο καθώς
επίσης και οι γέφυρες του π. Κατούρη.
Κατακλύζεται η Ζώνη Προστασίας του π. Μέρικα, οικιστικές ζώνες και αγροτικές
περιοχές
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι μόλις 10
άτομα, ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (100 άτομα) και ακόμα
περισσότερο της 500ετίας (250 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική κληρονομιά ενώ
οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ασήμαντες.

Σελίδα 28

ΠΔΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ –
ΚΑΤΟΥΡΗΣ 



Σελίδα 29

ΠΔΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η προστασία της περιοχής του π. Αλμυρού έναντι 
πλημμυρών είναι ανεπαρκής ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας. 
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Αλμυρού ‐ Άλυκου
– Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή NATURA λόγω της νεροχελώνας.  
– Η μορφή της κοίτης είναι έντονα μαιανδρική που δείχνει έντονες πιέσεις από 

τις εκατέρωθεν βιομηχανίες.
– Διέρχεται από τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου ενώ στο κατάντη τμήμα 

υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.   
Για την πλημμύρα 20ετίας φαίνεται καταρχάς ότι ο κλάδος του π. Άλυκου βρίσκεται
σε πολύ καλή κατάσταση αφού γενικά δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες υπερχειλίσεις
ούτε της κοίτης ούτε και των τεχνικών. Ο ανάντη κλάδος του π. Αλμυρού
παρουσιάζει προβλήματα ιδιαίτερα κατάντη της οδού Λεμεσσού και εντός του
πυρήνα της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου όπου αφενός η κοίτη παρουσιάζει
μαιανδρική μορφή και αφετέρου αρκετές βιομηχανικές εγκαταστάσεις ασκούν
πίεση στην κοίτη του.
Κατακλύζονται κυρίως η Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, η Ζώνη Προστασίας του π.
Αλμυρού, και αγροτικές/κτηνοτροφικές ζώνες ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι σημαντικός
(270 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (680 άτομα) και ακόμα
περισσότερο της 500ετίας (890 άτομα).
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά στις πλημμύρες 20ετίας αλλά στις 100ετίας και 500ετίας κατακλύζονται
δύο βιομηχανίες του IPPC (παραγωγή κεραμικών).

Σελίδα 30

ΠΔΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ



Σελίδα 31

ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Γιαλιά έναντι πλημμυρών 
είναι ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και 
στην πλημμύρα 20ετίας.
Σε όλο το μήκος του π. Γιαλιά δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα
για την πλημμύρα 20ετίας. 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.
Οι υπερχειλίσεις για την πλημμύρα 20ετίας είναι ελάχιστες. Θίγονται μόνο
περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία και μικτή χρήση κατοικίας
(κατασκευές 2‐3 ορόφων) αλλά δεν κατακλύζεται καμία υφιστάμενη
κατοικία. Δεν κατακλύζονται γέφυρες και δρόμοι εκτός από τον οχετό στη
Χ.Θ. 1+428m (οδός Θεόδωρου Κολοκοτρώνη) αλλά μόνο το κατάστρωμα
του οδοστρώματος και τον κατάντη οχετό στη Χ.Θ. 0+176 (οδός Λεοντίου
Μαχαίρα) αλλά μόνο το κατάστρωμα του οδοστρώματος.
Κατακλύζονται κυρίως η Ζώνη Προστασίας του π. Γιαλιά καθώς και
οικιστικές ζώνες ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
ασήμαντος (10 άτομα), παραμένει ασήμαντος στην πλημμύρα 100ετίας (30
άτομα) και γίνεται σημαντικός στην πλημμύρα της 500ετίας (140 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά.

Σελίδα 32

ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ



Σελίδα 33

ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ‐ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Κομήτη έναντι πλημμυρών 
είναι ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και 
στην πλημμύρα 20ετίας.
Σε όλο το μήκος από το ανάντη όριο μέχρι το κατάντη όριο δεν
παρουσιάζονται προβλήματα πλημμυρών άξια λόγου για την πλημμύρα
20ετίας. Τα κλειστά τμήματα παραλαμβάνουν την παροχή χωρίς
υπερχειλίσεις στις εισόδους τους. Οι υπόλοιποι οχετοί κατακλύζονται.
Για τις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας η εικόνα είναι σαφώς
δυσμενέστερη από αυτή της πλημμύρας Τ20 με το σημαντικό
χαρακτηριστικό ότι πλέον υπάρχουν υπερχειλίσεις στην είσοδο των
κλειστών τμημάτων και η υπερχειλίζουσα παροχή διοδεύεται επιφανειακά
κατά μήκος του κλειστού τμήματος. Η έκταση όμως της πλημμύρας δεν
περιλαμβάνει σημαντικές επιφάνειες και οι επιδράσεις είναι σχετικά
μικρές..
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές περιοχές κυρίως (ακόμα και αν φαίνεται
ότι καλλιεργούνται) και κάποιες αγροτικές εκτάσεις.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
ασήμαντος (10 άτομα), παραμένει ασήμαντος στην πλημμύρα 100ετίας (30
άτομα) και στην πλημμύρα της 500ετίας (50 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά.

Σελίδα 34

ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ‐ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
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Εφαρμογή 2D μοντέλου

2D Models

1D Models
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Εφαρμογή 2D μοντέλου (συν.)

Πλευρικοί Σύνδεσμοι ΜΙΚΕ11 & ΜΙΚΕ21



Η αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας περιλαμβάνει σειρά 
βημάτων:
– Υδρολογικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό ακραίων φαινομένων 

(έντασης/διάρκειας βροχής με περίοδο επαναφοράς ως άνω)
– Αναλύσεις βροχής‐απορροής για τον προσδιορισμό των πλημμυρικών 

υδρογραφημάτων (αναμενόμενες παροχές) από τις παραπάνω βροχές
– Αναλύσεις διόδευσης της πλημμύρας, δηλαδή αξιολόγηση της ζώνης 

κατάληψης και των κατά τόπους χαρακτηριστικών της (π.χ. βάθος)
– Εκτιμήσεις για την τρωτότητα των διαφόρων χρήσεων στη πλημμύρα, 

δηλαδή την ευαισθησία τους στη πλημμύρα.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα υπάρχουν παραδοχές και 
αβεβαιότητες, οπότε και το τελικό αποτέλεσμα ενέχει  αβεβαιότητα

Σελίδα 37

Αβεβαιότητες



Σας ευχαριστούμε


