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Για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των επιπτώσεών τους 
καταρτίζεται ΣΔΚΠ (6ετές). Το Σχέδιο ενσωματώνει όλα τα στάδια 
προσέγγισης του προβλήματος  Στρατηγικό εργαλείο για: 

εντοπισμό των περιοχών με τον υψηλότερο κίνδυνο 
πλημμύρας,  διαθέσιμοι πόροι  αξιοποιούνται όπου υπάρχει 
μεγαλύτερη ανάγκη (Προκαταρκτική Αξιολόγηση ‐ Iστορικές 
Πλημμύρες – Πιθανές μελλοντικές πλημμύρες )

καλύτερη κατανόηση του κινδύνου πλημμύρας (Χάρτες 
Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας)

τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας (Αξιολόγηση Κινδύνου)

διαχείριση κινδύνου με τρόπο που να μεγιστοποιούνται τα 
οφέλη στις κοινότητες και στο περιβάλλον (Ιεραρχημένο 
Πρόγραμμα Μέτρων)

Σελίδα 2

Tο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1/2)



Στρατηγικός στόχος του ΣΔΚΠ η μείωση των κινδύνων από 
πλημμύρες μέγιστα δυνατά οφέλη στο ανθρωπογενές 
και φυσικό περιβάλλον, με τρόπο οικονομικά εφικτό

Στόχοι και μέτρα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες, κατά 
περίπτωση 

Με την έγκριση του ΣΔΚΠ το πρόγραμμα μέτρων αποτελεί το 
βασικό άξονα των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν 
κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2016‐2021) για 
την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου

Το ΣΔΚΠ αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης

Σελίδα 3

Tο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2/2)



Πλημμύρες = φυσικά φαινόμενα αδύνατον να προληφθούν (κλιματική 
αλλαγή + ανθρώπινες δραστηριότητες) 

διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο

μειώνουμε τις αρνητικές συνέπειες που  συνδέονται με τις πλημμύρες 

+
όπου μπορούμε μειώνουμε την πιθανότητα πλημμύρας

Kίνδυνος Πλημμύρας  = συνδυασμός : 
πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα (επικινδυνότητα), και 
δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, το
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές
δραστηριότητες

Σελίδα 4

Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας 
Οδηγία 2007/60/ΕΚ (1/2)



Kίνδυνος = Επικινδυνότητα *  Δυνητικές συνέπειες 
(Έκθεση * Τρωτότητα * Aξία αποδεκτών)

Όπου :

Επικινδυνότητα Πλημμύρας = η δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας 
συγκεκριμένης πιθανότητας υπέρβασης σε συγκεκριμένο χώρο

Έκθεση = η ύπαρξη στοιχείων του ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος μέσα σε ζώνη πλημμύρας (Αποδέκτες)

Τρωτότητα = η τάση όσων εκτίθενται να υφίστανται ζημιές όταν 
συμβαίνει πλημμύρα. Καθορίζεται από την προσαρμοστικότητα των 
αποδεκτών 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

H μείωση της τρωτότητας =  βασική παράμετρος για την  αντιμετώπιση 
των κινδύνων πλημμύρας

Σελίδα 5

Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας 
Οδηγία 2007/60/ΕΚ (1/2)



Μείωση της «Επικινδυνότητας Πλημμύρας»
Περιορισμός της «Έκθεσης (exposure)» στην πλημμύρα 
Μείωση της «Τρωτότητας (vulnerability)» στην πλημμύρα

Σελίδα 6

Γενικοί Στόχοι ΔΚΠ



Οι Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εξειδικεύτηκαν για 
την Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη ότι : 
Κυρίως πλημμύρες από ρέματα (Fluvial Floods) με χαρακτηριστικά 
ταχυπλημμύρας (flash flood)
Συχνά αίτια πλημμυρών ο περιορισμός/κατάργηση της κοίτης των 
ρεμάτων, οι συχνές περιορισμένης παροχετευτικότητας οδικές 
διαβάσεις και τα κλειστά τμήματα
Θίγονται κυρίως ζώνες κατοικίας, περιορισμένες εμπορικές 
δραστηριότητες και σε κάποιες ΠΔΣΚΠ βιομηχανικές χρήσεις
Ανεπάρκεια διαθέσιμων ποσοτήτων νερού (επηρεάζει την 
πολιτική διαχείρισης των έργων ταμίευσης)
Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα, του αναγλύφου και του 
μεγέθους της Κύπρου υπάρχουν ισχυροί περιορισμοί ως προς τις 
χρήσεις γης και την αξιοποίηση των εδαφών (πολιτική χρήσεων 
γης)

Σελίδα 7

Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης ΚΠ (1/4)



Στόχος Α: Μείωση της Επικινδυνότητας ώστε να εξασφαλίζεται, όπου
είναι δυνατόν, σε ήδη ανεπτυγμένες περιοχές ή σε νέες
περιοχές ανάπτυξης (υπό προγραμματισμό) προστασία έναντι
πλημμύρας πιθανότητας εμφάνισης 20έτη

Ο στόχος εξειδικεύεται στους άξονες προτεραιότητας :
Α1: Ανάσχεση υδάτων, όπου είναι δυνατόν, σε θέσεις ανάντη ή 

εντός ΠΔΣΚΠ (κατασκευή αναβαθμών και ταμιευτήρων 
ανάσχεσης, ρύθμιση ταμιευτήρων)

A2: Προστασία, φυσική αποκατάσταση και αύξηση 
παροχετευτικότητας υδατορευμάτων (αντιπλημμυρικά έργα, 
έργα καθαρισμού, αποκατάσταση συνέχειας υδατορεμάτων)

Σελίδα 8

Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης ΚΠ(2/4)



Στόχος Β : Μείωση της Έκθεσης στην Πλημμύρα στις νέες περιοχές
ανάπτυξης αστικών περιοχών, με αποφυγή περαιτέρω
εντατικοποίησης χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου των
20ετών και εγκατάστασης ευαίσθητων και ρυπογόνων
χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου των 100 ετών

Ο στόχος εξειδικεύεται στους άξονες προτεραιότητας :
Β1: Χωροταξική Ανάπτυξη με μείωση της έκθεσης στην πλημμύρα

των κοινωνικών υποδομών και των ρυπογόνων χρήσεων εντός
του πλημμυρικού πεδίου 100ετίας.

B2: Αποφυγή περαιτέρω αναβάθμισης πολεοδομικών ζωνών προς
όφελος της ανάπτυξης εντός του πλημμυρικού πεδίου 20ετίας.

B3: Πολεοδομική Ανάπτυξη με μείωση της έκθεσης στην
πλημμύρα των κοινωνικών υποδομών και των ρυπογόνων
χρήσεων εντός του πλημμυρικού πεδίου 100ετίας

Σελίδα 9

Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης ΚΠ (3/4)



Στόχος Γ : Μείωση της Τρωτότητας στην πλημμύρα όλων των 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται εντός των ΠΔΣΚΠ

Ο στόχος εξειδικεύεται στους άξονες προτεραιότητας : 
Γ1: Προσαρμογή νέων κατασκευών εντός πλημμυρικού πεδίου 20

ετών, ώστε να είναι ανθεκτικές σε συνθήκες πλημμύρας
Γ2: Bελτίωση της γνώσης για τον πλημμυρικό κίνδυνο και τους

μηχανισμούς πλημμύρας για όλες τις πιθανές πλημμύρες
Γ3: Αύξηση της ετοιμότητας για προστασία υφιστάμενων ευαίσθητων

κοινωνικών υποδομών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων εντός
πλημμυρικού πεδίου 100 ετών, ώστε να μπορούν να
αντιμετωπίσουν συνθήκες πλημμύρας

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

Γ5: Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων
περιοχών

Σελίδα 10

Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης ΚΠ (4/4)



Τα μέτρα περιλαμβάνουν: 
Οριζόντιες δράσεις για το σύνολο της Κύπρου, και  
Στοχευμένες δράσεις/έργα σε ΠΔΣΚΠ, που προέκυψαν από την 
αξιολόγηση του κινδύνου πλημμύρας

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως: 
νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις,
δράσεις για την αύξηση της γνώσης, την ανάπτυξη της πληροφορίας και 
την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην διαχείριση και αντιμετώπιση 
του πλημμυρικού κινδύνου 
δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού και των φορέων
μη δομικές παρεμβάσεις (π.χ. μέτρα για τον καθορισμό των χρήσεων 
γης)
παροχή οικονομικών κινήτρων για ανάληψη δράσεων από τους ιδιώτες 
που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου πλημμύρας. 
μελέτες και κατασκευές φυσικών τρόπων αντιμετώπισης της πλημμύρας 
(Νatural Flood Management Methods)
τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας

Σελίδα 11

Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης ΚΠ (1/4)



Τα μέτρα καλύπτουν τους τέσσερεις Άξονες Δράσης για τη ΔΚΠ που 
ορίζονται από την Οδηγία και τα Κατευθυντήρια Κείμενα οι οποίοι είναι: 

Σελίδα 12

Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης ΚΠ (2/4)

Άξονας Δράσης Περιγραφή

Πρόληψη

Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με :
• αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανιών σε ζώνες
πλημμύρας

• προσαρμογή των αποδεκτών στον πλημμυρικό κίνδυνο και
ενσωμάτωση του πλημμυρικού κινδύνου στα μελλοντικά σχέδια
ανάπτυξης

• προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης

Προστασία Λήψη μέτρων, κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών, για τη
μείωση της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα σε συγκεκριμένες
περιοχές.

Ετοιμότητα
Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και για το πώς πρέπει
να αντιδράσουν σε επεισόδια πλημμύρας; σχέδια και μέτρα
έκτακτης ανταπόκρισης σε περίπτωση πλημμύρας

Αποκατάσταση Επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατό και
μετριασμός κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στον πληγέντα
πληθυσμό.



Σελίδα 13

Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης ΚΠ (3/4)

Άξονας ΔΚΠ
Αριθμός μέτρων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Πρόληψη 6 0

Προστασία 16 8

Ετοιμότητα  3 2

Αποκατάσταση 3 0

Σύνολο 
28 10

38



Το Σχέδιο Διαχείρισης : 

Καθορίζει τους φορείς υλοποίησης των μέτρων 

Εκτιμά το κόστος των μέτρων

Εντοπίζει τις συνέργειες με τους στόχους της ΟΠΥ και 
καθορίζει τις ενέργειες για το συντονισμό των δύο 
Οδηγιών

Αξιολογεί την αποδοτικότητα και ιεραρχεί τα μέτρα

Προσδιορίζει το χρόνο υλοποίησης των μέτρων

Προσδιορίζει τις διαδικασίες παρακολούθησης της 
εφαρμογής τους

Σελίδα 14

Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης ΚΠ (4/)



Σελίδα 15

Oριζόντια Μέτρα Πρόληψης

Ενσωμάτωση πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό (προσαρμογή χρήσεων γης)
Εξασφάλιση Ζώνης Προστασίας στα υδατορεύματα (χώρος 
στο ποτάμι)
Θεσμοθέτηση Στρατηγικών Σχεδίων διαχείρισης ομβρίων 
υδάτων (έγκαιρος ορθός σχεδιασμός)
Διερεύνηση δυνατότητας οικονομικής υποστήριξης 
ιδιωτικής προστασίας από πλημμύρες (ατομική 
προστασία)
Ανάπτυξη διαδραστικών Χαρτών Επικινδυνότητας και 
Κινδύνων Πλημμύρας (ανάπτυξη γνώσης)
Διασφάλιση ποιότητας μελετών διαχείρισης ομβρίων 
υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων (ορθός σχεδιασμός)



Σελίδα 16

Oριζόντια Μέτρα Προστασίας (1/2)

Δράσεις για την ανάσχεση των πλημμυρών: 

Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση 
πλημμυρών

Έργα εμπλουτισμού και ανάσχεσης στις κοίτες των ποταμών

Δράσεις μείωσης των απορροών σε αστικές περιοχές: 

Διάθεση ομβρίων ιδιοκτησιών σε απορροφητικούς λάκκους

Προώθηση πρακτικών μείωσης απορροών από ιδιοκτησίες 
(κυρίως μεγάλες αναπτύξεις) 

Προώθηση πρακτικών μείωσης και διαχείρισης απορροών από  
δημόσιους χώρους

Οικονομικά κίνητρα σε ιδιώτες για εφαρμογή συστημάτων 
μείωσης απορροών και συστημάτων αξιοποίησης ομβρίων



Σελίδα 17

Oριζόντια Μέτρα Προστασίας (2/2)

Δράσεις προστασίας/αναβάθμισης υδατορευμάτων:
Κατάρτιση και θεσμοθέτηση κανονισμού ετήσιων εργασιών 
καθαρισμού ρεμάτων
Προστασία υδατορευμάτων από ανεξέλεγκτες χρήσεις
Προώθηση τεχνικών συγκράτησης φερτών υλών στα 
υδατορεύματα
Αποκατάσταση συνέχειας υδατορευμάτων
Φυσική αποκατάσταση και αναβάθμιση υδατορευμάτων (ΠΔΣΚΠ 
C01, C02, C04, C05, C06, C07, C09, C10, C12, C13, C16 C18, C19)
Εξορθολογισμός διάνοιξης διαβάσεων (ιδιωτικών και δημόσιων 
πάνω από τα ρέματα) 

Εποπτεία και συντονισμός εκτέλεσης και συντήρησης 
αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποχέτευσης ομβρίων

Θεσμοθέτηση προγράμματος καθαρισμού έργων αποχέτευσης 
ομβρίων



Σελίδα 18

Oριζόντια Μέτρα Ετοιμότητας

Βελτίωση μηχανισμού προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά 
και πλημμυρικά φαινόμενα

Ενημέρωση Σχεδίων Αντιμετώπισης Ακραίων Καιρικών 
Φαινομένων με τα αποτελέσματα των Χαρτών 
Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης Φορέων, Τοπικών Αρχών 
και Κοινοτήτων έναντι πλημμυρικού κινδύνου. Ενημέρωση 
για: 

σημασία ρεμάτων

πλημμυρικές ζώνες

τρόπους προστασίας με ιδιωτικά μέσα



Σελίδα 19

Oριζόντια Μέτρα Αποκατάστασης

Ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών από πλημμύρες

Καταγραφή αποτυπωμάτων πλημμύρας για 
καλύτερη γνώση του φαινομένου και βελτίωση 
των μηχανισμών αντιμετώπισης/αποκατάστασης

Προώθηση ιδιωτικής ασφάλισης έναντι 
πλημμύρας
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Ειδικά Μέτρα (1/2)
ΠΔΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ:
Μηχανισμός προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και πλημμυρικά
φαινόμενα (συνδυασμός καταιγίδας και υψηλής στάθμης ταμιευτήρα
Ταμασσού) στους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμειας

ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ:
Επικαιροποίηση μελέτης και προώθηση υλοποίησης έργων
αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορεύματος
παραπόταμου Μέρικα για την εξασφάλιση της
αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής (Μελέτη)

ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ‐ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ:

Ρύθμιση εκροών λίμνης Παραλιμνίου για την εξασφάλιση
προστασίας γύρω από τη λίμνη έναντι πλημμύρας 100ετίας
(ανακατασκευή θυροφράγματος)
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Ειδικά Μέτρα (2/2)

ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ‐ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ: 
Αναβάθμιση οδικών διαβάσεων π. Αραδίππου (γέφυρες επί των 
οδών Μόδιστου Παντελή, Μεσολογγίου και Παύλου Μελά) για 
την εξυπηρέτηση της πλημμύρας 50ετίας (Κατασκευή)
Κατασκευή αντιπλημμυρικών φραγμάτων Αραδίππου 
(Αρχάγγελος και Καμμίτσης) με σκοπό την ανάσχεση της 
πλημμυρικής αιχμής και την προστασία από  πλημμύρες

ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ: 
Διευθέτηση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Καμαρών και 
διαχείριση ποταμού με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία 
(Μελέτη)



Σας ευχαριστούμε


