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ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της μη τεχνικής περίληψης, είναι να καταστήσει τα καίρια θέματα και πορίσματα της 

στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης προσβάσιμα και ευκόλως κατανοητά στο το ευρύ κοινό 

καθώς και στους φορείς λήψης αποφάσεων. Η περίληψη μπορεί να αποτελεί μέρος της 

μελέτης, μπορεί όμως επίσης να διατίθεται σε ξεχωριστό τεύχος για να διασφαλίζεται 

ευρύτερη διάχυση.  

Το παρόν Κεφάλαιο, περιλαμβάνει την μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που 

συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης ΣΠΜ αλλά και των αποτελεσμάτων και πορισμάτων 

της. 

Η μη τεχνική περίληψη είναι διαθέσιμη σε ανεξάρτητο, του κυρίως σώματος της ΣΠΜ, τεύχος.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο 1 της ΣΜΠΕ για το 1
ο
 ΣΔΚΠ αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τις Μελέτες. 

Συγκεκριμένα, η σύμβαση που αφορά στο έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την 

Κατάρτιση του 2
ου

 Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την 

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

Πλημμύρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» ανατέθηκε από το Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

μετά από τον ανοικτό διαγωνισμό ΤΑΥ 10/2014 στην Κοινοπραξία μας ΛΔΚ Σύμβουλοι 

Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. και ECOS Μελετητική Α.Ε. και υπεγράφη την 

18.5.2015 στην Κύπρο.  

Η παραπάνω σύμβαση συνοδεύεται από: 

 τους Γενικούς Όρους 

 τους Ειδικούς Όρους, και 

 τους Όρους Εντολής (προδιαγραφές) 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά: 

 Στην κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 

(ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου. 

 Στην αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας και Λειψυδρίας της 

Κύπρου. 

 Στην κατάρτιση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) 

της Κύπρου. 

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΠΕ) 

Έννοια της ΣΠΕ 

Η έννοια της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά τη φάση του προγραμματισμού 

(κατάρτιση σχεδίων – προγραμμάτων, οργανωμένων συνόλων έργων, δραστηριοτήτων και 

παρεμβάσεων), προέκυψε καθώς διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση και η προσπάθεια εξάλειψης ή 
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περιορισμού των επιπτώσεων σε επίπεδο έργων και δραστηριοτήτων, δεν ήταν πάντοτε 

δυνατόν να εκπληρώσουν τους σκοπούς της δηλαδή να προστατεύσουν επιτυχώς το 

περιβάλλον.  

Οδηγία 2001/42/ΕΚ & Ενσωμάτωση στην Κυπριακή νομοθεσία 
(Νόμος Αρ. 102(Ι)/2005) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη διαδικασία της ΣΠΕ, εφαρμόζοντας στην πράξη τις, 

διατυπωμένες σε επίπεδο πολιτικής, δεσμεύσεις για υψηλού επιπέδου προστασία του 

περιβάλλοντος με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27
ης

 Ιουνίου 2001 (Επ. Εφ. L 197/21.7.2001 σ. 30–37).  

Συνοπτικά, η Οδηγία 2001/42/ΕΚ («Οδηγία ΣΠΕ» εφεξής), θέτει ένα διπλό στόχο: 

i. Η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και  

ii. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιμασία και υιοθέτηση 

σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης. 

Τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας ΣΠΕ που προβλέπονται στην Οδηγία είναι: 

 Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω μιας επιστημονικής 

μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο 

σχέδιο ή πρόγραμμα, 

 Η διαβούλευση με τους πολίτες και τα όμορα κράτη – μέλη, 

 Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και 

διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή προγράμματος, 

 Η παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του 

σχεδίου ή προγράμματος. 

Η Οδηγία έχει μεταφερθεί στο Κυπριακό Δίκαιο με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο (Αρ. 102(Ι)/2005), ο οποίος 

έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29.7.2005. Η παρούσα 

Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΣΠΜ) περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, σύμφωνα με 

τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο 102(Ι) του 2005, για την εκτίμηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων. 
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1.3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΔ) 

Οδηγία Πλαίσιο περί αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ) 

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

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

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

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

Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμους του 2010 και 

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

Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας). 

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

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

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

Εσωτερικών. 

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

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

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

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

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

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

Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί 

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

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 

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

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

στην Κύπρο, προνοεί για την εφαρμογή της ΟΠΥ στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του 

Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας. 

Εφαρμογή της Οδηγίας στην Κύπρο 

Η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία 

κύρια στάδια: 

Στάδιο 1: α)   Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) 

                                                      
1
 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23

ης
 Οκτωβρίου για την 

Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας. 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
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 β)  Καθορισμό των Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΠΔΣΚΠ) με βάση την ΠΑΚΠ. Οι Περιοχές Πλημμύρας αφορούν περιοχές στις 

οποίες υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι 

πλημμύρας. 

Στάδιο 2: 

 

Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων 

Πλημμύρας για τις ΠΔΣΚΠ. 

Στάδιο 3: 

 

Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τις ΠΔΣΚΠ  

Όπως αναφέρθηκε, η Κυπριακή Δημοκρατία ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

ήδη μεταφέρει τις πρόνοιες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο Κυπριακό δίκαιο με τους σχετικούς 

εναρμονιστικούς νόμους και σημειώνεται ότι έχουν υλοποιηθεί τα δυο πρώτα στάδια της 

Οδηγίας και με την παρούσα σύμβαση ολοκληρώνεται το 3
ο
 Στάδιο.  

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), με την από 20/01/2011 Σύμβαση 

(ΥΥ&Υ 1/2010), σε εφαρμογή του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου 

Άρθρου 6 του εναρμονιστικού νόμου Ν 70(Ι)/2010, έχει εκπονήσει την Προκαταρκτική 

Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ), δηλαδή το Στάδιο 1 α. Με την ίδια σύμβαση, 

το ΤΑΥ, εφάρμοσε το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το αντίστοιχο Άρθρο 6 του 

εναρμονιστικού νόμου Ν 70(Ι)/2010 και καθόρισε 19 ΠΔΣΚΠ στις οποίες, με βάση τα 

αποτελέσματα της μελέτης ΠΑΚΠ, υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν σοβαροί δυνητικοί 

κίνδυνοι πλημμύρας (Στάδιο 1 β). Επιπρόσθετα, το ΤΑΥ, με την από 3/09/2012 Σύμβαση 

(ΤΑΥ 1/2012) εφάρμοσε το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το αντίστοιχο 

άρθρο 7 του εναρμονιστικού νόμου Ν 70(Ι)/2010 στις 19 ΠΔΣΚΠ, που είχαν προσδιοριστεί και 

κατάρτισε για κάθε περιοχή: α) Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και β) Χάρτες Κινδύνου 

Πλημμύρας (Στάδιο 2). 

Η κατάρτιση του ΣΔΚΠ για τις 19 ΠΔΣΚΠ αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και 

επί αυτού γίνεται η εκτίμηση των επιπτώσεων σε στρατηγικό. Στον ακόλουθο πίνακα και στο 

ακόλουθο σχήμα παρουσιάζονται οι περιοχές δυνητικού σοβαρού κινδύνου πλημμύρας. 

 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/61E183C48ADEC795C2257DCF0032DD7C/$file/Odigia_nomos_plimiron_March_15.pdf?openelement
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Πίνακας 1: Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΗΚΟΣ (km) 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ (km
2
) 

1 CY-APSFR01 Πεδιαίος 

Από το Πολιτικό μέχρι και Δήμο 

Λευκωσίας Λευκωσίας 25.30 118.50 

2 CY-APSFR02 Κλήμος Έγκωμη, Αγ. Δομέτιος Λευκωσίας 5.74 15.00 

3 CY-APSFR03 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσίας 3.25 11.70 

4 CY-APSFR04 Καλόγερος 

Στρόβολος και Βιομηχανική περιοχή 

των Λατσιών Λευκωσίας 5.62 30.20 

5 CY-APSFR05 

Μερίκας και Παραπόταμοι 

Κουτής και Κατούρης Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς  Λευκωσίας 5.68 54.90 

6 CY-APSFR06 Αλμυρός - Άλυκος Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού Λευκωσίας 7.74 76.90 

7 CY-APSFR07 

Ποταμός εισροής και Λίμνη 

Παραλιμνίου Παραλίμνι Αμμοχώστου 3.29 13.30 

8 CY-APSFR08 Γιαλιάς Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι Λευκωσίας 5.81 101.80 

9 CY-APSFR09 Ποταμός Ορμήδειας Ορμήδεια Λάρνακα 4.95 24.80 

10 CY-APSFR10 

Αρχάγγελος-Καμίτσης και 

Παραπόταμος Αραδίππου-Λιβάδεια Λάρνακα 11.30 97.40 

11 CY-APSFR11 Ποταμός Καμάρων  Καμάρες Λάρνακας Λάρνακα 6.64 44.70 

12 CY-APSFR12 Κοσιηνάς  Μεσόγη, Πάφος, Χλώρακας Πάφου 8.77 13.60 

13 CY-APSFR13 Λιμνάρκα Πόλη της Πάφου Πάφου 3.38 15.70 

14 CY-APSFR14 Ποταμός της Γερμασόγειας Γερμασόγεια Λεμεσού 6.07 172.30 

15 CY-APSFR15 

Ποταμός Βαθιάς και 

Παραπόταμος Βαθιά 

Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος και 

Ανατολική περιοχή Λεμεσού Λεμεσού 11.75 21.30 
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A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΗΚΟΣ (km) 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ (km
2
) 

16 CY-APSFR16 

Νέα και παλιά κοίτη ποταμού 

Γαρύλλη 

 Πολεμίδια, Λεμεσός (4 Αγ. Αντώνιος 

και Καρνάγιο) Λεμεσού 9.68 103.50 

17 CY-APSFR17 Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας Ύψωνας Λεμεσού 3.75 14.20 

18 CY-APSFR18 Κομήτης Αστρομερίτης Λευκωσίας 3.59 5.10 

19 CY-APSFR19 

Αργάκι του Βασιλικού στην 

Πάφο Πόλη της Πάφου Πάφου 7.78 5.50 

  ΣΥΝΟΛΟ 140.10 940.40 
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Χάρτης 1: Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας στην Κύπρο  
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Αντικείμενο Προτεινόμενου Σχεδίου (ΣΔΚΠ) 

Σύμφωνα με την εναρμονιστική νομοθεσία:  

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

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

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που 

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

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

από πλημμύρες καταρτίζονται Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο 

Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού, με βάση τους Χάρτες Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας. Τα Σχέδια εστιάζουν στη μείωση των δυνητικών αρνητικών 

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

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

πιθανοτήτων πλημμύρας (Άρθρο 8(1)). 

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

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

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

 το κόστος και τα οφέλη,  

 την έκταση της πλημμύρας,  

 τους ποταμούς, διόδους και περιοχές αποστράγγισης των πλημμυρών με δυνατότητα 

συγκράτησης των πλημμυρών, όπως οι φυσικές πλημμυρικές περιοχές,  

 τους περιβαλλοντικούς στόχους του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων 

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

 τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων 

 το χωροταξικό σχεδιασμό  

 τη χρήση της γης  

 τη διαφύλαξη της φύσης· 

 τη ναυσιπλοΐα, όπου υπάρχει, και 

 τις λιμενικές υποδομές  

5. Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας καλύπτει όλες τις πτυχές της 

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

 Πρόληψη 

 Προστασία  

 Ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και των 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. 
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Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας δύναται επίσης να περιλαμβάνει την 

προώθηση αειφόρων συστημάτων αποστράγγισης, βέλτιστων πρακτικών χρήσης γης και 

την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας. 

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

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

τοπικών αρχών και διαβουλεύεται με κάθε  κρατική υπηρεσία, οργανισμό δημόσιου 

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

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

κινδύνων πλημμύρας (Άρθρο 10(1)).  

7. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 

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

τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που τυχόν προκαλούνται από την 

εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, με σκοπό τον έγκαιρο 

εντοπισμό τους και τη λήψη τυχόν αναγκαίας επανορθωτικής δράσης για την 

αντιμετώπισή τους (Άρθρο 11). 

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

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

Δράσης για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας όπως φαίνεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 2).  

Πίνακας 2: Άξονες Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ 

Περιγραφή 

Πρόληψη 

Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με :  

1. αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανικών κτιρίων σε 

ζώνες πλημμύρας 

2. προσαρμογή των αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου και 

ενσωμάτωση του πλημμυρικού κινδύνου στα μελλοντικά σχέδια 

ανάπτυξης 

3. προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης (π.χ. χώροι πρασίνου, 

ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) 

Προστασία 

Λήψη μέτρων, κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών, για τη 

μείωση της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα σε 

συγκεκριμένες περιοχές. 

Ετοιμότητα 

Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και για το πώς πρέπει 

να αντιδράσουν σε επεισόδια πλημμύρας; σχέδια και μέτρα 

έκτακτης ανταπόκρισης σε περίπτωση πλημμύρας. 

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

Πηγή : CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΤΟΧΟΙ – ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2.1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ 

Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας μέχρι σήμερα αφορά 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». 

Σύμφωνα το ισχύον θεσμικό για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας καθορίζονται στόχοι 

που εστιάζουν : 

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

 στην ανθρώπινη υγεία, 

 το περιβάλλον, 

 την πολιτιστική κληρονομιά, και 

 τις οικονομικές δραστηριότητες , και/ή 

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

Η Οδηγία 2007/60 δεν εξειδικεύει τους στόχους των ΣΔΚΠ ούτε δίνει και συγκεκριμένο 

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

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

συμπεριλάβουν στα ΣΔΚΠ. Υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν υψηλοί στόχοι που η 

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

Πλημμύρας. 

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

είναι τα εξής :  

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

αντικειμενικότητα ενώ το αποκεντρωμένο επίπεδο έχοντας καλύτερη γνώση των τοπικών 

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

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

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

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

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

αποφασίζονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. 

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

επίπεδο, ή/και διαφοροποίηση ανά επαρχία ή δήμο ή ΠΣΔΚΠ) 

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

ευαισθητοποίησης των κατοίκων σε θέματα κινδύνου πλημμύρας) ή σε συγκεκριμένους 

αποδέκτες (π.χ. προστασία συγκεκριμένων ευαίσθητων χρήσεων)  

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

υιοθετηθούν προσεγγίσεις ποσοτικοποίησης, ιεράρχησης και κατάρτισης 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων (χρησιμοποιώντας δείκτες αξιολόγησης). Τα 

περισσότερα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους στόχους με βάση ποιοτικά κριτήρια. 

11. Διαδικασία οριστικοποίησης των στόχων ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με 

τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς. 

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

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

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

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

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

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

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

για τα Ύδατα. 

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

επηρεάζονται από τους στόχους διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (κοινωνικοί, 

οικονομικοί παράμετροι κα προτεραιότητες σε κάθε ΠΣΔΚΠ). 

Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα κείμενα τεκμηρίωσης του σχεδίου, στην 

ΠΛΑΠ Κύπρου τίθενται παρακάτω γενικοί στόχοι που αφορούν :  

 στη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας  

 στον περιορισμό της έκθεσης στην πλημμύρα 

 στη μείωση της τρωτότητας στην πλημμύρα 

 

2.2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΟΠΥ και ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Η κατάρτιση του 1
ου

 Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρων της Κύπρου έλαβε υπόψη και 

είναι εναρμονισμένη με τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από τα ακόλουθα ευρωπαϊκά 

και εθνικά σχέδια – προγράμματα: 
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 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2014 

– 2020» 

 Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΣΑΑ) 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Θάλασσα 2014 – 2020 

 Σχέδιο Αφαλατώσεων (ΣΑΦ) 

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης 

 Σχέδιο Διαχείρισης για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα 

 Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 

 Το σχέδιο προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή 

 Σχέδιο Δράσης Προώθησης ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων εντός της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου – 

Στρατηγικό Σχέδιο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

 Πρόγραμμα Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών της Κύπρου (CAMP Cyprus) 

Ειδική μνεία γίνεται για τη συσχέτιση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) και της 

Οδηγίας για τις πλημμύρες. Οι συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των δύο Οδηγιών έχουν 

ληφθεί υπόψη στην κατάστρωση των μέτρων του παρόντος προγράμματος με στόχο τη 

μεγιστοποίηση των αμοιβαίων συνεργιών και την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων μεταξύ 

των δύο Οδηγιών. Ειδικότερα, ο συντονισμός έλαβε χώρα για την επίτευξη των ακόλουθων:  

 την αποφυγή επικαλύψεων και συγκρούσεων αρμοδιοτήτων,  

 τη μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων και τη 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).  

 την ικανοποίηση της σύγχρονης απαίτησης για την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης 

στη διαχείριση των υδατικών πόρων.  
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2.3. ΔΙΕΘΝΗ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιπρόσθετα, η κατάρτιση του 2
ο
 Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της 

Κύπρου καθώς και η εκπόνηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης έλαβε υπόψη και 

συσχετίστηκε με τα ακόλουθα Σχέδια: 

 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΠΔΣ) Ελλάδα – Κύπρος 

 Διεθνείς παρεμβάσεις – υποχρεώσεις 

Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά τις διεθνείς παρεμβάσεις – υποχρεώσεις λήφθηκαν 

υπόψη οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Πρωτόκολλο του Κιότο και Ευρωπαϊκές αποφάσεις για τις 

ακόλουθες παραμέτρους:  

Ύδατα  

o Η Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως»  

o Η Οδηγία 80/778/ΕΟΚ «περί της ποιότητας του πόσιμου νερού»  και η Οδηγία 

98/83/ΕΚ με την οποία αντικαταστάθηκε, σχετικά με την ποιότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης. 

o Η Οδηγία 96/82/ΕΚ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 

σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες» («SEVESO II»)  

o Η Οδηγία 91/271/EOK «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων» 

o Η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης 

o Η Οδηγία 96/61/ΕΚ «σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της 

Ρύπανσης (Integrated Prevention Pollution Control, I.P.P.C.)»  

o Η Οδηγία 2006/118/ΕΚ για την προστασία των υπόγειων νερών από την 

ρύπανση και την υποβάθμιση  

o Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας 

Έδαφος 

o Οδηγία 86/278/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του 

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία 

Ατμόσφαιρα 

o Οδηγία-Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του 

αέρα του περιβάλλοντος 
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o Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 

αέρα για την Ευρώπη 

Κλίμα 

o Πρωτόκολλο του Κιότο (UNFCCC 1997) 

o Αποφάσεις 280/2004/ΕΚ και 2005/166/ΕΚ 

Χλωρίδα – Πανίδα – Βιοποικιλότητα 

o Απόφαση 93/626/ΕΟΚ σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική 

ποικιλομορφία 

o Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών 

o Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας 

Πληθυσμός – Υγεία 

o Η Στρατηγική για το Περιβάλλον και την Υγεία που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το 2003 έχει σαν κύριο στόχο την μείωση των ασθενειών που 

προκαλούνται από περιβαλλοντικά αίτια στην Ευρώπη. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΔΚΠ 

3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΡΩΝ 1
ου

 ΣΔΚΠ 

Στο κεφάλαιο 4 της ΣΜΠΕ (περιγραφή 1
ου

 ΣΔΚΠ), όπου περιγράφεται η διαμόρφωση της 

πρότασης του προγράμματος μέτρων, εξετάστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα: 

- Τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ  

- Την αξιολόγηση των αιτίων των πλημμυρών σε κάθε ΠΔΣΚΠ και συνολικά σε επίπεδο 

ΠΛΑΠ Κύπρου 

- Tην αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας, έτσι όπως καταγράφονται σε κάθε ΠΔΣΚΠ 

και συνολικά σε επίπεδο ΠΛΑΠ Κύπρου 

- Του στόχους της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο ΠΛΑΠ Κύπρου και 

τους ειδικούς στόχους σε κάθε ΠΔΣΚΠ 

- Την υπάρχουσα αβεβαιότητα στην εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας (αβεβαιότητα όσον 

αφορά στον υπολογισμό της πλημμύρας, στην καταγραφή των θιγόμενων αποδεκτών και 

στην αξιολόγηση των επιπτώσεων) 

- Τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά, γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των ΠΔΣΚΠ και 

της λεκάνης απορροής αυτών 

- Τις υπάρχουσες χρήσεις γης, οικονομικές δραστηριότητες και τεχνικές υποδομές και τις 

τάσεις ανάπτυξης των ΠΔΣΚ και της λεκάνης απορροής αυτών 

- Τις υφιστάμενες πρακτικές Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που εφαρμόζονται σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο. Είναι σημαντικό τα υφιστάμενα αποτελεσματικά μέτρα ΔΚΠ να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα μέτρων του ΣΔΚΠ, ώστε να συνυπολογιστεί το όφελος από τη 

συνέχιση χρηματοδότησης των μέτρων αυτών. 

- Τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και τις υποδομές που υπάρχουν και που 

εναρμονίζονται με τους στόχους της ΔΚΠ. 

- Τα έργα και τις δράσεις που προγραμματίζονται σε κάθε ΠΔΣΚΠ και τα οποία μπορεί να 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΔΚΠ  

- Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους πόρους που μπορούν να αντληθούν από 

αυτά για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και την υλοποίηση συγκεκριμένων 

δράσεων 
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- Την γενικότερη πολιτική προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή και την ενσωμάτωση 

δράσεων για το σκοπό αυτό (αξιολόγηση συμβολής μέτρων στην προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή)  

- Τις γενικότερες πολιτικές της Κύπρου σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και 

τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό.   

- Τις πιθανές επιπτώσεις των μέτρων στο περιβάλλον και στους περιβαλλοντικούς στόχους 

της ΟΠΥ  

- Τις υπάρχουσες συνέργειες των μέτρων ΔΚΠ με άλλα μέτρα και δράσεις που στοχεύουν 

στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ειδικότερα στους στόχους της 

ΟΠΥ (πριμοδότηση μέτρων συμβατών με τους στόχους και τον δύο Οδηγιών -win-win 

μέτρα) 

- Τις επιπτώσεις που τα μέτρα μπορεί να έχουν στην οικονομία, στην κοινωνία και στο 

περιβάλλον. Εξετάζεται εάν οι επιπτώσεις είναι θετικές ή αρνητικές, το μέγεθος και η 

έκταση των επιπτώσεων (μπορεί η επίπτωση να επεκτείνεται πέραν των ορίων της 

ΖΔΥΚΠ) 

- Την αξιολόγηση των μέτρων ως προς την απόδοσή τους που γίνεται στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας 7 (η ιεράρχηση των μέτρων δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικά κριτήρια –η 

απόδοση των μέτρων πολλές φορές δεν είναι μετρήσιμη) 

- Τη διοικητική δομή της Κύπρου, τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση των φορέων που 

εμπλέκονται στη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. 

- Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 

 

3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 19 

ΠΔΚΠ 

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του πλημμυρικού κινδύνου στις 19 Περιοχές Δυνητικά 

Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας που ανέδειξε η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 

Πλημμύρας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, με βάση τα αποτελέσματα 

των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας που έχουν καταρτιστεί και την 

αξιολόγηση της κατάστασης από επί τόπου αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές. 

Επισημαίνεται η ύπαρξη αβεβαιοτήτων στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα 

αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, που οφείλεται 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. 
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ΠΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ 

Ο π. Πεδιαίος, στο τμήμα που αντιστοιχεί στη ΠΔΣΚΠ C01, εξασφαλίζει σήμερα ικανοποιητική 

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

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

να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να επιτευχθεί προστασία έναντι πλημμύρας 

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

πλημμύρας στην περίπτωση της ΠΔΣΚΠ C01 π. Πεδιαίος είναι η φυσική υπερχείλιση και η 

παρεμπόδιση της ροής που οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος 

καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών 

διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα. Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες 

προστασίας του π. Πεδιαίου εκατέρωθεν της κοίτης καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως 

περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων ενώ στο κατάντη τμήμα, εντός του αστικού 

ιστού της Λευκωσίας και του Στροβόλου υπάρχουν και εξαώροφες κατασκευές). Αυτό 

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

σημαντική για την αντιπλημμυρική προστασία των υπόλοιπων περιοχών.  

ΠΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ 

Ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας είναι μικρότερος της 

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

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

κλειστό, η δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις ώστε ο βαθμός προστασίας να αυξηθεί είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη. Ο μηχανισμός πλημμύρας στην περίπτωση της ΠΔΣΚΠ 

C02 π. Κλήμος είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλεται σε 

ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των 

εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα. Οι 

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

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

βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Δομετίου (στην κατάντη 

περιοχή του εξεταζόμενου τμήματος). 

ΠΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ 

Ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας είναι σαφώς μικρότερος 

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

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

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

τρόπο που στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί. Ο μηχανισμός πλημμύρας 

είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλονται σε ανεπάρκεια της 

διατομής της κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων 

τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). Οι χρήσεις που θίγονται είναι 



ΤΑΥ 10/2014 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Μη τεχνική Περίληψη  

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-11 

 

κυρίως οι ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων) καθώς και 

καλλιέργειες. 

ΠΣΚΠ C04_ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 

Ο βαθμός προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας είναι μικρότερος της 

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

κοίτης όπου υπάρχουν στενώσεις αυτής συνδυασμένες με ανυψώσεις της στάθμης ροής 

ανάντη από διαβάσεις (κυρίως οχετοί) περιορισμένης παροχετευτικότητας. Κατακλύζονται 

όλοι οι χαμηλοί οχετοί (ιρλανδικές διαβάσεις) αλλά όχι οι οδικές γέφυρες. Δεν κατακλύζεται ο 

χώρος στάθμευσης του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. Από τα ανάντη και έως τη γέφυρα της Α1 

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

πυκνή βιομηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα. Ο μηχανισμός πλημμύρας στην περίπτωση 

της ΠΔΣΚΠ C04 π. Καλόγερος είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που 

οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της 

διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

αντίστοιχα. Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας του π. Καλόγερου της 

κοίτης καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων). 

Κατακλύζονται επίσης σημαντικές επιφάνειες βιομηχανικών ζωνών κυρίως στα κατάντη του 

ρέματος.  

ΠΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ ΚΑΤΟΥΡΗΣ 

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

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

Στην πλημμύρα 20ετίας δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Ο μηχανισμός 

πλημμύρας, εφόσον συμβαίνει, στην περίπτωση της ΠΔΣΚΠ C05 π. Μέρικας είναι η φυσική 

υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατομής της 

κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων 

των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες 

προστασίας του π. Μέρικα καθώς και ζώνες κατοικίας, κυρίως περιοχές με μονοκατοικίες 

μέχρι δύο ορόφων. Κατακλύζονται επίσης κάποιες αγροτικές εκτάσεις. Ζώνες προστασίας δεν 

έχουν θεσμοθετηθεί για τους παραποτάμους Κούτη και Κατούρη.  

ΠΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ - ΑΛΥΚΟΣ 

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

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

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

πλημμύρας είναι μικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Σημαντικότερα προβλήματα 

παρουσιάζονται στο ανάντη τμήμα, ιδιαίτερα κατάντη της οδού Λεμεσσού και εντός του 

πυρήνα της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου, όπου, αφενός η κοίτη παρουσιάζει μαιανδρική 
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μορφή και αφετέρου παρουσιάζει πυκνή βλάστηση από καλάμια. Επιπλέον, ότι η 

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

μηχανισμός πλημμύρας στην περίπτωση της ΠΔΣΚΠ C06 π. Αλμυρός - Άλυκος είναι η 

φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατομής 

της κοίτης του ρέματος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων τεχνικών 

έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα. Οι χρήσεις που θίγονται, εκτός 

από τις ζώνες προστασίας των π. Αλμυρού και Άλυκου, είναι βιομηχανικές. Κατακλύζονται 

σημαντικές επιφάνειες βιομηχανικών ζωνών (Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β), κυρίως στα 

κατάντη της οδού Λεμεσού. Επίσης, κάποιες μικρές αγροτικές εκτάσεις θίγονται κυρίως στα 

σενάρια της 100ετίας και 500ετίας. Δεν επηρεάζονται καθόλου ζώνες κατοικίας. 

ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ-ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

O βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ 

C07_Ποταμός εισροής & λίμνη Παραλιμνίου είναι σαφώς μικρότερος της περιόδου 

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

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

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

κατακλύσεις στην πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας. 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 –το τμήμα αυτό δεν έχει ακόμα 

αναπτυχθεί και υπάρχουν οι εκτάσεις για μια τέτοια λύση) έτσι ώστε ο βαθμός προστασίας 

που εξασφαλίζεται να αυξηθεί και να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας έναντι πλημμύρας 

συχνότητας περιόδου επαναφοράς 20ετίας. Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της 

πλημμύρας 20ετίας είναι μικρός, ενώ γίνεται σημαντικός στην πλημμύρα 100ετίας και ακόμα 

περισσότερο της 500ετίας. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική 

κληρονομιά ούτε στις οικονομικές δραστηριότητες στις πλημμύρες Τ20 και Τ100 παρά μόνο 

στην περίπτωση της πλημμύρας Τ500 όπου θίγονται εμπορικές δραστηριότητες. 

ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ 

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

εντός της ΠΔΣΚΠ. Οι υπερχειλίσεις για την πλημμύρα 20ετίας είναι ελάχιστες. Ο μηχανισμός 

πλημμύρας στην περίπτωση της ΠΔΣΚΠ C08 π. Γιαλιάς είναι η φυσική υπερχείλιση και η 

παρεμπόδιση ροής που οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος 

καθώς και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών 

διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). Οι χρήσεις που θίγονται κυρίως είναι η ζώνη προστασίας του 

π. Γιαλιά που κατακλύζεται και ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι τριών 

ορόφων). Με τις σημερινές συνθήκες ανάπτυξης όμως δεν κατακλύζεται καμία κατοικία. 

Επίσης θίγονται μικρής έκτασης καλλιέργειες. 
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ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 

Ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ 

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

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

κατά μήκος του κλάδου υπερχειλίζουν. Ο κλάδος C09_2 ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

20ετίας σε ένα μεγάλο τμήμα πλην του κατάντη κλειστού τμήματος που συμβάλει στον κλάδο 

C09_1. Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η παρεμπόδιση ροής (ανεπαρκής 

παροχετευτικότητα κλειστών τμημάτων) και η φυσική υπερχείλιση. Σε όλα τα υδρολογικά 

σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές με 

μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων) και γεωργική γη. Επίσης, κατακλύζεται ο αυτοκινητόδρομος 

που συνδέει τη Λάρνακα με το Παραλίμνι καθώς και τοπικοί οδοί του οικισμού Ορμήδεια. Δεν 

υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά ούτε στις οικονομικές 

δραστηριότητες πλην περιορισμένες στη γεωργία (καλλιέργειες σιτηρών και ελιές). 

ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

Ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ C10_ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Λιβάδια, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η κυρίως 

η φυσική υπερχείλιση ενώ κατά θέσεις μπορεί ο μηχανισμός πλημμύρας να είναι και 

παρεμπόδιση της ροής λόγω έμφραξης της διατομής (π.χ. γέφυρα επί της Μεσολογγίου στη 

Χ.Θ. 5+417 στον οικισμό Αραδίππου) Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται οι 

χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων), 

γεωργική γη και εμπορικές/βιομηχανικές δραστηριότητες. Πέραν του τοπικού οδικού δικτύου 

των οικισμών Αραδίππου και Λιβάδια, στην πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας, κατακλύζεται 

επιπλέον και ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λάρνακα με το Παραλίμνι. Δεν υπάρχουν 

επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, ενώ επιπτώσεις στο περιβάλλον υπάρχουν στην 

πλημμύρα 500ετίας όπου κατακλύζεται ο χώρος αποθήκευσης πετρελαιοειδών 

εγκαταστάσεων κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Αμμόχωστος – Λάρνακα (προγραμματίζεται 

η μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων). 

ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 

Ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας που εξασφαλίζεται σήμερα στην ΠΔΣΚΠ 
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C11_Ποταμός Καμάρων είναι μικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Ειδικότερα : H 

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

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

αναπτύσσεται παράλληλα με τις Αλυκές Λάρνακας, λόγω των υφιστάμενων διατάξεων 

εκτροπής της παροχής προς στις Αλυκές, η υφιστάμενη διατομή προσεγγίζει τις ανάγκες της 

20ετίας (με κάποιες υπερχειλίσεις εντός της ζώνης προστασίας). Στο κατάντη τμήμα η 

υφιστάμενη διατομή του ρέματος δεν επαρκεί για την παροχέτευση της 20ετίας. Συμβαίνει 

υπερχείλιση της κοίτης μόνο από τη δεξιά πλευρά. Προβλήματα επίσης εμφανίζονται στις 

θέσεις των οδικών διαβάσεων όπου λόγω ανεπάρκειας της διατομής των τεχνικών συμβαίνει 

υπερχείλιση και άνοδος της στάθμης αμέσως ανάντη των τεχνικών. Επίσης, στο μη 

διευθετημένο ανάντη τμήμα (περιοχή Αραδίππου) και στο χωμάτινο κανάλι κατά μήκος της 

Αλυκής αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση που παρεμποδίζει τη ροή. Ο μηχανισμός πλημμύρας 

είναι η φυσική υπερχείλιση, που οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατομής του π. Καμαρών, 

(κυρίως στο μη διευθετημένο αλλά και στο διευθετημένο τμήμα ειδικότερα ανάντη της 

λεωφόρου Λεμεσού), καθώς και η παρεμπόδιση της ροής λόγω ανεπάρκειας της διατομής 

των εγκάρσιων τεχνικών έργων οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). Επίσης, στο μη 

διευθετημένο ανάντη τμήμα (περιοχή Αραδίππου) και στο χωμάτινο κανάλι κατά μήκος της 

Αλυκής αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση που παρεμποδίζει τη ροή. Σε όλα τα υδρολογικά 

σενάρια που εξετάζονται οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (διώροφα και 

τριώροφα κτίσματα και σε περιορισμένη έκταση και τετραώροφα), ενώ ένα μεγάλο μέρος των 

κατακλυζόμενων εκτάσεων, κατά μήκος της Αλυκής, αποτελούν ζώνη προστασίας. Πέραν του 

τοπικού οδικού δικτύου των Κυβερνητικών Οικισμών Ζήνων και Καμάρες, σε όλα τα σενάρια 

κατακλύζεται η οδική διάβαση επί της Λεωφόρου Λεμεσού, στο ύψος του υδραγωγείου 

Καμαρών. Επίσης σε όλα τα σενάρια παρατηρείται κατάκλυση και παραμένοντα λιμνάζοντα 

νερά στη θέση του μνημείου των Καμαρών που θεωρείται σημαντική επίπτωση. Εκτιμάται ότι 

δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προστατευόμενη ζώνη από τις κατακλύσεις 

δεδομένου ότι δεν κατακλύζονται ρυπογόνες δραστηριότητες. 

ΠΔΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ 

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

20ετίας. Το νερό περιορίζεται γενικά εντός κοίτης του ρέματος και συμβαίνουν μόνον τοπικές 

υπερχειλίσεις (π.χ. μπάζωμα του μικρού σωληνωτού οχετού επί της Λ. Πετριδίων επί του 

δευτερεύοντος κλάδου που προκαλεί υπερχείλιση ροής και σημαντικές κατακλύσεις μέχρι τη 

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

κοίτη είναι ευρεία με σαφή αναχώματα προστασίας και επαρκεί 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 περιορισμένες καλλιέργειες. 
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ΠΔΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ 

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 κατάντη της Χ.Θ. 1+500 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. 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. Οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές με 

μονοκατοικίες μέχρι τριών ορόφων) καθώς και τουριστικές περιοχές με ξενοδοχεία έως και 

τριών ορόφων. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια υπερχειλίζουν σχεδόν όλες οι οδικές διαβάσεις. 

Ο μηχανισμός πλημμύρας στην περίπτωση της ΠΔΣΚΠ C13 π. Λιμνάρκας είναι η φυσική 

υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατομής της 

κοίτης του ρέματος και σε ανεπάρκεια της διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των 

οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα. 

 ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

Ο π. Γερμασόγειας, στο τμήμα που αντιστοιχεί στη ΠΔΣΚΠ C14(σημ.: το τμήμα του ποταμού 

το οποίο ρέει εντός της εν λόγω Περιοχής Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας), εξασφαλίζει 

σήμερα ικανοποιητική προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας. Σε συνθήκες πλημμύρας 

100ετίας και 500ετίας παρατηρούνται κατακλύσεις εκατέρωθεν της κοίτης. Ο μηχανισμός 

πλημμύρας είναι γενικά η φυσική υπερχείλιση ενώ παρεμπόδιση ροής καταγράφεται στη 

θέση της γέφυρας επί της οδού Ανδοκίδου το άνοιγμα της οποίας δεν επαρκεί για την 

παροχέτευση της πλημμύρας 20ετίας. Οι εκτάσεις που θίγονται σε συνθήκες πλημμύρας 

αφορούν κυρίως τη ζώνη προστασίας του ποταμού ενώ κατακλύζονται και παρόχθιες 

οικιστικές εκτάσεις με διώροφες κατασκευές που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα, όπως και 

γεωργικές εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες. Επίσης, σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που 

εξετάζονται θίγονται δημοτικές χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί μέσα στην κεντρική και 

πλημμυρική κοίτη του ποταμού (χώροι στάθμευσης, δημόσιες τουαλέτες, αθλητικές 

εγκαταστάσεις). 

 ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

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. Οι χρήσεις που θίγονται 

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

χαμηλής πιθανότητας θίγονται και περιορισμένες εκτάσεις με εμπορικές δραστηριότητες που 
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δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Τα προβλήματα που καταγράφονται στην ΠΔΣΚΠ C15 

σημειώνεται ότι δεν είναι τόσο οι εκτεταμένες πλημμύρες όσο προβλήματα διάβρωσης της 

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

ΠΔΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ 

Ο νέος κλάδος C16_1 του ποταμού Γαρύλλη ανταποκρίνονται συνολικά ικανοποιητικά σε 

συνθήκες πλημμύρας 20ετίας αλλά ακόμα και σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας. Βέβαια κατά 

τόπους η υφιστάμενη κοίτη αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της 20ετίας, τα προβλήματα 

όμως μπορεί να αντιμετωπιστούν με έργα διευθέτησης και τοπικής ενίσχυσης της κοίτης στις 

θέσεις αυτές. Στην πλημμύρα 500ετίας παρατηρείται εκτεταμένη υπερχείλιση της κοίτης και 

ανεπάρκεια των οδικών διαβάσεων (προβλήματα έμφραξης λόγω στένωσης της διατομής). 

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

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

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

πολλά σημεία δεν καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας. Στην ΠΔΣΚΠ C16_Νέα και παλιά κοίτη 

Γαρύλλη, λόγω της μεγάλης κατά μήκους κλίσης των ρεμάτων και των μεγάλων ταχυτήτων 

ροής που αναπτύσσονται, τα προβλήματα που καταγράφονται δεν είναι τόσο οι εκτεταμένες 

πλημμύρες (εκτός από τον κλάδο C16_3 που εμφανίζει συνολικά προβλήματα επάρκειας) 

όσο θέματα διάβρωσης της κοίτης, ευστάθειας των πρανών και μεταφοράς φερτών υλών. Οι 

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

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

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

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

ΠΔΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ-ΥΨΩΝΑΣ 

Το ρέμα της ΠΔΣΚΠ C17_ Αργάκι του Μαρκέτου ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις συνθήκες 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού, στην κεφαλή του εξεταζόμενου ρέματος.  

ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 

Το ρέμα της ΠΔΣΚΠ C18_ Κομήτης-Αστρομερίτης ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις 



ΤΑΥ 10/2014 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Μη τεχνική Περίληψη  

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 3-17 

 

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

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

αιχμή. Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής 

που οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος και σε ανεπάρκεια της 

διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

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

δύο ορόφους) καθώς και κάποιες καλλιέργειες. Στις συνθήκες πλημμύρας 20ετίας οριακά 

θίγονται λίγες κατοικίες. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας του π. Κομήτη 

(πέραν βεβαίως τα κλειστά τμήματα) και η κοίτη του ποταμού αναφέρεται κυρίως ως οικιστική 

ζώνη. 

ΠΔΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΠΑΦΟΣ 

Για το ρέμα της ΠΣΔΚΠ C19_ Αργάκι του Βασιλικού προκύπτει ότι για τα τρία υδρολογικά 

σενάρια που εξετάζονται οι υπερχειλίσεις της κοίτης (είτε φυσικής είτε τεχνητής) αν όχι 

καθολικές είναι σίγουρα πολύ συχνές ιδιαίτερα στις περιοχές ανάντη των εγκάρσιων τεχνικών 

έργων όπου η παροχετευτικότητά τους είναι πολύ περιορισμένη. Σε πολλά σημεία η κοίτη του 

ρέματος δεν φαίνεται να είναι διαμορφωμένη αλλά και σε κάποια τμήματα έχει αλλάξει η 

μορφή της από ανοιχτή σε κλειστή (π.χ. περιοχή του Κολυμβητηρίου Πάφου). Όλα τα τεχνικά 

διέλευσης υπερπηδώνται πρακτικά σε όλα τα σενάρια εκτός από τον πλέον ανάντη οχετό. Ο 

μηχανισμός πλημμύρας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεμπόδιση ροής που 

οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατομής της κοίτης του ρέματος και σε ανεπάρκεια της 

διατομής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

αντίστοιχα. Οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες 

μέχρι τριών ορόφων) καθώς και περιμετρικές εμπορικές ζώνες και τουριστικές εγκαταστάσεις. 

 

3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ 

Για τις ανάγκες αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΠΛΑΠ Κύπρου τίθενται παρακάτω γενικοί 

στόχοι που αφορούν:  

 στη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας  

 στον περιορισμό της έκθεσης στην πλημμύρα 

 στη μείωση της τρωτότητας στην πλημμύρα 

Ειδικότερα, οι τρεις αυτοί στόχοι που αφορούν όλες τις ΠΔΚΠ εξειδικεύονται περαιτέρω 

ακολούθως και έχουν ως εξής: 

1. ΣΤΟΧΟΣ 1 : ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 
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a. Στόχος 1.1 : Ενίσχυση της προστασίας από την πλημμύρα των παρόχθιων 

περιοχών, όπου είναι δυνατόν 

b. Στόχος 1.2 : Έλεγχος απορροών μέσω κατάλληλης διαχείριση βλάστησης και 

εδαφών λεκανών απορροής  

c. Στόχος 1.3 : Ανάσχεση υδάτων, όπου είναι δυνατόν 

d. Στόχος 1.4 : Προστασία και αναβάθμιση οδών αποστράγγισης υδάτων 

2. ΣΤΟΧΟΣ 2 : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ  

a. Στόχος 2.1 : Πολεοδομική Ανάπτυξη με μείωση της έκθεσης στην πλημμύρα 

b. Στόχος 2.2  Χωροταξική Ανάπτυξη με μείωση της έκθεσης στην πλημμύρα 

3. ΣΤΟΧΟΣ 3 : ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 

a. Στόχος 3.1 : Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για τους 

μηχανισμούς πλημμύρας 

b. Στόχος 3.2 : Βελτίωση της γνώσης των μηχανισμών και των επιπτώσεων της 

πλημμύρας 

c. Στόχος 3.3 : Βελτίωση των μηχανισμών αντιμετώπισης την ώρα της 

πλημμύρας 

d. Στόχος 3.4 : Ενίσχυση της ετοιμότητας σε φαινόμενα πλημμύρας 

e. Στόχος 3.5 : Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων 

περιοχών 

f. Στόχος 3.6 : Ενθάρρυνση της συμμετοχής των κατοίκων στην αντιμετώπιση 

της πλημμύρας με ίδια μέσα 

g. Στόχος 3.7 : Ενθάρρυνση της αποκατάστασης με ιδιωτικά μέσα  

Αναφορικά με τους ειδικούς στόχους ανά ΠΔΣΚΠ και για τον καθορισμό αυτών για τη 

Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας στις 19 ΠΔΣΚΠ λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

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

στις 19 ΠΔΣΚΠ, βάσει των οποίων αναγνωρίζονται τα αίτια της πλημμύρας και 

προσδιορίζεται το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι πλημμύρας σε 

κάθε περιοχή. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνονται  υπόψη :  

 τα γεωμορφολογικά, γεωλογικά, υδρολογικά χαρακτηριστικά των ΠΔΣΚΠ και της 

λεκάνης απορροής αυτών 

 τα δεδομένα και αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πλημμύρας 

 οι τεχνικές υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν αναπτυχθεί στις 

υπόψη περιοχές (αντιπλημμυρικά έργα, έργα ανάσχεσης πλημμυρικής αιχμής, έργα 

διευθέτησης ποταμών και ρεμάτων) 
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 οι 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 στα οποία βασίζεται το ΣΔΚΠ του 1
ο
 κύκλου εφαρμογής 

της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

3. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας, βάσει 

των οποίων προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία,  το περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη και το 

επίπεδο αβεβαιότητας στα αποτελέσματα των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας. 

4. Η διοικητική δομή της Κύπρου και οι αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται στη 

διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. 

5. Οι στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου σύμφωνα με την 

ΟΠΥ. 

Τόσο τα γενικά, όσο και τα ειδικά μέτρα για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας 

ομαδοποιούνται με βάση τον Άξονα Δράσης της Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας 

(Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα και Αποκατάσταση) στον οποίον αναφέρονται όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3).  

Πίνακας 3: Είδη Μέτρων ανά Άξονα και Τύπο Δράσης ΔΚΠ  

Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

1. Πρόληψη 

1.1 Αποφυγή 

Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης 

νέων ή επιπρόσθετων αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου, όπως πολιτικές 

χρήσεων γης ή κανονισμοί. 

1.2 Μετεγκατάσταση 

Μέτρα για την απομάκρυνση αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου από πλημμυρικές 

ζώνες ή την μετεγκατάστασή τους σε 

ζώνες με χαμηλότερη πιθανότητα 

πλημμύρας και/ή χαμηλότερης 

πλημμυρικής επικινδυνότητας 

1.3 Μείωση 

επιπτώσεων 

Μέτρα για την προσαρμογή των 

αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου ώστε 

να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 

από ένα πλημμυρικό γεγονός (σε κτίρια, 

δημόσια δίκτυα, κλπ.) 

1.4 Άλλη πρόληψη Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της 
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Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

πρόληψης πλημμυρικού κινδύνου 

(μπορεί να περιλαμβάνουν 

μοντελοποίηση και εκτίμηση της 

τρωτότητας στην πλημμύρα, 

προγράμματα ή πολιτικές συντήρησης, 

κλπ.) 

2. Προστασία 

2.1 Διαχείριση 

επιφανειακής 

απορροής 

Μέτρα για τη μείωση της ροής προς 

φυσικά ή τεχνητά συστήματα 

αποστράγγισης όπως επιφανειακές 

διατάξεις παρεμπόδισης και/ή 

αποθήκευσης, ενίσχυση της 

κατείσδυσης, κλπ. Περιλαμβάνουν έργα 

διαμόρφωσης κεντρικής και πλημμυρικής 

κοίτης και φύτευσης της όχθης των 

ρεμάτων και μέτρα με σκοπό τη μείωσης 

της ταχύτητας ροής και την αποθήκευση 

του νερού. 

2.3 Ρύθμιση ροής 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις 

για την ρύθμιση της ροής, όπως η 

κατασκευή, τροποποίηση ή αφαίρεση 

έργων συγκράτησης του νερού (π.χ. 

φράγματα ή λεκάνες κατακράτησης ή 

ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης της ροής) 

τα οποία επιφέρουν σημαντική επίπτωση 

στη υδρολογική δίαιτα. 

2.4 Έργα σε 

υδατορεύματα και 

πλημμυρικές 

κοίτες 

Μέτρα που αφορούν παρεμβάσεις σε 

κοίτες υδατορευμάτων, ορεινά 

υδατορεύματα, δέλτα ποταμών, παράκτια 

ύδατα και πλημμυρικά πεδία, όπως η 

κατασκευή, τροποποίηση ή καθαίρεση 

κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, έργα 

διαχείρισης φερτών υλών, αναχώματα 

κλπ. 

2.5 Διαχείριση 

oμβρίων υδάτων 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις 

για την μείωση της έκτασης της 

πλημμύρας, συνήθως αλλά όχι 

αποκλειστικά σε αστικές περιοχές, όπως 
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Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

η αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων 

αποχέτευσης και η αειφορική διαχείριση 

των συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων (SUDS). 

2.6 Άλλη προστασία 

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της 

προστασίας έναντι των πλημμυρών που 

μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα 

και πολιτικές συντήρησης των υποδομών 

αντιπλημμυρικής προστασίας ή/και 

προστασίας των ιδιωτικών κατασκευών 

(π.χ. απομόνωση εισόδων ιδιοκτησιών) 

3. Ετοιμότητα 

3.1 Πρόγνωση και 

έγκαιρη 

προειδοποίηση 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την 

αναβάθμιση συστημάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης ή πρόγνωσης 

πλημμυρών. 

3.2 Σχέδια έκτακτης 

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). 

4. Αποκατάσταση 

/Απολογισμός 

(Οι δράσεις  προγραμ-

ματισμού περιλαμβά-

νονται στην ετοι-μότητα) 

4.1 Ατομική και 

κοινωνική 

αποκατάσταση 

Δραστηριότητες καθαρισμού και 

αποκατάστασης (σε κτίρια, υποδομές, 

κλπ.). Δράσεις υποστήριξης της 

σωματικής και  ψυχικής υγείας,  

περιλαμβανομένης της διαχείρισης 

άγχους. Οικονομική βοήθεια έναντι 

φυσικών καταστροφών (επιδοτήσεις, 
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Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

φόροι) περιλαμβανομένης νομικής 

βοήθειας, βοηθήματος ανεργίας λόγω 

φυσικής καταστροφής, προσωρινή ή 

μόνιμη μετεγκατάσταση. 

4.2 Περιβαλλοντική 

αποκατάσταση 

Δραστηριότητες καθαρισμού και 

αποκατάστασης (προστασία έναντι 

μούχλας, ασφάλεια νερού φρεάτων και 

γεωτρήσεων και διασφάλιση περιεκτών 

επικίνδυνων υλικών) 

4.3 Άλλη 

αποκατάσταση 

Αποτίμηση εμπειριών από πλημμυρικά 

γεγονότα, συμβόλαια ασφάλισης, κλπ. 

 

Τα μέτρα του προγράμματος για τις ανάγκες εκτίμησης των επιπτώσεις στην παρούσα ΣΜΠΕ, 

κατηγοριοποιήθηκαν βάσει της Οδηγίας στους ακόλουθους Άξονες Δράσης (ΑΔ): 

1. Πρόληψη (ΑΔ1) 

2. Προστασία (ΑΔ2) 

3. Ετοιμότητα (ΑΔ3) 

4. Αποκατάσταση (ΑΔ4) 

Πρόληψη (ΑΔ1) 

Στα ακόλουθα σημεία περιγράφονται τα μέτρα πρόληψης του 1
ου

 ΣΔΚΠ Κύπρου για τον ΑΔ1. 

Σημειώνεται πως δίνεται ο κωδικός και το όνομα του μέτρου, ενώ αναλυτική περιγραφή του 

μέτρου λαμβάνει χώρα στο κεφάλαιο 4 της Μελέτης. Τα γενικά μέτρα πρόληψης
2
 είναι: 

1. PREV-CY_01: Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρας στο 

χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό μέσα από τα Σχέδια Ανάπτυξης (Τοπικά 

Σχέδια, Σχέδια Περιοχής και Δήλωση πολιτικής για την Ύπαιθρο) 

2. PREV-CY_02: Εξασφάλιση ζώνης προστασίας κατά μήκος των υδατορεμάτων κατά 

την αδειοδότηση νέων αναπτύξεων 

3. PREV-CY_03: Ανάπτυξη διαδραστικών Xαρτών Eπικινδυνότητας και Kινδύνου 

Πλημμύρας για την καλύτερη γνώση του πλημμυρικού κινδύνου 

                                                      
2
 Σημ.: Καθότι εκτιμήθηκε ότι τα γενικά μέτρα καλύπτουν τις ανάγκες πρόληψης, δεν 

καταρτίστηκαν πρόσθετα ειδικά μέτρα για τον ΑΔ1. 
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4. PREV-CY_04: Διασφάλιση ποιότητας μελετών διαχείρισης ομβρίων υδάτων και 

σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων 

Προστασία (ΑΔ2) 

Στα ακόλουθα σημεία περιγράφονται τα γενικά και ειδικά μέτρα του 1
ου

 ΣΔΚΠ Κύπρου για τον 

ΑΔ2. Σημειώνεται πως δίνεται ο κωδικός και το όνομα του μέτρου, ενώ αναλυτική περιγραφή 

του μέτρου λαμβάνει χώρα στο κεφάλαιο 4 της Μελέτης. Τα μέτρα προστασίας είναι: 

Γενικά μέτρα: 

1. PRO-CY_01: Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών 

παροχών 

2. PRO-CY_02: Έργα εμπλουτισμού και ανάσχεσης ροής στις κοίτες των ποταμών 

ανάντη των ΠΔΣΚΠ 

3. PRO-CY_03: Διάθεση ομβρίων ιδιοκτησιών σε απορροφητικούς λάκκους 

4. PRO-CY_04: Προώθηση πρακτικών μείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες 

5. PRO-CY_05: Προώθηση πρακτικών μείωσης και διαχείρισης της απορροής από 

δημόσιους χώρους 

6. PRO-CY_06: Διερεύνηση σκοπιμότητας παροχής οικονομικών κινήτρων, σε ιδιώτες 

υφιστάμενων κατασκευών, για διαχείριση των ομβρίων υδάτων με την εφαρμογή 

αειφόρων συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (π.χ. αντικατάσταση 

πλακόστρωτων επιφανειών με φυτεμένες), με σκοπό την μείωση των επιφανειακών 

απορροών ομβρίων 

7. PRO-CY_07: Προώθηση ιδιωτικών συστημάτων αξιοποίησης ομβρίων υδάτων 

8. PRO-CY_08: Κατάρτιση και θεσμοθέτηση κανονισμού απαιτούμενων ετήσιων 

εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και διαχείρισης παρόχθιας βλάστησης 

υδατορεμάτων  

9. PRO-CY_09: Θεσμοθέτηση προγράμματος καθαρισμού συστημάτων αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων  

10. PRO-CY_10: Προστασία υδατορεμάτων από ανεξέλεγκτες απορρίψεις και 

επεμβάσεις 

11. PRO-CY_11: Προώθηση τεχνικών έργων συγκράτησης φερτών υλών στα 

υδατορέματα  

12. PRO-CY_12: Εποπτεία/συντονισμός εκτέλεσης και συντήρησης αντιπλημμυρικών 

έργων σε επαρχιακό επίπεδο 

13. PRO-CY_13: Αποκατάσταση συνέχειας σημαντικών υδατορεμάτων 
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14. PRO-CY_14: Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων  

15. PRO-CY_15: Εξορθολογισμός διαδιακασίας αδειοδότησης δικαιωμάτων διάβασης 

από ποταμούς/ρέματα 

16. PRO-CY_16: Εξορθολογισμός χάραξης οδικών διαβάσεων από ποταμούς/ρέματα 

PRO-CY_17: Οικονομική υποστήριξη μέτρων ιδιωτικής προστασίας από πλημμύρες 

σε υφιστάμενες κατασκευές 

17. PRΟ-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 

Ειδικά μέτρα: 

18. PRO-C03_01: Επικαιροποίηση μελέτης και προώθηση υλοποίησης έργων 

αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορέματος παραπόταμου Μέρικα για την 

εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής  

19. PRO-C05_01: Ανακατασκευή οχετών και γεφυρών στην κοίτη του κυρίως κλάδου του 

π. Μέρικα για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής  

20. PRO-C07_01: Ρύθμιση εκροών λίμνης Παραλιμνίου 

21. PRO-C10_01: Αναβάθμιση οδικών διαβάσεων π. Αραδίππου (κλάδος C01)  

22. PRO-C10_02: Κατασκευή αντιπλημμυρικών φραγμάτων Αραδίππου (Αρχάγγελος και 

Καμμίτσης) με σκοπό την ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής και την προστασία από  

πλημμύρες  

23. PRO-C11_1: Διευθέτηση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Καμαρών και διαχείριση 

ποταμού με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία 

24. PRO-C15_01: Aνάσχεση πλημμύρας ανάντη του Παραπόταμου (κλάδος 

C15_2/κεντρικός κλάδος π. Βαθιά)  

25. PRO-C15_02: Προστασία και διαμόρφωση κοίτης π. Βαθιά  

 

Ετοιμότητα (ΑΔ3) 

Στα ακόλουθα σημεία περιγράφονται τα γενικά και ειδικά μέτρα του 1
ου

 ΣΔΚΠ Κύπρου για τον 

ΑΔ3. Σημειώνεται πως δίνεται ο κωδικός και το όνομα του μέτρου, ενώ αναλυτική περιγραφή 

του μέτρου λαμβάνει χώρα στο κεφάλαιο 4 της Μελέτης. Τα μέτρα ετοιμότητας είναι: 

Γενικά μέτρα: 

1. PREP-CY_01: Βελτίωση μηχανισμού προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα   
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2. PREP-CY_02: Ενημέρωση Σχεδίων Αντιμετώπισης Ακραίων Καιρικών Φαινομένων 

με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας 

3. PREP-CY_03: Εκστρατείες ευαισθητοποίησης Τοπικών Αρχών και Κοινοτήτων έναντι 

πλημμυρικού κινδύνου  

Ειδικά μέτρα: 

4. PREP-C01_01: Μηχανισμός προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και πλημμυρικά 

φαινόμενα στους Δήμους Λευκωσίας / Στροβόλου και Λακατάμειας 

5. PREP-C14_01: Μηχανισμός προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και πλημμυρικά 

φαινόμενα στο Δήμο Γερμασόγειας    

Αποκατάσταση (ΑΔ4) 

Στα ακόλουθα σημεία περιγράφονται τα μέτρα πρόληψης του 1
ου

 ΣΔΚΠ Κύπρου για τον ΑΔ4. 

Σημειώνεται πως δίνεται ο κωδικός και το όνομα του μέτρου, ενώ αναλυτική περιγραφή του 

μέτρου λαμβάνει χώρα στο κεφάλαιο 4 της Μελέτης. Τα γενικά μέτρα αποκατάστασης
3
 είναι: 

1. RECOV-CY_01: Ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από 

πλημμύρες  

2. 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/αποκατάστασης  

3. RECOV-CY_03: Προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι πλημμύρας 

 

 

 

                                                      
3
 Σημ.: Καθότι εκτιμήθηκε ότι τα γενικά μέτρα καλύπτουν τις ανάγκες πρόληψης, δεν 

καταρτίστηκαν πρόσθετα ειδικά μέτρα για τον ΑΔ1. 
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4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Στο πλαίσιο της παρούσας ΣΠΜ εξετάστηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια σχεδίων διαχείρισης 

κινδύνου πλημμυρών στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και το σενάριο της μηδενικής λύσης. 

Βάσει του Αρ. 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, απαιτείται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης (ΣΜΠΕ) να μελετηθούν “οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, λαμβανομένων 

υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου’’ καθώς και οι 

σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιλεγόμενης προς εφαρμογή εναλλακτικής 

δυνατότητας, έτσι ώστε με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων, που ενδέχεται να έχει στο περιβάλλον, να 

προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθούν τα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης, 

βασίστηκαν στις τρεις (3) διαστάσεις αξιολόγησης, που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους 

εκτιμήσεις: την περιβαλλοντική, την οικονομική και την κοινωνική. 

Συγκεκριμένα, τα τρία σενάρια που εξετάστηκαν είναι τα ακόλουθα:  

1. Σενάριο Μηδενικής Λύσης (Εναλλακτική Λύση 0 / ΕΛ-0): Παρότι το ΣΔΚΠ 

εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, υπάρχουν κάποιες υφιστάμενες δράσεις οι 

οποίες έχουν σχεδιαστεί και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Κάποιες εκ’ των 

δράσεων εμπίπτουν στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60 και των εναρμονιστικών 

νόμων αυτής στην Εθνική νομοθεσία. Οι εν λόγω δράσεις στην παρούσα αξιολόγηση 

εναλλακτικών λύσεων, θεωρούνται ως δράσεις που απορρέουν από την Οδηγία και 

στο παρόν σενάριο εξετάζονται ως οι μοναδικές δράσεις που θα λάβει η Κυπριακή 

Δημοκρατία για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και κατ’ επέκταση την εφαρμογή 

της Οδηγίας. 

2. Σενάριο «μη κατασκευαστικών» μέτρων (Εναλλακτική Λύση 1 / ΕΛ-1): Το 

Σενάριο αυτό (η Λύση ΕΛ-1) περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των αξόνων δράσης ΔΚΠ: 

πρόληψης, ετοιμότητας και αποκατάστασης. Αναφορικά με τον τίτλο του σεναρίου 

«μη κατασκευαστικά» μέτρα, σημειώνεται ότι ορισμένα μέτρα της υπό μελέτη 

εναλλακτικής λύσης δύνανται βάσει της Οδηγίας να θεωρηθούν ως «κατασκευαστικής 

φύσης», ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στον άξονα 

δράσης ετοιμότητα, παρ’ όλα αυτά στην παρούσα ανάλυση τα μέτρα αυτά δεν 

νοούνται ως κατασκευαστικά (με την έννοια της υλοποίησης ενός έργου, το οποίο 

απαιτεί κατασκευή και λειτουργία). 

3. Σενάριο «κατασκευαστικών» μέτρων (Εναλλακτική Λύση 2 / ΕΛ-2, 

προτεινόμενη): Το Σενάριο αυτό (η Λύση ΕΛ-2) περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των 

αξόνων δράσης ΔΚΠ: πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας και αποκατάστασης. Η 

υπό μελέτη εναλλακτική περιλαμβάνει όλα τα μέτρα της εναλλακτικής λύσης 1 (ΕΛ-1). 

καθώς επίσης και τα μέτρα «Προστασίας». Καθότι ορισμένα μέτρα του άξονα δράσης 
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«Προστασία» της υπό μελέτη εναλλακτικής λύσης θεωρούνται έργα 

«κατασκευαστικής φύσης», εξ’ ου και ο τίτλος του σεναρίου. 

Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών εφαρμογών 

Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων, αυτά (τα σενάρια) συναρτήθηκαν με οκτώ 

βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η συνεισφορά του κάθε 

σεναρίου στην κάθε περιβαλλοντική παράμετρο. 

Για την περιβαλλοντική σύγκριση των εναλλακτικών σεναρίων, καταρτίστηκαν τα ακόλουθα 

περιβαλλοντικά κριτήρια (ΠΚ):  

 ΠΚ1: Βιοποικιλότητα 

 ΠΚ2: Ποιότητα ατμόσφαιρας και κλιματική αλλαγή 

 ΠΚ3: Θόρυβος 

 ΠΚ4: Έδαφος 

 ΠΚ5: Ύδατα 

 ΠΚ6: Τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

 ΠΚ7: Κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία 

 ΠΚ8: Πολιτιστική κληρονομιά 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, το σενάριο της μηδενικής λύσης (ΕΛ-0) και η εναλλακτική λύση 1 (σενάριο 

«μη κατασκευαστικών» μέτρων) είναι σαφώς δυσμενέστερα –υπό το πρίσμα της 

περιβαλλοντικής ανάλυσης– από την εναλλακτική λύση 2 (σενάριο «κατασκευαστικών» 

μέτρων), το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι ικανοποιεί καλύτερα τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης καθότι σε αυτό συνυπάρχει αρμονικά η περιβαλλοντική προστασία με την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση 

του προτεινόμενου προγράμματος μέτρων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας προκύπτει όχι 

μόνο από την περιβαλλοντική θεώρηση, αλλά και λόγω οικονομοτεχνικών κριτηρίων. Βάσει 

των χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας στις 19 περιοχές υψηλού κινδύνου 

πλημμύρας της Κύπρου, διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα πλημμυρών, συνεπώς θα ήταν ενδεχομένως δυνατό 

μόνο με μέτρα Πρόληψης,  Ετοιμότητας και Αποκατάστασης να μειωθεί ο κίνδυνος (risk) από 

τις πλημμύρες. Ωστόσο, η λήψη επιπροσθέτων μέτρων Προστασίας οδηγεί στη μείωση του 

κινδύνου πλημμύρας, δηλαδή στην αποτροπή της υπερχείλισης της κοίτης και της 

κατάκλυσης στο πλημμυρικό πεδίο για τις πλημμύρες 20ετίας. 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1. ΑΕΡΑΣ & ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Για την μέτρηση της ποιότητας του αέρα χρησιμοποιείται σήμερα στην Κύπρο, δίκτυο 

μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και των συγκεντρώσεων διαφόρων αέριων ρύπων 

αποτελούμενο από δεκατρείς σταθμούς εξοπλισμένους με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Οι εν 

λόγω σταθμοί, είναι εξοπλισμένοι με αυτόματα όργανα τελευταίας τεχνολογίας, για τη συνεχή 

παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, τόσο σε 

περιοχές με αυξημένη τροχαία κίνηση όσο και σε κατοικημένες προαστιακές περιοχές.  

Οι ρύποι που μετρούνται είναι: 

1. Διοξείδιο του Θείου (SO2) 

2. Οξείδιο του Αζώτου (ΝΟ) και Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) 

3. Όζον (Ο3) 

4. Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

5. Αιωρούμενα Σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου κάτω των 10 μm (ΑΣ10) 

6. Βενζόλιο (C6H6) και άλλες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) 

7. Βαρέα Μέταλλα (Pb, As, Cd, Ni) 

Λόγω της σημαντικότητας των μετεωρολογικών συνθηκών στην διασπορά των διαφόρων 

αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα και για καλύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται από τους σταθμούς παρακολούθησης, μετρούνται ταυτόχρονα οι πιο σημαντικές 

μετεωρολογικές παράμετροι, όπως είναι η διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου, η 

θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η πίεση και η ηλιακή ακτινοβολία. Η παρακολούθηση και 

διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Κύπρο γίνεται μέσα από τις πρόνοιες 

του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010) και δυο 

σειρών των Κανονισμών που καθορίζουν όρια ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα για 

συγκεκριμένους ρύπους.  Όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων κατά το 2014 στην Κύπρο έδειξαν ότι για τους περισσότερους 

ρύπους όπως είναι το Διοξείδιο του Θείου (SO2), το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), το 

Διοξείδιο του Αζώτου (NO2), το Βενζόλιο (C6H6), το Μόλυβδο (Pb) και άλλα βαρέα μέταλλα 

(As, Cd, Ni, Hg) δεν παρατηρείται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται στην 

Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αντιθέτως, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί, οι 

συγκεντρώσεις τους στην ατμόσφαιρα μειώθηκαν δραστικά τα τελευταία χρόνια (ιδιαίτερα 

μετά το 2004). Εξαίρεση αποτελούν τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ10), όπου παρατηρούνται 
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υπερβάσεις τόσον της ετήσιας οριακής τιμής όσον και της 24ωρης. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό σε φυσικές πηγές (θαλάσσιο άλας, διασυνοριακή ρύπανση) καθώς επίσης στην 

επαναιώρηση σκόνης από τους δρόμους και ακάλυπτες περιοχές εντός και εκτός αστικών 

περιοχών, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο (ξηρασία, ανομβρία, 

πολύ ψηλές θερμοκρασίες κ.α.). 

5.2. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Η Κύπρος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την εισαγωγή ενεργειακών πόρων από το 

εξωτερικό. ανταγωνιστικότητας και η συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών περιορισμών στη 

θέσπιση πολιτικών, κατευθυντήριων γραμμών και προτεραιοτήτων στον τομέα της ενέργειας, 

αποτελούν τους τρεις κύριους πυλώνες της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής. Ένας από τους 

κύριους στόχους της εθνικής ενεργειακής πολιτικής (Σχέδιο Δράσης για ΑΠΕ 2010-2020) είναι 

η όσο το δυνατό, μεγαλύτερη εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Με 

σκοπό την σταδιακή επίτευξη του στόχου που θέτει η ΕΕ για αύξηση της συνεισφοράς των 

ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση της χώρας στο 13% μέχρι το 2020 και στα πλαίσια 

του Σχεδίου Δράσης των ΑΠΕ 2009-2013 που είχε καταρτίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 

δημιουργήθηκε και ένα Σχέδιο Χορηγιών για επιδότηση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα 

εμπορικά αιολικά, ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά συστήματα και την αξιοποίηση της βιομάζας και 

του βιοαερίου. 

Αιολική ενέργεια 

Στην Κύπρο παρόλο που το αιολικό δυναμικό δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, εντούτοις υπάρχουν 

περιοχές στις οποίες η μέση ένταση του ανέμου είναι ικανοποιητική (6-7 m/s) για την 

ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς για 

επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί έρχονται αντιμέτωπες με τις αντιδράσεις των 

τοπικών κοινοτήτων και τοπικών οργανώσεων. Η αντίσταση αυτή προέρχεται κυρίως από την 

άγνοια του κοινού στην νέα τεχνολογία καθώς κατά καιρούς στις διάφορες συναντήσεις τους 

διατυπώνουν την άποψη ότι οι ανεμογεννήτριες και οι πυλώνες μεταφοράς του ηλεκτρικού 

ρεύματος εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των 

κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. 

Ηλιακή Ενέργεια 

Το ηλιακό δυναμικό της Κύπρου συνίσταται για την ανάπτυξη συστημάτων που 

χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια αξιόπιστη 

τεχνολογία με σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, αθόρυβη λειτουργία και ελάχιστες ανάγκες 

συντήρησης ενώ μπορούν είτε να συνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτρισμού, είτε να 

χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομα για τη δημιουργία μικρών τοπικών σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής, εξοικονομώντας σημαντικό κόστος από την εγκατάσταση νέων δικτύων 
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και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρισμού σε περιοχές που δεν καλύπτει το υφιστάμενο δίκτυο. 

Στην Κύπρο βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα, γεγονός που την 

καθιστά σήμερα 6η σε κατάταξη χώρα στην Ευρώπη, όσον αφορά την ισχύ των 

εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά κάτοικο. 

Όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή από ηλιοθερμικά συστήματα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

τελευταία χρόνια τα ηλιοθερμικά συστήματα με τις διαθέσιμες τεχνολογίες των παραβολικών 

κατόπτρων, των ηλιακών πύργων και των ηλιακών δίσκων αποτελούν συστήματα ικανά να 

συμβάλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ήλιου. Οι τεχνολογίες 

αυτές είναι πλέον ώριμες, και ως επί τω πλείστον, ενδείκνυνται για αξιοποίηση του πολύ 

υψηλού ηλιακού δυναμικού που διαθέτει η χώρα, συνεισφέροντας παράλληλα στην 

εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. 

Βιομάζα/ Βιοαέριο 

Η Κύπρος, ως νησιωτική μεσογειακή χώρα, δεν παρουσιάζει ισχυρό δυναμικό βιομάζας που 

να επιτρέπει την αποφασιστική συμμετοχή της στο ενεργειακό ισοζύγιο, όπως συμβαίνει με 

τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Η απουσία δασικών εκτάσεων και δασικής 

βιομάζας, οι χαμηλές βροχοπτώσεις και η έλλειψη επαρκών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης 

αποτελούν τα βασικότερα εμπόδια για την ευρεία χρήση της βιομάζας στην Κύπρο. Παρόλα 

αυτά, για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη βιομάζα, έχει ολοκληρωθεί μελέτη 

με στόχο την εκτίμηση του διαθέσιμου εγχώριου δυναμικού βιομάζας και τον καθορισμό των 

εθνικών στόχων για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση/ ψύξη από βιομάζα. Σημαντική 

αναμένεται να είναι και η εκμετάλλευση του βιοαερίου που εκλύεται από τους χώρους 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α), λόγω της αναερόβιας αποσύνθεσης των 

οργανικών απορριμμάτων. Σήμερα λειτουργούν ήδη οκτώ μονάδες παραγωγής βιοαερίου. 

Επιπλέον η λειτουργία των μονάδων αυτών πλησίον των χώρων εκτροφής, επιλύει δυνητικά 

περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη συσσώρευση των ζωικών αποβλήτων και 

τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφορέα, ενώ μειώνει στο ελάχιστο το κόστος μεταφοράς της 

πρώτης ύλης στις μονάδες βιοαερίου. Σε εθνικό επίπεδο, παρέχονται οικονομικά κίνητρα για 

χρήση της βιομάζας για παραγωγή θερμότητας/ ψύξης, τηλεθέρμανση/ τηλεψύξη, 

συμπαραγωγή ηλεκτρισμού/ θερμότητας ή/ και ψύξης και παραγωγή βιοκαυσίμων. 

Βιοκαύσιμα 

Σε σχέση με τις δυνατότητες εγχώριας παραγωγής βιοκαυσίμων, η μελέτη για την εκτίμηση 

του δυναμικού βιομάζας στην Κύπρο κατέδειξε ότι με δεδομένη την περιορισμένη 

διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμων εκτάσεων για ενεργειακή γεωργία, αλλά και τις ξηροθερμικές 

συνθήκες της Κύπρου, η παραγωγή βιοκαυσίμων θα στηριχθεί αποκλειστικά σε εισαγωγές 

πρώτων υλών. Όσον αφορά τη γεωθερμία, η εφαρμογή γεωεναλλάκτη θερμότητας στη χώρα 

μας παρουσιάζει σημαντική αύξηση το τελευταίο διάστημα. Η τεχνολογία έχει ήδη εφαρμοστεί 

σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κτίρια εταιρειών και ιδιωτικές κατοικίες στην Κύπρο. 
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5.3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Το κλίμα της Κύπρου είναι μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από ζεστό και ξηρό καλοκαίρι και 

βροχερό αλλά ήπιο χειμώνα. Οι οροσειρές της Κύπρου (οροσειρά Τροόδους και 

Πενταδακτύλου) επηρεάζουν τις μετεωρολογικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές της 

Κύπρου και επιδρούν στη δημιουργία τοπικών φαινομένων. Στη δημιουργία τοπικών 

φαινομένων σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η θάλασσα που περιβάλλει το νησί.  

Στην κατανομή της βροχόπτωσης σημαντικό ρόλο παίζει το ανάγλυφο της ξηράς. Στην 

κεντρική πεδιάδα και στις πεδινές νοτιοανατολικές περιοχές παρατηρείται ελάχιστη 

βροχόπτωση, ενώ μέγιστη παρατηρείται στις ορεινές περιοχές. Η μεγαλύτερη βροχόπτωση 

παρατηρείται από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο οι βροχές είναι 

κυρίως τοπικές. Το καλοκαίρι η βροχόπτωση είναι χαμηλή και τοπικού χαρακτήρα, κυρίως 

στις ορεινές περιοχές και στην κεντρική πεδιάδα κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες. 

Η θερμοκρασία του αέρα διαφοροποιείται κατά τόπους, λόγω του ανάγλυφου το οποίο 

ελαττώνει τη θερμοκρασία κατά 5
ο
C περίπου κάθε 1.000 m ύψος και λόγω της επίδρασης της 

θάλασσας στις παραθαλάσσιες περιοχές. Το ετήσιο εύρος της θερμοκρασίας του αέρα 

κυμαίνεται γύρω στους 18
ο
C στις εσωτερικές περιοχές και γύρω στους 14

ο
C στα παράλια. 

Το υψόμετρο και η απόσταση από την παραλία παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

των τιμών της σχετικής υγρασίας του αέρα, που σε μεγάλο βαθμό είναι ενδεικτικές των 

διαφορών στη θερμοκρασία του αέρα από περιοχή σε περιοχή. Στη διάρκεια της μέρας κατά 

το χειμώνα και σ΄ όλες τις νύχτες του χρόνου η σχετική υγρασία κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 

65% και 95%. Τα μεσημέρια του καλοκαιριού η σχετική υγρασία κατεβαίνει πολύ χαμηλά. 

Στην κεντρική πεδιάδα είναι γύρω στο 30% και κάποτε κατεβαίνει μέχρι και 15%. 

Όλες οι περιοχές της Κύπρου έχουν μεγάλη διάρκεια ηλιοφάνειας σε σύγκριση με πολλές 

χώρες. Στις πεδινές περιοχές ο μέσος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας για ολόκληρο το χρόνο 

είναι 75% των ωρών που ο ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα. Σ΄ όλη τη διάρκεια του 

καλοκαιριού η ηλιοφάνεια είναι κατά μέσο όρο 11,5 ώρες την ημέρα, ενώ στους μήνες 

Δεκέμβρη και Γενάρη που έχουν την πιο μεγάλη νέφωση η διάρκεια της ηλιοφάνειας 

ελαττώνεται μόνο στις 5,5 ώρες την ημέρα. 

Στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου οι γενικοί άνεμοι είναι κυρίως ελαφροί ως μέτριοι 

δυτικοί ή νοτιοδυτικοί το χειμώνα και βόρειοι ή βορειοδυτικοί το καλοκαίρι. Οι πολύ ισχυροί 

άνεμοι είναι σπάνιοι. Στις διάφορες περιοχές της Κύπρου οι γενικοί άνεμοι τροποποιούνται 

από τους τοπικούς ανέμους. Οι τοπικοί αυτοί άνεμοι είναι οι θαλάσσιες και απόγειες αύρες 

στις παράλιες περιοχές και οι αναβατικοί και καταβατικοί άνεμοι στις ορεινές περιοχές. Όσον 

αφορά την ταχύτητα οι άνεμοι στην περιοχή της Κύπρου είναι κυρίως ελαφροί ως μέτριοι. 
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Η Κύπρος είναι μια χώρα που ήδη βιώνει την αλλαγή του κλίματος, ιδίως μέσω της 

εκτεταμένης ξηρασίας και τις σχετικές επιπτώσεις στην επάρκεια νερού, τη βιοποικιλότητα και 

σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που υποβλήθηκε στη Γραμματεία 

των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), οι συνολικές εθνικές εκπομπές 

της χώρας αυξήθηκαν κατά 52% μεταξύ 1990 και 2012.  

5.4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Το μέγεθος των βιομηχανιών στην Κύπρο, σύμφωνα με τον ρυθμό παραγωγής τους και το 

ρυθμό ροής των υγρών αποβλήτων, είναι μικρό έως μέτριο. Η βιομηχανία τροφίμων 

(συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών, επεξεργασίας ιχθύων, αναψυκτικών κλπ) 

αντιστοιχεί λίγο πάνω από το μισό περίπου της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Κύπρο, 

ενώ παράλληλα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός χημικών βιομηχανιών (χρώματα, βαφές, 

καλλυντικά). Ένας άλλος σημαντικός κλάδος είναι τα σφαγεία, καθώς υπάρχουν επίσης 19 

βιομηχανίες στον τομέα της επιμετάλλωσης ή επεξεργασίας των μετάλλων και δύο 

βυρσοδεψεία. Ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών έχει εγκατασταθεί εντός καθορισμένων 

βιομηχανικών περιοχών. Παρόλα αυτά πολλές μικρές κυρίως βιομηχανίες βρίσκονται εκτός 

οριοθετημένων βιομηχανικών περιοχών. Οι περιοχές αυτές αποτελούν δυνητικές πηγές 

σημειακής και διάχυτης ρύπανσης για το υδατικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Η διάθεση 

υγρών αποβλήτων από τις βιομηχανίες αυτές δημιουργεί σημειακές πηγές ρύπανσης για τα 

γειτονικά υδατικά σώματα. Οι βιομηχανίες που έχουν δικό τους σταθμό επεξεργασίας 

χρησιμοποιούν τα επεξεργασμένα απόβλητα για άρδευση. Ένας σημαντικός αριθμός μικρών 

εργοστασίων, που λόγω του μικρού μεγέθους, δεν είναι σε θέση να έχουν δική τους ΕΕΛ 

διαθέτουν τα απόβλητά τους, στο Βατί ή σε άλλους σταθμούς. 

Βιομηχανικές Περιοχές και Βιομηχανικές Ζώνες 

Ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών βρίσκεται εγκαταστημένος στις Βιομηχανικές Περιοχές 

και τις Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές Ζώνες. Οι Βιομηχανικές Περιοχές και η Ελεύθερη Ζώνη 

Λάρνακας είναι χώροι που έχουν απαλλοτριωθεί από την Κυβέρνηση και έχει δημιουργηθεί σ’ 

αυτούς η αναγκαία βιομηχανική υποδομή, ενώ οι Βιομηχανικές / Βιοτεχνικές Ζώνες είναι 

χώροι, όπου τα τεμάχια γης είναι ιδιοκτησία των ιδιωτών και η κατασκευή της αναγκαίας 

υποδομής είναι ευθύνη του επενδυτή και των Αρχών τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε όλη την 

Κύπρο υπάρχουν περισσότερες από 45 Βιομηχανικές Ζώνες. Η διάθεση υγρών αποβλήτων 

από τις βιομηχανίες αυτές δημιουργεί σημειακές πηγές ρύπανσης για τα γειτονικά υδάτινα 

σώματα. Από την άλλη μεριά, όλες οι βιομηχανικές περιοχές και ζώνες αποτελούν πηγές 

διάχυτης ρύπανσης μέσω των ελεγχόμενων ή μη-ελεγχόμενων απορροών των όμβριων τους, 

οι οποίες περιέχουν ρύπους από ακατέργαστα υλικά τα οποία επεξεργάζεται κάθε βιομηχανία 

στο χώρο της, καθώς και από σωματίδια που προέρχονται από την κατακρήμνιση αέριων 

εκπομπών. Πιο συγκεκριμένα, στην Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού λειτουργεί κεντρική 
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Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ). Η διαχείρισή της γίνεται από την 

ΜΕΒΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ.  

Άλλες περιοχές διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων 

Στην περιοχή του υδατοφράχτη Πολεμιδίων βρίσκεται η περιοχή Βατί, στην οποία γίνεται 

διάθεση απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού καθώς και βιομηχανικών και 

αστικών λυμάτων από βυτιοφόρα 

Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου Λάρνακας 

Το Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου Λάρνακας (ΚΔΠΛ) υπήρξε η κύρια πίεση για ύδατα της 

περιοχής στο παρελθόν. Σύμφωνα με απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ΣΔΠΛ. 

τερμάτισε τη λειτουργία του στις 22 Απριλίου, 2004, μετά από συνεχή λειτουργία 32 χρόνων. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του τερματικού σταθμού, όλα τα προϊόντα που θα διαχειρίζεται το 

ΚΔΠΛ (πλέον Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΤΑΠ) θα εισάγονται από 

τις ιδιωτικές εταιρείες πετρελαιοειδών. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών διαθέτουν ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοειδών στο τερματικό της 

Λάρνακας. 

Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες στο Βασιλικό 

Οι Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες (ΕΧΒ) εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Βασιλικού, πολύ 

κοντά στο λιμάνι του Βασιλικού και δίπλα στον Ηλεκτροπαραγωγό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις 

των ελληνικών χημικών βιομηχανιών περιελάμβαναν τις τρεις κύριες μονάδες παραγωγής, τη 

μονάδα παραγωγής θειικού οξέος, τη μονάδα παραγωγής αμμωνίας και τη μονάδα 

παραγωγής σύνθετων λιπασμάτων, καθώς άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως δεξαμενές 

αποθήκευσης, σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εργαστήρια, κτήρια διοίκησης, αποθήκες κ.ο.κ. 

Παρόλα αυτά, η λειτουργία των μονάδων του εργοστασίου τερματίστηκε οριστικά το 1995. Οι 

εργασίες αποσυναρμολόγησης των ΕΧΒ ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2006 και ολοκληρώθηκαν 

το Μάιο του 2007.  

Μεμονωμένες μονάδες 

Σύμφωνα με τον Περι Βιομηχανικών Εκπομπών Κυπριακό Νόμο Ν 184 (Ι) 2013 

εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/75/ΕΕ “Industrial Emissions Directive” (IED) 

oi κατηγορίες βιομηχανικών μονάδων είναι συνολικά 105.  
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5.5. ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Μέχρι και το 1997 η μοναδική πηγή υδατικών πόρων στην Κύπρο, ήταν η βροχόπτωση. 

Σύμφωνα με μια μακρά σειρά παρατηρήσεων η μέση ετήσια βροχόπτωση, περιλαμβανόμενης 

και της χιονόπτωσης, είναι 503 χιλιοστόμετρα, ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί 

στα 315 χιλιοστόμετρα.  

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται γενικά από έλλειψη πόρων γλυκού νερού περιορίζοντας τις 

δυνατότητες γεωργικής εκμετάλλευσης των εδαφών, αλλά και την γενική παραγωγικότητα του 

χερσαίου οικοσυστήματος. Τα μειωμένα αποθέματα επιφανειακών υδάτων οδήγησαν στην 

υπεράντληση των υδροφορέων, με αποτέλεσμα τα περισσότερα συστήματα υπόγειων 

υδάτων να θεωρείται σήμερα ότι βρίσκονται «σε κίνδυνο». Το μεγαλύτερο πρόβλημα 

υπεράντλησης μεταξύ των υπόγειων υδροφορέων της ελεύθερης Κύπρου, παρατηρείται 

στους υδροφορείς Κοκκινοχωριών, Κιτίου, Γερμασόγειας, Ακρωτηρίου και Πέγειας με 

αποτέλεσμα τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού στους υδροφορείς και τον επηρεασμό της 

ποιότητας των υδάτων. Τα φράγματα βοήθησαν στην ομοιόμορφη διανομή του νερού 

ανεξάρτητα από την κατανομή της βροχόπτωσης και μείωσαν, ως ένα βαθμό, στα 

προβλήματα από μικρής διάρκειας ξηρασίες. Όμως η συνεισφορά τους, λόγω των 

μακρόχρονων ανομβριών της αυξημένης ζήτησης λόγω ανάπτυξης και ίσως της ιεράρχησης 

της ζήτησης δεν ήταν η αναμενόμενη και ανάγκασε το κράτος να επενδύσει σε εναλλακτικές 

πηγές εξασφάλισης πόσιμου νερού, όπως η ανέγερση και λειτουργία των μονάδων 

αφαλάτωσης στη Δεκέλεια, Λάρνακα, Επισκοπή και Βασιλικό.  

Η διαθεσιμότητα νερού στις πεδινές και παράκτιες περιοχές έχει αυξηθεί σημαντικά από τα 

κυβερνητικά υδατικά έργα και έχει μειωθεί ο ανταγωνισμός για νερό μεταξύ ύδρευσης και 

άρδευσης. Ωστόσο, η ζήτηση νερού άρδευσης, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας, δεν 

ικανοποιείται πάντα. Η ποιότητα των υπογείων υδάτων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

η πλειοψηφία των υπόγειων υδάτινων σωμάτων βρίσκονται σε κακή ποσοτική κατάσταση και 

η αποκατάστασή τους δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα νερού 

για άρδευση, τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα δεν έχουν πλήρως ικανοποιήσει τη 

ζήτηση για νερό, καθώς η γεωργία αποτελεί τον κύριο χρήστη νερού στην Κύπρο, και την 

καλοκαιρινή περίοδο όταν τα διαθέσιμα νερού είναι περιορισμένα, επιβάλλονται συχνά 

περικοπές στην παροχή νερού άρδευσης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μια τάση 

επιδείνωσης της ποιότητας των υδάτων παρατηρείται κυρίως στους υπόγειους υδροφορείς 

της Κύπρου, λόγω της απότομης αστικοποίησης, της διάθεσης υγρών αστικών αποβλήτων σε 

σηπτικούς βόθρους, της εντατικής καλλιέργειας και χρήσης λιπασμάτων και, της 

υπεράντλησης των υπογείων υδάτων με αποτέλεσμα την υφαλμύρωση των παράκτιων 

υδροφορέων. 

Εκτός από την υφαλμύρινση των παράκτιων υδροφορέων , λόγω της υπεράντλησής τους, τα 

υπόγεια νερά υφίστανται σοβαρές πιέσεις από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, με τη 

γεωργία και η κτηνοτροφία να είναι οι σημαντικότερες αφού προκαλούν κυρίως αύξηση της 



ΤΑΥ 10/2014 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Μη τεχνική Περίληψη  

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 5-35 

 

συγκέντρωσης των νιτρικών αλάτων. Η ποιότητα των υπόγειων νερών επηρεάζεται και από 

φυσικά αίτια, όπως η γεωλογική σύσταση των πετρωμάτων και οι κλιματικές συνθήκες. 

5.6. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου στη Λεκάνη της Λεβαντίνης. Τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής είναι υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή αλατότητα 

μικρής έκτασης παλιρροιακά φαινόμενα, ολιγοτροφικό χαρακτήρα (εμφανίζεται γενικά φτωχή 

σε θρεπτικά συστατικά, υψηλή βιοποικιλότητα και υψηλό αριθμό ξενικών ειδών.  

Θαλάσσια Ρύπανση 

Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται, να 

διαφυλάσσεται και εφόσον είναι εφικτό, να αποκαθίσταται, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων για την εξασφάλιση καθαρών 

και παραγωγικών θαλασσών. Tα θαλάσσια οικοσυστήματα απειλούνται με υποβάθμιση από 

διάφορες πιέσεις, όπως είναι κυρίως η ρύπανση, ο ευτροφισμός, η υπεραλιεία, η εισαγωγή 

εξωτικών ειδών, η αλλαγή του κλίματος και άλλων πολλών δραστηριοτήτων. Η ρύπανση της 

ανοικτής θάλασσας σχετίζεται τόσο με πλοία που διασχίζουν την περιοχή της Κύπρου όσο και 

με αυτά που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι απορρίψεις 

χημικών και κατάλοιπων πετρελαίου από τα πλοία από το ξέπλυμα αντλιών και δεξαμενών, 

γνωστή και ως "λειτουργική ρύπανση", αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό παράγοντα της 

θαλάσσιας ρύπανσης. Σημαντική είναι και η επίπτωση της ποντοπόρου ναυσιπλοΐας όσον 

αφορά στην εισαγωγή ξένων ειδών στην Μεσόγειο θάλασσα.  

Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια 

Ο αλιευτικός τομέας της Κύπρου αποτελείται από την παράκτια αλιεία, την αλιεία τρατών 

βυθού και την αλιεία πολυδύναμων σκαφών. Εκτός από την επαγγελματική αλιεία, στα νερά 

της Κύπρου εξασκείται και ερασιτεχνική αλιεία είτε από την ακτή είτε από σκάφος με τη χρήση 

παραγαδιών, καθετών, ψαροντούφεκου κλπ., ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο άδειας. Τα κύρια 

αλιευτικά αποθέματα που στοχεύει ο αλιευτικός τομέας της Κύπρου μπορούν να διαιρεθούν 

σε δύο κατηγορίες, τα βυθόβια (μαρίδα, γόππα, μπαρμπούνι, στρίλια, λυθρίνι, σορκός, 

φαγκρί, συναγρίδα, ροφός, χταπόδι κ.α.) και τα μεγάλα πελαγικά είδη (όπως ο μακρύπτερος 

τόνος ή τονάκι, ο ερυθρός τόνος και ο ξιφίας). 

Παρόλο που η ετήσια συνεισφορά της θαλάσσιας αλιείας στην κυπριακή οικονομία είναι 

σχετικά χαμηλή, ο αλιευτικός τομέας στην Κύπρο θεωρείται σημαντικός, κυρίως γιατί 

προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε παράκτιες περιοχές, δημιουργεί θέσεις 

εργασίας και προσφέρει υγιεινά προϊόντα στους καταναλωτές. Ο αλιευτικός τομέας της 

Κύπρου αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας, που οφείλονται σε 

διάφορους παράγοντες, όπως είναι η υπεραλίευση ορισμένων βυθόβιων και πελαγικών 

ειδών, η χαμηλή παραγωγικότητα των νερών της περιοχής, ο περιορισμός των αλιευτικών 
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πεδίων της Κύπρου λόγω της Τουρκικής κατοχής, η ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση των 

ψαράδων σε σύγχρονες μεθόδους αλιείας και ναυσιπλοΐας καθώς και η προτίμηση των 

καταναλωτών σε συγκεκριμένα είδη ψαριών σε συνδυασμό με την δυσκολία τους να δεχθούν 

νέα είδη.  

Μονάδες Ανοιχτής Θαλάσσης 

Υπάρχουν εννιά (9) αδειοδοτημένες θαλάσσιες μονάδες πάχυνσης μεσογειακών ειδών, από 

τις οποίες πέντε (5) είναι ενεργές και ασχολούνται ως επί το πλείστον με την παραγωγή 

τσιπούρας – λαυρακιού,  εφτά (7) από αυτές είναι αδειοδοτημένες στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ 

κόλπου Βασιλικού και Μονής (επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού). Αξίζει να σημειωθεί πως η 

πορεία του τομέα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρουσιάζει 

σημαντική ανάπτυξη.  

Εκκολαπτήρια Θαλασσίων Ειδών – Θαλάσσιων Γαρίδων  

Στην Κύπρο υπάρχουν τρία (3) αδειοδοτημένα εκκολαπτήρια θαλάσσιων ειδών που 

βρίσκονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις σε παράκτιες περιοχές και συγκεκριμένα στον ποταμό 

Λιοπετρίου, Ακρωτήρι Λεμεσού και στα Κούκλια Πάφου. Το εκκολαπτήριο/εκτροφείο 

θαλάσσιων γαρίδων (Parapenaeus indicus) βρίσκεται στο Ακρωτήρι Λεμεσού και φέρει άδεια 

παραγωγής 30 τόνων. 

 

Υδατοκαλλιέργεια Γλυκών Νερών 

Ο τομέας υδατοκαλλιέργειας γλυκών νερών περιλαμβάνει εφτά (7) μικρές μονάδες 

υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού κάποιες εκ των οποίων λειτουργούν και ως εκκολαπτήρια 

ψαριών, δύο (2) μικρές μονάδες παραγωγής διακοσμητικών ψαριών, και μία κρατική 

ερευνητική μονάδα. Τα κύρια εκτρεφόμενα ψάρια γλυκού νερού είναι η ιριδίζουσα πέστροφα 

(Oncorhynchus mykiss) και ο οξύρρυγχος (Acipenser sp.) 

 

Κυβερνητικοί Ερευνητικοί Σταθμοί 
 

Υπάρχουν δύο κυβερνητικοί ερευνητικοί σταθμοί υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται στο 

Μενεού (θαλασσινά είδη), και στον Καλοπαναγιώτη (είδη γλυκού νερού). 
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5.7. ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Το έδαφος είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος καθώς αποτελεί πηγή παραγωγής 

τροφίμων και άλλης βιομάζας, αποτελεί μέσο αποθήκευσης, διήθησης και μετατροπής 

ανόργανων και οργανικών συστατικών, νερού, ενέργειας καθώς και διαφόρων χημικών 

ουσιών. Επίσης αποτελεί το οικολογικό ενδιαίτημα για πολυποίκιλους οργανισμούς που 

διαβιούν στο εσωτερικό ή την επιφάνεια και φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για την 

ανθρωπότητα. 

Μεταλικά ορυκτά – Μεταλλεία 

Η Κύπρος διαθέτει μεταλλεύματα, που αποτελούνται από μεταλλικά ή μη ορυκτά και λατομικά 

υλικά που αποτελούνται από αμέταλλα ή βιομηχανικά ορυκτά.  Τα μεταλλεύματα της Κύπρου 

σχετίζονται κατά κανόνα με το Οφιολιθικό Σύμπλεγμα του Τροόδους και περιλαμβάνουν 

θειούχα μεταλλεύματα (κοιτάσματα σιδηροπυρίτη, χαλκού και άλλων βαρέων μετάλλων 

συνοδευόμενα από χρυσό και άργυρο) και μεταλλεύματα χρωμίτη και αμιάντου. Η Κύπρος 

είναι ένα από τα πρώτα μέρη της γης όπου άρχισε εκμετάλλευση, επεξεργασία και χρήση του 

χαλκού.  

Τα λατομικά υλικά της Κύπρου υφίστανται και αυτά εκμετάλλευση από τα αρχαία χρόνια. 

Χαρακτηριστικά είναι τα φαιοχώματα (ούμπρες) και οι ώχρες που χρησιμοποιούνταν ως 

βαφές για τη ζωγραφική αλλά και ο ασβεστολιθικός ψαμμίτης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως ως κύριο δομικό υλικό κατά τα αρχαία χρόνια αλλά και κατά χρόνια που 

ακολούθησαν. Σήμερα στην Κύπρο τυγχάνουν εκμετάλλευσης ιζηματογενείς σχηματισμοί 

όλων των τύπων και διάφορων γεωλογικών περιόδων, όπως ασβεστόλιθοι σε διάφορες 

ποιότητες και τύπους, άργιλος και γύψος. 

Όσον αφορά τα βιομηχανικά ορυκτά, η γύψος (CaSO4 2H2O) είναι ένα βιομηχανικό ορυκτό 

με ποικιλία χρήσεων (περιλαμβανομένων διακοσμήσεων οροφών και τοίχων, 

θερμομονώσεων, γεωργίας, μεταλλουργίας, κ.ά.) το οποίο βρίσκεται σε πολλά μέρη της 

Κύπρου. Η άργιλος είναι ένα φυσικό υλικό με πλαστικές ιδιότητες και είναι κατάλληλη για την 

παραγωγή τούβλων και κεραμιδιών. Ο μπεντονίτης είναι ένα είδος αργίλου που αποτελείται 

κυρίως από μοντμοριλλονίτη. Η κύρια ιδιότητα του μπεντονίτη, η οποία το κάνει ένα 

βιομηχανικό ορυκτό με ευρείες χρήσεις, είναι η ικανότητά του να διογκώνεται με την 

απορρόφηση νερού και να συρρικνώνεται με την αποβολή νερού. Ο μπεντονίτης 

χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή διατρητικής ιλύος, στα χυτήρια, στην κατασκευαστική 

βιομηχανία και ως υλικό για την υγιεινή των κατοικίδιων ζώων. 

H Κυπριακή μεταλλευτική βιομηχανία δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή μεταλλευμάτων 

και συμπυκνωμάτων χαλκού, σιδηροπυρίτη, χρυσού, χρωμίτη καθώς και ινών αμιάντου. Οι 

περιοχές Σκουριώτισσα, Αγροκηπιά, Καμπιά, Καλαβασός και Λίμνη αναφέρονται ως κύριες 

μεταλλευτικές περιοχές. Μεμονωμένα μεταλλεία απαντώνται στις περιοχές Τρουλλοί, 
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Μαγκαλένι, Περαβάσα και Βρέτσια. Από τη δεκαετία του 1970 η μεταλλευτική βιομηχανία 

βρίσκεται σε ύφεση γεγονός που οφείλεται κυρίως, πλην των γνωστών λόγων της κατάληψης 

σημαντικών μεταλλευτικών περιοχών από τα Τουρκικά στρατεύματα και της εξάντλησης των 

μεγάλων και πλούσιων κοιτασμάτων της Χώρας, στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους 

παραγωγής χωρίς ανάλογη αύξηση στις διεθνείς τιμές πώλησης τους.  

Με βάση νεότερες πληροφορίες από τη Διεύθυνση Μεταλλείων και το Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης (Νοέμβριος 2015) τα ενεργά λατομεία είναι 104, ενώ τα ενεργά μεταλλεία είναι 

2 (1 λειτουργεί στη Σκουριώτισσα και 1 αδειοδοτημένο στο Απλίκι, το οποίο τίθεται σύντομα 

σε λειτουργία) και 1 αποκατεστημένο στη Μαγκαλένη. 

5.8. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Στη μορφολογία της νήσου κυριαρχούν οι πιο κάτω μορφολογικές ενότητες: 

 Το ορεινό σύμπλεγμα Τροόδους. Το ορεινό σύμπλεγμα Τροόδους είναι ένας 

επιβλητικός ορεινός όγκος ελλειπτικής μορφής, που καταλαμβάνει το κεντρικό-δυτικό 

τμήμα του νησιού και αποτελείται αποκλειστικά από πυριγενή πετρώματα, τα οποία 

αποτελούν το γνωστό Οφιολιθικό Σύμπλεγμα του Τροόδους. Το Οφιολιθικό 

Σύμπλεγμα του Τροόδους είναι το "θεμέλιο" πάνω στο οποίο έχει κτιστεί το νησί, είναι 

δηλαδή η γεωλογική και μoρφολογική σπονδυλική στήλη της Κύπρου. 

 Η βόρεια οροσειρά (Πενταδακτύλου). . Η βόρεια οροσειρά περιλαμβάνει τον 

Πενταδάκτυλο και την Καρπασία. Η μορφολογία της οροσειράς, που βρίσκεται σε 

μικρή απόσταση από τη θάλασσα, περιλαμβάνει ψηλές απόκρημνες βουνοκορφές, 

κάθετες πλαγιές, βαθιά φαράγγια, διάσελα και μικρές κοιλάδες στις οποίες ρέουν 

μικροί ποταμοί. Τα καρστικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τα ασβεστολιθικά 

πετρώματα της οροσειράς, δημιούργησαν υπόγειες σπηλιές με σταλακτίτες και 

σταλαγμίτες, κατακρημνίσεις και κουφώματα. 

 Η κεντρική πεδιάδα (Μεσαορίας). Η Κεντρική πεδιάδα, η ονομαζόμενη Μεσαορία, 

βρίσκεται μεταξύ των οροσειρών του Τροόδους και του Πενταδακτύλου και εκτείνεται 

από τον κόλπο της Μόρφου στα δυτικά, μέχρι τον κόλπο της Αμμοχώστου στα 

ανατολικά. Τα πετρώματα της κεντρικής πεδιάδας είναι από τα πιο πρόσφατα της 

Κύπρου. Είναι ιζηματογενούς προέλευσης και μεταφέρθηκαν από τον Πενταδάκτυλο 

και το Τρόοδος και εναποτέθηκαν στη θάλασσα, ακριβώς εκεί που βρίσκεται σήμερα 

η κεντρική πεδιάδα. 

 Η λοφώδης περιοχή γύρω από το ορεινό σύμπλεγμα Τροόδους. Οι λόφοι που 

περιβάλλουν το πυριγενές σύμπλεγμα του Τροόδους αποτελούν ξεχωριστή 

μορφολογική περιφέρεια, η οποία εκτείνεται ανατολικά, νότια και δυτικά της 

Οροσειράς. Η λοφώδης περιφέρεια χαρακτηρίζεται από αποστρογγυλωμένους 

κρητιδούχους λόφους, καρστικά φαινόμενα, ξερές κοιλάδες, μικρά διαμελισμένα 

οροπέδια και μερικούς τραπεζοειδείς λόφους. Στο τοπίο κυριαρχεί το άσπρο χρώμα 
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των κρητίδων ή το μπεζ χρώμα των μαργών και των μαργαϊκών κρητίδων. Εξαίρεση 

αποτελεί το βαθύ ερυθροκαφέ χρώμα των Μαμωνιών 

 Οι παράκτιες πεδιάδες. Είναι πέντε στενές παράκτιες πεδιάδες, στις οποίες 

απαντώνται θαλάσσιες αναβαθμίδες. Οι πεδιάδες αυτές είναι της Κερύνειας, της 

Λάρνακας της Λεμεσού-Αυδήμου, της Πάφου και της Χρυσοχούς. Η πεδιάδα της 

Λάρνακας βρίσκεται πάνω στις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις, τις αποθέσεις 

των θαλάσσιων αναβαθμίδων και τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας. Η 

πεδιάδα της Λεμεσού εκτείνεται από την Αμαθούντα στα ανατολικά, μέχρι το Κούριον 

στα δυτικά. Η παράκτια αυτή πεδιάδα εκτείνεται από τον ποταμό Χαποτάμι μέχρι τον 

οικισμό του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας. Περιλαμβάνει τη στενή παράκτια πεδιάδα 

που εκτείνεται από το χωριό Νέα Δήμματα στα ανατολικά, μέχρι τα Λουτρά της 

Αφροδίτης στα δυτικά. 

5.9. ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Αστικά και επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

Όσον αφορά τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής και Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις 

Διαχείρισης Αποβλήτων λειτουργεί η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων 

Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου (ΟΕΔΑ) όπου περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες: 

 Μονάδα Υποδοχής - Τροφοδοσίας σύμμεικτων οικιακών αποβλήτων - 

Μονάδα Υποδοχής και Τεμαχισμού Ογκωδών. 

 Μονάδα Μηχανικής διαλογής – Χειροδιαλογής - Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

 Μονάδα ταχείας κομποστοποίησης 

 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)  

Επίσης, ο ΧΥΤΑ Πάφου στην Μαραθούντα, του οποίου ο Σταθμός επεξεργασίας 

στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Πάφου δέχεται: 

 Στραγγίσματα από τον ΧΥΤΑ Πάφου, 

 Βοθρολύματα 

 Λάσπες από μικρές εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και 

 άλλα σύνθετα υγρά απόβλητα (από λιποπαγίδες, αμμοσυλλέκτες κ.α.) που 

προσκομίζονται με βυτία. 

Επίσης, χρησιμοποιούνται και 2 σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στο χωριό 

Χρυσοχούς και Σκαρίνου. 

Τόσο ο ΧΥΤΑ Πάφου όσο και η Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Αποβλήτων Λάρνακας – Αμμοχώστου εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας IED 
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(http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/F2F8C6373178B8D3C2257B5700385340/$file/Epikeropoii

si_Article_5_2014.pdf?openelement). 

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και 
λυματοδεξανές στο Βατί 

Οι ΧΑΔΑ (ενεργοί ή ανενεργοί) θεωρούνται παγκοσμίως μια τεράστια, «επικίνδυνη 

κληρονομιά» για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, η οποία προέκυψε είτε από τον 

λανθασμένο τρόπο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είτε από τη κακή χρήση 

επεξεργασία επικίνδυνων για το περιβάλλον υλικών. Το σύνολο των ΧΑΔΑ (Σκυβαλότοποι) 

στην Κύπρο είναι 121, εκ των οποίων 2 είναι ενεργοί σήμερα, συγκεκριμένα στον Κοτσιάτη 

και στο Βατί και θα είναι ενεργοί μέχρι το τέλος του 2016. Εξαιτίας της απουσίας 

αποχετευτικών δικτύων σε κάποιες περιοχές της πόλης της Λεμεσού καθώς επίσης και σε 

μικρές κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού τα βοθρολύματα που συλλέγονται από τους 

υπερχειλίζοντες απορροφητικούς λάκκους και οι λάσπες από σηπτικούς λάκκους διατίθενται 

σε χωμάτινες δεξαμενές στην περιοχή Βατί. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένας αριθμός μικρών 

βιομηχανιών οι οποίες είτε εξαιτίας έλλειψης χώρου είτε εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους 

δεν είναι σε θέση να κατασκευάσουν τα δικά τους συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Τα 

υγρά απόβλητα των βιομηχανιών αυτών διατίθενται στις χωμάτινες δεξαμενές στην περιοχή 

Βατί. 

Αστικά λύματα 

Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων καθώς επίσης και ορισμένων 

βιομηχανιών τροφίμων στην Κύπρο διέπεται από τις πρόνοιες της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, η Κύπρος έχει υποχρέωση να κατασκευάσει 

αποχετευτικά δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς με 

Ισοδύναμο Πληθυσμό (ΙΠ) (μόνιμο, εποχιακό πληθυσμό και τουρισμό) μεγαλύτερο από 2.000 

άτομα και να προσδιορίσει τις ευαίσθητες περιοχές σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται 

στην Οδηγία. Σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν περί τις 36 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ), οι οποίες επεξεργάζονται λύματα Δήμων και Κοινοτήτων, Νοσοκομείων και 

Στρατοπέδων. 

Απόβλητα πλοίων 

Η εκκένωση των συστημάτων αποχέτευσης των πλοίων, τόσο των μεγάλων όσο και των 

μικρότερων πλοιαρίων που εκτελούν κρουαζιέρες στη θάλασσα, δημιουργεί σημαντική 

ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον και σημαντική υποβάθμιση του θαλάσσιου αλλά και του 

παράκτιου οικοσυστήματος. 

 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/F2F8C6373178B8D3C2257B5700385340/$file/Epikeropoiisi_Article_5_2014.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/F2F8C6373178B8D3C2257B5700385340/$file/Epikeropoiisi_Article_5_2014.pdf?openelement
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5.10. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Η χωροταξική οργάνωση της χώρας καθίζεται κατά βάση από τον περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμο, ο οποίος προνοεί για την ετοιμασία Σχεδίων Ανάπτυξης, μέσω των 

οποίων προδιαγράφονται οι πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται για την 

προαγωγή και τον έλεγχο της ανάπτυξης. Με βάση τον ίδιο Νόμο τα Σχέδια Ανάπτυξης 

περιλαμβάνουν: 

 το Σχέδιο για την Νήσο,  

 τα Τοπικά Σχέδια,  

 τα Σχέδια Περιοχής και  

 τη Δήλωση Πολιτικής.  

Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 

Στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας ΤΣ) περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Λευκωσίας, 

Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας και Λατσιών και η περιοχή 

του Κοινοτικού Συμβουλίου Γερίου. 

Η έκταση της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού ανέρχεται σε 13.800 εκτάρια, και 

σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας Απογραφή Πληθυσμού 2011 (Στοιχεία 

Πληθυσμού κατά Επαρχία), ο πληθυσμός στα όρια του Σχεδίου κατά το έτος 2010 ήταν 

181.100 άτομα. Η έκταση της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας ανέρχεται σε 12.155 

εκτάρια περίπου, και σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας Απογραφή 

Πληθυσμού 2011 (Στοιχεία Πληθυσμού κατά Επαρχία), ο πληθυσμός στα όρια του Σχεδίου 

κατά το έτος 2010 ήταν 86.400 άτομα. Η έκταση της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου Πάφου 

ανέρχεται σε 10.099 εκτάρια περίπου, και σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας 

Απογραφή Πληθυσμού 2011 (Στοιχεία Πληθυσμού κατά Επαρχία), ο πληθυσμός στα όρια του 

Σχεδίου κατά το έτος 2010 ήταν 61.600 άτομα. Το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς 

αποσκοπεί στον καθορισμό και την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου μακροπρόθεσμης 

πολεοδομικής πολιτικής που θα επιτρέψει την ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής του 

Σχεδίου μέχρι το 2023, το οποίο καθορίζεται ως το έτος ορίζοντας του Σχεδίου. 

5.11. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ 

Η στρατηγική θέση της Κύπρου στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων που την καθιστά 

μεταναστευτικό κέντρο, τo ποικιλόμορφο γεωμορφολογικό ανάγλυφό της, οι έντονες 

διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση από περιοχή σε περιοχή, σε συνδυασμό 

με τη μακρά ιστορία του νησιού, έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας πλούσιας και 

μοναδικής βιοποικιλότητας με πλήθος διαφορετικών οικοτόπων, μεγάλο αριθμό ενδημικών 
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ειδών χλωρίδας, και σημαντικό αριθμό ειδών πανίδας. Άλλωστε συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 

10 περιφερειακά κέντρα βιοποικιλότητας (mini-hotspots) στην ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογειακής λεκάνης – που αποτελεί μία από τις 200 οικολογικά πιο σημαντικές περιοχές 

στον κόσμο και ένα από τα 34 πιο σημαντικά κέντρα βιοποικιλότητας παγκοσμίως 

(biodiversity hotspot), λόγω του μεγάλου πλούτου φυτικών ειδών και του ότι ποσοστό 

μεγαλύτερο του 10% των ειδών αυτών είναι στενότοπα ενδημικά. 

Οικότοποι 

H Κύπρος είναι ένα νησί που χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των τοπίων του, ως 

αποτέλεσμα των εναλλαγών στο κλίμα, της ποικιλότητας στη γεωλογία, καθώς και της 

μακρόχρονης παρουσίας και της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη φύση. Όλοι οι τύποι 

βλάστησης, συμπεριλαμβανομένων και των καλλιεργειών (ιδιαίτερα των παραδοσιακών), 

αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για τα σπάνια είδη φυτών, αλλά και για τα είδη πανίδας 

του νησιού. Κύριο δασοπονικό είδος είναι η τραχεία πεύκη Τα δάση τραχείας πεύκης 

καλύπτουν μεγάλο μέρος των οροσειρών του Τροόδους και του Πενταδάκτυλου, αλλά και 

μέρος της Χερσονήσου του Ακάμα. Τα δάση μαύρης πεύκης εντοπίζονται αποκλειστικά στο 

Τρόοδος, όπου και καταλαμβάνουν όλη σχεδόν την ανωδασική ζώνη. Ιδιαίτερη αξία έχει 

φυσικά η παρουσία του δάσους του βραχύφυλλου κέδρου που φύεται μόνο στην Κύπρο και 

συγκεκριμένα στην οροσειρά του Τροόδους. Η δρύς η κληθρόφυλλη ή Λατζιά ενδημικό είδος 

της Κύπρου, απαντά σε πυριγενείς, βραχώδεις, απόκρημνες και ομαλές βουνοπλαγιές. Δάση 

κυπαρισσιών εμφανίζονται στον Πενταδάκτυλο καθώς και Συστάδες ορεινών ειδών αρκεύθου 

(Juniperus foetidissima, J. oxycedrus, J. excelsa) εμφανίζονται στα υψηλά υψόμετρα της 

οροσειράς του Τροόδους. 

Μια ασυνεχής και μάλλον στενή λωρίδα από παραποτάμια βλάστηση αναπτύσσεται κατά 

μήκος των ρυακιών που διασχίζουν το νησί, συχνά δια μέσω καλλιεργούμενης γης. Λιβάδια 

διαφόρων τύπων, σχηματίζονται σε ανοιχτές θέσεις, ανάμεσα στους θαμνώνες και σε 

ανοίγματα δασών ή σε παρυφές καλλιεργειών και δρόμων και σε εγκαταλειμμένες 

καλλιέργειες. Οι αμμώδεις ακτές είναι, ως επί το πλείστον, στενές με αμμόφιλες κοινότητες σε 

χαμηλές πρωτογενείς ή κινούμενες θίνες. Τέλος, οι βραχώδεις οικότοποι φιλοξενούν 

χασμοφυτικές κοινωνίες που αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Ακάμας, 

Πενταδάκτυλος), πυριγενείς (Τρόοδος) ή και υγρούς βράχους. 

Χλωρίδα 

Ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα της βιοποικιλότητας της Κύπρου είναι η πλούσια και 

μοναδική χλωριδική της ποικιλότητα. Ο ακριβής αριθμός των ειδών διαφοροποιείται στις 

διάφορες αναφορές, γεγονός που οφείλεται στο ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί 

σημαντικά ο αριθμός των επιστημονικών ερευνών και εργασιών στην Κύπρο, αλλά και στο ότι 

καταγράφονται συνεχώς νέα είδη για το νησί. Τα περισσότερα από τα ενδημικά φυτά της 

Κύπρου εντοπίζονται στις δύο οροσειρές του νησιού: 94 ενδημικά φυτά απαντούν στην 

οροσειρά του Τροόδους, ενώ στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου συναντώνται 56. 
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Πανίδα 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι, όπως προαναφέρθηκε, και η πανίδα της Κύπρου. Περιλαμβάνει κι 

ενδημικά είδη, όπως το Κυπριακό αγρινό Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) που 

συχνά χαρακτηρίζεται ως το «εθνικό ζώο της Κύπρου», αποτελεί το μεγαλύτερο άγριο 

θηλαστικό της Κύπρου και έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά και διάφορα είδη 

θηλαστικών, φιδιών, πτηνών και εντόμων. Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η σημασία της 

χώρας όσον αφορά την Ορνιθοπανίδα, καθώς αποτελεί τη μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα η 

οποία έχει καταταχθεί από το Διεθνή Πτηνολογικό Σύνδεσμο σαν Ενδημική Περιοχή για 

Πουλιά στον κόσμο, ενώ αποτελεί μία από τις 8 σημαντικότερες μεταναστευτικές οδούς για τα 

πτηνά στην Ευρώπη. 

Θηλαστικά 

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί 33 είδη θηλαστικών εκ των οποίων 19 είναι τα είδη 

νυχτερίδων, 10 είδη χερσαίων (4 τρωκτικά, 2 μυγαλίδες, αλεπού, λαγός, σκαντζόχοιρος, 

αγρινό) και  2 είδη θαλάσσιων θηλαστικών. 

Ορνιθοπανίδα 

Η Ορνιθοπανίδα της Κύπρου είναι ιδιαίτερα πλούσια με καταγεγραμμένα περισσότερα από 

381 είδη. Από αυτά, 53 είναι μόνιμοι κάτοικοι, ενώ τα υπόλοιπα είναι αποδημητικά. Βέβαια, ο 

αριθμός των επισκεπτών και κυρίως των χειμερινών, ποικίλει από χρόνο σε χρόνο και 

εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και τις 

βροχοπτώσεις στην Κύπρο. 

Στην Κύπρο απαντούν 21 είδη ερπετών εκ των οποίων 8 είδη φιδιών και 3 είδη αμφιβίων. 

Ιδιαίτερα σημαντική στην Κύπρο είναι η παρουσία ενδημικών ειδών ερπετών. Συγκεκριμένα 

ένα φίδι (Hierophis cypriensis) και μια σαύρα (Phoenicolacerta troodica) είναι ενδημικά στο 

νησί. Επιπλέον αναγνωρίζονται και  8 ενδημικά υποείδη. Υπάρχουν  3 είδη χελωνών, 2 από 

τα οποία είναι θαλάσσιες χελώνες και 1 γλυκών νερών.  

Οι θαλάσσιες χελώνες χαρακτηρίζονται ως Κινδυνεύοντα είδη, σύμφωνα με τα κριτήρια της 

Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, έχουν μελετηθεί εκτενώς και έχουν αναληφθεί 

αρκετές δράσεις προστασίας των περιοχών ωοτοκίας τους. 

Ασπόνδυλα 

Η εντομοπανίδα της Κύπρου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την πανίδα 

(Fauna Europeae,2012) περιλαμβάνει 5317 είδη και υποείδη. Μέχρι σήμερα μόνο λίγες τάξεις 

έχουν μελετηθεί επαρκώς όπως τα ημερόβια Λεπιδόπτερα (52 είδη), Οδοντόγναθα (34 είδη), 

Ορθόπτερα (67 είδη) καθώς και μερικές οικογένειες της τάξης των κολεόπτερων όπως οι 

Carabidae και Buprestidae. 
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Ιχθυοπανίδα 

Στο θαλάσσιο τμήμα της Κύπρου αναφέρονται τουλάχιστον 4 είδη ιχθύων που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βαρκελώνης (Protocol concerning 

Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean- Protocol of 

Barcelona Convention). Εκτός όμως από τα είδη ιχθύων οι θάλασσες της Κύπρου 

χαρακτηρίζονται από σημαντική βιοποικιλότητα, στην οποία περιλαμβάνονται 2 είδη 

θηλαστικών, 2 είδη ερπετών, καθώς και πλήθος προστατευόμενων και απειλούμενων 

ασπόνδυλων ειδών. Σε στάσιμα εσωτερικά νερά της Κύπρου απαντούν τοπικά και άλλα είδη 

αυτοχθόνων ψαριών θαλασσινής προέλευσης.  

5.12. ΤΟΠΙΟ 

Το φυσικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ο νησιωτικός της χαρακτήρας. Στο νησί 

εμφανίζεται ποικιλία παράκτιων οικοτόπων όπως βραχώδεις ακτές λιγότερο ή περισσότερο 

απότομης κλίσης, αμμώδεις παραλίες με μεγάλη ή μικρή οριζόντια ή κάθετη έκταση, ανοιχτοί 

και κλειστοί κόλποι, οξύληκτα ή στρογγυλεμένα ακρωτήρια κτλ, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο και 

σημαντικής αισθητικής αξίας τοπίο. 

5.13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

NATURA 2000 

Tο Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες 

φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (13/11/2015) οι 

περιοχές που έχουν κηρυχθεί ΖΕΠ είναι 30, οι Τόποι  Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ/SCI) είναι 

13, 20 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ/SCI) έχουν καθοριστεί σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 

(ΕΖΔ/SAC) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1,2,3,4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, 

οι περιοχές που αποτελούν και ΤΚΣ/SCI και ΖΕΠ/SPA είναι 7 , εκ των οποίων οι 6 έχουν 

κηρυχθεί και (ΕΖΔ/SAC).  

5.14. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Διοικητική διάρθρωση 

Από το 1960, που η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Βρετανική Διοίκηση, 

ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία με προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης. Από το 1974, 

περίπου 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή. 

Σήμερα, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί έλεγχο μόνο στο νότιο τμήμα της 
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νήσου. Επίσης, τμήματα της νότιας Κύπρου (2,74% του εδάφους της Χώρας) διοικούνται 

ξεχωριστά από την Βρετανική κυβέρνηση (Περιοχές Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων). Για 

διοικητικούς λόγους η Κύπρος είναι διαιρεμένη σε έξι (6) Επαρχίες. Η διοικητική πρωτεύουσα 

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

και Κερύνεια). Ο πληθυσμός της Κύπρου για το 2013 ανέρχεται σε 858,000 άτομα.  

Οικονομία 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για την περίοδο 2008 - 2013 εμφανίζει μείωση της 

τάξεως του 3,5%, και συγκεκριμένα από 18,8 δις € σε 18,12 δις € . Την μεγαλύτερη μείωση 

συμμετοχής παρουσίασε ο δευτερογενής, κυρίως λόγω της έντονης μείωσης των 

δραστηριοτήτων στις κατασκευές. Το σύνολο των εσόδων της γενικής κυβέρνησης 

παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό της τάξεως του 11,6%, από 7,47 δις € το 2008 σε 6,6 δις 

€ το 2013. Αντίθετα το σύνολο των εξόδων της γενικής κυβέρνησης εμφανίζουν αύξηση κατά 

2,6%, από 7,3 δις € το 2008 σε 7,5 δις € το 2013. Το κατά κεφαλήν εισόδημα για την περίοδο 

2008-2013 βαίνει συνεχώς μειούμενο, από 28,3 χιλ €, σε 20,38, μεταβολή -12,8%. 

Απασχόληση – Εξωτερικό Εμπόριο – Πολιτιστική κληρονομιά  

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%. Την περίοδο 2008-2013 παρατηρείται μείωση του εμπορικού ισοζυγίου, από -

6,17 δις € σε -3,2 το 2013. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν συνολικά για την περίοδο σε ποσοστό 

35,2% έναντι μείωσης των εισαγωγών κατά 34,4%. 

Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά η διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της 

Κύπρου είναι ευθύνη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

5.15. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κυριότερες πηγές σημειακής ρύπανσης στην Κύπρο είναι: 

 Τα αστικά λύματα, στις περιπτώσεις που υπάρχουν συλλογικά αποχετευτικά 

συστήματα και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, 

 Τα κτηνοτροφικά απόβλητα σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες  

 Τα βιομηχανικά απόβλητα και τα απόβλητα από μεγάλες τεχνικές 

εγκαταστάσεις 

 Οι χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων  

 Τα μεταλλεία – λατομεία σε μικρότερο βαθμό  
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 Οι υδατοκαλλιέργειες, οι αφαλατώσεις και οι λιμένες επίσης σε μικρότερο 

βαθμό.  

Ως κυριότερες πηγές διάχυτης ρύπανσης στην Κύπρο είναι οι εξής: 

 Η απορροή και διηθήσεις από αγροτικές δραστηριότητες 

 Τα κτηνοτροφικά απόβλητα 

 Τα αστικά λύματα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συλλογικά αποχετευτικά 

δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

 Οι όμβριες απορροές 

 

5.16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ 

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

Oι περιβαλλοντικές παράμετροι που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από την εφαρμογή 

του προτεινόμενου 1
ου

 Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας είναι οι εξής:  

 Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων των ΠΔΣΚΠ 

 Φυσικοί οικότοποι, βιοποικιλότητα, χλωρίδα και πανίδα 

 Τοπίο, έδαφος και μορφολογία  

 Ανθρώπινη υγεία 

 Οι παραπάνω παράμετροι θα επηρεαστούν θετικά είτε άμεσα (ύδατα, τοπίο, έδαφος) 

είτε έμμεσα (βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα, ανθρώπινη υγεία) από την εφαρμογή 

των προνοιών του 1
ου

 Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Κύπρο 

(περιορισμός των πλημμυρικών φαινομένων, αύξηση της αξιοποίησης πλημμυρικού 

νερού, αποκατάσταση ανθρωπογενώς διαμορφωμένων στοιχείων κ.λ.π.). 

 Οι προαναφερθείσες πρόνοιες του 1
ου

 Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού στην Κύπρο ενδέχεται να επιφέρουν παράλληλα και κάποιες έμμεσες μικρής 

κλίμακας πιέσεις και ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης και 

γενικότερα σε κάποιες παραγωγικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα είναι πιθανοί 

κάποιοι περιορισμοί χωροθέτησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός ΠΔΣΚΠ. 

Ακόμα, έμμεσες βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις υφιστάμενες χρήσεις αναμένονται, 

λόγω των περιορισμών και των μέτρων προστασίας & αντιμετώπισης πλημμυρικών 

φαινομένων που ενδεχομένως νομοθετηθούν, οι οποίες επιπτώσεις ωστόσο 

αντισταθμίζονται λόγω των μακροπρόθεσμων ωφελειών που θα προκύψουν από την 

αυξημένη πλημμυρική προστασία. Οι παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι 

θα είναι μικρής έκτασης και έντασης και ότι δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα. 
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 Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής μη εφαρμογής του 

προτεινόμενου 2
ου

 Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού στην Κύπρο, η 

υφιστάμενη σήμερα κατάσταση σε σχέση με την αντιμετώπιση και διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας θα μείνει ως έχει, ενώ οι τάσεις εξέλιξης των διαφόρων 

περιβαλλοντικών παραμέτρων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου 

6, θα παραμείνουν αμετάβλητες. 
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6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

6.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην παρούσα 

ΣΜΠΕ βασίσθηκε στα: 1) «Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής 2007-2013
4
», 2) 

«Εγχειρίδιο για το Νόμο 102(Ι) 2005
5
» και 3) στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις 

ΣΠΜΕ του 1
ου

 και 2
ου

 Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων (2011 και 2015, αντίστοιχα) και 

περιγράφεται ακολούθως. 

Στο πρώτο βήμα γίνεται ο καθορισμός των σχετικών με το υπό εξέταση πρόγραμμα 

περιβαλλοντικών τομέων
6
, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη στρατηγική 

περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ).  

Οι περιβαλλοντικοί τομείς (ΠΤ) για τους οποίους θα λάβει χώρα η στρατηγική εκτίμηση των 

επιπτώσεων, περιλαμβάνουν τους προβλεπόμενους στην εγχώρια (Νόμος 102(Ι) 2005) και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2001/42/ΕΚ) περιβαλλοντικούς τομείς, και είναι οι: 

ΠΤ.1. Βιοποικιλότητα 

ΠΤ.2. Χλωρίδα 

ΠΤ.3. Πανίδα 

ΠΤ.4. Πληθυσμός 

ΠΤ.5. Ανθρώπινη Υγεία 

ΠΤ.6. Έδαφος – Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

                                                      
4
 Handbook on SEA of Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional Development Programmes 

Network, February 2006, διαθέσιμο:  

http://www.interreg4c.eu/uploads/media/pdf/5_Strategic_Environment_Assessment_Handbook_GRD

P.pdf (ανακτήθηκε 12-08-2015) 
5
 Ο περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα 

Νόμος (Αρ. 102(Ι)/2005), διαθέσιμο:  
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/BA7D988D1FF92C6DC225798000273
4CA/$file/Stattegic%20Evironmental%20Assesment%20Booklet.pdf 
(ανακτήθηκε 12-08-2015) 
6
 Σημειώνεται ότι οι έννοιες περιβαλλοντικός τομέας και περιβαλλοντικό μέσο 

χρησιμοποιούνται ως ισοδύναμες στην παρούσα μελέτη. 

http://www.interreg4c.eu/uploads/media/pdf/5_Strategic_Environment_Assessment_Handbook_GRDP.pdf
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/pdf/5_Strategic_Environment_Assessment_Handbook_GRDP.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/BA7D988D1FF92C6DC2257980002734CA/$file/Stattegic%20Evironmental%20Assesment%20Booklet.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/BA7D988D1FF92C6DC2257980002734CA/$file/Stattegic%20Evironmental%20Assesment%20Booklet.pdf
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ΠΤ.7. Κατανάλωση και αποθέματα νερού 

ΠΤ.8. Ποιότητα επιφανειακών υδάτων 

ΠΤ.9. Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων 

ΠΤ.10. Ποιότητα του αέρα 

ΠΤ.11. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου / Τομεακή κατανομή εκπομπών 

ΠΤ.12. Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

ΠΤ.13. Πολιτισμική κληρονομιά 

ΠΤ.14. Τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

ΠΤ.15. Υγρά απόβλητα 

ΠΤ.16. Στερεά απορρίμματα 

ΠΤ.17. Ενέργεια 

ΠΤ.18. Μεταφορές 

ΠΤ.19. Διασυνοριακές επιπτώσεις 

Στο δεύτερο βήμα, αφού έχουν καθοριστεί οι περιβαλλοντικοί τομείς, εξετάζεται το θεσμικό 

πλαίσιο που τους διέπει, βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και 

συμφωνιών, καθώς και τα σχετικά με το υπό εξέταση Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου 

Πλημμυρών Κύπρου (2016-2021) πλαίσια, προγράμματα, σχέδια δράσεις κλπ. Στη φάση 

αυτή αναγνωρίζονται οι περιβαλλοντικοί τομείς και στόχοι που είναι σημαντικοί για το υπό 

εξέταση Σχέδιο (και κατ’ επέκταση του εκτελεστικού του μέρους: Πρόγραμμα Μέτρων 

Δράσης), τους άξονες προτεραιότητάς του και τους αναπτυξιακούς του στόχους. Μέσω αυτής 

της διαδικασίας προσδιορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Προσχεδίου και για κάθε 

στόχο αντιστοιχίζεται ένας περιβαλλοντικός δείκτης (εν είδει κατευθυντήριας ερώτησης
7
), από 

τον οποίο προκύπτει κατά πόσο επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι για κάθε τομέα. Οι 

τομείς και οι στόχοι δεν περιορίζονται σε αυτούς της οδηγίας (ΣΠΕ) αλλά μπορούν να 

επεκτείνονται και σε άλλα θέματα ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι καθορίζονται βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων του 

Προγράμματος Μέτρων όπως απορρέει από το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών 

Κύπρου (2016-2021). Οι περιβαλλοντικά βιώσιμες παρεμβάσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον έχουν τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς 

στόχους (ΠΣ) ανά περιβαλλοντικό τομέα: 

 

ΠΣ.1. Βιοποικιλότητα: 

                                                      
7
 Καθότι οι περιβαλλοντικοί δείκτες είναι ισοδύναμοι των περιβαλλοντικών στόχων, δεν 

παρουσιάζονται στην παρούσα παράγραφο για λόγους συντομίας, αλλά δίνονται στο 
παράρτημα 1. 
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i. Διατήρηση (μη μείωση) του ποσοστού έκτασης που προστατεύεται για τη 

βιοποικιλότητα που φιλοξενεί 

ii. Αποφυγή διάσπασης και κατακερματισμού βιοτόπων και φυσικών περιοχών 

(διατήρηση της συνοχής των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές) 

iii. Μη μεταβολή των υποστρωματικών παραγόντων διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, όπως αποστάσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, 

ρύπανση οικοτόπων κ.ά. 

ΠΣ.2. Χλωρίδα: 

i. Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των 

απειλούμενων ειδών 

ii. Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των 

ενδημικών ειδών 

iii. Διατήρηση και ει δυνατόν αύξηση του συνολικού αριθμού των φυτικών ειδών 

iv. Διατήρηση και ει δυνατόν αύξηση της συνολικής έκτασης δασικών 

οικοσυστημάτων 

ΠΣ.3. Πανίδα: 

i. Αποφυγή μείωσης του αριθμού των απειλούμενων ειδών 

(συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων που διαβιούν) 

ii. Αποφυγή μείωσης του αριθμού των ενδημικών ειδών 

(συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων που διαβιούν) 

iii. Διατήρηση και ει δυνατόν αύξηση του συνολικού αριθμού των σπονδυλωτών 

ειδών 

ΠΣ.4. Πληθυσμός: 

i. Βιώσιμη αύξηση του πληθυσμού (περιλαμβανομένης της μετανάστευσης) 

ii. Βελτίωση των παραγόντων που επηρεάζουν τη γονιμότητα ή/και το μέσο 

αριθμό τέκνων ανά γυναίκα 

iii. Μείωση της θνησιμότητας και αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής 

(βελτίωση των παραγόντων που επηρεάζουν τις παραμέτρους αυτές)  

ΠΣ.5. Ανθρώπινη υγεία: 

i. Περιορισμός της έκθεσης τμημάτων του πληθυσμού σε περιβαλλοντικό 

κίνδυνο (ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων, των αερίων ρύπων και 

των εκπομπών θορύβου που προκαλούνται από την υλοποίηση των μέτρων 

δράσης και ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία). 

ii. Βελτίωση (υποστρωματικών) παραγόντων που δύνανται να επιφέρουν 

αλλαγές στο επίπεδο της ανθρώπινης υγείας 



ΤΑΥ 10/2014 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Μη τεχνική Περίληψη  

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 6-51 

 

ΠΣ.6. Έδαφος-Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά: 

i. Μείωση της ρύπανσης των εδαφών (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 

κατανάλωσης ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων ανά στρέμμα) 

ii. Διατήρηση της έκτασης καλλιεργούμενης γης 

iii. Προστασία των εδαφών από τη διάβρωση 

iv. Η διαφύλαξη της οργανικής ύλης στο έδαφος (αποφυγή φαινομένων 

ερημοποίησης). 

ΠΣ.7. Κατανάλωση και αποθέματα νερού:  

i. Μείωση των απολήψεων νερού από επιφανειακά ύδατα 

ii. Μείωση των απολήψεων νερού από υπόγεια ύδατα 

iii. Εξορθολογισμός της τομεακής ζήτησης νερού από τη γεωργία, την οικιακή 

χρήση, τη βιομηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή 

ΠΣ.8. Ποιότητα επιφανειακών υδάτων: 

i. Ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (μείωση των συγκεντρώσεων 

νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων, καθώς επίσης και των ουσιών 

προτεραιότητας) 

ii. Βελτιστοποίηση των συγκεντρώσεων των χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου 

και βιολογικώς απαιτούμενου οξυγόνου 

ΠΣ.9. Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων: 

i. Συμμόρφωση με τα όρια της κείμενης νομοθεσίας 

ii. Διατήρηση και ει δυνατόν αύξηση των παραλιών με γαλάζιες σημαίες 

ΠΣ.10. Ποιότητα του αέρα: 

i. Μείωση των αέριων εκπομπών και σωματιδίων (συγκεκριμένα εκπομπές 

SO2, CO, μη μεθανιούχων πτητικών οργανικών ενώσεων) 

ii. Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε κατοικημένες περιοχές (τήρηση 

των οριακών τιμών συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα) 

ΠΣ.11. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου/Τομεακή κατανομή: 

i. Μείωση του συνόλου των εκπεμπόμενων αερίων σε ισοδύναμους τόνους 

CO2 

ii. Μείωση των εκπομπών CO2, CH4, N2O, HFCs/PFCs 

iii. Εξορθολογισμός των επί μέρους ποσοστών συμμετοχής του κάθε τομέα 

(ενέργεια, βιομηχανία, αγροτική παραγωγή, στερεά απόβλητα, μεταφορές) 

ΠΣ.12. Υλικά περιουσιακά στοιχεία: 
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i. Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων στην αξία της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή 

παρέμβασης (περιορισμός κατά το δυνατό των όποιων αναγκαίων 

απαλλοτριώσεων) 

ii. Βέλτιστη κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις 

ΠΣ.13. Πολιτιστική κληρονομιά: 

i. Αποφυγή ζημιών λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων στοιχεία ή χώρους της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς 

ii. Αποφυγή ζημιών λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων στοιχεία ή χώρους της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

iii. Επαρκής διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, 

αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

(συμπεριλαμβανομένων των όποιων χώρων ενδεχομένως βρεθούν από την 

υλοποίηση του προγράμματος) 

ΠΣ.14. Τοπιολογικά χαρακτηριστικά: 

i. Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας των τοπίων (συντήρηση – 

διατήρηση σημαντικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός τοπίου) λόγω 

των όποιων παρεμβάσεων 

ii. Περιορισμός των όποιων επιπτώσεων στο ανάγλυφο σημαντικών εκτάσεων 

iii. Περιορισμός των όποιων επιπτώσεων στην εικόνα των περιοχών με φυσικό 

κάλλος 

iv. Περιορισμός των όποιων επιπτώσεων στην εικόνα περιοχών με αξιόλογο 

ανθρωπογενές τοπίο 

ΠΣ.15. Υγρά απόβλητα: 

i. Διατήρηση και ει δυνατόν αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων 

ii. Αύξηση του ποσοστού του εξυπηρετούμενου πληθυσμού 

ΠΣ.16. Στερεά Απορρίμματα 

i. Μείωση της συνολικής ετήσιας παραγωγής 

ii. Εξάλειψη της διάθεσης απορριμμάτων σε ανεξέλεγκτους χώρους και διάθεση 

αυτών σε οργανωμένους ΧΥΤΑ του νησιού 

iii. Αύξηση της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 

αλουμίνιο) 

iv. Αύξηση της ανακύκλωσης μέσω διαχωρισμού ή/και λιπασματοποίησης 

ΠΣ.17. Ενέργεια: 
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i. Ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων (βελτιστοποίηση του μίγματος 

ενεργειακής παραγωγής)  

ii. Στήριξη του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας ανάλογα με τη 

ζήτηση 

iii. Αποτελεσματικότητα της καταναλισκόμενης ενέργειας 

ΠΣ.18. Μεταφορές: 

i. Μη επιβάρυνση του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (συνολικό μεταφορικό 

έργο) 

ii. Βελτιστοποίηση της κατανομής του μεταφορικού φόρτου στα διάφορα μέσα 

ΠΣ.19. Διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

i. Μείωση της διασυνοριακής μεταφοράς ρύπων 

ii. Βελτίωση της ποιότητας – αναστροφή της όποιας υποβάθμισης των υδάτων 

διασυνοριακών ποταμών. 

Στο τρίτο βήμα, συσχετίζονται οι άξονες προτεραιότητας με τους περιβαλλοντικούς στόχους 

που έχουν τεθεί για κάθε περιβαλλοντικό τομέα, και υποβάλλονται σε ανάλυση βάσει των 

περιβαλλοντικών δεικτών (βλ. προηγούμενη υποσημείωση) με σκοπό να λάβει χώρα μια 

πρώτη εκτίμηση των θετικών / αρνητικών επιπτώσεων συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων 

και προτεραιοτήτων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεωρήθηκαν 

σημαντικοί για το υπό εξέταση Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών Κύπρου (2016-

2021). Παράλληλα, εξετάζονται εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης του προγράμματος δράσης. Η διαδικασία γίνεται σε 

πινακοποιημένη μορφή μέσω μιας σειράς ερωτήσεων (δείκτες) που βασίζονται στον αν και 

κατά πόσον επιτυγχάνονται κύριοι και δευτερεύοντες περιβαλλοντικοί στόχοι και δείκτες.  

Το πρόγραμμα μέτρων για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας για τη διαχείριση του 

κινδύνου Πλημμυρών θα επηρεάσει τον καθένα από τους περιβαλλοντικούς στόχους όπως 

αυτοί τίθενται ανά περιβαλλοντικό τομέα που ενδεχομένως επηρεάζεται. Οι επιπτώσεις 

μπορούν να είναι άμεσες ή έμμεσες, σημαντικές ή όχι, σωρευτικές, συνεργιστικές, 

βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, μόνιμες ή προσωρινές. Η 

βαθμολόγηση της έκτασης των επιπτώσεων γίνεται με βάσει τους παρακάτω συμβολισμούς: 

++ Επιπτώσεις ισχυρά θετικές 

+ Επιπτώσεις πιθανά θετικές 

+/- Επιπτώσεις ανάμικτες 

? Επιπτώσεις απροσδιόριστες 

0 Επιπτώσεις ουδέτερες  

- Επιπτώσεις πιθανά αρνητικές 

-- Επιπτώσεις ισχυρά αρνητικές 



ΤΑΥ 10/2014 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Μη τεχνική Περίληψη  

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

ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 6-54 

 

!! Ισχυρή πιθανότητα 

! Μέτρια πιθανότητα 

>> Μόνιμη ή μεσο-μακροπρόθεσμη 

> Προσωρινή ή βραχυπρόθεσμη 

ΜΑ Μη αναστρέψιμη 

ΔΣ Διασυνοριακή 

Το επόμενο τέταρτο βήμα είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων από συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις ή ομάδες παρεμβάσεων των αξόνων προτεραιότητας/δράσης του 

προγράμματος σε σχετικούς περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και προτείνονται μέτρα 

αποφυγής ή αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Εντοπίζονται και καταγράφονται οι σημαντικές 

επιπτώσεις. Τέλος, λαμβάνει χώρα η εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων του 

προγράμματος. Η ανάλυση γίνεται κατά περιβαλλοντικό στόχο και άξονα προτεραιότητας. 

Αφού αποτιμηθούν οι επιπτώσεις του προγράμματος στο σύνολό του και καταγραφούν οι 

πλέον σημαντικές συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις, προτείνονται προσαρμογές και 

διορθώσεις του προγράμματος και του θεσμικού πλαισίου, για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων.  

6.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ακολούθως παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ανά περιβαλλοντικό τομέα από την υλοποίηση των Αξόνων Δράσης του 

προγράμματος μέτρων οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι (βλέπε επίσης ενότητα 4 της παρούσας): 

ΑΔ1. Πρόληψη  

ΑΔ2. Προστασία 

ΑΔ3. Ετοιμότητα  

ΑΔ4. Αποκατάσταση 

Βιοποικιλότητα (ΠΤ1) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων των Αξόνων ΑΔ3 και ΑΔ4 δεν αναμένονται επιπτώσεις 

(αξιολογήθηκαν ως ουδέτερες – δεν παρατηρείται συσχέτιση με τη βιοποικιλότητα), ενώ 

αναμένονται ελαφρώς θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της Χώρας από την 

υλοποίηση του ΑΔ1. Οι παρεμβάσεις του ΑΔ2, εκτιμήθηκε ότι θα επιφέρουν θετικές 

επιπτώσεις, καθώς και ελαφρώς –βραχυπρόθεσμες ωστόσο– αρνητικές επιπτώσεις 

(συνολικά αξιολογούνται ως ανάμικτες). 
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Χλωρίδα (ΠΤ2) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων των Αξόνων ΑΔ3 και ΑΔ4 δεν αναμένονται επιπτώσεις 

(αξιολογήθηκαν ως ουδέτερες – δεν παρατηρείται συσχέτιση με τη χλωρίδα), ενώ 

αναμένονται αμελητέες θετικές επιπτώσεις στη χλωρίδα της Χώρας από την υλοποίηση του 

ΑΔ1. Επιπρόσθετα, οι παρεμβάσεις του ΑΔ2, εκτιμήθηκε ότι θα επιφέρουν θετικές 

επιπτώσεις, καθώς και ελαφρώς –βραχυπρόθεσμες ωστόσο– αρνητικές επιπτώσεις 

(συνολικά αξιολογούνται ως ανάμικτες). 

Πανίδα (ΠΤ3) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων των Αξόνων ΑΔ3 και ΑΔ4 δεν αναμένονται επιπτώσεις 

(αξιολογήθηκαν ως ουδέτερες – δεν παρατηρείται συσχέτιση με την πανίδα), ενώ ελαφρώς 

θετικές επιπτώσεις στην πανίδα της Χώρας από την υλοποίηση του ΑΔ1. Επιπρόσθετα, οι 

παρεμβάσεις του ΑΔ2, εκτιμήθηκε ότι θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις, καθώς και ελαφρώς –

βραχυπρόθεσμες ωστόσο– αρνητικές επιπτώσεις (συνολικά αξιολογούνται ως ανάμικτες).  

Πληθυσμός (ΠΤ4) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων όλων των Αξόνων αναμένονται θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό 

της Χώρας. 

Ανθρώπινη υγεία (ΠΤ5) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων όλων των Αξόνων αναμένονται θετικές επιπτώσεις, τόσο άμεσες 

όσο και έμμεσες, στην ανθρώπινη υγεία της Χώρας. 

Έδαφος – Εδαφολογικά χαρακτηριστικά (ΠΤ6) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων των Αξόνων ΑΔ3 και ΑΔ4 αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις, 

καθότι οι παρεμβάσεις τους δεν σχετίζονται με τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χώρας. 

Σχετικά με τον ΑΔ1 σημειώνεται ότι θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις. 

Κατανάλωση και αποθέματα νερού (ΠΤ7) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι αναμένονται θετικές 

επιπτώσεις στα αποθέματα νερού και στην κατανάλωση αυτού σε επίπεδο Χώρας, από την 



ΤΑΥ 10/2014 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Μη τεχνική Περίληψη  

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

ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 6-56 

 

υλοποίηση όλων αξόνων δράσης. 

Ποιότητα επιφανειακών υδάτων (ΠΤ8) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων δυο Αξόνων (ΑΔ3 και ΑΔ4) αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις 

στην ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, ενώ από τον ΑΔ1 αναμένονται έμμεσες ελαφρώς 

θετικές επιπτώσεις. Από τον ΑΔ2 αναμένονται θετικές επιπτώσεις, καθώς επίσης και μικρής 

κλίμακας βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις (ανάμικτες επιπτώσεις). 

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων (ΠΤ9) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων δυο Αξόνων (ΑΔ3 και ΑΔ4) αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις 

στην ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων της Χώρας, ενώ από τους ΑΔ1 και ΑΔ2 

αναμένονται έμμεσες θετικές επιπτώσεις. 

Ποιότητα του αέρα (ΠΤ10) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στην 

ποιότητα του αέρα από την υλοποίηση των αξόνων θα είναι κατά κύριο λόγο ουδέτερες 

(ΑΔ1, ΑΔ3 και ΑΔ4), αφού η υπό μελέτη παράμετρος δεν συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα 

δράσης, ενώ μικρής κλίμακας βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις ενδεχομένως να 

προκύψουν από την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων του ΑΔ2. 

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΠΤ11) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στις εν 

λόγω εκπομπές (του θερμοκηπίου) από την υλοποίηση των αξόνων θα είναι κατά κύριο λόγο 

ουδέτερες (ΑΔ1, ΑΔ3 και ΑΔ4), αφού η υπό μελέτη παράμετρος δεν συνδέεται άμεσα με το 

πρόγραμμα δράσης, ενώ μικρής κλίμακας βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 

ενδεχομένως να προκύψουν από την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων του ΑΔ2. 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία (ΠΤ12) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων όλων των Αξόνων αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία της Χώρας. 
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Πολιτιστική κληρονομιά (ΠΤ13) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων όλων των Αξόνων αναμένονται θετικές επιπτώσεις στην 

πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας. 

Τοπιολογικά χαρακτηριστικά (ΠΤ14) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων όλων των Αξόνων αναμένονται εν γένει θετικές επιπτώσεις στα 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά της Χώρας (σημ.: οι παρεμβάσεις του ΑΔ2 εκτιμάται ότι θα 

επιφέρουν και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις – χαρακτηρίζονται ως ανάμικτες, με τις 

θετικές να αξιολογείται ότι υπερτερούν). 

Υγρά απόβλητα (ΠΤ15) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων του προγράμματος δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις 

(ουδέτερες) στον τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων σε επίπεδο Χώρας. Παρ’ όλα 

αυτά, έμμεσες θετικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν από την υλοποίηση των ΑΔ1 και 

ΑΔ2. 

Στερεά απορρίμματα (ΠΤ16) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων του προγράμματος μέτρων δεν αναμένονται επιπτώσεις (ουδέτερες) στον τρόπο 

διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων σε επίπεδο Χώρας, αφού οι παρεμβάσεις των ΑΔ 

δεν σχετίζονται με την υπό μελέτη παράμετρο. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται ότι η μείωση των 

πλημμυρικών κινδύνων θα επιφέρει έμμεσες θετικές επιπτώσεις λόγω της πρόσθετης 

προστασίας των υποδομών από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. 

Ενέργεια (ΠΤ17) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων όλων των αξόνων δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις 

(ουδέτερες) στον ενεργειακό τομέα σε επίπεδο Χώρας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η υλοποίηση 

των παρεμβάσεων του ΑΔ2 θα συμβάλλουν έμμεσα στη στήριξη του συστήματος παραγωγής 

και μεταφοράς ενέργειας αφού θα επιφέρουν πρόσθετη προστασία των ενεργειακών 

υποδομών (σύστημα παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας) από τα πλημμυρικά φαινόμενα. 
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Μεταφορές (ΠΤ18) 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο παράρτημα Ι, προκύπτει ότι από την υλοποίηση των 

δράσεων-παρεμβάσεων του προγράμματος μέτρων αναμένονται κατά κύριο λόγο ουδέτερες 

επιπτώσεις (ΑΔ3 και ΑΔ4) στις μεταφορές της Χώρας. 

Διασυνοριακές επιπτώσεις (ΠΤ19) 

Για τις εν λόγω επιπτώσεις, πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι αφού η Χώρα δεν 

συνορεύει με κάποιο άλλο κράτος, δεν υφίστανται διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, 

σημειώνεται πως στο παράρτημα Ι της παρούσας, λαμβάνει χώρα εκτίμηση (δηλαδή 

εκτιμήθηκε ότι δεν υφίστανται επιπτώσεις από την υλοποίηση των αξόνων) για να επιτευχθεί 

η τυπική και ουσιαστική πληρότητα της μελέτης βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ. 
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7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

7.1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα μέτρα που προτάθηκαν για την πρόληψη, τον περιορισμό και 

την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά περιβαλλοντικό μέσο (όπου και εάν 

έχει κριθεί ότι απαιτούνται μέτρα). 

Μέτρα προστασίας της Βιοποικιλότητας 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν τους ΑΔ1 και ΑΔ2, ενώ για τους 

υπόλοιπους άξονες (ΑΔ3 και ΑΔ4) δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Αναφορικά με 

τον ΑΔ1 κατά την αναθεώρηση των χωροταξικών, πολεοδομικών και οικιστικών ρυθμίσεων, 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική νομοθεσία με σκοπό την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής παραμέτρου στο σχεδιασμό. Σχετικά με τον ΑΔ2, συστήνεται η λήψη 

περιοριστικών μέτρων ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας (σε εφαρμογή του ΣΔΚΠ). Ειδικότερα θα πρέπει να τηρούνται 

τα μέτρα, όροι και περιορισμοί που θα επιβληθούν κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησής τους (εξέταση και αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών λύσεων, κατά το δυνατό 

περιορισμός των οχλήσεων σε περιπτώσεις έργων πλησίον ή εντός βιότοπων και 

προστατευόμενων περιοχών, εξασφάλιση της βέλτιστης κατανομής των πλημμυρικών 

απορροών ως οικολογικές παροχές). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ενσωματωθούν κατάλληλες 

διασφαλίσεις (χρηματικές ροές) στον προϋπολογισμό των έργων για μέτρα περιβαλλοντικής 

προστασίας. Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σε νερό των ειδών που 

συναντώνται στις περιοχές όπου προβλέπονται έργα και αν κριθεί σκόπιμο να γίνουν ειδικές 

μελέτες οικολογικής αξιολόγησης αυτών (ενδεικτικά αναφέρεται η νεροχελώνα στον Άλμυρο-

Αλυκό). Παρόλο που για τους ΑΔ3 και ΑΔ4 δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων, 
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προτείνεται αναφορικά με τον ΑΔ4 κατά το σχεδιασμό του μηχανισμού καταγραφής και 

αποτίμησης ζημιών από πλημμύρες να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες για περιβαλλοντική 

αποτίμηση (επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αφενός μεν 

καλύτερη γνώση του φαινομένου, αφετέρου δε δυνατότητα ανάπτυξης μηχανισμού 

αποκατάστασης βιοποικιλότητας. 

Μέτρα προστασίας της Χλωρίδας 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν τους ΑΔ1 και ΑΔ2, ενώ για τους 

υπόλοιπους άξονες (ΑΔ3 και ΑΔ4) δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Αναφορικά με 

τον ΑΔ1 κατά την αναθεώρηση των χωροταξικών, πολεοδομικών και οικιστικών ρυθμίσεων, 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική νομοθεσία με σκοπό την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής παραμέτρου (προστασία της χλωρίδας) στο σχεδιασμό. Σχετικά με τον ΑΔ2, 

συστήνεται η λήψη περιοριστικών μέτρων ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (σε εφαρμογή του ΣΔΚΠ). Πιο 

συγκεκριμένα, θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα, όροι και περιορισμοί που θα επιβληθούν 

κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους (κατά το δυνατό περιορισμός των 

οχλήσεων σε περιπτώσεις έργων πλησίον ή εντός δασικών οικοσυστημάτων και 

προστατευόμενων περιοχών καθώς και διενέργεια διορθωτικών και βελτιωτικών δράσεων 

όπως αναδασώσεις-μεταφυτεύσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο, , καθώς επίσης και να 

εξασφαλίζεται η βέλτιστη -για την χλωρίδα- κατανομή των πλημμυρικών απορροών ως 

οικολογικές παροχές). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ενσωματωθούν κατάλληλες διασφαλίσεις 

(χρηματικές ροές) στον προϋπολογισμό των έργων για μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. 

Παρόλο που για τους ΑΔ3 και ΑΔ4 δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων, 

προτείνεται αναφορικά με τον ΑΔ4 κατά το σχεδιασμό του μηχανισμού καταγραφής και 

αποτίμησης ζημιών από πλημμύρες να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες για περιβαλλοντική 

αποτίμηση (επιπτώσεις στην χλωρίδα), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αφενός μεν καλύτερη 

γνώση του φαινομένου, αφετέρου δε δυνατότητα ανάπτυξης μηχανισμού αποκατάστασης των 

δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα της χλωρίδας. 

Μέτρα προστασίας της Πανίδας 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν τους ΑΔ1 και ΑΔ2, ενώ για τους 

υπόλοιπους άξονες (ΑΔ3 και ΑΔ4) δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Σχετικά με τον 

ΑΔ1 κατά την αναθεώρηση των χωροταξικών, πολεοδομικών και οικιστικών παρεμβάσεων θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετική με την προστασία της πανίδας νομοθεσία με σκοπό 

την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου (προστασία της πανίδας) στο σχεδιασμό. 

Όσον αφορά τον ΑΔ2 προτείνεται η λήψη περιοριστικών μέτρων ως προς τις προδιαγραφές 

κατασκευής και λειτουργίας των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (σε εφαρμογή του 

ΣΔΚΠ). Ειδικότερα, θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα που θα επιβληθούν κατά τη διαδικασία 
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περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους (κατά το δυνατό περιορισμός των οχλήσεων σε 

περιπτώσεις έργων πλησίον ή εντός περιοχών όπου διαβιούν σημαντικά είδη πανίδας καθώς 

και διενέργεια διορθωτικών και βελτιωτικών δράσεων, πχ αναδασώσεις-μεταφυτεύσεις). 

Επίσης, συστήνεται να μην κατασκευαστούν τα έργα κατά την περίοδο αναπαραγωγής της 

πανίδας της εκάστοτε περιοχής (σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να γίνουν μελέτες 

ειδικής οικολογικής αξιολόγησης έτσι ώστε να προσδιοριστεί η βέλτιστη για την πανίδα 

περίοδος κατασκευής) και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ειδών που 

συναντώνται στις περιοχές όπου προβλέπονται έργα και αν κριθεί σκόπιμο να γίνουν ειδικές 

μελέτες (ενδεικτικά αναφέρεται η νεροχελώνα στον Άλμυρο-Αλυκό). Τέλος, θα πρέπει να 

ενσωματωθούν κατάλληλες διασφαλίσεις (χρηματικές ροές) στον προϋπολογισμό των έργων 

για μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Παρόλο που για τους ΑΔ3 και ΑΔ4 δεν απαιτείται η 

λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων, προτείνεται σχετικά με τον ΑΔ4 κατά το σχεδιασμό του 

μηχανισμού καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από πλημμύρες να ληφθούν υπόψη και οι 

ανάγκες για περιβαλλοντική αποτίμηση (επιπτώσεις στην πανίδα), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

αφενός μεν καλύτερη γνώση του φαινομένου, αφετέρου δε δυνατότητα ανάπτυξης 

μηχανισμού αποκατάστασης της πανίδας. 

Μέτρα προστασίας του πληθυσμού 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας του πληθυσμού αφού οι 

προτεινόμενες παρεμβάσεις όλων των αξόνων (ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3, ΑΔ4) συμβάλλουν στην 

προστασία του πληθυσμού από πλημμυρικούς κινδύνους. 

Μέτρα προστασίας της ανθρώπινης υγείας 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι σχετικά με όλους τους άξονες (ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3 και ΑΔ4) δεν απαιτούνται 

πρόσθετα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης υγείας αφού αναμένεται βελτίωση των 

παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο της ανθρώπινης υγείας. 

Μέτρα προστασίας του εδάφους 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν τους ΑΔ1 και ΑΔ2, ενώ για τους 

υπόλοιπους (ΑΔ3 και ΑΔ4) δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων (σημείωση: προτείνεται 

να εξεταστεί υιοθέτηση μέτρου στον ΑΔ4). Αναφορικά με τον ΑΔ1, προτείνεται στις 

μεταρρυθμίσεις με χωροταξικό χαρακτήρα που αφορούν στην προώθηση ελεύθερων χώρων 

(όπως πάρκων πχ) να προστεθεί ρύθμιση για την υποχρεωτική εκπόνηση φυτοτεχνικής 

μελέτης προ της κατασκευής τους με σκοπό τη λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων για την 

προστασία του εδάφους (πχ φυτεύσεις με γηγενή είδη τα οποία συγκρατούν το έδαφος και 

αποτρέπουν φαινόμενα μετακίνησής του). Ως προς τον ΑΔ2, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα 



ΤΑΥ 10/2014 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Μη τεχνική Περίληψη  

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

ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 7-62 

 

μέτρα που θα επιβληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τη φάση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (ενδεικτικά: περιορισμός στο ελάχιστο 

δυνατό των χωματουργικών εργασιών, ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στον ανώτερο 

εδαφικό μανδύα, ενσωμάτωση μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας της κοίτης των ποταμών 

στον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων, κλπ). Τέλος, αν και εκτιμάται ότι οι δράσεις του 

ΑΔ4 δεν σχετίζονται με τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χώρας, προτείνεται να 

περιληφθούν στον μηχανισμό καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών από πλημμύρες και οι 

περιβαλλοντικές ζημιές στο έδαφος πέραν των απωλειών στην γεωργική παραγωγή. 

Μέτρα προστασίας της κατανάλωσης και των αποθεμάτων νερού  

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι σχετικά με όλους τους άξονες (ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3 και ΑΔ4) δεν απαιτούνται 

πρόσθετα ειδικά μέτρα προστασίας της κατανάλωσης και των αποθεμάτων νερού, καθότι η 

ομοιόμορφη κατανομή των πλημμυρικών παροχών από τα έργα προστασίας και ανάσχεσης 

(στεγνές λίμνες) θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων 

Μέτρα προστασίας της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ποιότητας των 

επιφανειακών υδάτων αφορούν τον άξονα ΑΔ2, ενώ για τους υπόλοιπους άξονες (ΑΔ1, ΑΔ3 

και ΑΔ4) δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Για τον ΑΔ2, συστήνεται κατά τη φάση 

κατασκευής των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας να ληφθούν κατάλληλα μέτρα και 

περιορισμοί για την προστασία της ποιότητας των επιφανειακών όπως αυτά προκύψουν κατά 

τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. Επιπρόσθετα, προτείνεται να 

διερευνηθεί εάν και κατά πόσο είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το υδατικό ισοζύγιο των 

κατάντη υπόγειων υδροφορέων κατά το σχεδιασμό των έργων ανάσχεσης, έτσι ώστε αν 

κριθεί αναγκαίο να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό πρακτικές απελευθέρωσης της 

πλημμυρικής παροχής με τρόπο τέτοιο που να ωφελείται ο εμπλουτισμός των υπόγειων 

συστημάτων. 

Μέτρα προστασίας της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας της ποιότητας των 

κολυμβητικών υδάτων αφού οι προτεινόμενες παρεμβάσεις όλων των αξόνων (ΑΔ1, ΑΔ2, 

ΑΔ3 και ΑΔ4) εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά τα κολυμβητικά ύδατα. 
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Μέτρα προστασίας της ποιότητας του αέρα 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν μόνο τον ΑΔ2 ενώ για τους υπόλοιπους 

Άξονες (ΑΔ1, ΑΔ3 και ΑΔ4) δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Αν και οι δράσεις του 

ΑΔ2 δεν σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα του αέρα, προτείνεται να τηρούνται τα ειδικά 

μέτρα και όροι που θα προκύπτουν από την κατά περίπτωση εξέταση των μεμονωμένων 

έργων αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (πχ. 

περιορισμός των χωματουργικών εργασιών στις απολύτως απαραίτητες, λήψη μέτρων για τον 

περιορισμό της σκόνης, χρήση μηχανημάτων/εξοπλισμού χαμηλών εκπομπών και με 

κατάλληλα πιστοποιητικά). 

Μέτρα προστασίας από τις εκπομπές των αερίων του 
θερμοκηπίου 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν μόνο τον ΑΔ2 ενώ για τους υπόλοιπους 

Άξονες (ΑΔ1, ΑΔ3 και ΑΔ4) δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Παρότι οι δράσεις του 

ΑΔ2 δεν σχετίζονται άμεσα με μεταβολές στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προτείνεται 

ωστόσο να τηρούνται τα ειδικά μέτρα και όροι που θα προκύπτουν από την κατά περίπτωση 

εξέταση των μεμονωμένων έργων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Μέτρα προστασίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν όλους τους ΑΔ και έχουν ως στόχο είτε τη 

μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων, είτε την ομαλή εφαρμογή των μέτρων είτε τον 

περιορισμό των όποιων δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων. Αναφορικά με τον ΑΔ1, παρότι 

εκτιμάται ότι οι δράσεις του ΑΔ1 συμβάλλουν θετικά στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

προτείνεται κατά τη θέσπιση των χωροταξικών-πολεοδομικών και οικοδομικών ρυθμίσεων η 

λήψη μέτρων, όπως: η εκτενής διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για τις επερχόμενες 

μεταβολές, τυχόν αποζημιώσεις, ικανός χρόνος προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις, καθώς και 

τυχόν μεταβατικές διατάξεις με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αξίας των υλικών 

περιουσιακών στοιχείων παράλληλα με την ήπια προσαρμογή των πολιτών. Ως προς τον 

ΑΔ2, παρότι εκτιμάται ότι οι δράσεις του άξονα θα συμβάλλουν θετικά στα υλικά περιουσιακά 

στοιχεία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χωροθέτηση των έργων προστασίας η αξία της 

γης στις γειτονικές περιοχές και να χρησιμοποιηθεί στην οικονομοτεχνική ανάλυση (κόστους 

οφέλους). Τέλος, σχετικά με τον ΑΔ4, παρότι επίσης εκτιμάται ότι οι δράσεις του άξονα θα 

συμβάλλουν θετικά στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, προτείνεται να αποτιμηθεί με κοινώς 

αποδεκτή μεθοδολογία της κτηματαγοράς η σημερινή αξία των υλικών περιουσιακών 

στοιχείων εντός των ζωνών και να υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε να γίνεται επικαιροποίηση των 

αξιών που υπολογίστηκαν βάση των γενικότερων οικονομικών δεδομένων της εκάστοτε 
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χρονικής περιόδου. 

Μέτρα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι από την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του 1
ου

 ΣΔΚΠ, αναμένονται 

κατά κύριο λόγο θετικές επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας, ωστόσο, 

προτείνεται η λήψη κάποιων πρόσθετων μέτρων (για τους ΑΔ2 και ΑΔ4). Αναφορικά με τον 

ΑΔ2, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας λάβουν χώρα 

εντός ή πλησίον χώρων αρχαιολογικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να τηρηθούν 

οι όποιοι όροι, μέτρα και περιορισμοί επιβληθούν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. 

Πρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό των έργων για 

σωστικές ανασκαφές σε περίπτωση αρχαιολογικών ευρημάτων ή/και ευρημάτων πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Σχετικά με τον ΑΔ4, παρότι η υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτού δεν 

σχετίζονται άμεσα με το πολιτιστικό κεφάλαιο της Κύπρου, προτείνεται να γίνει συνεννόηση 

των φορέων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό του μηχανισμού καταγραφής, αποτύπωσης και 

αποκατάστασης των πλημμυρικών φαινομένων/ζημιών με τις αρμόδιες αρχαιολογικές 

υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται και η καταγραφή τυχόν 

ζημιών στην πολιτισμική κληρονομιά. 

Μέτρα προστασίας του Τοπίου 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι από την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του 1
ου

 ΣΔΚΠ, αναμένονται 

κατά κύριο λόγο θετικές επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της Χώρας. Ωστόσο, 

προτείνεται η λήψη κάποιων πρόσθετων μέτρων για την υλοποίηση του ΑΔ2. Έτσι, 

αναφορικά με τον ΑΔ2, αν και εκτιμήθηκε ότι οι δράσεις του ΑΔ2 θα συμβάλλουν ισχυρά 

θετικά στην προστασία των τοπίων, κάποια πρόσθετα μέτρα προστασίας θα πρέπει να 

ληφθούν για τον περιορισμό/εξάλειψη των όποιων αρνητικών επιπτώσεων. Για το λόγο αυτό, 

συστήνεται η λήψη περιοριστικών μέτρων ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (σε εφαρμογή του ΣΔΚΠ). Ειδικότερα θα 

πρέπει να τηρούνται τα μέτρα, όροι και περιορισμοί που θα επιβληθούν σχετικά με το τοπίο 

κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους. 

Μέτρα προστασίας για τα υγρά απόβλητα 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι από την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του 1
ου

 ΣΔΚΠ, δεν 

αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στις υποδομές που σχετίζονται με τα υγρά απόβλητα 

(όπως επίσης δεν αναμένονται μεταβολές στην παραγωγή υγρών αποβλήτων). Καθότι 

επίσης το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων έχουν ως στόχο την προστασία της περιοχής 

από τους κινδύνους πλημμύρας και ως εκ τούτου συμβάλλουν θετικά (εμμέσως) στην 
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προστασία των περιβαλλοντικών υποδομών και δικτύων, αξιολογείται ότι δεν απαιτείται η 

λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων. 

Μέτρα προστασίας για τα στερεά απορρίμματα 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι από την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του 1
ου

 ΣΔΚΠ, δεν 

αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στις υποδομές που σχετίζονται με τα στερεά 

απορρίμματα (όπως επίσης δεν αναμένονται μεταβολές στην παραγωγή στερεών 

αποβλήτων). Αναφέρεται επίσης ότι το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων έχουν ως στόχο 

την προστασία της περιοχής από τους κινδύνους πλημμύρας και ως εκ τούτου συμβάλλουν 

θετικά (εμμέσως) στην προστασία των περιβαλλοντικών υποδομών και δικτύων. Παρ’ όλα 

αυτά, εκτιμάται ότι για τους ΑΔ2 και ΑΔ4 απαιτείται η λήψη κάποιων ειδικών μέτρων για τη 

μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος. Αναφορικά με τον ΑΔ2, θα πρέπει κατά τη 

φάση των εργασιών που αφορούν τον καθαρισμό υδατορευμάτων, τα συλλεγόμενα απόβλητα 

να οδηγούνται σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας. Σχετικά με τον ΑΔ4, προτείνεται κατά την ανάπτυξη του μηχανισμού καταγραφής 

και αποτίμησης να λαμβάνεται υπόψη η άμεση αποκατάσταση τυχόν εγκαταστάσεων (ή 

σχετιζόμενων υποδομών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 

συμπεριληφθούν στο μηχανισμό καταγραφής και αποτίμησης οι ζημιές στις περιβαλλοντικές 

υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων από πλημμυρικά φαινόμενα. 

Μέτρα προστασίας για την Ενέργεια 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι από την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του 1
ου

 ΣΔΚΠ, δεν 

αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στις υποδομές ενέργειας (εγκαταστάσεις παραγωγής, 

γραμμές μεταφοράς, κέντρα υπερυψηλής τάσης και υποσταθμοί). Αναφέρεται επίσης ότι το 

σύνολο των προτεινόμενων μέτρων έχουν ως στόχο την προστασία της Κύπρου περιοχής 

από τους κινδύνους πλημμύρας και ως εκ τούτου συμβάλλουν θετικά (εμμέσως) στην 

προστασία των ενεργειακών υποδομών και δικτύων. Παρ’ όλα αυτά, ως προς τον ΑΔ4, 

προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο, σε συνεννόηση με τον πάροχο/διαχειριστή του 

συστήματος, να συμπεριληφθούν οι ζημιές στο σύστημα παραγωγής και μεταφοράς στο 

μηχανισμό καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών από πλημμύρες. 

Μέτρα προστασίας των Μεταφορών 

Βάσει της ανάλυσης που έλαβε χώρα στο κεφάλαιο 7 της ΣΜΠΕ και στο παράρτημα 2 αυτής, 

σημειώνεται ότι από την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του 1
ου

 ΣΔΚΠ, δεν 

αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στις υποδομές μεταφοράς. Αναφέρεται επίσης ότι το 

σύνολο των προτεινόμενων μέτρων έχουν ως στόχο την προστασία της Κύπρου περιοχής 

από τους κινδύνους πλημμύρας και ως εκ τούτου συμβάλλουν θετικά (άμεσα και έμμεσα) 
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στην προστασία των μεταφορικών υποδομών και δικτύων. Ωστόσο για την διασφάλιση της 

ομαλής διεξαγωγής των μεταφορών στη Χώρα προτείνεται η λήψη μέρων για τους άξονες 

ΑΔ2, ΑΔ3 και ΑΔ4. Ως προς τον ΑΔ2, αν και εκτιμάται ότι οι παρεμβάσεις του -μέσω των 

προβλεπόμενων αντιπλημμυρικών έργων- επιδρούν θετικά στις αντίστοιχες μεταφορικές 

υποδομές πλησίον των περιοχών υλοποίησης των έργων, συστήνεται η λήψη περιοριστικών 

μέτρων ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας (σε εφαρμογή του ΣΔΚΠ). Ειδικότερα θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα, όροι και 

περιορισμοί που θα επιβληθούν κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους. Δεν 

απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΔ3, ωστόσο 

στην επικαιροποίηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Ακραίων Πλημμυρικών Φαινομένων θα 

πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την μη επιβάρυνση συνολικά του οδικού δικτύου από την όποια 

πιθανή εκτροπή της κυκλοφορίας εντός των ΠΔΣΚΠ. Τέλος, σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η 

λήψη ειδικών μέτρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΔ4, ωστόσο στο μηχανισμό 

καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 

συμπεριλαμβάνεται και η καταγραφή και αποτίμηση ζημιών  στο μεταφορικό δίκτυο με σκοπό 

την άμεση και αποτελεσματική αποκατάστασή του. 

Μέτρα προστασίας Διασυνοριακών Επιπτώσεων 

Καθότι δεν υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών σχετικών με 

διασυνοριακές επιπτώσεις μέτρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων των Αξόνων 

Δράσης του Προγράμματος Μέτρων του υπό μελέτη ΣΔΛΑΠ. 
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7.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ο φορέας υλοποίησης του 1
ου

 ΣΔΚΠ Κύπρου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε με την έναρξη 

του προγράμματος να ξεκινήσει και το πρόγραμμα παρακολούθησης (με ενδεχόμενη 

ποσοτικοποίηση των δεικτών) με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης 

του προγράμματος.  

Τόσο η Οδηγία 2001/42/ΕΚ όσο και η Κυπριακή Νομοθεσία Ν. 102(Ι)/2005 απαιτούν την 

παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου, ώστε 

να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης. Οι επιπτώσεις αυτές 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 επιπτώσεις που έχουν υποστεί εκτίμηση και για τις οποίες έχουν ληφθεί κατάλληλα 

μέτρα με την έγκριση του σχεδιασμού. Για τις επιπτώσεις αυτές η παρακολούθηση 

οφείλει να καταγράφει τη διατήρησή τους ή μη εντός του πλαισίου που προβλέπεται 

στη μελέτη εκτίμησης, 

 επιπτώσεις που έχουν διαφύγει της εκτίμησης γι' αυτές απαιτείται ο έγκαιρος 

εντοπισμός τους και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση τους. 

Στο παρόν κεφάλαιο προτείνονται από την ΣΜΠΕ δείκτες και πλαίσιο παρακολούθησης που 

θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών. 

Καθώς στην Κύπρο θα υλοποιηθούν και άλλες δράσεις μέσω άλλων Προγραμμάτων τα οποία 

αναμένεται να έχουν συνεργιστική δράση με το υπό μελέτη πρόγραμμα (περιγράφονται 

αναλυτικά τόσο στο 1
ο
 ΣΔΚΠ όσο στο 2

ο
 ΣΔΛΑΠ) και λόγω του ότι οι πιέσεις που δέχεται 

σήμερα η Χώρα δεν μπορούν στο σύνολό τους να επιλυθούν μονομερώς από τις 

προτεινόμενες δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων και Πλημμυρικού Κινδύνου, θα 

πρέπει να επιλεγούν δείκτες οι οποίοι δεν θα είναι γενικοί.  

Σημειώνεται ότι το παρόν πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπτώσεων από το 1
ο
 ΣΔΚΠ 

προτείνεται να εφαρμοστεί παράλληλα με το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του 2
ου

 ΣΔΛΑΠ. 

Οι δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος συναρτώνται με τους ΑΔ του 

ΣΔΚΠ και παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως:  

1. Προτεινόμενοι Δείκτες για Βιοποικιλότητα, χλωρίδα και πανίδα: 

 Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που καταλαμβάνονται από έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας (άξονα που αφορά: ΑΔ2
8
). 

                                                      
8
 Σημείωση: Εάν και εφόσον λάβει χώρα υλοποίηση έργων εντός οικολογικά ευαίσθητων 

περιοχών 
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 Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που προστατεύονται από πλημμυρικά 

φαινόμενα (άξονες που αφορά: ΑΔ1 & ΑΔ2) 

2. Προτεινόμενοι Δείκτες παρακολούθησης για το Έδαφος  

 Κατάληψη γης από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (άξονα που αφορά: 

ΑΔ2) 

 Συνολική έκταση καλλιεργούμενων εκτάσεων και βοσκοτόπων που 

καταλαμβάνονται από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (άξονα που αφορά: 

ΑΔ2) 

3. Προτεινόμενοι Δείκτες για Πληθυσμό –Ανθρώπινη Υγεία – Κατανάλωση και 

αποθέματα νερού 

 Ποσοστό πληθυσμού που απολαμβάνει αυξημένη αντιπλημμυρική 

προστασία (άξονες που αφορά: ΑΔ1 & ΑΔ2) 

 Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από τον αναβαθμισμένο μηχανισμό 

προειδοποίησης έκτακτων καιρικών φαινομένων (άξονα που αφορά: ΑΔ3) 

 Ποσοστό πληθυσμού που ωφελήθηκε από τις δράσεις αποκατάστασης 

(άξονα που αφορά: ΑΔ4) 

4. Προτεινόμενοι Δείκτες για τον Πολιτισμό 

 Πλήθος χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και μνημείων που επηρεάστηκαν 

από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (άξονα που αφορά: ΑΔ2
9
) 

 Πλήθος χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και μνημείων που ωφελούνται από 

το καθεστώς αυξημένης αντιπλημμυρικής προστασίας (άξονες που αφορά: 

ΑΔ1 & ΑΔ2) 

5. Προτεινόμενοι Δείκτες για τις Περιβαλλοντικές Υποδομές 

 Πλήθος περιβαλλοντικών υποδομών που ωφελούνται από το καθεστώς 

αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας (άξονες που αφορά: ΑΔ1 & ΑΔ2) 

 Μήκος αποχετευτικού δικτύου που προστατεύεται έναντι πλημμυρικών 

φαινομένων (άξονες που αφορά: ΑΔ1 & ΑΔ2) 

                                                      
9
 Σημείωση: Εάν και εφόσον λάβει χώρα υλοποίηση έργων εντός χώρων πολιτιστικής 

κληρονομιάς 
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Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Μη τεχνική Περίληψη  

Κοινοπραξία ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  

και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
Σελίδα 8-69 

 

8. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ 1
ΟΥ

 ΣΔΚΠ 

 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας ΣΜΠΕ δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σημαντικές 

δυσκολίες. Οι όποιες δυσκολίες συναντήθηκαν, αφορούσαν σε: 

 Ο εγγενής βαθμός αβεβαιότητας των μοντέλων πρόβλεψης της κίνησης των 

πλημμυρικών παροχών στις ΠΔΣΚΠ  

 Καθορισμό Μεθοδολογίας Σύνταξης της ΣΜΠΕ για Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου 

Πλημμυρών. 

Σε κάθε περίπτωση, έγινε προσπάθεια, η παρούσα μελέτη να καλύψει ικανοποιητικά τόσο τις 

τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσο και τις ουσιαστικές ανάγκες ενός ΣΔΚΠ και των 

επιπτώσεών του στο περιβάλλον από την υλοποίηση των Αξόνων Δράσης αυτού. 





 

ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. & ECOS Μελετητική Α.Ε. 
Κοινοπραξία 

Σπαθαρικού 5, Μέσα Γειτονιά, 4004, Λεμεσός, Κύπρος 

 

 

 


