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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει το Πρόγραµµα Μέτρων του 1ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων Πληµµύρας της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού της Κύπρου.  

Η κατάρτιση του προγράµµατος µέτρων γίνεται µε σκοπό την επίτευξη των στόχων για τη 

διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας που έχουν τεθεί στο επίπεδο της ΠΛΑΠ της Κύπρου και 

στις 19 Π∆ΣΚΠ που αναγνωρίστηκαν στο στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης. Οι στόχοι 

αφορούν στη µείωση της επικινδυνότητας πληµµύρας, στον περιορισµό της έκθεσης στην 

πληµµύρα και στην µείωση της τρωτότητας στην πληµµύρα. 

Το Πρόγραµµα Μέτρων διαµορφώθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  

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

- τα αίτια και τους κινδύνους πληµµύρας στην Κύπρο και στις 19 Π∆ΣΚΠ που 

αναγνωρίστηκαν στο στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας 

- του στόχους της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας που έχουν τεθεί στο Σ∆ΚΠ 

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

αφορά στον υπολογισµό των πληµµυρικών ροών, των πληµµυρικών βαθών και στη 

χαρτογράφηση των πληµµυρικών περιοχών, καθώς επίσης και στην καταγραφή των 

θιγόµενων αποδεκτών και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων) 

- τα ιδιαίτερα γεωµορφολογικά, γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των Π∆ΣΚΠ και 

της λεκάνης απορροής αυτών 

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

τάσεις ανάπτυξης των Π∆ΣΚ και της λεκάνης απορροής αυτών 

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

εναρµονίζονται µε τους στόχους της ∆ΚΠ 

- τα έργα και τις δράσεις που προγραµµατίζονται σε κάθε Π∆ΣΚΠ και τα οποία µπορεί να 

συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ∆ΚΠ  

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

αυτά για τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας και την υλοποίηση συγκεκριµένων 

δράσεων 

- τη γενικότερη πολιτική προσαρµογής στη κλιµατική αλλαγή και την ενσωµάτωση 

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

κλιµατική αλλαγή)  

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

τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό 



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

Σελίδα 2 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 

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

της ΟΠΥ  

- τις υπάρχουσες συνέργειες των µέτρων ∆ΚΠ µε άλλα µέτρα και δράσεις που στοχεύουν 

στην προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος και ειδικότερα στους στόχους της 

ΟΠΥ (µέτρα συµβατά µε τους στόχους και τον δύο Οδηγιών και win-win µέτρα 

ιεραρχούνται υψηλότερα) 

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

περιβάλλον  

- την αξιολόγηση των µέτρων ως προς την απόδοσή τους (η απόδοση των µέτρων δεν 

βασίζεται µόνο σε οικονοµικά κριτήρια δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες 

πολλές φορές δεν είναι µετρήσιµες) 

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

εµπλέκονται στη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. 

- το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στην Κύπρο. 

Το Πρόγραµµα Μέτρων του Σ∆ΚΠ περιλαµβάνει δύο βασικές κατηγορίες µέτρων:  

- Oριζόντια µέτρα που αφορούν στο σύνολο της ΠΛΑΠ της Κύπρου (εφαρµόζονται σε όλες 

της Π∆ΣΚΠ ή/και σε όλη την Κύπρο) 

- Ειδικά µέτρα που αφορούν σε συγκεκριµένη Π∆ΣΚΠ 

Τα µέτρα διακρίνονται ανάλογα µε τον Άξονα δράσης της ∆ιαχείρισης του Πληµµυρικού 

Κινδύνου στον οποία αναφέρονται σε τέσσερις οµάδες :  

- Mέτρα Πρόληψης 

- Μέτρα Προστασίας 

- Μέτρα Ετοιµότητας  

- Μέτρα Αποκατάστασης 

Επίσης, τα µέτρα διακρίνονται στους παρακάτω τοµείς (είδη) ανάλογα µε το περιεχόµενό 

τους.  

- Nοµοθετικές/∆ιοικητικές ρυθµίσεις 

- Μέτρα οικονοµικού χαρακτήρα (συµπεριλαµβανοµένης φορολογίας) 

- Μέτρα εκπαίδευσης/ενηµέρωσης 

- Μη δοµικές παρεµβάσεις (π.χ. µέτρα Πολεοδοµικού/Χωροταξικού Σχεδιασµού) 

- Μέτρα έρευνας, ανάπτυξης πληροφορίας, εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών  

- Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure) 

- Τεχνικά Έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας 
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Στο πλαίσιο αυτό το Πρόγραµµα Μέτρων περιλαµβάνει 28 Οριζόντια µέτρα και 10 Ειδικά 

µέτρα. Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο αριθµός των µέτρων ανά κατηγορία µέτρου και 

άξονα δράσης της ∆ιαχείρισης Πληµµυρικού Κινδύνου, µε εκτίµηση του κόστους. 

 

Αριθμός και κόστος υλοποίησης μέτρων ανά κατηγορία μέτρων και άξονα ΔΚΠ 

Άξονας ∆ΚΠ 
Αριθµός 

µέτρων 

Προεκτιµώµενο 

κόστος (€) 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ     

Mέτρα Πρόληψης 4 18,000 

Μέτρα Προστασίας 18 1,289,600 

Μέτρα Ετοιµότητας 3 120,000 

Μέτρα Αποκατάστασης 3 36,000 

Σύνολο  28 1,463,600 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ     

Mέτρα Πρόληψης 0 0 

Μέτρα Προστασίας 8 17,733,800 

Μέτρα Ετοιµότητας 2 0 

Μέτρα Αποκατάστασης 0 0 

Σύνολο  10 17,733,800 

ΣΥΝΟΛΟ  38 19,197,400 

Για κάθε µέτρο δίδονται οι εξής πληροφορίες :  

- Όνοµα Μέτρου 

- Κωδικός Μέτρου 

- Κατηγορία Μέτρου (Οριζόντιο ή Ειδικό Μέτρο) 

- Άξονας και τύπος δράσης ∆ΚΠ (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιµότητα, Αποκατάσταση) 

- Στόχος ∆ΚΠ στον οποίο αφορά το µέτρο 

- Περιγραφή του µέτρου  

- Φορείς υλοποίησης 

- Είδος µέτρου (π.χ. νοµοθετικό µέτρο) 

- Π∆ΣΚΠ εφαρµογής (εφόσον πρόκειται για ειδικό µέτρο)  

- Απόδοση του µέτρου σε συνθήκες κλιµατικής αλλαγής  

- Συσχέτιση µε τους στόχους και τα µέτρα του Σ∆ΛΑΠ 
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- Στάδιο υλοποίησης (σε εξέλιξη, ώριµο µε εγκεκριµένη χρηµατοδότηση, προτεινόµενο) 

- Χρόνος υλοποίησης 

- Εκτιµώµενο κόστος υλοποίησης  

- Ετήσιο εκτιµώµενο κόστος λειτουργίας/συντήρησης  

- Χρηµατοδοτικό εργαλείο  

- Παρατηρήσεις 
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SUMMARY 

This report concerns the Program of Measures for the 1st Flood Risk Management Plan of the 

River Basin District of Cyprus.  

The Program of Measures is formulated with the aim to achieve the objectives for the 

management of flood risks established for the entire RBD of Cyprus and for the APSFR 

identified at the stage of the Preliminary Flood Risk Assessment. The established objectives 

concern the reduction of flood hazard, the reduce of the exposure to floods and the reduction 

of the vulnerability to flooding.  

The formulation of the Program of Measures is based on the following:  

- The requirements of the Floods Directive 2007/60/ΕΚ  

- The sources and the mechanisms of flood risk in Cyprus and in the 19 APSFR identified 

in the Preliminary Flood Risk Assessment 

- The objectives of the Flood Risk Management Plan 

- The existing uncertainty in the assessment of the flood risk (uncertainty in the estimation 

of flows, of water depths, of flood hazard and risk mapping and of risk evaluation) 

- The particular geomorphological, geological and hydrological characteristics of the 

APSFRs and their watershed  

- The existing land uses, economic activities, technical infrastructure and the development 

trends in the APSFR and their watershed  

- The actions that have been implemented so far and the infrastructure that exist and that 

are consistent with the objectives of the FRM. 

- The projects and actions that are planned in each APSFR and which may contribute to 

achieving the objectives of FRM 

- The available financial tools and resources that can be used to finance the program of 

measures  

- The overall adaptation policy to climate change and the integration activities for this 

purpose (assessment of measures adaptability to climate change) 

- Existing policies for environmental protection and actions carried out in this context. 

- The potential impacts of the measures on the environment and the WFD objectives 

- Existing synergies between the measures for FRM and other measures and actions 

aimed at protecting and improving the environment and in particular the objectives of the 

WFD (measures compatible with the objectives of both Directives and win-win measures 

are assessed higher). 

- The effects that the measures may have on the economy, society and the environment. 
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- The evaluation of the measures in terms of their performance (the performance of the 

measures is not only based on financial criteria  as -the consequences of the floods are 

not always measurable) 

- The structure of public administration in Cyprus and the responsibilities and resources of 

the authorities that are actually involved in the management of the flood risk 

- The institutional framework in Cyprus. 

The Program of Measures includes two main categories of measures:  

- Horizontal meaurs covering the whole RBD of Cyprus 

- Specific measures covering specific APSFR 

The measures are distinguished according to the aspect of flood risk management they refer 

to in four groups: 

- Prevention Measures 

- Protection Measures 

- Preparedness Measures and  

- Recovery and Review Measures 

The following type of measures are distinguished according to their content:  

- Legislative, Administrative masures 

- Financial measures 

- Education / awareness measures 

- Non constructive measures (e.g. Urban / Regional Planning measures) 

- Measures for the research, the development of the information and the development of, 

best practices 

- Green infrastructure measures 

- Flood Protection Works 

In this context the Program of Measures includes 28 horizontal measures and 10 specific 

measures. In the following table the number and cost estimate of measures are presented for 

each type of measure category and aspect of flood risk management.  

 

Number and cost of measures per category and flood risk management aspect 

Flood Risk Managemetn 

Aspect 

Numbe of 

measures  

Estimated 

cost (€) 

Orizontal Measures     

Prevention 4 18 000 

Protection 18 1 289 600 

Preparedness 3 120 ,000 
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Flood Risk Managemetn 

Aspect 

Numbe of 

measures  

Estimated 

cost (€) 

Recovery 3 36 000 

Sub-Total  28 1 463 600 

Specific Measures     

Prevention 0 0 

Protection 8 17 733 800 

Preparedness 2 0 

Recovery 0 0 

Sub-Total  10 17 733 800 

TOTAL 38 19 197 400 

For each measure the following data are given :  

- The name of the measure 

- The code of the measure 

- The category of the measure (Horizontal or Specific Measure) 

- The Aspect of Flood Risk Management that it concerns (Prevention, Protection, 

Preparedness, Recovery) 

- The objective for flood risk management  that contributes to achieve  

- The Description of the measure  

- The responsible authorities  

- The type of the measure 

- The APSFR that it concerns  

- Its adaptability to climate change conditions   

- The synergy with the objectives and the measures of the RBMP 

- The status of the measure (e.g. “on going”, “completed”)  

- The implementation schedule 

- The estimated implementation cost  

- The estimated annual operating / maintenance costs 

- The financial tool  

- Other description 
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

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

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

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας για 

την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» ανατέθηκε από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 

(ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος µετά από τον 

ανοικτό διαγωνισµό ΤΑΥ 10/2014 στην Κοινοπραξία Λ∆Κ Σύµβουλοι Τεχνικών και 

Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. και ECOS Μελετητική Α.Ε. και υπεγράφη την 18.5.2015 στην 

Κύπρο.  

Η παραπάνω σύµβαση συνοδεύεται από: 

- τους Γενικούς Όρους, 

- τους Ειδικούς Όρους, και 

- τους Όρους Εντολής (προδιαγραφές). 

Η σύµβαση παρακολουθείται από Καθοδηγητική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα εξής 

µέλη: 

- Νίκος Νεοκλέους, Αναπληρωτής Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, ΤΑΥ, Πρόεδρος 

- Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, ΤΑΥ, Συντονίστρια 

- Gerald Dӧrflinger, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδροµετρίας, ΤΑΥ 

- Κώστας Αριστείδου, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδροµετρίας, ΤΑΥ 

- Μαρία Φιλίππου, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Ε.Ε., ΤΑΥ 

- Ριάνα ∆ανιήλ Μακρίδη, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Προγραµµατισµού, ΤΑΥ 

- Χρίστος Χριστοφή, Γεωλογικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 

- Γιώργος Νικολάου, Λειτουργός Γεωργίας,Τµήµα Γεωργίας 

- Νεοκλής Αντωνίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τµήµα Περιβάλλοντος 

- Μαριλένα Απλικιώτη, Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τµήµα Αλιείας και 

Θαλάσσιων Ερευνών 

- Αντρέας Χατζηπάκκος, Βοηθός Έπαρχος Λευκωσίας 

- Σταύρος Γιαβρής, Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών 



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

Σελίδα 1-2 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά: 

1. Στην κατάρτιση του 2ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού της Κύπρου, 

λαµβάνοντας κυρίως υπόψη: 

• το θεσµικό πλαίσιο της ΕΚ, 

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

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, 

• το 1ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του 2011, 

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

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

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

• το απαιτούµενο Πρόγραµµα Μέτρων καθώς και τη σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

2. Στην αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της Ξηρασίας και Λειψυδρίας της Κύπρου, 

λαµβάνοντας κυρίως υπόψη: 

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

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, 

• το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ξηρασίας, που συνοδεύει το 1ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού του 2011, 

• το Τροποποιηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ξηρασίας του 2013,  

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία. 

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

λαµβάνοντας κυρίως υπόψη: 

• το θεσµικό πλαίσιο της ΕΚ, 

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

(state-of-the-art) τεχνογνωσία,  

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

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

• το απαιτούµενο Πρόγραµµα Μέτρων καθώς και την σχετική ΣΜΠΕ. 

Τα επί µέρους αντικείµενα της σύµβασης περιλαµβάνουν 10 δραστηριότητες :  

- ∆ραστηριότητα 1 : Έλεγχος / συµπλήρωση κενών / επικαιροποίηση δεδοµένων του 

άρθρου 5 της ΟΠΥ 

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

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

- ∆ραστηριότητα 4: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σ∆ΚΠ 
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- ∆ραστηριότητα 5: Ετοιµασία Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας 

- ∆ραστηριότητα 6: Ετοιµασία Προγράµµατος Μέτρων  

- ∆ραστηριότητα 7: Αξιολόγηση των προτεινόµενων µέτρων 

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

- ∆ραστηριότητα 9: Εκστρατεία ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  

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

ΕΕ. 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί επί µέρους αντικείµενο της ∆ραστηριότητας 6.2 “Ετοιµασία 

Προγράµµατος Μέτρων Σ∆ΚΠ” και συγκεκριµένα την έκθεση του Προγράµµατος µέτρων για 

τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας.  

Σύµφωνα µε τους Όρους Εντολής-Τεχνικές Προδιαγραφές της σύµβασης τα προτεινόµενα 

µέτρα θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας 

συµπεριλαµβανοµένων της Πρόληψης, της Προστασίας, της Ετοιµότητας, της πρόβλεψης, 

της έγκαιρης προειδοποίησης κτλ.. Θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα κατάρτισης µέτρων και εκεί 

όπου κριθεί αναγκαίο θα καταρτιστούν µέτρα που να καλύπτουν όλους τους σχετικούς τοµείς 

συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων:   

- Νοµοθετικό  

- ∆ιοικητικό  

- Οικονοµικό συµπεριλαµβανοµένου φορολογίας 

- Εκπαίδευσης/ενηµέρωσης 

- Έρευνας, ανάπτυξης π.χ. εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών 

- Πολεοδοµικού σχεδιασµού π.χ., χρήσεις γης, ζώνες προστασίας υδατορεµάτων κτλ 

- ∆ιαχείρισης και προστασίας υδατορεµάτων 

Τα προτεινόµενα µέτρα θα διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

-  Οριζόντια µέτρα και 

-  Ειδικά µέτρα: 

Τα Οριζόντια Μέτρα έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πληµµύρας στην 

Κύπρο. Μπορεί να συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων πρακτικές, πρωτόκολλα/διαδικασίες, 

νοµοθετικές ρυθµίσεις κτλ. που αφορούν γενικά την πρόληψη, διαχείριση και αντιµετώπιση 

των κινδύνων πληµµύρας όπως π.χ. υποχρεωτική τακτική συντήρηση των συστηµάτων 

διαχείρισης όµβριων υδάτων, υποχρεωτική εξασφάλιση άδειας/έγκρισης για 

αναπτύξεις/έργα/κατασκευές σε περιοχές που είτε γειτνιάζουν µε υδατορέµατα είτε 

διασχίζονται από υδατορέµατα κτλ.  

Τα Ειδικά µέτρα έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πληµµύρας  στην κάθε µία 

από τις 19 περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου 



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

Σελίδα 1-4 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 

(Π∆ΣΚΠ) λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών της κάθε αντίστοιχης λεκάνης ή 

υπολεκάνης απορροής ποταµού. Τα ειδικά µέτρα εκτός του µέτρου που αφορά την ετοιµασία 

Σχεδίου ∆ράσης αντιµετώπισης των κινδύνων πληµµύρας για κάθε µία από τις 19 περιοχές 

∆ΣΚΠ θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν διορθωτικά µέτρα όσον αφορά υπάρχουσες 

πρακτικές και πρωτόκολλα/διαδικασίες καθώς και υφιστάµενες συνθήκες οι οποίες ενδέχεται 

να αυξάνουν τους κινδύνους  πληµµύρας εντός της κάθε µιας από τις  19 περιοχές ∆ΣΚΠ.  

Σύµφωνα µε τους Όρους Εντολής-της σύµβασης Τα προτεινόµενα οριζόντια και ειδικά µέτρα 

θα συµπεριλαµβάνουν µέτρα που αφορούν: 

- Έγκαιρη προειδοποίηση 

- Ανταπόκριση και αποκατάσταση πληγέντων περιοχών 

- Αντιπληµµυρικά έργα 

- Πράσινες υποδοµές 

- ∆ιαχείριση αποθηκευτικής ικανότητας ταµιευτήρων για ανάσχεση 

- Φυσική Ανάσχεση (Natural Retention) 

- Ελεγχόµενο πληµµυρισµό επιλεγµένων περιοχών 

-  Αποκατάσταση κοίτης ποταµών και παρόχθιων ζωνών για βελτίωση ικανότητας φυσικής 

ανάσχεσης.  

- Αποκατάσταση και συντήρηση υφιστάµενων υποδοµών 

- ∆ιαχείριση και έλεγχο παράνοµων επιχωµατώσεων και απορρίψεων άχρηστων 

αντικειµένων εντός των ποταµών 

- Αειφόρο διαχείριση όµβριων υδάτων (π.χ. SUDS) 

Θα πρέπει επίσης να δοθεί έµφαση σε µέτρα διαχείρισης κινδύνου πληµµυρών σε 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και γενικότερα βιοµηχανικές περιοχές όπου οι πληµµύρες 

ενδέχεται να  προκαλέσουν ρύπανση των νερών.   

Τα προτεινόµενα οριζόντια και ειδικά µέτρα θα πρέπει να στοχεύουν στη µεγιστοποίηση των  

συνεργειών και στην ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων µεταξύ των στόχων και των µέτρων 

των δύο Οδηγιών (Οδηγία για τις πληµµύρες 2007/60/ΕΚ και ΟΠΥ), ώστε να διασφαλίζεται ο 

συντονισµός εφαρµογής του Σ∆ΚΠ και του Σ∆ΛΑΠ για αποτελεσµατικότερη ανταλλαγή 

πληροφοριών, µεγαλύτερη αποδοτικότητα και για την επίτευξη κοινού οφέλους. Στη βάση 

ενός ολοκληρωµένου και συντονισµένου σχεδιασµό των µέτρων, θα εντοπιστούν και θα 

ληφθούν υπόψη τυχόν συνεργίες και συγκρούσεις. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον 

προσδιορισµό µέτρων «win-win» δηλαδή τέτοιων µέτρων που µπορούν να προσφέρουν για 

τους στόχους και των δύο Οδηγιών.  

Τα προτεινόµενα οριζόντια και ειδικά µέτρα θα συνοδεύονται µε περιγραφή των διαδικασιών 

και της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ετοιµασία τους και του τρόπου που θα 

αξιολογηθούν, επιλεγούν και ιεραρχηθούν στη ∆ραστηριότητα 7.2. Θα αναφέρεται σαφώς σε 

ποιον στόχο (ή σε ποιους στόχους) πολιτικής είναι στοχευόµενο το µέτρο. Πρέπει να 

αξιολογείται επίσης κατά πόσο ένα µέτρο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη κάποιου 

στόχου πολιτικής.  
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Επίσης, το κάθε µέτρο θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση µε τα οφέλη υπηρεσιών 

οικοσυστήµατος (ecosystem service benefits) που επηρεάζει (θετικά και αρνητικά). Τα οφέλη 

υπηρεσιών οικοσυστήµατος είναι πχ αποθήκευση νερού, αποθέµατα ιχθύων και 

αναπαραγωγή τους, φυσική παραγωγή βιοµάζας, διατήρηση της βιοποικιλότητας, κλιµατική 

αλλαγή - προσαρµογή και µετριασµός, εµπλουτισµός υπόγειων υδάτων & υδροφορέων, 

µείωση των κινδύνων πληµµύρας, έλεγχος διάβρωσης & ιζηµάτων, διήθηση ρύπων, 

ψυχαγωγικές δυνατότητες, αισθητική & πολιτιστική αξία, γεωλογική πόροι, παραγωγή 

ενέργειας, κ.α.. 

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Ειδικότερα, για την κατάρτιση του παρόντος παραδοτέου ελήφθησαν υπόψη: 

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

Πληµµύρας.  

− Οι περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας Νόµοι 

του 2010 και 2012 (Βασικός Νόµος Ν. 70(Ι)/2010 και Τροποποιητικός Νόµος του 2012, Ν. 

153(Ι)/2012). 

− Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) η οποία θέτει το νοµοθετικό πλαίσιο 

για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. 

− Οι περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµοι του 2004 µέχρι 2012 (εναρµόνιση 

µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ) σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση πλαισίου για 

την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 

− Τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο 1ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού 

της Κύπρου (2009-2015) και στο αναθεωρηµένο υπό εκπόνηση 2ο Σχέδιο. 

− Η πολιτική που ακολουθεί το ΤΑΥ σε περιπτώσεις αναπτύξεων που γειτνιάζουν µε 

υδατορέµατα ή διασχίζονται από υδατορέµατα. 

− Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου Πληµµύρας (άρθρο 5 του βασικού Νόµου περί 

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

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

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

∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας). 

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

τις 19 Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

του άρθρου 7 του περί Πληµµυρών Νόµου. 

− Η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, των υφιστάµενων συνθηκών και της 

αβεβαιότητας των αποτελεσµάτων των µοντέλων και των χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πληµµύρας, και των επιπτώσεων από πληµµύρες για τις 19 Περιοχές 

Σηµαντικού ∆υνητικού Κινδύνου Πληµµύρας (αποτελέσµατα δραστηριότητας 4(1) και 

δραστηριότητας 4(2) παρούσας σύµβασης). 
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− Η διοικητική δοµή της Κύπρου και οι αρµοδιότητες των φορέων που εµπλέκονται στην ή 

επηρεάζονται από τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας (αποτελέσµατα 

δραστηριότητας 4(4) παρούσας σύµβασης. 

− Οι στόχοι για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας στην Κύπρο που καθορίστηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσας µελέτης (αποτελέσµατα δραστηριότητας 4(3) παρούσας 

σύµβασης) 

− Τα Εγχειρίδια και Καθοδηγητικά Έγγραφα της ΕΕ για την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας για τις Πληµµύρες (2007/60/ΕΚ),συγκεκριµένα τα : 

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

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

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

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

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

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

Support 

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

Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) 

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

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

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

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

Κοινή Στρατηγική Εφαρµογής της Οδηγίας (Common Implementation Strategy) και τα 

συµπεράσµατα σχετικών ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων. Ειδικότερα 

σηµειώνονται οι παρακάτω θεµατικές ηµερίδες: 

• Workshop on Land Use Planning and Water Management with focus on Flood Risk 

Management Oslo, NO 31 Jan-1 Feb 2007 

• 2nd Land use workshop, (WG F) 8-10.4.2008, AT/SI 

•  Catchment Flood Risk Management Workshop (WG F), Stirling, Scotland (UK) - 15-

16.10.2009 

• Floods and Economics (WG F), Gent (BE), 25-26.10.2010 

• Stakeholder Involvement (WGF), Bucharest, RO - 17-18.4.2012 

• WG F and STAR-FLOOD Objectives, Measures and Prioritization Workshop (WG F), 

Brussels (BE),16.10.2013 

• Decision Making Under Uncertainty workshop, Dublin, (IE) 18 April 2013 

•  Linking FD and WFD workshop (WG F), Rome (IT), 8-10 October 2014 
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1.5 ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την υλοποίηση της σύµβασης εργάσθηκαν οι ακόλουθοι ειδικοί επιστήµονες: 

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

− ∆ρ. Κατερίνα Τριανταφύλλου, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

− Τάσος Βαρβέρης, Χηµικός – D.E.S.S. Περιβάλλοντος, 

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

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

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

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

− ∆ρ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Βιολόγος Ph.D., 

− Έφη Φιλάνδρα, Οικονοµολόγος Μ.Α., 

− Brian Cox, MA Natural Sciences, MSc Hydrology, PhD Geography 

− Graydon Jeal, Environmental Engineer, Mastère Spécialisé, MSc, Postgraduate Diploma 

(Finance) 

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

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

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

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

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

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

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

− Βασίλης Γερακάρης, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Μ.Sc, 

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

− Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc., 

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

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

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

for Sustainable Development, 

− Ελένη Αβραµίδη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, GIS Αναλυτής, 

− Έφη Παναγοπούλου-Φλασκή, Περιβαλλοντολόγος, 

− Παναγιώτης Βλάχος, Οικονοµολόγος µε Μ.Sc. στην Περιφερειακή ανάπτυξη, 
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− Στέλλα Μπεχλιβάνου, Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 

− Μαρία Τζίµα, Γεωλόγος M.Sc., 

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

Αειφόρο Σχεδιασµό, 

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

πόρων και M.S.c. Περιβαλλοντικής Βιογεωχηµείας 

Ευχαριστίες  

Θερµές ευχαριστίες οφείλονται για την εποικοδοµητική συνεργασία κατά τη σύνταξη της 

παρούσας Έκθεσης:  

− στον ∆ιευθυντή του ΤΑΥ κ. Ανδρέα Μανώλη 

− στον Αν. Πρώτο Λειτουργό Υδάτων κ. Νίκο Νεοκλέους 

− στην Υπεύθυνη Συντονίστρια της Σύµβασης κ. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου 

− στα µέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής, και  

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

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

2.1.1 Γενικά 

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

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

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

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

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

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

Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας). 

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

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

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

Εσωτερικών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης 

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

Πρωτοκόλλου για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της ∆εκέλειας 

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

Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της ∆εκέλειας. 

                                                      
1 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για την 
Αξιολόγηση και τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας. 
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2.1.2 Στάδια Εφαρµογής  

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

Στάδιο 1: 

 

α)   Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) 

β)  Καθορισµός των Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας 

(Π∆ΣΚΠ) µε βάση την ΠΑΚΠ. Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές 

όπου υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πληµµύρας ή είναι πιθανόν να 

προκύψουν στο µέλλον. 

Στάδιο 2: 

 

Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων 

Πληµµύρας για τις Π∆ΣΚΠ. 

Στάδιο 3: 

 

Κατάρτιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κίνδυνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) για τις Π∆ΣΚΠ, 

συντονισµένο σε επίπεδο ΠΛΑΠ Κύπρου.  

Αναλυτικότερα τα τρία στάδια περιλαµβάνουν: 

Στάδιο 1: 

Α. Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ). 

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

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

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

περιλαµβάνει :  

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

οποίες θα µπορούσαν, ενδεχοµένως να προβλεφθούν οι σηµαντικές αρνητικές συνέπειες 

παρόµοιων φαινοµένων στο µέλλον και παρουσίαση των λόγων επιλογής των. 

Καταρτίστηκε αρχείο ιστορικών πληµµυρών µε 468 πληµµυρικά γεγονότα που καλύπτουν 

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

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

πηγές.  

Οι σηµαντικότερες πληµµύρες στον κυπριακό χώρο αφορούν είτε αστικές πληµµύρες είτε 

ποτάµιες αιφνίδιες πληµµύρες (flash floods) λόγω του µικρού µεγέθους των λεκανών 

απορροής, της απότοµης κλίσης του εδάφους, της χαµηλής βλάστησης, της µεγάλης 

έντασης βροχόπτωσης και του µικρού χρόνου συγκέντρωσης. Με βάση τα ιστορικά 

στοιχεία οι αστικές πληµµύρες αν και συχνότερες από τις αιφνίδιες ποτάµιες πληµµύρες 

έχουν µικρότερες συνέπειες; από το 1859 µέχρι σήµερα υπήρξαν 39  απώλειες 

ανθρώπινης ζωής που όλες οφείλονταν σε ποτάµιες αιφνίδιες πληµµύρες. Οι αυξηµένες 

επιπτώσεις από τις πληµµύρες ταχείας απόκρισης οφείλονται στις υψηλές ταχύτητες 

ροής, την απότοµη άνοδο της πληµµυρικής στάθµης και τα µικρά χρονικά περιθώρια 

αντίδρασης τόσο σε ατοµικό όσο και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. 
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- Εκτίµηση της επίδρασης των κλιµατικών αλλαγών στην εµφάνιση των πληµµυρών. 

- Αποτίµηση των δυσµενών συνεπειών των πιθανών µελλοντικών σηµαντικών 

πληµµυρών. Για την αποτίµηση ελήφθησαν υπόψη οι παλαιότερες και πρόσφατες 

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

αποχετεύσεις κλπ) καθώς και πρόσφατες διαφοροποιήσεις στις παρόχθιες περιοχές 

(αλλαγή χρήση γης, αστικοποίηση κλπ).  

Β.Καθορισµός Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ) µε 

βάση την ΠΑΚΠ. Οι Π∆ΣΚΠ αφορούν περιοχές στις οποίες υπάρχουν ή ενδέχεται να 

υπάρξουν πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι πληµµύρας 

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

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

70(Ι)/2010 και καθόρισε 19 Π∆ΣΚΠ στις οποίες, µε βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης ΠΑΚΠ, 

υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πληµµύρας. Οι περιοχές 

ορίστηκαν ως τµήµατα ποταµών.  

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

εξής :  

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

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

προβλέπεται να αναπτυχθούν) πολεοδοµικές ζώνες και δοµηµένες περιοχές : ζώνες 

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

τουριστικές ζώνες (µε κύριους στόχους την προστασία της οικονοµίας, της ανθρώπινης 

υγείας και του περιβάλλοντος από τη ρύπανση), περιοχές προστασίας στοιχείων 

ιστορικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς. Στην αναγνώριση των περιοχών δόθηκε έµφαση 

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

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

του µοντέλου και χάρτη που θα παραχθούν).  

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

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

σηµειωθούν πληµµύρες στο µέλλον λόγω κλιµατικών αλλαγών ή σηµερινών αναπτύξεων, 

ανεξάρτητα εµφάνισης ή όχι ιστορικής πληµµύρας. 

Επιπλέον, συµπεριελήφθησαν και επιπρόσθετες περιοχές µε µέγεθος λεκάνης απορροής 

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

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

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

Σχήµα 2-1 και στον Πίνακα της σελίδας 2-13 (Πίνακας 2-1). Aφορούν περιοχές στις οποίες η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Οι περιοχές κατανέµονται σχετικά 

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

Ετοιµασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας 

για τις Π∆ΣΚΠ. 

Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, µε την από 3/09/2012 Σύµβαση (ΤΑΥ 1/2012) εφάρµοσε το 

άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το αντίστοιχο άρθρο 7 του 

εναρµονιστικού νόµου Ν 70(Ι)/2010 στις 19 Π∆ΣΚΠ, που είχαν προσδιοριστεί και 

κατάρτισε για κάθε περιοχή:  

- Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας σε κλίµακα 1 :5.000 για τρία υδρολογικά σενάρια : 

πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε 

περίοδο επαναφοράς 20 έτη. Oι χάρτες που συντάχθηκαν απεικονίζουν:  

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

(β) το µέγιστο βάθος νερού,  

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

ανώτατης στάθµης ύδατος σε κάθε διατοµή.  

- Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας σε κλίµακα 1 :5.000. Στους Χάρτες κινδύνου πληµµύρας 

απεικονίζονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών χαµηλής, µέσης και 

υψηλής πιθανότητας και συγκεκριµένα :  

(α) ο µέγιστος αριθµός κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί κατά την πλήρη ανάπτυξη 

των πολεοδοµικών ζωνών σε κάθε ζώνη. Η εκτίµηση του πληθυσµού που δυνητικά 

πλήττεται από την πληµµύρα γίνεται µε το συνδυασµό της δορυφορικής εικόνας, 

όπου φαίνεται το ποσοστό ανάπτυξης των ζωνών, και τον αναγραφόµενο 

πληθυσµό πλήρους ανάπτυξης της ζώνης,  

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

ζώνες στις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν,  

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

επεξεργασίας λυµάτων) που κατακλύζονται,  

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

που κατακλύζονται  

(ε) οι εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 

πληµµύρας. (ηλεκτροπαραγωγοί σταθµοί, εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων, 

σφαγεία, χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, βιοµηχανίες ορυκτών προϊόντων, 

µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες, IPPC, κλπ.), οι οποίες κατακλύζονται. 

Στάδιο 3: 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κίνδυνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ). 

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

σύµβασης. 
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Πίνακας 2-1: Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) 

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΜΗΚΟΣ 

(km) 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 

(km2) 

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

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

3 CY-APSFR03 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσίας 3.80 23.20 

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

5 CY-APSFR05 

Μερίκας και Παραπόταμοι Κουτής 

και Κατούρης Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς  Λευκωσίας 5.80 54.90 

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

7 CY-APSFR07 

Ποταμός εισροής και Λίμνη 

Παραλιμνίου Παραλίμνι Αμμοχώστου 2.66* 21.20 

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

9 CY-APSFR09 Ποταμός Ορμήδειας Ορμήδεια Λάρνακα 5.04 26.00 

10 CY-APSFR10 

Αρχάγγελος-Καμίτσης και 

Παραπόταμος Αραδίππου-Λιβάδεια Λάρνακα 11.30 98.00 

11 CY-APSFR11 Ποταμός Καμάρων  Καμάρες Λάρνακας Λάρνακα 6.70 44.70 

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

13 CY-APSFR13 Λιμνάρκα Πόλη της Πάφου Πάφου 3.38 15.70 

14 CY-APSFR14 Ποταμός της Γερμασόγειας Γερμασόγεια Λεμεσού 6.20 178.35 

15 CY-APSFR15 

Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 

Βαθιά 

Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος και Ανατολική 

περιοχή Λεμεσού Λεμεσού 7.70 27.60 

16 CY-APSFR16 

Νέα και παλιά κοίτη ποταμού 

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

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

18 CY-APSFR18 Κομήτης Αστρομερίτης Λευκωσίας 3.70 4.85 

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

  ΣΥΝΟΛΟ 136.79 967.93 

*  Αφορά στο  µήκος του π. Βαθύ 
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2.1.3 Η ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας σύµφωνα µε την 
Οδηγία  

Σύµφωνα µε την εναρµονιστική νοµοθεσία :  

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

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

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες, που 

συνδέονται µε την πληµµύρα (Άρθρο (2)). 

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

από πληµµύρες καταρτίζονται Σχέδια ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας σε επίπεδο 

Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού, µε βάση τους Χάρτες Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πληµµύρας. Τα Σχέδια εστιάζουν στη µείωση των δυνητικών αρνητικών 

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

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

πιθανοτήτων πληµµύρας (Άρθρο 8(1)). 

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

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

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

• το κόστος και τα οφέλη,  

• την έκταση της πληµµύρας,  

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

συγκράτησης των πληµµυρών, όπως οι φυσικές πληµµυρικές περιοχές,  

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

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

• τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων 

• το χωροταξικό σχεδιασµό  

• τη χρήση της γης  

• τη διαφύλαξη της φύσης· 

• τη ναυσιπλοΐα και 

• τις λιµενικές υποδοµές  

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

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

• Πρόληψη 

• Προστασία  

• Ετοιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων πληµµυρών και των 

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

προώθηση αειφόρων συστηµάτων αποστράγγισης, βέλτιστων πρακτικών χρήσης γης και 

την ελεγχόµενη κατάκλυση ορισµένων περιοχών σε περίπτωση πληµµύρας. 

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

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

τοπικών αρχών και διαβουλεύεται µε κάθε  κρατική υπηρεσία, οργανισµό δηµόσιου 

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

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

κινδύνων πληµµύρας (Άρθρο 10(1)).  

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

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

τις σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που τυχόν προκαλούνται από την 

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

εντοπισµό τους και τη λήψη τυχόν αναγκαίας επανορθωτικής δράσης για την 

αντιµετώπισή τους (Άρθρο 11). 

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

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

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

ακολουθεί (Πίνακας 2-2). 

Πίνακας 2-2: Άξονες Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Άξονας Δράσης 

ΔΚΠ 

Περιγραφή 

Πρόληψη 

Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με :  

• αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανιών σε ζώνες 

πλημμύρας 

• προσαρμογή των αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου και 

ενσωμάτωση του πλημμυρικού κινδύνου στα μελλοντικά σχέδια 

ανάπτυξης 

• προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης 

• ενσωμάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και στρατηγικές του 

κράτους (κυρίως χωρικής διευθέτησης) 

Προστασία 
Λήψη μέτρων, κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών, για τη μείωση 

της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Ετοιμότητα 

Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και για το πώς πρέπει να 

αντιδράσουν σε επεισόδια πλημμύρας; σχέδια και μέτρα έκτακτης 

ανταπόκρισης σε περίπτωση πλημμύρας. 

Αποκατάσταση 
Επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατό και μετριασμός 

κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στον πληγέντα πληθυσμό. 

Πηγή : CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 

Τα µέτρα για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας οµαδοποιούνται µε βάση τον Άξονα 

∆ράσης της ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιµότητα και 



ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

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

Σελίδα 2-17 

 

Αποκατάσταση) στον οποίον αναφέρονται όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 2-3).  

Πίνακας 2-3. Είδη Μέτρων ανά Αξονα και Τύπο Δράσης ΔΚΠ 

Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

Πρόληψη 

1.1 Αποφυγή 

Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης νέων ή 

επιπρόσθετων αποδεκτών πλημμυρικού 

κινδύνου, όπως πολιτικές χρήσεων γης ή 

κανονισμοί. 

1.2 Μετεγκατάσταση 
Μέτρα για την απομάκρυνση αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου από πλημμυρικές ζώνες  

1.3 Μείωση επιπτώσεων 

Μέτρα για την προσαρμογή των αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου ώστε να μειωθούν οι 

αρνητικές επιπτώσεις από ένα πλημμυρικό 

γεγονός (σε κτίρια, δίκτυα κοινής ωφελείας, 

κλπ.) 

1.4 Άλλη πρόληψη 

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της πρόληψης 

πλημμυρικού κινδύνου (μπορεί να 

περιλαμβάνουν μοντελοποίηση και εκτίμηση της 

τρωτότητας στην πλημμύρα, προγράμματα ή 

πολιτικές συντήρησης, κλπ.) 

Ενσωμάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και 

στρατηγικές του κράτους (κυρίως χωρικής 

διευθέτησης). 

Προστασία 

2.1 Φυσική Διαχείριση 

Πλημμύρας/Διαχείριση 

επιφανειακής απορροής 

Μέτρα για τη μείωση της ροής μέσα σε φυσικά ή 

τεχνητά συστήματα αποστράγγισης, διατάξεις 

αποθήκευσης ή/και ανάσχεσης της ροής και 

ενίσχυσης της κατείσδυσης, κλπ. Περιλαμβάνουν 

έργα διαμόρφωσης/διαχείρισης κεντρικής και 

πλημμυρικής κοίτης και φύτευσης της όχθης των 

ρεμάτων. 

2.3 Ρύθμιση ροής 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την 

ρύθμιση/ανάσχεση της ροής, όπως η κατασκευή, 

τροποποίηση ή αφαίρεση έργων συγκράτησης 

του νερού (π.χ. φράγματα ή λεκάνες 

κατακράτησης ή ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης 

της ροής) τα οποία επιφέρουν σημαντική 

επίπτωση στη υδρολογική δίαιτα. 

2.4 Έργα σε υδατορέματα 

και πλημμυρικές κοίτες 

Μέτρα που αφορούν παρεμβάσεις σε κοίτες 

υδατορεμάτων, ορεινά υδατορέματα, δέλτα 

ποταμών, παράκτια ύδατα και πλημμυρικά 

πεδία, όπως η κατασκευή, τροποποίηση ή 

καθαίρεση κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, 

έργα διαχείρισης φερτών υλών, αναχώματα κλπ. 

2.5 Διαχείριση oμβρίων 

υδάτων 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για  

έλεγχο του όγκου της απορροής και για την 

μείωση της έκτασης της πλημμύρας, συνήθως 

αλλά όχι αποκλειστικά σε αστικές περιοχές, 

όπως ο έλεγχος του ποσοστού σφράγισης 

εδάφους, η αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων 

αποχέτευσης και η αειφορική διαχείριση των 
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Άξονας Δράσης ΔΚΠ Τύπος Δράσης Περιγραφή Μέτρου 

συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 

(SUDS). 

2.6 Άλλη προστασία 

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της προστασίας 

έναντι των πλημμυρών που μπορεί να 

περιλαμβάνουν προγράμματα και πολιτικές 

συντήρησης των υποδομών αντιπλημμυρικής 

προστασίας ή/και προστασίας των ιδιωτικών 

κατασκευών (π.χ. απομόνωση εισόδων 

ιδιοκτησιών). 

Ετοιμότητα 

3.1 Πρόγνωση και 

έγκαιρη προειδοποίηση 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή 

πρόγνωσης πλημμυρών. 

3.2 Σχέδια έκτακτης 

ανάγκης 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση του 

σχεδιασμού έκτακτης ανταπόκρισης σε 

πλημμυρικά γεγονότα. 

3.3 Ενημέρωση και 

ετοιμότητα του κοινού 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση της 

ενημέρωσης και της ετοιμότητας του κοινού σε 

πλημμυρικά γεγονότα (π.χ. υποστήριξη ομάδων 

εθελοντών εμπλοκής σε συνθήκες πλημμύρας) 

3.4 Άλλη ετοιμότητα 

Άλλα μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση 

της ετοιμότητας σε πλημμυρικά γεγονότα για την 

μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από αυτά 

(π.χ. καθαρισμός ρεμάτων). 

Αποκατάσταση 

/Απολογισμός 

(Οι δράσεις  

προγραμματισμού 

περιλαμβάνονται 

στην ετοιμότητα) 

4.1 Ατομική και 

κοινωνική αποκατάσταση 

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, 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. 

ΠΗΓΉ : CIS FOR THE WFD. GUIDANCE DOCUMENT NO. 29 
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2.2 ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Με την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/620/ΕΚ για τις πληµµύρες συνδέονται άµεσα οι 

ακόλουθες κοινοτικές οδηγίες: :  

− Oδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EC (Water Framework Directive)  

− Κανονισµός (ΕΚ) αριθ 2012/2002 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 2002 για την 

ίδρυση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF)  

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

µηχανισµού για τη διευκόλυνση της ενισχυµένης συνεργασίας στις επεµβάσεις βοήθειας 

της πολιτικής προστασίας (Civil Protection Mechanism)  

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

prevention)  

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

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC Directive)  

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

επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EIA 

Directive)  

− Oδηγία 96/82 / ΕΚ του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1996 για την αντιµετώπιση των 

κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες (SEVESO II), όπως 

παρατάθηκε µε την οδηγία 2003/105 / ΕΚ  

− Η οδηγία 2001/42 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης 

Ιουνίου 2001 για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων 

στο περιβάλλον (The SEA Directive)  

− H σύµβαση του Aarhus και των σχετικών προβλέψεων της κοινοτικής νοµοθεσίας 

σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 

(Aarhus Convention and related Community legislation). 

Επίσης, διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετίζονται µε την εφαρµογή της 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας όπως αυτές για:  

− τις Πράσινες Υποδοµές (Green Infrastructure)  

− τη βιοποικιλότητα (Biodiversity information)  

− την προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (Climate change adaptation)  

− την παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (Global 

Monitoring for Environment and Security (GMES))  

− το κοινό σύστηµα περιβαλλοντικής πληροφορίας (Shared Environmental Information 

Systems (SEIS)).  
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− Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 

Μαρτίου 2007, για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (INSPIRE Directive). 

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

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

Σελίδα 3-21 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 

1. Τα µέτρα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :  

• Oριζόντια µέτρα που αφορούν στο σύνολο της ΠΛΑΠ Κύπρου, εφαρµόζονται σε όλες 

της Π∆ΣΚΠ ή/και σε όλη την Κύπρο 

• Ειδικά µέτρα που αφορούν σε συγκεκριµένη Π∆ΣΚΠ 

2. Τα µέτρα διακρίνονται ανάλογα µε τον Άξονα δράσης της ∆ιαχείρισης του 

Πληµµυρικού Κινδύνου στον οποία αναφέρονται (βλ. παρ. 2.1.3). Συγκεκριµένα 

διακρίνονται τέσσερις οµάδες µέτρων :  

• Mέτρα Πρόληψης 

• Μέτρα Προστασίας 

• Μέτρα Ετοιµότητας  

• Μέτρα Αποκατάστασης 

3. Το Σ∆ΚΠ περιλαµβάνει µέτρα για την επίτευξη των στόχων της ∆ιαχείρισης των 

Κινδύνων Πληµµύρας που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΠΛΑΠ και σε κάθε Π∆ΣΚΠ, έτσι όπως 

αυτοί παρουσιάζονται στο παραδοτέο της ∆ραστηριότητας 4(3). Οι στόχοι διακρίνονται σε 

γενικούς στόχους, που αφορούν στο σύνολο της ΠΛΑΠ Κύπρου, και σε ειδικούς στόχους 

για κάθε Π∆ΣΚΠ. Οι στόχοι αφορούν :  

• στη µείωση της επικινδυνότητας πληµµύρας  

• στον περιορισµό της έκθεσης στην πληµµύρα 

• στη µείωση της τρωτότητας στην πληµµύρα 

4. Τα µέτρα διακρίνονται σε τοµείς (είδη) ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. Ειδικότερα 

διακρίνονται οι ακόλουθοι τοµείς µέτρων :  

• Nοµοθετικές/∆ιοικητικές ρυθµίσεις 

• Μέτρα οικονοµικού χαρακτήρα (συµπεριλαµβανοµένης φορολογίας) 

• Μέτρα εκπαίδευσης/ενηµέρωσης 

• Μη δοµικές παρεµβάσεις (π.χ. µέτρα Πολεοδοµικού/Χωροταξικού Σχεδιασµού) 

• Μέτρα έρευνας, ανάπτυξης πληροφορίας, εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών  

• Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure) 

• Τεχνικά Έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας 

Για κάθε µέτρο δίδονται  οι πληροφορίες που σηµειώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.  



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

Σελίδα 3-22 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Περιλαμβάνει το όνομα του μέτρου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 

PREV-01 (μέτρο Πρόληψης) 

PRO-01 (μέτρο Προστασίας) 

PREP-01 (μέτρο Ετοιμότητας) 

RECO-01 (μέτρο Αποκατάστασης) 

Σε περίπτωση που το μέτρο ταυτίζεται με κάποιο μέτρο του 

ΣΔΛΑΠ λαμβάνει τον κωδικό του ΣΔΛΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ Οριζόντιο ή Ειδικό Μέτρο 

ΑΞΟΝΑΣ  & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Δίνεται ο στόχος ΔΚΠ στον οποίο αφορά το μέτρο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του μέτρου  

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Ο πρώτος αναφερόμενος φορέας είναι ο επικεφαλής και οι λοιποί 

φορείς που ακολουθούν έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Ο 

επικεφαλής φέρει την ευθύνη να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες 

πιστώσεις, αν αυτές απαιτούνται,  να συντονίσει τους άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς ζητώντας τις απόψεις/εμπειρίες/ 

εισηγήσεις τους  και να υλοποιήσει το μέτρο με τη συναίνεσή 

τους. 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Π.χ. νομοθετικό μέτρο 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφόσον πρόκειται για ειδικό μέτρο δίδεται η ΠΔΣΚΠ στην οποία 

έχει εφαρμογή 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Σχολιασμός της απόδοσης του μέτρου σε συνθήκες κλιματικής 

αλλαγής. Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του μέτρου σε 

μεταβλητές συνθήκες πλημμύρας.   

Η απόδοση αξιολογείται ως : Yψηλή,  Μέση 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

Σχολιασμός της συνέργειας του μέτρου σε τους στόχους και τα 

μέτρα του ΣΔΛΑΠ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ σε εξέλιξη, ώριμο (με εγκεκριμένη χρηματοδότηση), προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιλαμβάνει τον εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα για την 

υλοποίηση του μέτρου (Βραχυπρόθεσμο: έως το 2021, 

Μεσοπρόθεσμο: έως το 2027, Μακροπρόθεσμό: έως το 2033) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Δίνεται η εκτίμηση του κόστους του μέτρου  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

Αναφέρεται το κόστος, όπως εκτιμάται ότι επιβαρύνει το μέτρο με 

τη λειτουργία και τη συντήρησή του ανά έτος (σε ευρώ), εφόσον 

υπάρχει τέτοιο  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι / ΠΑΑ / ΕΤΠΑ  / ΤΣ / LIFE και άλλα σχετικά  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Εκτός των άλλων μπορεί να αναφέρονται τυχόν εμπόδια που 

μπορεί να επιδράσουν στην επιτυχή εφαρμογή του μέτρου  
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η διαµόρφωση του προγράµµατος µέτρων έγινε µε βάση τα ακόλουθα:  

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

- τα αίτια και τους κινδύνους πληµµύρας στην Κύπρο και στις 19 Π∆ΣΚΠ που 

παρουσιάζονται και αξιολογούνται στο Παραδοτέο 4.2 “Προπαρασκευαστικές 

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

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

Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου πληµµύρας” που καταρτίστηκε στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Σ∆ΚΠ 

- του στόχους της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας που έχουν τεθεί. Αναλυτική 

παρουσίαση των δεδοµένων και της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε για τον 

καθορισµό των στόχων ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας στη ΠΛΑΠ Κύπρου 

δίδονται στο Παραδοτέο 4.3 “Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) - Καθορισµός Κατάλληλων 

Στόχων για τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας” που καταρτίστηκε στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Σ∆ΚΠ. 

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

αφορά στον υπολογισµό των πληµµυρικών ροών, πληµµυρικών βαθών και 

χαρτογράφησης των πληµµυρικών περιοχών, στην καταγραφή των θιγόµενων 

αποδεκτών και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων). Αναλυτική εκτίµηση και αξιολόγηση 

του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν καταρτηστεί για τις 19 Π∆ΣΚΠ και εισηγήσεις για µείωση 

της αβεβαιότητας δίνονται στο Παραδοτέο 4.1 “Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις 

για την ετοιµασία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) - 

Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών Επικινδυνότητας 

και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας” που καταρτίστηκε 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Σ∆ΚΠ. 

- τα ιδιαίτερα γεωµορφολογικά, γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των Π∆ΣΚΠ και 

της λεκάνης απορροής αυτών 

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

τάσεις ανάπτυξης των Π∆ΣΚ και της λεκάνης απορροής αυτών 

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

εναρµονίζονται µε τους στόχους της ∆ΚΠ. 

- τα έργα και τις δράσεις που προγραµµατίζονται σε κάθε Π∆ΣΚΠ και τα οποία µπορεί να 

συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ∆ΚΠ  
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- τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τους πόρους που µπορούν να αντληθούν από 

αυτά για τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας και την υλοποίηση συγκεκριµένων 

δράσεων 

- τη γενικότερη πολιτική προσαρµογής στη κλιµατική αλλαγή και την ενσωµάτωση 

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

κλιµατική αλλαγή)  

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

τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό.   

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

της ΟΠΥ  

- τις υπάρχουσες συνέργειες των µέτρων ∆ΚΠ µε άλλα µέτρα και δράσεις που στοχεύουν 

στην προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος και ειδικότερα στους στόχους της 

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

µέτρα) 

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

περιβάλλον.  

- την αξιολόγηση των µέτρων ως προς την απόδοσή τους (η απόδοση των µέτρων δεν 

βασίζεται µόνο σε οικονοµικά κριτήρια –οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες πολλές φορές 

δεν είναι µετρήσιµες) 

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

εµπλέκονται στη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. 

- το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. 

4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ  

Η πρώτη αξιολόγηση των µέτρων γίνεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια :  

- Τεχνική αποτελεσµατικότητα (π.χ. σε περιπτώσεις ταχυπληµµύρας δεν αποδίδουν τα 

µέτρα έγκαιρης προειδοποίησης). Καθορίζεται από :  

• Την αποτελεσµατικότητα του µέτρου ως προς τους στόχους της διαχείρισης ΚΠ και τα 

οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή του µε τη µείωση των δυνητικών 

αρνητικών συνεπειών :  

� στον πληθυσµό (αριθµός κατοίκων που ωφελούνται) 

� στις οικονοµικές δραστηριότητες (ύπαρξη ή µη βιοµηχανικών, εµπορικών, 

διοικητικών δραστηριοτήτων και υποδοµών που ωφελούνται)  

� στην πολιτιστική κληρονοµιά (ύπαρξη ή µη µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς 

που ωφελούνται) 

� στο περιβάλλον (ύπαρξη ή µη προστατευόµενων περιοχών που ωφελούνται)  
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• Τη χωρική αποτελεσµατικότητα του µέτρου (έκταση επιρροής του µέτρου-περιοχή 

που καλύπτει) 

• Τη βιωσιµότητα και αποτελεσµατικότητα του µέτρου και σε µελλοντικές συνθήκες που 

µπορεί να προκύψουν είτε λόγω αλλαγής του κλίµατος είτε λόγω αλλαγής των 

κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών.  

- Την προσαρµοστικότητα του µέτρου σε µελλοντικές αλλαγές και βελτιώσεις 

- Την οικονοµική αποτελεσµατικότητα του µέτρου 

- Συνέργεια του µέτρου µε τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΟΠΥ και την προστασία του 

περιβάλλοντος γενικότερα (συµβολή του µέτρου στην καλή κατάσταση των Υδάτινων 

Σωµάτων, στη µείωση των υδροµορφολογικών αλλοιώσεων στα υδατορεύµατα, στην 

προστασία/περιβαλλοντική αναβάθµιση των υδατορευµάτων, στην 

προστασία/αναβάθµιση των οικοσυστηµάτων). H προώθηση µέτρων Φυσικής Ανάσχεσης 

της πληµµύρας (Natural Water Retention Measures) είναι σηµαντική για τη βιώσιµη 

διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας.  

- Επιπτώσεις του µέτρου στη ζωή των κατοίκων και στην οικονοµία. Ιδιαίτερα θετικά 

αξιολογούνται win-win µέτρα που πέραν της µείωσης των κινδύνων πληµµύρας έχουν 

κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη. 

Η ιεράρχηση και ο χρόνος υλοποίησης των µέτρων, πέραν της αξιολόγησης  µε βάση τα 

παραπάνω, βασίζεται και στα ακόλουθα:   

- στους διαθέσιµους πόρους 

- στην οργάνωση των φορέων και στη δυνατότητα εφαρµογής και στήριξης των µέτρων  

- στον αριθµό των εµπλεκοµένων φορέν και στη δυνατότητα συνεργασίας και συντονισµού 

µεταξύ τους  

- στις απαιτούµενες διαδικασίες και αδειοδοτήσεις βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου 

- στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης άλλων σχετικών προγραµµάτων και δράσεων 

- στον απαιτούµενο χρόνο ωρίµανσης των µέτρων (χρόνος µελέτης κλπ). 

Στα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζονται οι δράσεις και οι διαδικασίες που υπάρχουν σήµερα 

που συµβάλλουν θετικά στη ∆ΚΠ στην Κύπρο και το προτεινόµενο πρόγραµµα µέτρων ∆ΚΠ. 

Το πρόγραµµα µέτρων έχει οριστικοποιηθεί ύστερα από τη διαβούλευση µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς και το κοινό και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.  

4.3 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΚΠ 

Στην Κύπρο εφαρµόζεται σήµερα µία σειρά δράσεων που συµβάλλει στην αντιµετώπιση των 

κινδύνων πληµµύρας. Οι δράσεις αυτές θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ενσωµατώνονται στο 

Σ∆ΚΠ και είναι οι εξής :  
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• Καθορισµός Πολεοδοµικών Zωνών Προστασίας Υδατορεµάτων 

Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, σε συνεργασία µε το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και 

το Τµήµα Περιβάλλοντος προστατεύει τα παρόχθια οικοσυστήµατα και τα 

υδατορεύµατα/ποταµούς δηµιουργώντας Πολεοδοµικές Ζώνες Προστασίας εκατέρωθεν της 

κοίτης τους. Όσον αφορά την προστασία από πληµµύρες και ως προτάσεις προς το ΤΠΟ για 

ένταξή τους στις Πολεοδοµικές Ζώνες Προστασίας, το ΤΑΥ ετοιµάζει ζώνες προστασίας µε 

βάση υδρολογικές µελέτες που διεξάγει ή, σε απουσία υδρολογικής µελέτης, σύµφωνα µε 

συγκεκριµένο πρωτόκολλο και κριτήρια τα οποία λαµβάνουν υπόψη χαρακτηριστικά όπως το 

εδαφικό ανάγλυφο της εκάστοτε περιοχής π.χ. υψόµετρα  εδάφους, πλάτος κοίτης, κλπ. Οι 

Ζώνες Προστασίας θεσµοθετούνται µε την ετοιµασία ή/και αναθεώρηση των Τοπικών 

Πολεοδοµικών Σχεδίων Ανάπτυξης.  

Ο καθορισµός Πολεοδοµικών Zωνών Προστασίας Υδατορεµάτων αποτελεί δράση πρόληψης 

δεδοµένου ότι αποτρέπει την ανάπτυξη χρήσεων µέσα στην πληµµυρική ζώνη και επιτρέπει 

την υιοθέτηση κατάλληλων µέτρων προστασίας, δεδοµένου ότι εξασφαλίζει επάρκεια χώρου 

για το υδατόρευµα/ποταµό. Παράλληλα η Ζώνη Προστασίας προστατεύει τον ποταµό 

/υδατόρεµα από υδροµορφολογικές αλλοιώσεις και πιέσεις ρύπανσης ικανοποιώντας και τους 

στόχους της ΟΠΥ, έτσι η πιο πάνω πολιτική µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα win-win µέτρο 

τόσο για τους στόχους της Οδηγίας για τις Πληµµύρες όσο και για τους στόχους της Οδηγίας 

Πλαίσιο για τα Νερά. 

• Καταγραφή και καταχώρηση πληµµυρικών συµβάντων 

Σε εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πληµµύρες,  το ΤΑΥ καταγράφει όλα τα 

πληµµυρικά συµβάντα στην Κύπρο σύµφωνα µε όλα τα δεδοµένα που ζητά η Οδηγία 

2007/60/ΕΚ,  όπως στοιχεία συµβάντος βροχόπτωσης, αποτύπωση έκτασης πληµµύρας και, 

όπου η σχετική πληροφορία είναι διαθέσιµη, αποτίµηση ζηµιών και επιπτώσεων. Οι 

παραπάνω πληροφορίες θα χρησιµοποιούνται για την αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 

Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας  που θα γίνεται ανά εξαετία.  

Η τήρηση αρχείου ιστορικών συµβάντων πληµµύρας βοηθά στην καλύτερη γνώση και 

κατανόηση του φαινοµένου και των προβληµάτων και αποτελεί δράση πρόληψης. 

• Τήρηση διαδικασίας στατιστικής αξιολόγησης σηµαντικών πληµµυρικών 

συµβάντων 

Το ΤΑΥ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Μετεωρολογίας κάνοντας χρήση αντιπροσωπευτικών 

βροχοµετρικών σταθµών για το κάθε πληµµυρικό γεγονός έχει αναπτύξει πρωτόκολο 

διαδικασίας για τη στατιστική αξιολόγηση πληµµυρών µε βάση τα στοιχεία της βροχόπτωσης. 

Η δράση αυτή βοηθά στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του φαινοµένου και αποτελεί 

δράση πρόληψης.  

• ∆ιατήρηση υποδοµής υδροµετρικών και βροχοµετρικών σταθµών   

Το Τµήµα Μετεωρολογίας και το ΤΑΥ έχουν εγκαταστήσει και για αρκετές δεκαετίες διατηρούν 

πυκνό δίκτυο βροχοµετρικών και υδροµετρικών σταθµών που επιτρέπει επαρκή καταγραφή, 
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παρακολούθηση και ανάλυση πληµµυρικών φαινοµένων. Η δράση αυτή βοηθά στην 

καλύτερη γνώση και κατανόηση του φαινοµένου και αποτελεί δράση πρόληψης. 

• Υιοθέτηση πρακτικών µείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες σε αστικές περιοχές 

Το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού-Αµαθούντας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να 

επιλύσει τα προβλήµατα πληµµυρών της ευρύτερης περιοχής της Λεµεσού, το 2009 

αποφάσισε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση συστηµάτων αειφόρου αποχέτευσης 

οµβρίων υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό προωθεί µεταξύ άλλων την υλοποίηση των παρακάτω 

συστηµάτων:  

• λιµνών κατακράτησης 

• κατασκευή διαπερατών πλακόστρωτων και οδοστρωµάτων 

• κατασκευή νέων ή χρήση εγκαταλειµµένων απορροφητικών λάκκων για την 

ανάσχεση των οµβρίων υδάτων. 

Έχει συµφωνηθεί από το Συµβούλιο και όλους τους δήµους της Λεµεσού ότι τα πιο πάνω 

συστήµατα θα προωθούνται, όπου είναι δυνατόν, µέσω επιβολής όρων στις άδειες που 

εκδίδονται από τις τοπικές αρχές. Ειδικότερα, µε βάση το στρατηγικό σχεδιασµό για τον 

έλεγχο της απορροής στην πηγή και τον περιορισµό της παροχής αιχµής, το Συµβούλιο 

Αποχέτευσης Λεµεσού-Αµαθούντας εισήγαγε κανονισµό που επιβάλει:  

(α) στις παλαιές αστικές περιοχές, όταν κάθε ιδιοκτησία συνδέεται µε το διαρκώς 

επεκτεινόµενο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης, τη διατήρηση των απορροφητικών λάκκων 

ακαθάρτων και τη µετατροπή τους σε δεξαµενές όπου θα διοχετεύονται τα όµβρια, για 

την προσωρινή κατακράτησή τους για την ανάσχεση της πληµµυρικής αιχµής ή/και 

µεταφοράς µέρους των επιφανειακών απορροών προς τον ΥΥΟ  

(β) στις υπό πολεοδόµηση νέες περιοχές, την κατασκευή απορροφητικών δεξαµενών 

διοχέτευσης οµβρίων, όγκου 10m3 ανά ιδιοκτησία 800m2. 

Η δράση αυτή βοηθά στη µείωση των πληµµυρικών παροχών και της πληµµυρικής αιχµής και 

αποτελεί δράση προστασίας (περιορισµό της επικινδυνότητας πληµµύρας).  

• Κατάρτιση και Εφαρµογή Σχεδίων αντιµετώπισης Ακραίων Καιρικών Φαινοµένων 

Το τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) και ∆ιαχείρισης Καταστάσεων 

Πολιτικής Άµυνας του Υπουργείου Εσωτερικών αναπτύσσει και επεξεργάζεται σχέδια δράσης 

για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων (θεοµηνίες). Η δράση 

αυτή αποτελεί δράση ετοιµότητας και συµβάλει στη µείωση των επιπτώσεων από τις 

πληµµύρες.  

• Ανάπτυξη µηχανισµών αποκατάστασης  

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει υποδοµή και διαδικασίες για την καταγραφή των ζηµιών 

σε αστικές περιοχές (κτίρια, κατοικίες, αυτοκίνητα), µετά από πληµµύρες, τον καθορισµό, µε 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, της οικονοµικής βοήθειας προς τους θιγόµενους και 

το συντονισµό των ενεργειών µε τους συναρµόδιους φορείς (Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, Πολιτική 

Άµυνα, ∆ήµους) για την αποκατάσταση ζηµιών σε δηµόσιες υποδοµές. Επίσης, είναι 

αρµόδιος φορέας για να χρηµατοδοτεί, εφόσον υπάρχουν οι πόροι, αντιπληµµυρικά έργα για 
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την αποφυγή πληµµυρών. Σήµερα υπάρχει δράση σε εξέλιξη για την καταγραφή και 

κωδικοποίηση των παραπάνω ενεργειών και την ανάπτυξη συγκεκριµένων κριτηρίων 

ιεράρχησης των ενεργειών του ΥΠΕΣ µετά από πληµµύρες.  

Οι δράσεις αυτές αποτελούν δράσεις αποκατάστασης που συµβάλουν στον περιορισµό των 

επιπτώσεων, ενώ η χρηµατοδότηση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας αποτελεί δράση 

προστασίας.  
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4.4 OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

4.4.1 Οριζόντια Μέτρα Πρόληψης 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

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) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Πρόληψη (Αποφυγή) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Περιορισμός έκθεσης στην πλημμύρα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας και η Αξιολόγηση των 

Κινδύνων Πλημμύρας που πραγματοποιήθηκε από το ΤΑΥ επιτρέπει την αναγνώριση, με πολύ 

μεγαλύτερη ακρίβεια, των ευάλωτων σε πλημμυρικά προβλήματα περιοχών, εντός των 19 

ΠΔΣΚΠ που εξετάζονται στον 1ο Κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60, και μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την κατάστρωση μιας πολιτικής χρήσεων γης και τρόπου δόμησης στις 

περιοχές αυτές που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους πλημμύρας. Πρόκειται για μία πολιτική 

πρόληψης των κινδύνων, που σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ αποτελεί προτεραιότητα. 

Xώρες όπως η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν προσαρμόσει το πλαίσιο του Χωροταξικού κα 

Πολεοδομικού σχεδιασμού με στόχο να αποφύγουν την έκθεση σε σημαντικούς κινδύνους 

πλημμύρας. 

Σήμερα στα Σχέδια Ανάπτυξης, τόσο στις Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής όσο και σε εξειδικευμένα 

κεφάλαια για το Περιβάλλον,  υποδεικνύεται η αναγκαιότητα διασφάλισης της ροής των 

υδάτων και καθορίζονται ανάλογα μέτρα προστασίας κατά την αδειοδότηση της ανάπτυξης. 

Εξειδικεύοντας τα ανωτέρω, το μέτρο περιλαμβάνει την αναθεώρηση του χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού στις 19 ΠΔΣΚΠ με σκοπό την σταδιακή ενσωμάτωση της 

αξιολόγησης του κινδύνου πλημμύρας που γίνεται στον 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας. Η 

αναθεώρηση αφορά σε περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα και βρίσκονται :  

(α) εντός του πλημμυρικού πεδίου των 20 ετών; η οποιαδήποτε τροποποίηση των 

πολεοδομικών ζωνών θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 

κινδύνου πλημμύρας, και  

(β) εντός του πλημμυρικού πεδίου 100 ετών; οι χρήσεις γης θα καθορίζονται με κατεύθυνση 

την κατά το δυνατόν αποφυγή εγκατάστασης ευαίσθητων κοινωνικών (σχολεία, 

νοσοκομεία) και τεχνικών (ενεργειακές μονάδες) υποδομών και ρυπογόνων μονάδων και 

τη δημιουργία πλαισίου για την ενσωμάτωση νέων τρόπων δόμησης εντός των ζωνών 

πλημμύρας (π.χ. αποφυγή δημιουργίας υπογείων χώρων, κατασκευές με πιλοτές) και 

λοιπών χωροταξικών ρυθμίσεων (π.χ. προώθηση ελεύθερων χώρων όπως πάρκα με στόχο 

τη μείωση των επιπτώσεων από πλημμύρες. 

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις :  

• Καθορισμό/εξειδίκευση των απαραίτητων θεσμικών ρυθμίσεων στις περιοχές των 

πλημμυρικών πεδίων 20 και 100 ετών που απαιτούνται για την εφαρμογή του μέτρου. Για 

το σκοπό αυτό θα μπορούσαν οι περιοχές να ιεραρχηθούν με βάση τις 

προγραμματιζόμενες αναπτύξεις και το γενικότερο χωροταξικό και πολεοδομικό 

σχεδιασμό εντός των ΠΔΣΚΠ. 

• Ετοιμασία ρυθμιστικών σχεδίων στις ΠΔΣΚΠ όπου προγραμματίζονται γραμμικά πάρκα ή 

μελλοντικά  υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν, όπου θα περιλαμβάνονται μεταξύ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

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) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_01 

άλλων οι προτεινόμενοι πεζόδρομοι, οι χώροι καθιστικών, δενδροφυτεύσεων κλπ, 

λαμβάνοντας  υπόψη το εύρος της κοίτης του ποταμού, τις δεσμεύσεις που έχουν ή θα 

επιβληθούν στα ιδιωτικά τεμάχια που συνορεύουν με αυτήν καθώς και τους χάρτες 

επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας. 

• Δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για τη θέσπιση των ανωτέρω θεσμικών 

ρυθμίσεων 

• Έκδοση των απαραίτητων διατάξεων για την θεσμοθέτηση των ρυθμίσεων 

• Ένταξη των σχετικών ρυθμίσεων στις διαδικασίες αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων.  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΟ/ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 19 ΠΔΣΚΠ στην ΠΛΑΠ Κύπρου 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ  

Έμμεση υποστήριξη του γενικότερου στόχου προστασίας των 

επιφανειακών Υδάτινων Σωμάτων εντός των ΠΔΣΚΠ από 

πιέσεις στα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά μέσω 

διατήρησης της σημερινής κατάστασης στις περιοχές 

εκατέρωθεν των υδατορεμάτων. Επιπλέον, μείωση των 

πιέσεων ρύπανσης των Υδάτινων Σωμάτων μέσω του 

καθορισμού ειδικών ρυθμίσεων ανάπτυξης στην παρόχθια 

ζώνη. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 - 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εξασφάλιση ζώνης προστασίας κατά μήκος των 

υδατορεμάτων κατά την αδειοδότηση νέων αναπτύξεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_02 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Πρόληψη (Αποφυγή) 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εξασφάλιση ζώνης προστασίας κατά μήκος των 

υδατορεμάτων κατά την αδειοδότηση νέων αναπτύξεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_02 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Περιορισμός έκθεσης στην πλημμύρα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Η κατάργηση/αλλοίωση της κοίτης των υδατορεμάτων λόγω αστικής ανάπτυξης και λοιπών 

χρήσεων αλλά και η δόμηση πολύ κοντά στα υδατορέματα αποτελούν στην Κύπρο βασικές 

αιτίες πλημμυρικού κινδύνου. Στόχος του μέτρου είναι η εξασφάλιση ζώνης προστασίας κατά 

μήκος των υδατορεμάτων έτσι ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη απορροή των 

επιφανειακών υδάτων και η περιβαλλοντική προστασία των υδατορεμάτων, αφετέρου να 

προστατεύονται από τον κίνδυνο πλημμύρας οι παρόχθιες εκτάσεις. 

Η εξασφάλιση ζώνης προστασίας κατά μήκος των υδατορεμάτων είναι ένα μέτρο που 

εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες όπως π.χ. στην Ελλάδα μέσω της διαδικασίας οριοθέτησης 

(Νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 

ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο Οριοθέτηση 

απαιτείται σε κάθε περίπτωση ανάπτυξης ή εκτέλεσης τεχνικών έργων πλησίον υδατορέματος). 

Σήμερα στα Σχέδια Ανάπτυξης, τόσο στις Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής όσο και σε εξειδικευμένα 

κεφάλαια για το Περιβάλλον, υποδεικνύεται η αναγκαιότητα διασφάλισης της ροής των 

υδάτων και καθορίζονται ανάλογα μέτρα προστασίας κατά την αδειοδότηση της ανάπτυξης. 

 Εξειδικεύοντας τα ανωτέρω, το μέτρο περιλαμβάνει τη μελέτη της δυνατότητας και του 

τρόπου (π.χ. σε περιπτώσεις υφιστάμενων οικοπέδων, μέσω αύξησης του συντελεστή δόμησης 

κατά περίπτωση) ένταξης στη διαδικασία χορήγησης πολεοδομικής άδειας για διαχωρισμούς 

οικοπέδων ή και για ανάπτυξη οικοπέδων, που συνορεύουν με υδατορέματα, της 

υποχρεωτικής παραχώρησης χώρου πρασίνου/ζώνης προστασίας κατά μήκος του 

υδατορέματος χωρίς επιχωματώσεις, εκχερσώσεις ή άλλες επεμβάσεις ή κατασκευές.   

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:  

• Τη διερεύνηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των 

απαραίτητων τροποποιήσεων 

• Την διαμόρφωση της κατάλληλης πρότασης για την εφαρμογή του μέτρου 

• Την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης και την ένταξη των σχετικών προνοιών 

στη διαδικασία χορήγησης άδειας.   

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΟ / ΤΑΥ / Επαρχιακές Διοικήσεις  

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ  

Έμμεση υποστήριξη του γενικότερου στόχου προστασίας των 

επιφανειακών Υδάτινων Σωμάτων από πιέσεις στα 

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά, μέσω της διατήρησης 

ζώνης πρασίνου και της αποφυγής παρεμβάσεων στα 

υδατορέματα και τις παρόχθιες εκτάσεις. Επιπλέον, μείωση 

των πιέσεων ρύπανσης των Υδάτινων Σωμάτων μέσω της 

διατήρηση της παρόχθιας ζώνης χωρίς ανάπτυξη. 

Επίσης το μέτρο ενδυναμώνει την εφαρμογή του μέτρου 54: 

«Ανάληψη δράσης από το ΤΑΥ που να διασφαλίζει τη 

συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων στον έλεγχο 

χρήσεων γης και της τήρησης των ζωνών προστασίας», το 

οποίο αφορά σε μέτρο του 1ου ΣΔΛΑΠ το οποίο το οποίο έχει 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εξασφάλιση ζώνης προστασίας κατά μήκος των 

υδατορεμάτων κατά την αδειοδότηση νέων αναπτύξεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_02 

ενσωματωθεί στις δράσεις και λειτουργίας του ΤΑΥ και 

μπορεί να επιδράσει ενισχυτικά στα θετικά αποτελέσματα 

εφαρμογής του μέτρου ΣΜ-vii-01 «Περιορισμένες πιλοτικές 

παρεμβάσεις σε φυσικά ποτάμια συστήματα και σε λίμνες  

για την ενδυνάμωση της παρουσίας επιλεγμένων 

προστατευόμενων ειδών, με προτεραιότητα σε περιοχές 

προστασίας οικοτόπων και ειδών ή/και άλλες περιοχές που 

εμφανίζουν ειδικό ενδιαφέρον» όταν σχετίζονται χωρικά.     

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Προτεινόμενο (ήδη σε αρκετές περιπτώσεις το μέτρο από το 

ΤΠΟ με συνεργασία με το ΤΑΥ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 - 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανάπτυξη διαδραστικών Xαρτών Eπικινδυνότητας και 

Kινδύνου Πλημμύρας για την καλύτερη γνώση του 

πλημμυρικού κινδύνου  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_03 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Πρόληψη (Άλλη πρόληψη) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ 
Μείωση της τρωτότητας/Βελτίωση της γνώσης για τον 

πλημμυρικό κίνδυνο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ (web-

service), συμβατή με τους κανόνες του INSPIRE (Commission Regulation (EC) No976/2009 

9.11.2011 and 28.12.2012) και του WISE (οι ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ για την ανάρτηση και 

κοινοποίηση των χωρικών δεδομένων των ΣΔΚΠ δίνονται στο κατευθυντήριο κείμενο Νο22 με 

τίτλο «Guidance on reporting of spatial data for the Floods Directive (part II), Version 5.1, 

December 2013»), όπου θα ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας και του ΣΔΚΠ . 

Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει :  

(α) στην αύξηση της γνώσης για τον πλημμυρικό κίνδυνο από την πλευρά των τοπικών αρχών 

και λοιπών φορέων και στην καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού,  

(β) στη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου. 

Για την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός (ArcGIS server, ArcGIS online) και η 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανάπτυξη διαδραστικών Xαρτών Eπικινδυνότητας και 

Kινδύνου Πλημμύρας για την καλύτερη γνώση του 

πλημμυρικού κινδύνου  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_03 

τεχνογνωσία του TAY και του Κτηματολογίου (web application, Inspire geocatalog). 

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις :  

• Σχεδιασμός της εφαρμογής και καθορισμός του περιεχομένου της ιστοσελίδας με βάση τις 

απαιτήσεις του μέτρου 

• Διαμόρφωση προδιαγραφών, εφόσον απαιτηθεί, για την προμήθεια πρόσθετου 

κατάλληλου εξοπλισμού και διενέργεια απαιτούμενου διαγωνισμού  

• Υλοποίηση της εφαρμογής και ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών που θα 

περιλαμβάνει 

• Λειτουργία και διαχείριση της εφαρμογής περιλαμβανομένης και της επικαιροποίησης των 

δεδομένων όταν απαιτείται. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Έρευνα, Ανάπτυξη πληροφορίας, εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ (19 ΠΔΣΚΠ που προσδιορίστηκαν στον 1ο 

διαχειριστικό κύκλο) 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
18.000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

90 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ίδιοι Πόροι  - Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Το κόστος περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου 

εξοπλισμού. Η εργασία θα γίνει με ίδιους πόρους 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Διασφάλιση ποιότητας μελετών διαχείρισης ομβρίων υδάτων 

και σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_04 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Πρόληψη (Άλλη πρόληψη) 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Διασφάλιση ποιότητας μελετών διαχείρισης ομβρίων υδάτων 

και σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREV-CY_04 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ 
Μείωση της τρωτότητας/Βελτίωση της γνώσης για τον 

πλημμυρικό κίνδυνο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανάπτυξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών 

διευθέτησης υδατορεμάτων, διαχείρισης όμβριων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων με 

διασφάλιση ότι αυτοί που εκπονούν τέτοιες μελέτες έχουν τα αναγκαία προσόντα (π.χ. είναι 

εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ σε συγκεκριμένους κλάδους).  

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και η θεσμοθέτηση της ασφάλισης των μελετών 

αυτών (ασφάλιση της επαγγελµατικής ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών που 

εµπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασµού και µελέτης) ώστε να αποζημιώνονται οι φορείς 

υλοποίησης σε περίπτωση που προκύψουν ζηµιές από αµέλεια, λάθη ή παραλείψεις των 

μελετών. 

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις :  

• Τη διερεύνηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των 

απαραίτητων τροποποιήσεων 

• Την διαμόρφωση της κατάλληλης πρότασης για την εφαρμογή του μέτρου 

• Την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ/ΕΤΕΚ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Έρευνα, Ανάπτυξη πληροφορίας, εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 
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4.4.2 Οριζόντια Μέτρα Προστασίας 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση 

πλημμυρικών παροχών 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Ρύθμιση ροής) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη διερεύνηση της συμμετοχής 

των ταμιευτήρων ανάντη των ΠΔΣΚΠ και της δυνατότητας  βελτιστοποίησης της λειτουργίας 

τους ώστε αφενός να καλύπτουν με το μέγιστο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των χρήσεων που 

εξυπηρετούν και αφετέρου να προσφέρουν τη μέγιστη αντιπλημμυρική προστασία κατάντη.  

Η μελέτη θα διερευνήσει τη δυνατότητα ελεγχόμενης απελευθέρωσης πρόσθετων οικολογικών 

παροχών/παροχών εμπλουτισμού από τα φράγματα που βρίσκονται στις ΠΔΣΚΠ ή και αύξηση 

της χρήσης του αποθηκευμένου νερού από το φράγμα π.χ. για ύδρευση/άρδευση, σε 

περιπτώσεις που ο ταμιευτήρας είναι σχεδόν πλήρης κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου 

και αναμένεται, με βάση τη στατιστική ανάλυση των ετήσιων απορροών του, να υπερχειλίσει 

ώστε να διασφαλίζεται άδειος χώρος ανάσχεσης κατά τη χειμερινή περίοδο.  

Το μέτρο εντάσσεται στον οδικό χάρτη για την ποσοτική διαχείρισης των επιφανειακών νερών 

του 2ου ΣΔΛΑΠ. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure) 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΔΣΚΠ C01: Αξιοποίηση φράγματος Ταμασού (2.8 εκατ.m3) στο ανάντη 

σημείο της ΠΔΣΚΠ C01 για την ανάσχεση της πλημμυρικής 

αιχμής. Το φράγμα είναι εμπλουτιστικό. Λαμβάνοντας υπόψη 

τον όγκο του ταμιευτήρα και τον όγκο των υδρογραφημάτων 

πλημμύρας, προκύπτει ότι εάν ο ταμιευτήρας είναι άδειος την 

ώρα της πλημμύρας επιτυγχάνεται πλήρης ανάσχεση του 

όγκου πλημμύρας  Τ20, 64.1% για Τ100 και 37.3% για Τ500. 

ΠΔΣΚΠ C09: Aξιοποίηση φραγμάτων Βάταινας (100.000m3) και Ξυλοτύμπου 

(50.000m3), ανάντη του κλάδου C09_1 και υφιστάμενου 

χωμάτινου αναβαθμού ύψους 8.0m στην κεφαλή του κύριου 

κλάδου (C09_1) για την ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των ταμιευτήρων και τον όγκο 

των υδρογραφημάτων πλημμύρας, προκύπτει ότι εάν οι 

ταμιευτήρες είναι άδειοι την ώρα της πλημμύρας 

επιτυγχάνεται μείωση του όγκου πλημμύρας ως εξής :  

• Tαμιευτήρας Ξυλοτύμπου : 29% για Τ20, 15.5% για Τ100 

και 11% για Τ500 

• Tαμιευτήρας Βάταινας: 29% για Τ20, 16% για Τ100 και 

11% για Τ500 

• Aναβαθμός κεντρικού κλάδου (προσεγγιστική εκτίμηση 

όγκου του ταμιευτήρα): 74% για Τ20, 46%, 33%. Τα 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση 

πλημμυρικών παροχών 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_01 

αποτελέσμα της μελέτης αυτής θα αξιοποιηθούν από το 

ΤΑΥ για τη βελτίωση της λειτουργίας των εν λόγω 

φραγμάτων. 

ΠΔΣΚΠ C10: Aξιοποίηση φράγματος Παρθενίτη (90.000m3) ανάντη του 

κλάδου C10_2 για την ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο του ταμιευτήρα και τον όγκο 

των υδρογραφημάτων πλημμύρας, προκύπτει ότι εάν ο 

ταμιευτήρας είναι άδειος την ώρα της πλημμύρας 

επιτυγχάνεται μείωση του όγκου πλημμύρας στην κεφαλή του 

κλάδου C10_2 ως εξής : 18% για Τ20, 6.5% για Τ100 και 4% για 

Τ500. 

ΠΔΣΚΠ C14 Aξιοποίηση του εμπλουτιστικού φράγματος Γερμασόγειας,  

(χωρητικότητας 13.5 εκατ.m3), που βρίσκεται στην κεφαλή του 

κλάδου C14 για την ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής.  Η 

χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι πολλαπλάσια του όγκου 

των υδρογραφημάτων πλημμύρας (1.5 εκατ.m3 για Τ20, 

3.5εκατ.m3 για Τ100 και 6.9 εκατ.m3 για Τ500), όμως στο 

εμπλουτιστικό αυτό φράγμα η στάθμη του ταμιευτήρα 

διατηρείται συνήθως σε υψηλά επίπεδα, παράμετρος που θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

ΠΔΣΚΠ C16 

Aξιοποίηση αρδευτικού φράγματος Πολεμιδίων  

(χωρητικότητας 3.4 εκατ.m3) που βρίσκεται ανάντη της ΠΔΣΚΠ 

C16 του π. Γαρύλλη για την ανάσχεση της πλημμυρικής αιχμής.  

Ο όγκος του ταμιευτήρα είναι μεγαλύτερος του όγκου των 

υδρογραφημάτων πλημμύρας στην κεφαλή της ΠΔΣΚΠ 

(417.700 m3 για Τ20, 1.07εκατ.m3  για Τ100 και 2.6 εκατ.m3 για 

Τ500), και μπορεί να εξασφαλίσει σημαντική ανάσχεση  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο θα είναι συμβατό με τα προβλεπόμενα στο 2ο ΣΔΛΑΠ 

ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι οικολογικής ποιότητας των 

Υδάτινων Σωμάτων που βρίσκονται κατάντη των ταμιευτήρων.  

Ειδικότερα, για τους ταμιευτήρες Ταμασού και Γερμασόγειας 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα του 2ου ΣΔΛΑΠ που 

σχετίζονται με την οικολογική παροχή που πρέπει να αφήνεται 

από το φράγμα.  

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Το μέτρο θα υλοποιηθεί με ίδιους πόρους  από την Υπηρεσία  
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση 

πλημμυρικών παροχών 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_01 

Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας του ΤΑΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Εκπόνηση Μελέτης. Το μέτρο εντάσσεται στον οδικό χάρτη για 

την ποσοτική διαχείρισης των επιφανειακών νερών του 2ου 

ΣΔΛΑΠ. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Έργα εμπλουτισμού και ανάσχεσης ροής στις κοίτες των 

ποταμών ανάντη των ΠΔΣΚΠ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_02 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Ρύθμιση ροής) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικής και υδρογεωλογικής μελέτης για τον εντοπισμό 

κατάλληλων θέσεων κατασκευής νέων ή/και καθαίρεσης υφιστάμενων χαμηλών φραγμάτων 

(αναβαθμών) από συρματοκιβώτια (gabions), ή κατασκευής στεγνών λιμνών κατακράτησης 

(dry detention pond) στις κοίτες των ρεμάτων ανάντη των ΠΔΣΚΠ με στόχο την ανάσχεση της 

πλημμύρας.  

Οι λεκάνες ανάσχεσης που δημιουργούνται ανάντη των έργων αυτών μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και για άρδευση και θα πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να εξυπηρετούν 

αξιόπιστα πολλαπλούς σκοπούς. Η κατασκευή στεγνών λιμνών κατακράτησης δίνει επιπλέον τη 

δυνατότητα, σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται οι ροές προς τα κατάντη είτε για οικολογικούς 

λόγους ή για εμπλουτισμό, να αξιοποιούνται τα πλημμυρικά νερά που συγκεντρώνονται για 

τους σκοπούς αυτούς (προβλέπεται εξοπλισμός υδροληψίας/εκκένωσης ώστε σε διάστημα 

μερικών ωρών ή ημερών από τη λήξη της πλημμύρας να αποδίδεται ελεγχόμενα η απορροή 

που συγκεντρώνεται στη λίμνη προς τα κατάντη). 

Η μελέτη περιλαμβάνει το σχεδιασμό των έργων σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης ώστε να 

μπορούν τα έργα να δημοπρατηθούν. 

Κατά την εξέταση των έργων αυτών θα διερευνηθεί η συμμετοχή τους στον εμπλουτισμό των 

ΥΥΟ όπως και η επίδραση από τη μείωση της ροής κατάντη των έργων και θα αξιολογηθούν οι 

επιπτώσεις στη διακοπή της συνέχειας, στα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά των ποταμών 

καθώς επίσης και στην παρόχθια ζώνη, κατ’εφαρμογή των προβλεπόμενων στο μέτρο ΣΜ-xiv-

01 του ΣΔΛΑΠ. Ανάλογα με την σημαντικότητα των επιπτώσεων θα γίνουν εισηγήσεις για τη 

μορφή, το χαρακτήρα των έργων (π.χ. κατά πόσο τα έργα ανάσχεσης θα είναι του τύπου 

«στεγνής» λίμνης η οποία θα αδειάζει μετά την πάροδο της πλημμύρας με αγωγό εκτόνωσης 

μικρής διαμέτρου). 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ / ΤΓΕ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure) 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Έργα εμπλουτισμού και ανάσχεσης ροής στις κοίτες των 

ποταμών ανάντη των ΠΔΣΚΠ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_02 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

To μέτρο αφορά στις 19 ΠΔΣΚΠ, αλλά αντίστοιχα έργα μπορεί 

να γίνουν και σε άλλα ρέματα στην Κύπρο. Οι θέσεις 

κατασκευής των έργων του μέτρου θα προσδιοριστούν ύστερα 

από μελέτη. Μεταξύ των περιπτώσεων που θα εξεταστούν 

περιλαμβάνονται και οι παρακάτω :  

• ΠΔΣΚΠ C05: Διερεύνηση αποτελεσματικότητας 

υφιστάμενου αναβαθμού στη Χ.Θ. 1+382 του π. Μέρικας. 

• ΠΔΣΚΠ C06: Μελέτη ανάσχεσης πλημμυρών στην ανάντη 

λεκάνη απορροής του π. Αλμυρού με έργο στεγνής λίμνης 

κατακράτησης (dry detention pond)  που θα λειτουργεί 

και ως εμπλουτιστικό έργο εφόσον είναι συμβατό στο 

καθεστώς NATURA. 

• ΠΔΣΚΠ C13: Διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής έργων 

ανάσχεσης πλημμύρας στην κοίτη του π. Λιμνάρκα στο 

ανάντη τμήμα της λεκάνης απορροής.  

• ΠΔΣΚΠ C19: Διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής έργων 

ανάσχεσης πλημμύρας στην κοίτη του π. Αργάκι του 

Βασιλικού κατάντη της Χ.Θ. 0+500 

• ΠΔΣΚΠ C08: Αφαίρεση εμπλουτιστικών αναχωμάτων τα 

οποία αχρηστεύτηκαν λόγω πρόσχωσης μειώνοντας έτσι 

την κλίση και ενεργό διατομή του ποταμού και συνεπώς 

την παροχετευτική ικανότητα του ποταμού στο κατάντη 

άκρο της περιοχή του Γιαλιά  

• ΠΔΣΚΠ C01:Διερεύνηση αποτελεσματικότητας εγκάρσιου 

αναβαθμού στη Χ.Θ. 22+236 του π. Πεδιαίου, στην 

Κοινότητα Επισκοπειό. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΣΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ (ΣΜ-ΧΙV-01, ΣΜ-ΧΙV-02) 

Το μέτρο αποτελεί επέκταση/εξειδίκευση του μέτρου 

«Διεύρυνση του προγράμματος εμπλουτισμού υπογείων 

υδάτων» και του μέτρου «Ένταξη της προοπτικής 

εμπλουτισμού υπογείων υδάτων στο σχεδιασμό 

αντιπλημμυρικών έργων και λοιπών σχετικών έργων φυσικής 

κατακράτησης Υδάτων» του 2ου ΣΔΛΑΠ στις 19ΠΔΣΚΠ.  

Κατά την εφαρμογή του το μέτρο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 

πρόνοιες και τους περιορισμούς που τίθενται στο ΣΔΛΑΠ και 

κυρίως στα μέτρα ΣΜ-ΧΙV-01 «Περιορισμένες πιλοτικές 

παρεμβάσεις σε φυσικά ποτάμια συστήματα και σε λίμνες  για 

την ενδυνάμωση της παρουσίας επιλεγμένων 

προστατευόμενων ειδών, με προτεραιότητα σε περιοχές 

προστασίας οικοτόπων και ειδών ή/και άλλες περιοχές που 

εμφανίζουν ειδικό ενδιαφέρον» και ΣΜ-ΧΙV-02 «Απομάκρυνση 

οριζόντιων εμποδίων για τη βελτίωση των υδρομορφολογικών 

χαρακτηριστικών επιλεγμένων ΥΣ που υποστηρίζουν σημαντικά 

οικολογικά στοιχεία». 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Έργα εμπλουτισμού και ανάσχεσης ροής στις κοίτες των 

ποταμών ανάντη των ΠΔΣΚΠ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_02 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(Βαθμός Απόδοσης Μέτρου) 
-  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
68.000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ίδιοι Πόροι – Εθνικοί Πόροι 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δίνεται το κόστος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί η μελέτη με ίδιους πόρους. Το κόστος αυτό είναι 

συμπληρωματικό του κόστους του μέτρου ΣΜ-ΧΙV-01 του 2ου 

ΣΔΛΑΠ. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Διάθεση ομβρίων ιδιοκτησιών σε απορροφητικούς λάκκους 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
 

PRO-CY_03 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Διαχείριση Ομβρίων Υδάτων) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Όπως αναφέρεται στην παρ. 4.3, στη Λεμεσό, το ΣΑΛΑ έχει επιβάλει κανονισμό για τη 

διοχέτευση των ομβρίων υδάτων των ιδιοκτησιών σε απορροφητικούς λάκκους με σκοπό την 

ανάσχεση των πλημμυρικών αιχμών. Το μέτρο περιλαμβάνει τη διεύρυνση της διοχέτευσης των 

ομβρίων υδάτων αστικών περιοχών σε υφιστάμενους ή νέους απορροφητικούς λάκκους, στο 

σύνολο της Κύπρου (κατ’ αντιστοιχία με την ήδη εφαρμοζόμενη πρακτική στη Λεμεσό). Για το 

σκοπό αυτό απαιτούνται:   

(α) η υλοποίηση ειδικής διερευνητικής μελέτης για τον εντοπισμό των καταρχήν αστικών 

περιοχών που υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου, 

(β) η κατάρτιση προδιαγραφών για την εφαρμογή του μέτρου, που θα περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά:  

• τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς (επικρατούσες γεωλογικές και υδρογεωλογικές 

συνθήκες, γειτονικές χρήσεις γης και συνθήκες δόμησης),  

• το βαθμό αποτελεσματικότητας (σε σχέση με τις επικρατούσες υδρολογικές συνθήκες 

και το μέγεθος των λάκκων),  

• τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.  

Με τα ανωτέρω θα είναι δυνατόν να καταρτιστούν οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για 

την εφαρμογή της πρακτικής αυτής και στις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου, με καθορισμό και 

των απαιτούμενων αδειών και ελέγχων. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΣ / ΤΓΕ / ΤΑΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Διάθεση ομβρίων ιδιοκτησιών σε απορροφητικούς λάκκους 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
 

PRO-CY_03 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure) 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ  

Το μέτρο εξειδικεύει το μέτρο με κωδικό BM-h-02 «Kατάρτιση 

ειδικού προγράμματος δράσης για την αντιμετώπιση των 

απορροών ομβρίων από οικιστικές περιοχές και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις με σκοπό την προστασία των υδάτων» του 2ου 

ΣΛΑΠ. 

Το μέτρο μπορεί επίσης να συμβάλει στον εμπλουτισμό του 

ΥΥΟ. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
30.000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ίδιοι Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δίνεται το κόστος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί η μελέτη με ίδιους πόρους  

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Προώθηση πρακτικών μείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_04 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Διαχείριση Ομβρίων Υδάτων) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ  

Το μέτρο περιλαμβάνει τη διερεύνηση της δυνατότητας περίληψης όρων σε πολεοδομικές και 

οικοδομικές άδειες αναπτύξεων για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων εντός των ιδιοκτησιών 

που αναπτύσσονται, με τρόπο που η αιχμή της απορροής να παραμένει στα ίδια επίπεδα που 

ήταν πριν την νέα κατασκευή. Στα πλαίσια αυτά θα διερευνηθούν πρακτικές μείωσης της 

απορροής για τις νέες αναπτύξεις όπως :  

(α) με την υιοθέτηση συντελεστή αδιαπέρατων επιφανειών μέσω των Πολεοδομικών Ζωνών; 

σε κάθε Πολεοδομική Ζώνη εκτός από το συντελεστή κάλυψης και δόμησης θα καθορίζεται και 

μέγιστος συντελεστής αδιαπέρατων επιφανειών,  

(β) με προώθηση (π.χ με την κατάρτιση οδηγού κατευθύνσεων που θα λαμβάνεται υπόψη στο 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Προώθηση πρακτικών μείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες 

στάδιο της μελέτης) τεχνικών κατακράτησης των όμβριων στην πηγή με χρήση SUDS της 

επιλογής των ιδιοκτητών (λίμνες κατακράτησης, διαπερατοί χώροι στάθμευσης κλπ), ώστε η 

αιχμή της απορροής που αντιστοιχεί στην ανάπτυξη να παραμένει στα ίδια επίπεδα που 

ήταν πριν την ανάπτυξη. 

Η υλοποίηση του σκέλους (α) του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:  

• Διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών που εφαρμόζονται διεθνώς με 

σκοπό τη μείωση της απορροής σε επίπεδο ιδιόκτητων οικοπέδων και 

διαμόρφωση καταλόγου τεχνικών λύσεων που δύνανται να εφαρμοστούν στην 

Κύπρο 

• Διερεύνηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των 

απαραίτητων τροποποιήσεων 

• Διαμόρφωση κατάλληλης πρότασης τροποποίησης για την εφαρμογή του 

μέτρου. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΟ / ΥΠΕΣ / ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure) 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο εξειδικεύει το μέτρο με κωδικό BM-h-02 «Kατάρτιση 

ειδικού προγράμματος δράσης για την αντιμετώπιση των 

απορροών ομβρίων από οικιστικές περιοχές και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις με σκοπό την προστασία των υδάτων» του 2ου 

ΣΛΑΠ.  

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Προώθηση πρακτικών μείωσης και διαχείρισης της απορροής 

από δημόσιους χώρους 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_05 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Διαχείριση ομβρίων Υδάτων) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Προώθηση πρακτικών μείωσης και διαχείρισης της απορροής 

από δημόσιους χώρους 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_05 

Το μέτρο περιλαμβάνει την προώθηση της χρήσης διαπερατών επιφανειών και εκτενών 

δενδροφυτεύσεων στους εξωτερικούς χώρους σε δημόσια κτίρια όπως σχολεία, κυβερνητικά 

γραφεία, στρατόπεδα, πλατείες, πάρκα κλπ. 

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:  

• Διαμόρφωση ενδεικτικού καταλόγου δυνατών παρεμβάσεων και καθορισμό κριτηρίων 

επιλογής τους 

• Καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας ή/και αποτελεσματικότητας των 

εναλλακτικών παρεμβάσεων που εξετάζονται  

• Διαμόρφωση προσχεδίου όρων εντολής για την ενσωμάτωση των ανωτέρω σε μελέτες 

δημοσίων έργων  

• Ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό/κατασκευή δημοσίων κτιρίων 

για την ένταξη των ανωτέρω προβλέψεων στο σχεδιασμό τους. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΔΕ / ΤΠΟ / Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού/ Υπ. Άμυνας 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure) 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο εξειδικεύει το μέτρο με κωδικό BM-h-02 «Kατάρτιση 

ειδικού προγράμματος δράσης για την αντιμετώπιση των 

απορροών ομβρίων από οικιστικές περιοχές και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις με σκοπό την προστασία των υδάτων» του 2ου 

ΣΛΑΠ. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Διερεύνηση σκοπιμότητας παροχής οικονομικών κινήτρων, σε 

ιδιοκτήτες, υφιστάμενων κατά το 2016, αδειοδοτημένων 

ιδιωτικών κατασκευών, για τη διαχείριση των ομβρίων 

υδάτων με εφαρμογή αειφόρων συστημάτων που 

συμβάλλουν στη μείωση των επιφανειακών απορροών  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_06 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Διαχείριση Ομβρίων Υδάτων) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει μελέτη για τη διερεύνηση της θεσμοθέτησης οικονομικών κινήτρων, με 

χρήση κατάλληλων οικονομικών εργαλείων, για την υιοθέτηση από τους ιδιοκτήτες 

υφιστάμενων (κατά το 2016) ιδιωτικών αδειοδοτημένων κατασκευών, επιλογών δόμησης και 

τεχνικών που οδηγούν σε μείωση των επιφανειακών απορροών ομβρίων (π.χ. αντικατάσταση 

πλακόστρωτων επιφανειών με φυτεμένες). Κατά προτεραιότητα το μέτρο θα αφορά τις 19 

ΠΔΣΚΠ ή/και άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα πλημμυρών.  

Τα κίνητρα μπορεί π.χ. να περιλαμβάνουν φορολογική ελάφρυνση ή οικονομική βοήθεια για 

χρηματοδότηση εργασιών μείωσης της στεγανοποίησης των επιφανειών ή/και τεχνικών 

κατακράτησης ομβρίων στην πηγή.  

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:  

• Εξέταση των διαθέσιμων οικονομικών εργαλείων/κινήτρων και διαμόρφωση σχετικής 

πρότασης για την αξιοποίησή ή/και συμπλήρωσή τους  

• Καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων των δράσεων/παρεμβάσεων που δύνανται να 

ενταχθούν στη διαδικασία παροχής κινήτρων, των όρων και των προϋποθέσεων   

• Καθορισμό των κριτηρίων ένταξης των ανωτέρω δράσεων και των προτεραιοτήτων με 

βάση τα αποτελέσματα του ΣΔΚΠ και λοιπές κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους  

• Καθορισμό των οικονομικών κινήτρων που μπορούν να αξιοποιηθούν και της ένταξης των 

ανωτέρω δράσεων στη διαδικασία αυτή. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΣ /ΥΠΟΙΚ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο εξειδικεύει το μέτρο με κωδικό BM-h-02 «Kατάρτιση 

ειδικού προγράμματος δράσης για την αντιμετώπιση των 

απορροών ομβρίων από οικιστικές περιοχές και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις με σκοπό την προστασία των υδάτων» του 2ου 

ΣΛΑΠ. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
18.000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Το κόστος περιλαμβάνει την υλοποίηση της διερεύνησης από 

εξωτερικό σύμβουλο (μελέτη) 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Προώθηση ιδιωτικών συστημάτων αξιοποίησης ομβρίων 

υδάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_07 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Διαχείριση Ομβρίων Υδάτων) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει τη διερεύνηση οικονομικής ενίσχυσης συστημάτων συλλογής ομβρίων 

(rain water harvesting) σε επίπεδο υφιστάμενων αδειοδοτημένων (κατά την ψήφιση του περί 

Πλημμυρών Νόμου) κατοικιών για πότισμα κήπων. Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: 

• Εξέταση των διαθέσιμων οικονομικών εργαλείων/κινήτρων και διαμόρφωση σχετικής 

πρότασης για την αξιοποίηση τους ή/και συμπλήρωσή τους  

• Καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων των δράσεων/παρεμβάσεων που δύνανται να 

ενταχθούν στη διαδικασία παροχής κινήτρων   

• Καθορισμό των κριτηρίων ένταξης των ανωτέρω δράσεων και των προτεραιοτήτων με 

βάση τα αποτελέσματα του ΣΔΚΠ και λοιπές κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους  

• Καθορισμό των οικονομικών εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν και της 

διαδικασίας ενίσχυσης των ανωτέρω δράσεων. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΣ /ΥΠΟΙΚ/ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

• Το μέτρο συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης νερού 

(μέτρο win-win με μέτρα ΣΔΛΑΠ. 

• Αποτελεί εξειδίκευση του μέτρου με κωδικό BM-h-02 

«Kατάρτιση ειδικού προγράμματος δράσης για την 

αντιμετώπιση των απορροών ομβρίων από οικιστικές 

περιοχές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με σκοπό την 

προστασία των υδάτων» του 2ου ΣΛΑΠ. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 18 000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ίδιοι Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δίνεται το κόστος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί η μελέτη με ίδιους πόρους   
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ετήσιων εργασιών 

καθαρισμού, συντήρησης και διαχείρισης παρόχθιας 

βλάστησης υδατορεμάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_08 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Άλλη Προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών και την κατάρτιση Κανονισμού 

για τις περιοδικές εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων που γίνονται από τους Δήμους και 

τις Επαρχιακές Διοικήσεις.  

Ο καθαρισμός των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνεται μόνο εκεί που είναι απολύτως 

απαραίτητο, με τρόπο που να μην υπάρχει σύγκρουση με τους στόχους της ΟΠΥ (ο καθαρισμός 

με εκσκαφείς εντός της κοίτης προκαλεί μεγάλη καταστροφή στο ποτάμιο οικοσύστημα και στη 

βλάστηση).  

Ο κανονισμός θα καθορίσει :  

• το χρόνο διενέργειας του καθαρισμού,  

• τη συχνότητα,  

• τη μέθοδο υλοποίησης,  

• τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται (ενημέρωση και άδεια από το ΤΑΥ, Τμήμα 

Περιβάλλοντος κλπ),  

• τον μηχανισμό κάλυψης του κόστους, και  

• τη μεθοδολογία τήρησης αρχείου καταχώρησης των πραγματοποιηθέντων παρεμβάσεων. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΣ / Επαρχιακές Διοικήσεις / ΤΠ / ΤΑΥ  

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Έρευνα, ανάπτυξη πληροφορίας, εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο συμβάλει στον έλεγχο των υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων στα υδατορέματα. Αποτελεί μέτρο win-win με το 

μέτρο BM-i-04 του ΣΔΛΑΠ που αφορά στην «Κατάρτιση και 

ανανέωση ειδικής βιβλιοθήκης ανακουφιστικών μέτρων 

αποκατάστασης  για μορφολογικά στοιχεία που επηρεάζονται 

από την ανάπτυξη έργων και δραστηριότατων βάσει των 

οποίων θα καθορίζονται οι απαιτήσεις για την κατασκευή και 

τη λειτουργία τους κατά την αδειοδότησή τους»,  δεδομένου 

ότι οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να 

αποτελέσουν μέρος των ανακουφιστικών μέτρων που θα 

περιλαμβάνει η ειδική βιβλιοθήκη για τις εργασίες 

καθαρισμού. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 18 000 € 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ετήσιων εργασιών 

καθαρισμού, συντήρησης και διαχείρισης παρόχθιας 

βλάστησης υδατορεμάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_08 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ίδιοι Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δίνεται το κόστος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί η μελέτη με ίδιους πόρους   

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Κατάρτιση προγραμμάτων καθαρισμού συστημάτων 

αποχέτευσης όμβριων υδάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_09 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Άλλη Προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει :  

• την κατάρτιση συγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος καθαρισμού δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, με εξειδίκευση : (α) των περιόδων 

υλοποίησης των εργασιών καθαρισμού, (β) των εργασιών που επιβάλλεται να 

υλοποιούνται και (γ) των διαδικασιών πιστοποίησης της υλοποίησης των εργασιών 

αυτών 

• τον καθορισμό διαδικασίας τήρησης και ενημέρωση μητρώου εργασιών καθαρισμού 

από τους υπεύθυνους φορείς 

• την υιοθέτηση εφαρμογής του προγράμματος από τους αρμόδιους φορείς. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΣ/Επαρχιακές Διοικήσεις/Τοπικές Αρχές 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 - 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 
 - 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Κατάρτιση προγραμμάτων καθαρισμού συστημάτων 

αποχέτευσης όμβριων υδάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_09 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Προστασία υδατορεμάτων από ανεξέλεγκτες απορρίψεις και 

επεμβάσεις 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_10 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Άλλη Προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το  μέτρο περιλαμβάνει :  

• Τη διερεύνηση της δυνατότητας καθορισμού επιλεγμένων σημείων προσωρινής απόθεσης 

μπαζών, (προσωρινά Πράσινα Σημεία), σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο του 

εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αδρανών Αποβλήτων.  

• Την ανάπτυξη ελεγκτικού μηχανισμού, με εμπλοκή των τοπικών αρχών, προστασίας των 

υδατορεμάτων και αντιμετώπισης προβλημάτων απόρριψης απορριμμάτων, μπάζων και 

άλλων άχρηστων αντικειμένων σε κοίτες ποταμών και υδατορεμάτων. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠ/  ΤΑΥ / Επαρχιακές Διοικήσεις / Τοπικές Αρχές  

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Mη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο συμβάλει στον έλεγχο των υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων και στην προστασία των υδατορεμάτων (μέτρο 

win-win με μέτρα ΣΔΛΑΠ) 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Προώθηση τεχνικών έργων συγκράτησης φερτών υλών στα 

υδατορέματα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_11 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία  (Άλλη προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει τη μελέτη και την υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής παγίδων φερτών 

υλών (καλαμιών, απορριμμάτων, κλπ) σε θέσεις ανάντη των ΠΔΣΚΠ, οι οποίες θα καθαρίζονται 

σε τακτά διαστήματα έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος έμφραξης υφιστάμενων οχετών και 

εγκάρσιων τεχνικών έργων από φερτά υλικά και συνεπώς και ο κίνδυνος πλημμύρας.  

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: 

• με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας και ύστερα από 

λεπτομερή μελέτη των τοπικών συνθηκών επιλογή της ΠΔΣΚΠ και των θέσεων εφαρμογής 

του μέτρου, 

• σχεδιασμό των τεχνικών έργων, και υλοποίηση των τεχνικών έργων 

• παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

Εφόσον αξιολογηθεί θετικά η αποτελεσματικότητα του μέτρου, αυτό θα μπορεί να εφαρμοστεί 

σταδιακά και σε άλλες περιοχές. 

Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό των εργασιών συστηματικού καθαρισμού των ρεμάτων, 

που και μεγάλο κόστος έχουν και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ο καθαρισμός της 

κοίτης των ποταμών με εκσκαφείς για την απομάκρυνση των καλαμιών και της βλάστησης 

γενικότερα προκαλεί σημαντικές υδρομορφολογικές αλλοιώσεις με αρνητικές επιπτώσεις στα 

ποτάμια οικοσυστήματα). 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ.   

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο είναι win win με τους στόχους του ΣΔΛΑΠ εφόσον οι 

εκχερσώσεις της κοίτης των ποταμών, που γίνονται με 

εκσκαφείς για την απομάκρυνση της βλάστησης προκαλούν 

σημαντικές ζημιές και απώλειες στα ποτάμια οικοσυστήματα.  

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(Βαθμός Απόδοσης Μέτρου) 
  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
144 000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

475 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία  
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Σελίδα 4-49 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Προστασία υδατορεμάτων από ανεξέλεγκτες απορρίψεις και 

επεμβάσεις 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_10 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μελέτη και Κατασκευή 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εποπτεία/συντονισμός εκτέλεσης και συντήρησης 

αντιπλημμυρικών έργων σε επαρχιακό επίπεδο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_12 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία  (Άλλη προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το πρόβλημα της αντιμετώπισης των πλημμυρών και της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων 

αποτελεί πολύπλοκο και πολυσύνθετο θέμα το οποίο χρειάζεται και επιβάλλει τη συνδρομή, 

συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ πολλών εμπλεκόμενων φορέων και δεν πρέπει να 

στηρίζεται σε μεμονωμένες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο, όπου πολλές φορές δεν υπάρχει η 

απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία για την αντιμετώπισή του. Η αποχέτευση 

των ομβρίων πρέπει να αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα σε επίπεδο αυτοτελών υδρολογικών 

ενοτήτων με τρόπο που δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική χωρική αλληλεπίδραση (λύσεις που 

υιοθετούνται στις ανάντη, ψηλότερες περιοχές, μπορεί να επιβαρύνουν τις κατάντη, χαμηλές 

περιοχές. 

Είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της συντήρησης 

των αντιπλημμυρικών έργων σε κλίμακα μεγαλύτερη της τοπικής.  

Το μέτρο περιλαμβάνει την επεξεργασία και ανάπτυξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη 

συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των ομβρίων υδάτων και  της 

εποπτείας/συντονισμού της εκτέλεσης και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων σε 

επαρχιακό επίπεδο από ένα κεντρικό φορέα (Επαρχιακά Συμβούλια Αποχετεύσεων).  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΥΠΕΣ/ Επαρχιακές Διοικήσεις /Τοπικές Αρχές  / Αστικά 

Συμβούλια Αποχετεύσεων /ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/Διοικητικές ρυθμίσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΎΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
-  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εποπτεία/συντονισμός εκτέλεσης και συντήρησης 

αντιπλημμυρικών έργων σε επαρχιακό επίπεδο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_12 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Αποκατάσταση συνέχειας σημαντικών υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_13 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία  (Άλλη προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Η διακοπή της συνέχειας της κοίτη των ποταμών και των υδατορεμάτων αποτελεί μία από τις 

κύριες αιτίες πλημμυρικών προβλημάτων στην Κύπρο και συμβαίνει κυρίως λόγω της 

ανάπτυξης των περιοχών επάνω στην πορεία των ροών. Οι κοίτες ισοπεδώνονται και 

καλλιεργούνται, όμως σε περιπτώσεις ακραίων βροχοπτώσεων η πλημμυρική ροή διέρχεται 

από το χαμηλότερο υψομετρικά σημείο που είναι η θέση της παλιάς κοίτης του ποταμού και 

δημιουργούνται πλημμυρικά προβλήματα. 

Το μέτρο περιλαμβάνει:  

(α) την ολοκλήρωση από το ΤΑΥ του εντοπισμού των υδατορεμάτων / ποταμών, που έχουν 

λεκάνη απορροής μεγαλύτερη από 1 km2 και που  παρουσιάζουν ασυνέχειες στα 

κτηματικά σχέδια, και  

(β) την διασφάλιση της συνέχειάς τους.  

Η διασφάλιση της συνέχειας των υδατορεμάτων θα γίνει είτε μέσω απαλλοτρίωσης λωρίδας 

στον χαμηλότερο υψομετρικά δίαυλο, είτε με χωροθέτηση χώρων δημόσιου πρασίνου/ζώνης 

προστασίας κατά μήκος αυτής της λωρίδας, είτε μέσω άλλων τρόπων τους οποίους θα 

διερευνήσουν τα Αρμόδια Τμήματα.  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΚΧ / ΤΑΥ/ ΤΠΟ  

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο συμβάλει στον έλεγχο των υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων και στην προστασία των υδατορεμάτων (μέτρο 

win-win με μέτρα ΣΔΛΑΠ) 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 - 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 - 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Αποκατάσταση συνέχειας σημαντικών υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_13 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία  / Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει :  

• Μελέτη βέλτιστων πρακτικών αποκατάστασης και βελτίωσης υδραυλικών 

χαρακτηριστικών υδατορεμάτων και κατάρτιση Προδιαγραφών/Κατευθυντήριων γραμμών 

για το περιεχόμενο και τις μεθόδους μελετών με το αντικείμενο αυτό.  

• Εκπόνηση Μελέτης/Μελετών με αντικείμενο τη διερεύνηση δυνατότητας και την 

προώθηση έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορεμάτων, ώστε να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες ασφαλούς διόδευσης της πλημμύρας 20ετίας στις 19 ΠΔΣΚΠ, σε 

θέσεις που ανέδειξε η Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας. Τα έργα μπορεί να 

περιλαμβάνουν :  

− αποκατάσταση συνέχειας υδατορεμάτων με διάνοιξη/διαμόρφωση κοίτης  

− παρεμβάσεις διευθέτησης των υδατορεμάτων για τη βελτίωση της υδραυλικής 

λειτουργίας και αύξηση της παροχετευτικότητας. Περιλαμβάνουν την εκτέλεση των 

αναγκαίων έργων για τη διαμόρφωσης της κοίτης (κεντρικής και πλημμυρικής) με  

βελτίωση των συνθηκών ροής και έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων 

φερτών υλών 

− έργα τοπικής ανάσχεσης της πλημμυρικής αιχμής και συγκράτησης των ροών 

(δημιουργία λιμνών κατακράτησης και εμπλουτιστικών λάκκων) για την  προστασία 

των κατάντη  περιοχών από πλημμύρες και για τον εμπλουτισμό του ΥΥΟ. 

− Ανακατασκευές/βελτιώσεις εγκάρσιων τεχνικών έργων (γέφυρες, οχετοί), ώστε να 

παροχετεύεται με ασφάλεια η πλημμυρική παροχή και να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη ροή των υδάτων. 

Η μελέτη/μελέτες θα εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις αποκατάστασης με προτεραιότητα την 

προώθηση ήπιων (πράσινων) παρεμβάσεων διαμόρφωσης της κοίτης και των παρόχθιων 

εκτάσεων (χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών όπως π.χ. λιθόρριπτα 

συρματοκιβώτια αντί επενδύσεων με σκυρόδεμα κλπ.).  

Σε κάθε περίπτωση οι μελέτες θα λάβουν υπόψη τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις πρόνοιες του 2ου ΣΔΛΑΠ και τη λοιπή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΑΥ / ΤΠ / ΤΔ / ΤΔΕ / ΤΠΟ/ Επαρχιακές Διοικήσεις / Τοπικές 

Αρχές  
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C01 

• Όπως αναφέρθηκε στο Τεύχος 4.2. και 4.3 παρατηρούνται υπερχειλίσεις του άνω ρου του 

εξεταζόμενου τμήματος του π. Πεδιαίου στην πλημμύρα 20ετίας κυρίως γύρω από 

κατοικημένες περιοχές. Επομένως απαιτείται διευθέτηση του π. Πεδιαίου ανά τμήματα 

κατάντη της Χ.Θ. 23+000 έως την 11+500, (κυρίως σε τμήματα που γειτνιάζουν με τους 

πυρήνες των επιμέρους οικισμών) για την αύξηση της παροχετευτικότητας ώστε να μην 

συμβαίνουν υπερχειλίσεις. Η διευθέτηση των υδατορεμάτων στα τμήματα αυτά αφορούν 

στις εξής δράσεις:  

(α) διεύρυνση της κοίτης,  

(β) κατασκευή πλευρικών αναχωμάτων,  

(γ) βελτίωση συνθηκών ροής σε θέσεις τεχνικών έργων διέλευσης οδών,  

(δ) καθαίρεση μικρών φραγμάτων στην κοίτη εφόσον αυτά δυσχεραίνουν τη ροή και δεν 

χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.  

Τα τμήματα στα οποία θεωρείται ότι πρέπει να εφαρμοστεί η μελέτη αυτή είναι τα εξής: 

(α) Από Χ.Θ. 22+650 έως τη Χ.Θ. 22+240 (μήκος 400m),  

(β) Από Χ.Θ. 21+000 έως τη Χ.Θ. 19+800 (μήκος 1 200m),  

(γ) Από τη Χ.Θ. 18+500 έως τη Χ.Θ. 17+500 (μήκος 1 000m), και  

(δ) Από Χ.Θ. 13+000 έως τη Χ.Θ. 12+000 (μήκος 1 000m).  

Το συνολικό μήκος επομένως θεωρείται ίσο με 3 600m περίπου. Οι παρεμβάσεις θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την προστασία της 

νεροχελώνας στο ΥΣ (εφόσον και όπου απαντώνται πληθυσμοί στα τμήματα αυτά). 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

 

          

• Μελέτη κατασκευής μικρού αναχώματος στο δεξί πρανές του π. Πεδιαίου από τη Χ.Θ. 

1+270 έως 0+923 ώστε να μην υπερχειλίζει η ροή της 20ετίας στην περιοχή ανατολικά της 

κοίτης στη Λευκωσία δηλαδή στην περιοχή του Πάρκου Προδρόμου και πέρα από αυτό. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

 

• Έλεγχος επάρκειας οδικών διαβάσεων κατά μήκος του π. Πεδιαίου κατάντη της Χ.Θ. 9+000 

με στόχο την εξυπηρέτηση της πλημμύρας 20ετίας και σχεδιασμός έργων (διαπλατύνση, 

διαμόρφωση πτερυγότοιχων εισόδου-εξόδου) και παρεμβάσεων (καθαρισμός, 

απομάκρυνση εγκάρσιων σωληνώσεων, προστασία κοίτης) αναβάθμισης των διαβάσεων. 

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν με τρόπο συμβατό με τους στόχους της ΟΠΥ εξασφαλίζοντας τη 

συνέχεια του ποταμού. Στο τμήμα αυτό (δηλαδή κατάντη της Χ.Θ. 9+000) δεν υπάρχει η 

δυνατότητα τοπικών διευθετήσεων λόγω της εγγύτητας των κατοικημένων περιοχών στην 

κοίτη του π. Πεδιαίου. 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C02 

• Π. Κλήμος, ανάντη της Χ.Θ. 5+112 για μήκος 260m: Επίτευξη τοπικής ανάσχεσης της 

πλημμυρικής αιχμής για προστασία των κατάντη ανεπτυγμένων περιοχών. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την αύξηση της διατομής της κοίτης στο τμήμα αυτό και την κατασκευή 

μικρών αναβαθμών. Βελτίωση των υδραυλικών συνθηκών εισόδου του κλειστού τμήματος 

με κατασκευή πτερυγότοιχου και γενικότερα έργων συναρμογής. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

            

 

• Μελέτη ανάσχεσης πλημμύρας στο π. Κλήμο πριν την είσοδο του κλειστού τμήματος στη 

Χ.Θ. 3+410 (επί της οδού Ηρώων) ώστε να μην δημιουργείται υδραυλικό άλμα αλλά και 

υπερχείλιση ανάντη της εισόδου του κλειστού τμήματος με κατασκευή αναχώματος στο 

αριστερό πρανές. Η ανάσχεση μπορεί να επιτευχθεί είτε με την κατασκευή αναβαθμών 

στην υφιστάμενη κοίτη είτε με την καθαίρεση της επένδυσης από σκυρόδεμα και την 

επαναφορά της φυσικής κοίτης που αποτελεί φυσικό τρόπο ανάσχεσης. Το συνολικό 

μήκος της επενδεδυμένης, ανοιχτής κοίτης στην οποία είναι εφικτή η ανάσχεση είναι ίσο 

με 600m περίπου. Το ανάχωμα θα κατασκευαστεί εκατέρωθεν της κοίτης από τη 

Χ.Θ. 3+470 έως τη Χ.Θ. 3+410 (μήκος 60m). 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

 

 

• Π. Κλήμος, κατάντη της Χ.Θ. 0+290 έως τη Χ.Θ. 0+000 (για μήκος 290m): Μελέτη 

διευθέτησης για αύξηση της παροχετευτικότητας του π. Κλήμου κατάντη της εξόδου του 

κλειστού τμήματος και μέχρι το τέλος του εξεταζόμενου τμήματος ώστε να μην υπάρχουν 

κατακλύσεις του πλημμυρικού πεδίου στα δεξιά της κοίτης. 



ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

 

π. Κλήμος (κατάντη της Χ.Θ. 0+290) όπου παρατηρούνται σημαντικές υπερχειλίσεις 

 

• Μελέτη ανάσχεσης πλημμύρας στα ανάντη της λεκάνης απορροής: Μελέτη κατασκευής 

λίμνης κατακράτησης απορροών της περιοχής του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας ώστε 

οι απορροές αυτές να εισέρχονται στον π. Κλήμο με μείωση και επιβράδυνση της αιχμής 

τους. 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΠΔΣΚΠ C03 



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

Σελίδα 4-58 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

• Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης κοίτης ρέματος κατάντη της Χ.Θ.1+725 (Γέφυρα Οδού 

Γρίβα Διγενή) έως την πλέον κατάντη διατομή του εξεταζόμενου τμήματος (Χ.Θ. 0+000). 

Έχει αναφερθεί στο Τεύχος 4.2 ότι στο τμήμα αυτό δεν υπάρχει διαμόρφωση της κοίτης 

και επομένως η παροχή 20ετίας καταλαμβάνει μια σημαντική επιφάνεια, η οποία είναι 

ταυτόσημη με την πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας. 

            

 

 

 

 

 

• Ανακατασκευή του σωληνωτού οχετού στη Χ.Θ. 3+586 ώστε η διάστασή του να είναι 

παρόμοια με εκείνη του κατάντη κλειστού τμήματος και κατασκευή αναχώματος στο βαθύ 

σημείο του αριστερού πρανούς της αποστραγγιστικής τάφρου ώστε να μην υπερχειλίζει 

και να κατακλύζει μια σημαντική έκταση στην πλημμύρα 100ετίας (και όχι στην 20ετίας). 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

      

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C04 

• Μελέτη ανάσχεσης πλημμύρας στο ρ. Καλόγερο μέσω στεγνής λίμνης κατακράτησης (dry 

detention pond) που είναι δυνατό να κατασκευαστεί στο αριστερό πλημμυρικό πεδίο 

μεταξύ των Χ.Θ. 1+000 και 2+000 με σκοπό τη μείωση της πλημμυρικής αιχμής και την 

προστασία των περιοχών κατάντη της Χ.Θ. 1+000 με κύριες τις βιοτεχνικές/βιομηχανικές 

χρήσεις. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

   

π. Καλόγερος όπου θεωρείται δυνατή η κατασκευή στεγνής λίμνης 

κατακράτησης 

 

• Έλεγχος επάρκειας οδικών διαβάσεων κατά μήκος του π. Καλόγερου με στόχο την 

εξυπηρέτηση της πλημμύρας 20ετίας και σχεδιασμός έργων (διαπλάτυνση, διαμόρφωση 

πτερυγότοιχων εισόδου-εξόδου) και παρεμβάσεων (καθαρισμός, απομάκρυνση εγκάρσιων 

σωληνώσεων, προστασία κοίτης) αναβάθμισης των διαβάσεων. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν 

με τρόπο συμβατό με τους στόχους της ΟΠΥ εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του ποταμού. 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C05 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

• Μελέτη για τη διερεύνηση δυνατότητας αύξησης της παροχετευτικότητας της κοίτης του 

κυρίως κλάδου του π. Μέρικα μεταξύ των Χ.Θ. 3+265 έως τη Χ.Θ. 3+027 για μήκος 200m 

(στη θέση της γέφυρας του οικισμού) ώστε να μην υπερχειλίζει η κοίτη στο δεξί πρανές 

που γειτνιάζει με τον οικισμό Άγιοι Τριμιθιάς. 

      

π. Μέρικα στον οικισμό Αγ. Τριμιθιάς 
 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C06 

• π. Αλμυρός από τη Χ.Θ. 4+500 έως το κατάντη όριο του εξεταζόμενου τμήματος: Μελέτη 

αποκατάστασης κοίτης λόγω εμφανών πιέσεων από παρόχθιες βιομηχανικές μονάδες. 

Ταυτόχρονα με την ίδια μελέτη να διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης της 

παροχετευτικότητας στο τμήμα αυτό μέσω τοπικών διευθετήσεων/παρεμβάσεων ώστε να 

μην υπερχειλίζουν οι γέφυρες/οχετοί. Οι παρεμβάσεις θα λάβουν υπόψη τους τις 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις λόγω περιοχής NATURA για την προστασία της νεροχελώνας 

στο ΥΣ. Η διευθέτηση των υδατορεμάτων στα τμήματα αυτά αφορούν στις εξής δράσεις:  

(α)  διεύρυνση της κοίτης,  

(β) κατασκευή πλευρικών αναχωμάτων, 

(γ) βελτίωση συνθηκών ροής σε θέσεις τεχνικών έργων διέλευσης οδών,  

(δ) καθαίρεση μικρών φραγμάτων στην κοίτη εφόσον αυτά δυσχεραίνουν τη ροή και δεν 

χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.  
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Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

 

π. Αλμυρός κατάντη της Χ.Θ. 4+500 

 

• Έλεγχος επάρκειας οδικών διαβάσεων κατά μήκος των π. Αλμυρού και Άλυκου κατάντη 

του οδικού άξονα Α1 με στόχο την εξυπηρέτηση της πλημμύρας 20ετίας και σχεδιασμός 

έργων (διαπλάτυνση, διαμόρφωση πτερυγότοιχων εισόδου-εξόδου) και παρεμβάσεων 

(καθαρισμός, απομάκρυνση εγκάρσιων σωληνώσεων, προστασία κοίτης) αναβάθμισης των 

διαβάσεων. 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C07 

• Διευθέτηση με αύξηση της παροχετευτικότητας του υδατορέματος Βαθύ, στο τμήμα 

ανάντη της Χ.Θ. 1+266, που βρίσκεται μέσα σε μη ανεπτυγμένη πολεοδομική ζώνη, (μήκος 

περί 1,4km), ώστε να εξασφαλίζεται προστασία έναντι πλημμύρας υψηλής πιθανότητας 

εμφάνισης (Τ=20 έτη).  

 

 

π. Βαθύ : τμήμα ανάντη Χ.Θ. 1+266 
 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C09 



ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

• Αποκατάσταση συνέχειας π. Ορμήδειας, στο τμήμα που περνά μέσα από τον ομώνυμο 

οικισμό και συγκεκριμένα στα πρώτα 1 150m του κλάδου C09_1 (Χ.Θ. 3+500-Χ.Θ. 2+350). Η 

αποκατάσταση θα γίνει με ανοικτή διατομή. Το έργο θα καταλήγει και θα συνδέεται με το 

ήδη  διευθετημένο ανοικτό τμήμα του π. Ορμήδειας. Η παροχή σχεδιασμού των έργων θα 

καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη και την παροχετευτικότητα του κατάντη διευθετημένου 

τμήματος του ποταμού. 

 

Π. Ορμήδειας : τμήμα από Χ.Θ. 3+500-Χ.Θ. 2+350 

 

• Αύξηση παροχετευτικότητας κλειστού τμήματος κεντρικού κλάδου C09_1 π. Ορμήδειας, 

στο τμήμα ανάντη του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακα-Παραλίμνι μέχρι τη Χ.Θ. 0+525 (μήκος 

250m), για την παραλαβή της πλημμυρικής αιχμής 20ετίας. Στο τμήμα αυτό η ροή του 

ποταμού διοχετεύεται μέσω 9 σωληνωτών αγωγών,  διαμέτρου 0.90m, κάτω από χώρο 

ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων του οικισμού, που δεν επαρκούν για τη διοχέτευσης 

της παροχής 20ετίας.   

   

π. Ορμήδειας : τμήμα από εκβολή έως Χ.Θ. 0+525 
 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C10 

• Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών π. Αραδίππου (κλάδος C01) 

από Χ.Θ. 7+800-Χ.Θ. 2+900 (μήκος 4,9km). Θα εξεταστούν τοπικές παρεμβάσεις στις όχθες 

(απαιτούμενες ανυψώσεις) και κατά τόπους διαμόρφωση της κοίτης με δυνατότητα 

βελτίωσης της φυσικής ανάσχεσης, με στόχο την ικανοποιητική παροχέτευση της 

πλημμύρας 20ετίας. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

 

 

π. Αραδίππου - Τμήμα από Χ.Θ. 7+800 – Χ.Θ. 2+900 

 

• Έλεγχος διευθετημένου τμήματος π. Αραδίππου (από Χ.Θ. 2+900 έως εκβολή) και μελέτη 

απαιτούμενων τοπικών παρεμβάσεων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς του, με 

στόχο την ικανοποιητική παροχέτευση της πλημμύρας 20ετίας (απομόνωση ανοικτών 

τμημάτων κοίτης, διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής δεξιού αναχώματος από Χ.Θ. 

2+900-2+200, διερεύνηση δυνατότητας ανύψωσης τοιχίων απομόνωσης κοίτης στο τμήμα 

από Χ.Θ. 0+200-0+500, κλπ). 

 

π. Αραδίππου - Τμήμα από Χ.Θ. 2+900 – εκβολή 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C12 

• Μελέτη διαμόρφωσης της κοίτης του δευτερεύοντος κλάδου ανάντη της Λ. Πετριδίων με 

αναχώματα (ανάντη της Χ.Θ. 1+650m, δηλαδή για μήκος 450m περίπου), ώστε να μην 

υπάρχουν κατακλύσεις εκτός της κοίτης και μελέτη τεχνικού έργου διέλευσης (οχετός) κάτω 

από την Λ. Πετριδίων. 

•  

              

 

 

• Έλεγχος επάρκειας οδικών διαβάσεων κατά μήκος του π. Κοσιηνά με στόχο την 

εξυπηρέτηση της πλημμύρας 20ετίας και σχεδιασμός έργων (διαπλάτυνση, διαμόρφωση 

πτερυγότοιχων εισόδου-εξόδου) και παρεμβάσεων (καθαρισμός, απομάκρυνση εγκάρσιων 

σωληνώσεων, προστασία κοίτης) αναβάθμισης των διαβάσεων. Προτεραιότητα πρέπει να 

δοθεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες όπως, για παράδειγμα, στον κατάντη οχετό κάτω 

από τη Λεωφόρο Τάφων των Βασιλέων. 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C13 

• π. Λιμνάρκας κατάντη της Χ.Θ. 1+500: Μελέτη διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης της 

παροχετευτικότητας της κοίτης έως το τέλος του εξεταζόμενου τμήματος (για μήκος 

1500m) με κατάλληλες παρεμβάσεις με στόχο την ασφαλή παροχέτευση χωρίς 

υπερχειλίσεις εντός του αστικού ιστού για την πλημμύρα 20ετίας. Η διευθέτηση των 

υδατορεμάτων στα τμήματα αυτά αφορούν στις εξής δράσεις: (α)  διεύρυνση της κοίτης, 

(β) κατασκευή πλευρικών αναχωμάτων, (γ) βελτίωση συνθηκών ροής σε θέσεις τεχνικών 

έργων διέλευσης οδών, (δ) καθαίρεση μικρών φραγμάτων στην κοίτη εφόσον αυτά 

δυσχεραίνουν τη ροή και δεν χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών 

υδατορεμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_14 

       

 

• Έλεγχος επάρκειας οδικών διαβάσεων κατά μήκος του  π. Λιμνάρκα κατάντη της Χ.Θ. 

3+000 με στόχο την εξυπηρέτηση της πλημμύρας 20ετίας και σχεδιασμός έργων 

αναβάθμισης των διαβάσεων (διαπλάτυνση, διαμόρφωση πτερυγότοιχων εισόδου-

εξόδου) και παρεμβάσεων (καθαρισμός, απομάκρυνση εγκάρσιων σωληνώσεων, 

προστασία κοίτης). Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους σημαντικούς οδικούς άξονες 

όπως για παράδειγμα ο οχετός επί της Λ. Ποσειδώνος και η Γέφυρα επί της Λ. Σπύρου 

Κυπριανού. Ειδικά για τον τελευταίο προτείνεται να εξεταστεί και η δυνατότητα τοπικής 

μείωσης των επιδράσεων της συμβολής του κλειστού τμήματος που εκτρέπει την παροχή 

της λεκάνης απορροής του ρ. Αργάκι του Βασιλικού. 
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ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C16 

• Διερεύνηση και σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων διευθέτησης και αύξησης 

παροχετευτικότητας του κλάδου C16_3 της παλαιάς κοίτης του π. Γαρύλλη (τμήμα από 

Χ.Θ. 1+500-Χ.Θ. 2+600) ώστε να παροχετεύει με ασφάλεια τις πλημμυρικές παροχές 

τουλάχιστον 20ετίας. 

 

 

Παλαιά κοίτη π. Γαρύλλη – κλάδος C16_3 

• Έλεγχος επάρκειας και αναβάθμιση οδικών διαβάσεων που υπερπηδώνται στην πλημμύρα 

20ετίας κατά μήκος της παλαιάς και νέας κοίτης του π. Γαρύλλη. Σχεδιασμός έργων 

διαπλάτυνσης, διαμόρφωσης πτερυγότοιχων εισόδου-εξόδου ή/και αντικατάστασης 

υφιστάμενων τεχνικών και παρεμβάσεων (καθαρισμός, απομάκρυνση εγκάρσιων 

σωληνώσεων, προστασία κοίτης, κλπ). 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C18 

• Μελέτη διευθέτησης / αύξησης της παροχετευτικότητας στα τμήματα (α) ανάντη της Χ.Θ. 

2+030 έως τη Χ.Θ. 3+000, και (β) κατάντη της Χ.Θ. 0+600 με σχεδιασμό της κοίτης ώστε να 

παροχετεύει χωρίς υπερχειλίσεις την πλημμύρα 20ετίας για συνολικό μήκος 1600m. Η 

διευθέτηση των υδατορεμάτων στα τμήματα αυτά αφορούν στις εξής δράσεις:  

(α)  διεύρυνση της κοίτης,  

(β) κατασκευή πλευρικών αναχωμάτων,  

(γ) βελτίωση συνθηκών ροής σε θέσεις τεχνικών έργων διέλευσης οδών,  

(δ) καθαίρεση μικρών φραγμάτων στην κοίτη εφόσον αυτά δυσχεραίνουν τη ροή και δεν 

χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις. 
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• Μελέτη και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές που αποστραγγίζονται 

στα κλειστά τμήματα του π. Κομήτη, με αποδέκτες είτε τα κλειστά τμήματα είτε τα κατάντη 

ανοιχτά τμήματα του ποταμού. Βελτίωση των σημείων όπου το κλειστό τμήμα διέρχεται 

από τοπικές οδούς ώστε να μην στραγγαλίζεται η ροή και να μην υπερχειλίζει στο 

κατάστρωμα της οδού. 

       

• Διερεύνηση δυνατότητας αναβάθμισης του καλυμμένου τμήματος του π. Κομήτη 

(συνολικού μήκους 1300m) με καθαίρεση επιλεγμένων τμημάτων (ή και το σύνολο αυτού) 

και επαναφορά της ανοιχτής κοίτης με διευθέτηση/οριοθέτηση ώστε να παροχετεύεται 

ασφαλώς η πλημμύρα 20ετίας δεδομένης όμως της διαμορφωθείσας κατάστασης από 

οικιστική άποψη. 

• Έλεγχος επάρκειας οδικών διαβάσεων π. Κομήτη, με στόχο την εξυπηρέτηση της 
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πλημμύρας 20ετίας και σχεδιασμός έργων (διαπλάτυνση, διαμόρφωση πτερυγότοιχων 

εισόδου-εξόδου) και παρεμβάσεων (καθαρισμός, απομάκρυνση εγκάρσιων σωληνώσεων, 

προστασία κοίτης) αναβάθμισης των διαβάσεων. Κατασκευή πτερυγότοιχου και έργων 

συναρμογής στην είσοδο του οχετού στη Χ.Θ. 2+045 που υπερχειλίζει στην πλημμύρα 

100ετίας. 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : C19 

• Διευθέτηση και οριοθέτηση της κοίτης κατάντη της Χ.Θ. 4+400 έως τη Χ.Θ. 3+500 καθώς 

στην υφιστάμενη μορφή δεν είναι εμφανής η κοίτη του για μήκος 900m περίπου. 

• Έλεγχος επάρκειας οδικών διαβάσεων κατά μήκος του ρέματος  με στόχο την εξυπηρέτηση 

της πλημμύρας 20ετίας και σχεδιασμός έργων (διαπλάτυνση, διαμόρφωση πτερυγότοιχων 

εισόδου-εξόδου) και παρεμβάσεων (καθαρισμός, απομάκρυνση εγκάρσιων σωληνώσεων, 

προστασία κοίτης) αναβάθμισης των διαβάσεων. 

• Διαπλάτυνση της διατομής του καναλιού αποστράγγισης στον π. Αργάκι του Βασιλικού 

από τη Χ.Θ.  2+000 έως τη Χ.Θ. 0+690, δηλαδή για μήκος 1300m περίπου. 

• Έλεγχος επάρκειας του τεχνικού εισόδου του κλειστού τμήματος προς π. Λιμνάρκα με 

στόχο τη μη-υπερχείλιση στην πλημμύρας 20ετίας και σχεδιασμός έργων (διαπλατύνση, 

διαμόρφωση πτερυγότοιχων εισόδου-εξόδου) και παρεμβάσεων (καθαρισμός, 

απομάκρυνση εγκάρσιων σωληνώσεων, προστασία κοίτης) αναβάθμισης του τεχνικού. 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΣΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Πρέπει να εξασφαλιστεί συνέργεια με τους στόχους της ΟΠΥ και 

οι παρεμβάσεις να γίνουν με τρόπο ώστε :  

(α) να ελαχιστοποιούνται οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις και  
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(β) να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υδατορεμάτων 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(Βαθμός Απόδοσης Μέτρου) 
  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

975.600 € 

Το κόστος αναλύεται ανά ΠΔΣΚΠ όπως φαίνεται 

στο Πίνακα που ακολουθεί ( 

Πίνακας 4-2 ) 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία   

ΠΑΡΑΤΗΡΗ-ΣΕΙΣ 

Μελέτη και πρόχειρα έργα καθαρισμού, απομάκρυνσης 

εμποδίων και τοπικής διαμόρφωσης της κοίτης. Το κόστος 

περιλαμβάνει την αμοιβή της μελέτης ή των μελετών που θα 

γίνουν ξεχωριστά για κάθε περιοχή και υλοποίησης των 

πρόχειρων έργων 
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Πίνακας 4-1. Ανάλυση κόστους μέτρου PRO-CY_14 (€) 

Τμήμα/Τιμή ανά μονάδα (€) Διευθέτηση 

ρέματος (km) 

Ανακατασκευή 

οδικών 

διαβάσεων 

(αριθμ) 

Λεκάνες 

ανάσχεσης 

Αμοιβή 

Μελέτης 

25,000 2,500 15,000 

ΠΔΣΚΠ C01 (Χ.Θ. 11+500-Χ.Θ. 

23+000) ανά τμήματα και συνολικό 

μήκος 3.6km - Μελέτη αναχώματος 

από Χ.Θ. 1+270 έως 0+923 (μήκος 

350m) * 

1.97 6   64 000 

ΠΔΣΚΠ C02 (από Χ.Θ. 5+110-ανάντη 

όριο)-(από Χ.Θ. 3+410 - 3+470m) & 

(Χ.Θ. 0+000 - 0+290)  

0.61   1 30 000 

ΠΔΣΚΠ C03 (Χ.Θ. 0+000-Χ.Θ. 1+725) 1.73 1   46 000 

ΠΔΣΚΠ C04    4 1 25 000 

ΠΔΣΚΠ C05 (Χ.Θ. 3+027-Χ.Θ. 3+365) 0.2     5 000 

ΠΔΣΚΠ C06 (Χ.Θ. 1+266-Χ.Θ. 2+600) 

* 
2.25 8 1 91 000 

ΠΔΣΚΠ C07 (Χ.Θ. 1+266-Χ.Θ. 2+600) 1.4     35 000 

ΠΔΣΚΠ C09_1 (Χ.Θ. 3+500-Χ.Θ. 

2+350) 
1.15 3   36 000 

ΠΔΣΚΠ C09_1 (Χ.Θ. 3+500-Χ.Θ. 

2+350) 
0.25     6 000 

ΠΔΣΚΠ C10 (Χ.Θ. 7+800-Χ.Θ. 2+900 ) 

* 
0.42     11 000 

ΠΔΣΚΠ C10 (Χ.Θ. 2+900 έως X.Θ. 

0+000) * 
0.435     11 000 

ΠΔΣΚΠ C12_2 (Χ.Θ. 1+650 έως X.Θ. 

2+084) 
0.45 4   21 000 

ΠΔΣΚΠ C13 (Χ.Θ. 0+000 έως X.Θ. 

1+500) 
1.5 10 1 78 000 

ΠΔΣΚΠ C16_3 (Χ.Θ. 2+600 έως X.Θ. 

1+500) 
1.1 4   38 000 

ΠΔΣΚΠ C16   8   20 000 

ΠΔΣΚΠ C18 (Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ. 0+600 

και Χ.Θ. 2+030 - 3+000) - Συνολικό 

Μήκος 1600m 

1.6     40 000 

ΠΔΣΚΠ C18 - Μελέτη καθαίρεσης 

των δύο κλειστών τμημάτων και 

αντικατάσταση με διευθετημένη 

ανοιχτή διατομή σε συνολικό μήκος  

1300m 

1.3 2   38 000 

ΠΔΣΚΠ C19 (από Χ.Θ. 3+500 έως X.Θ. 

4+400 - από Χ.Θ. 0+690 έως Χ.Θ. 

2+000) - Συνολικό Μήκος 2200m * 

1.1 20   78 000 
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Τμήμα/Τιμή ανά μονάδα (€) Διευθέτηση 

ρέματος (km) 

Ανακατασκευή 

οδικών 

διαβάσεων 

(αριθμ) 

Λεκάνες 

ανάσχεσης 

Αμοιβή 

Μελέτης 

25,000 2,500 15,000 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 673 000 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΕΡΓΩΝ  140 000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 813 000 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  975 600 

* Στα μήκη διευθέτησης της περιοχής κοστολογείται μέρος του μήκους που συνολικά εξετάζεται  

   (κατ'εκτίμηση τμήμα που διευθετείται) 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εξορθολογισμός διαδιακασίας αδειοδότησης δικαιωμάτων 

διάβασης από ποταμούς/ρέματα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_15 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία  (Άλλη προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Από την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας στις 19 ΠΔΣΚΠ που εξετάζονται, προέκυψε ότι 

τα τεχνικά έργα των διαβάσεων/οδικών διελεύσεων πάνω από τους ποταμούς/ρέματα συχνά 

αποτελούν θέσεις με πλημμυρικά προβλήματα και πολλές φορές ευθύνονται, λόγω 

ανεπαρκούς διατομής και μη ορθής διάταξης, για πλημμυρισμούς και υπερχειλίσεις στις 

παρόχθιες εκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή διαβάσεων οδηγεί σε τοπική στένωση 

της διατομής, αύξηση των υδραυλικών απωλειών και άνοδο της στάθμης του νερού. Έτσι θα 

πρέπει οι διαβάσεις υπεράνω ποταμών/ υδατορεμάτων να υλοποιούνται εφόσον και μόνο 

δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές επιλογές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου, Κεφ. 224, ο ιδιοκτήτης 

περίκλειστης ακίνητης ιδιοκτησίας δικαιούται να απαιτήσει δίοδο επί των γειτονικών 

ακινήτων ιδιοκτησιών με πληρωμή εύλογης αποζημίωσης. Τα αιτήματα των ιδιωτών για 

παραχώρηση δικαιώματος διάβασης διαμέσου και υπεράνω υδατορεμάτων αξιολογούνται 

από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπ. Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις απόψεις των αρμόδιων Τμημάτων (Έπαρχου, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων) και της Τοπικής Διοίκησης. Κατά την εξέταση του αιτήματος, 

σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ, λαμβάνεται υπόψη ότι το δικαίωμα διάβασης πρέπει να προκαλεί 

τη μικρότερη ζημιά, όχληση και ταλαιπωρία. 

Το μέτρο στοχεύει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών που ακολουθεί το Κτηματολόγιο για 

την αδειοδότηση δικαιωμάτων διάβασης σε περίκλειστα τεμάχια, με στόχο τον περιορισμό 

του αριθμού των διαβάσεων που κατασκευάζονται υπεράνω υδατορεμάτων/ποταμών.  

Το μέτρο περιλαμβάνει τη σύνταξη decision flow chart για τους λειτουργούς του 

Κτηματολογίου για τη λήψη απόφασης για την αδειοδότηση της διάβασης, λαμβάνοντας 

υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις τοπικές κατά περίπτωση συνθήκες, τις υφιστάμενες 

εναλλακτικές δυνατότητες πρόσβασης στις ιδιοκτησίες και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των 

επηρεαζόμενων υδατορεμάτων/ποταμών.  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΚΧ/ΤΑΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εξορθολογισμός διαδιακασίας αδειοδότησης δικαιωμάτων 

διάβασης από ποταμούς/ρέματα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_15 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΎΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο είναι win win και για το ΣΔΛΑΠ δεδομένου ότι η 

κατασκευή συχνών διαβάσεων πάνω από τους ποταμούς και τα 

υδατορέματα αυξάνει τους κινδύνους πλημμύρας και 

παράλληλα αποτελεί και πίεση στα υδρομορφολογικά 

χαρακτηριστικά των ΥΣ. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 - 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εξορθολογισμός χάραξης οδικών διαβάσεων από 

ποταμούς/ρέματα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_16 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία  (Άλλη προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Σήμερα για την κατασκευή οδικών διαβάσεων στα υδατορέματα γίνεται πλήρης υδρολογική 

μελέτη και μελέτη κατασκευαστικών σχεδίων ώστε να καθοριστούν:  

• Το κατάλληλο είδος, οι διαστάσεις και η στάθμη τοποθέτησης των οχετών/γεφυρών, 

με τρόπο που να μην επηρεάζεται σημαντικά η ροή και η βιοποικιλότητα του ρέματος 

• Τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή του έργου 

• Τα μέτρα προστασία του τεχνικού έργου, όπως συρματοκιβώτια, επένδυση με πέτρα, 

φύτευση επιχωμάτων κλπ 

Σκοπός του μέτρου είναι η μείωση κατά το δυνατόν του αριθμού των οδικών διαβάσεων από 

ποταμούς και ρέματα και ο περιορισμός τους στις απολύτως αναγκαίες. Το μέτρο περιλαμβάνει 

εξορθολογισμό της διαδικασίας χωροθέτησης των οδικών διαβάσεων που γίνεται από τα 

Τμήματα Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, κατά το σχεδιασμό 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εξορθολογισμός χάραξης οδικών διαβάσεων από 

ποταμούς/ρέματα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_16 

νέου οδικού δικτύου (παρόμοιο μέτρο με τα προηγούμενο). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να  

λαμβάνονται υπόψη :  

• Η σημασία και η σκοπιμότητα των έργων 

• οι τοπικές συνθήκες,  

• οι υφιστάμενες εναλλακτικές δυνατότητες χάραξης του οδικού δικτύου, και  

• τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υδατορεμάτων/ποταμών. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΔΕ/ ΤΠΟ /ΤΑΥ/ Επαρχιακές Διοικήσεις/Τοπικές Αρχές 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Το μέτρο είναι win win και για το ΣΔΛΑΠ δεδομένου ότι η 

κατασκευή συχνών οδικών διαβάσεων πάνω από τους 

ποταμούς και τα υδατορέματα αυξάνει τους κινδύνους 

πλημμύρας και παράλληλα αποτελεί και πίεση στα 

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά των ΥΣ. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Οικονομική υποστήριξη μέτρων ιδιωτικής προστασίας από 

πλημμύρες σε αδειοδοτημένες, υφιστάμενες κατά το 2016, 

κατασκευές 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-CY_17 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία  (Άλλη προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει τη διερεύνηση κατάλληλων εργαλείων και τρόπων για την 

επιχορήγηση από το κράτος μέτρων προστασίας υφιστάμενων (κατά την έγκριση του ΣΔΚΠ -

2016) αδειοδοτημένων κατασκευών από πλημμύρες (π.χ. εγκατάσταση συστήματος 

υδατοστεγών θηρών σε κατασκευές που έχουν υπόγειο, κλπ).  
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Οικονομική υποστήριξη μέτρων ιδιωτικής προστασίας από 

πλημμύρες σε αδειοδοτημένες, υφιστάμενες κατά το 2016, 

κατασκευές 

Ένας πιθανός τρόπος θα ήταν η παραχώρηση οικονομικής βοήθειας (στοχευμένα και μόνο για 

την προμήθεια ιδιωτικών μέτρων προστασίας) σε ιδιοκτήτες υφιστάμενων αδειοδοτημένων 

κατασκευών για μέτρα προστασίας,  από πλημμύρες,. 

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:  

• Εξέταση των διαθέσιμων οικονομικών εργαλείων επιχορήγησης και διαμόρφωση 

σχετικής πρότασης για την αξιοποίησή τους  

• Καθορισμός των συνθηκών,  των τεχνικών απαιτήσεων και των προϋποθέσεων των 

δράσεων/παρεμβάσεων που δύνανται να επιχορηγηθούν (π.χ. ήδη αναπτυγμένες 

περιοχές σε ζώνες ευάλωτες σε πλημμύρα)  

• Καθορισμός των κριτηρίων χρηματοδότησης των ανωτέρω δράσεων και των 

προτεραιοτήτων με βάση τα αποτελέσματα του ΣΔΚΠ και λοιπές κοινωνικοοικονομικές 

παραμέτρους  

• Διαμόρφωση της διαδικασίας επιχορήγησης και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης με 

βάση τους διαθέσιμους πόρους. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΣ/ΥΠΟΙΚ/ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
18.000 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Το κόστος περιλαμβάνει την υλοποίηση της διερεύνησης από 

εξωτερικό σύμβουλο (μελέτη) 

  

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Θεσμοθέτηση διαδικασίας για την κατάρτιση Στρατηγικών 

Σχεδίων διαχείρισης ομβρίων υδάτων (Master Plan) κατά τη 

διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού νέων περιοχών που 

εντάσσονται σε ζώνες ανάπτυξης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRΟ-CY_18 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Άλλη Προστασία) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της Επικινδυνότητας Πλημμύρας 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Θεσμοθέτηση διαδικασίας για την κατάρτιση Στρατηγικών 

Σχεδίων διαχείρισης ομβρίων υδάτων (Master Plan) κατά τη 

διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού νέων περιοχών που 

εντάσσονται σε ζώνες ανάπτυξης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRΟ-CY_18 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Η σημερινή πρακτική της εκπόνησης υδρολογικών μελετών και κατασκευής έργων 

αποχέτευσης ομβρίων σε επίπεδο διαχωρισμού οικοπέδων ή μεμονωμένης ανάπτυξης είναι 

προβληματική (τοποθέτηση οχετών μικρότερων διαστάσεων  στα κατάντη από ότι στα ανάντη, 

μη ύπαρξη συνέχειας στο δίκτυο αποστράγγισης κλπ) με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται 

επαρκής αντιπλημμυρική προστασία. 

Το μέτρο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στην διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού νέων 

περιοχών, που εντάσσονται σε ζώνες ανάπτυξης, της πρόνοιας εκπόνησης Στρατηγικών Σχεδίων 

(Μaster Plan) Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων, παράλληλα με τη χάραξη του κύριου οδικού 

δικτύου.  

Στο Master Plan θα καθορίζονται:  

(α) τα υδατορέματα που πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευτούν, ώστε να 

αποτελέσουν τoυς αποδέκτες του δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων της περιοχής, 

(β) η γενική διάταξη και οι διαστάσεις των κύριων συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων υδάτων, 

όπου θα αποχετεύονται τα όμβρια των οδών και των υπόψη περιοχών, 

(γ) πιθανές περιοχές αξιοποίησης για ανάσχεση πλημμυρικών ροών. 

Στα Στρατηγικά Σχέδια Διαχείρισης Όμβριων υδάτων θα λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο 

πλαίσιο προστασίας των υδατορεμάτων και θα εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης 

των όμβριων ώστε να επιλέγεται η τεχνικοοικονομικά βέλτιστη. 

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις :  

• Τη διαμόρφωση κατάλληλης πρότασης ενσωμάτωσης της διαδικασίας κατάρτισης και 

επικαιροποίησης Στρατηγικών Σχεδίων Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων στην αδειοδότηση 

και ανάπτυξη νέων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό θα καθοριστούν η χρονική περίοδος 

υλοποίησης των Master Plan, το πεδίο εφαρμογής τους και οι φορείς υλοποίησης και 

έγκρισής τους. 

• Τον ενδεικτικό προσδιορισμό του περιεχομένου των Στρατηγικών Σχεδίων Διαχείρισης και 

των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα ακολουθούνται κατά την υλοποίησή τους 

(περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού των έργων κλπ). 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΟ / ΥΠΕΣ/ ΤΑΥ  

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ  

Αποτελεί μέρος της εξειδίκευσης του μέτρου BM-h-02 

«Κατάρτιση ειδικού προγράμματος δράσης για την 

αντιμετώπιση των απορροών ομβρίων από οικιστικές περιοχές 

και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με σκοπό την προστασία των 

υδάτων». 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Θεσμοθέτηση διαδικασίας για την κατάρτιση Στρατηγικών 

Σχεδίων διαχείρισης ομβρίων υδάτων (Master Plan) κατά τη 

διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού νέων περιοχών που 

εντάσσονται σε ζώνες ανάπτυξης  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRΟ-CY_18 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

4.4.3 Οριζόντια Μέτρα Ετοιµότητας 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Βελτίωση μηχανισμού προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά 

και πλημμυρικά φαινόμενα   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREP-CY_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Eτοιμότητα (Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

To μέτρο περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασίας ενημέρωσης της Γενικής Διοίκησης και των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας για έκτακτα καιρικά φαινόμενα που μπορεί 

να συνοδεύονται από πλημμύρες (βελτίωση διαδικασίας κοινοποίησης προειδοποιήσεων 

από Τμήμα Μετεωρολογίας για αναμενόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις και ενημέρωση από 

ΤΑΥ για υψηλή στάθμη ταμιευτήρων και κινδύνους υπερχειλίσεων). Ανάλογα με την 

περίπτωση η προειδοποίηση θα πρέπει να φτάνει και στο επίπεδο της τοπικής διοίκησης. 

Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:  

• κατάστρωση διαγράμματος ροής της διαδικασίας διάχυσης των ανωτέρω πληροφοριών 

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 

• καθορισμό συγκεκριμένων προσώπων υπευθύνων για το σκοπό αυτό. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜ / ΤΑΥ / ΠΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Έρευνα, Ανάπτυξη πληροφορίας, εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Βελτίωση μηχανισμού προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά 

και πλημμυρικά φαινόμενα   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREP-CY_01 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενημέρωση Σχεδίων Αντιμετώπισης Ακραίων Καιρικών 

Φαινομένων με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των 

Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREP-CY_02 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Ετοιμότητα (Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την ενημέρωση των υπηρεσιών ΠΑ με τα αποτελέσματα των Χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας και την επικαιροποίηση και ενημέρωση των Σχεδίων 

Αντιμετώπισης Ακραίων Πλημμυρικών φαινομένων της ΠΑ, στις 19 ΠΔΣΚΠ, με αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου 

Πλημμύρας για τις περιοχές αυτές.  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ (Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ)) 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΎΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενημέρωση Σχεδίων Αντιμετώπισης Ακραίων Καιρικών 

Φαινομένων με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των 

Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREP-CY_02 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό μέτρο 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης Τοπικών Αρχών και 

Κοινοτήτων έναντι πλημμυρικού κινδύνου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREP-CY_03 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Ετοιμότητα (ενημέρωση και ετοιμότητα του κοινού) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών (προγράμματα μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου, διοργάνωση εκδηλώσεων) και 

των κοινοτικών και δημοτικών αρχών:  

(α) για τη σημασία της διατήρησης καθαρών και προσπελάσιμων συστημάτων 

διοχέτευσης ομβρίων υδάτων και υδατορεμάτων, 

(β) για τον πλημμυρικό κίνδυνο (οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές πρέπει να είναι ενήμεροι 

ότι ζουν μέσα σε/διαχειρίζονται πλημμυρικές ζώνες),  

(γ) για τη δυνατότητα και ανάγκη λήψης ιδιωτικών/κοινοτικών μέτρων προστασίας 

(κατασκευή στεγανών τοιχίων απομόνωσης, προμήθεια κινητών τοιχίων απομόνωσης, 

κλπ), 

(δ) για την σκοπιμότητα ασφάλισης των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός ζώνης 

πλημμύρας (π.χ. 20ετίας). 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ/ΤΑΥ/ΤΠ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπαίδευση/ενημέρωση 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΎΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
120.000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η δαπάνη αφορά σε 6ετές πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού 

και των τοπικών φορέων 
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4.4.4 Οριζόντια Μέτρα Αποκατάστασης 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Βελτίωσης μηχανισμού καταγραφής και αποτίμησης ζημιών 

από πλημμύρες 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ RECOV-CY_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Aποκατάσταση (άλλη αποκατάσταση) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Η ορθή αποτίμηση τους ύψους των ζημιών από ιστορικά γεγονότα πλημμύρας αποτελεί 

σημαντικό και κρίσιμο δεδομένο για την καλύτερη κατανόηση και γνώση Κινδύνου Πλημμύρας 

και κατά συνέπεια για την τεκμηρίωση των προτάσεων μέτρων Διαχείρισης Κινδύνου 

Πλημμύρας. Η βελτίωση διαδικασιών για σωστή καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στον 1ο 

κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας θα βοηθήσει στη δημιουργία ακριβέστερων Χαρτών Κινδύνου 

Πλημμύρας στον επόμενο διαχειριστικό. 

Το μέτρο περιλαμβάνει την :  

• Βελτίωση τρόπου/διαδικασιών τυποποίησης της καταγραφής και αποτίμησης ζημιών 

από πλημμύρες στη γεωργία (π.χ. απώλεια αξίας γεωργικής παραγωγής), στους 

οικισμούς και στις άλλες χρήσεις (π.χ. με βάση το κόστος αποκατάστασης ζημιών στα 

κτίρια, ανά κατηγορία κτιρίου). Η πρόταση που θα διατυπωθεί θα πρέπει να λάβει 

υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την εκτίμηση του Κινδύνου 

Πλημμύρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες 

Ευρωπαϊκές Χώρες. 

• Ανάπτυξη προδιαγραφών τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής ζημιών από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες καταγραφής (Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακές Διοικήσεις, κλπ).  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΣ / ΥΓΑΑ&Π / ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Έρευνα, Ανάπτυξη πληροφορίας, εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 18.000 €  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ίδιοι Πόροι – Eθνικοί Πόροι – Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δίνεται το κόστος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί το μέτρο με ίδια μέσα 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Καταγραφή αποτυπωμάτων πλημμύρας για την καλύτερη 

γνώση του φαινομένου με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου 

πρόληψης και της απόδοσης των μηχανισμών 

αντιμετώπισης/αποκατάστασης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ RECOV-CY_02 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Αποκατάσταση (άλλη αποκατάσταση) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (mobile GIS data 

capturing devices, κλπ) για την αποτύπωση στο πεδίο των χαρακτηριστικών πλημμύρας.  

Η καταγραφή των αποτυπωμάτων των ιστορικών πλημμυρών θα συμβάλλει στην καλύτερη 

γνώση του φαινομένου και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του επιπέδου πρόληψης και της 

απόδοσης των μηχανισμών αντιμετώπισης / αποκατάστασης. Το αποτύπωμα του ίχνους 

πλημμύρας, σε συνδυασμό με την αναγνώριση της αντίστοιχης έντασης της βροχής είναι 

πληροφορίες που μπορεί να αξιοποιηθούν για τη ρύθμιση των υδραυλικών μοντέλων 

προσομοίωσης της διόδευσης πλημμύρας στο 2ο διαχειριστικό κύκλο και τη μείωση της 

αβεβαιότητας στην κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Έρευνα, ανάπτυξη πληροφορίας, εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
18.000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

90 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνει την αγορά του εξοπλισμού (1 mobile GIS data 

capturing devices + 1 φορητό υπολογιστή + 1 drone με camera 

και το απαραίτητο λογισμικό) 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι πλημμύρας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ RECOV-CY_03 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι πλημμύρας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ RECOV-CY_03 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Aποκατάσταση (άλλη αποκατάσταση) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της ασφάλισης έναντι πλημμύρας ατόμων 

και περιουσιών (διερεύνηση παροχής κινήτρων και κατευθύνσεων προς τους ιδιώτες, 

δημιουργία ειδικού πλαισίου διευκολύνσεων κλπ). 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΣΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

-  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το μέτρο θα υλοποιηθεί με ίδιους πόρους  από το ΥΠΕΣ 
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4.5 ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Π∆ΣΚΠ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στοχευµένες δράσεις/έργα που περιλαµβάνει το 

Πρόγραµµα Μέτρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων πληµµύρας στις Π∆ΣΚΠ. Σε 

Παράρτηµα δίδονται Χάρτες µε τα µέτρα που προτείνονται σε κάθε Π∆ΣΚΠ. 

4.5.1 Π∆ΣΚΠ C01_Πεδιαίος 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Μηχανισμός προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους Λευκωσίας / Στροβόλου 

και Λακατάμειας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREP-C01_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ Eτοιμότητα (Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανάπτυξη διαδικασίας έγκαιρης ενημέρωσης της Δημοτικής Αρχής Λευκωσίας / Στροβόλου και 

Λακατάμειας για το ενδεχόμενο πλημμύρας στους Δήμους Λακατάμειας, Στροβόλου και Λευκωσίας 

(συνδυασμός καταιγίδας και υψηλής στάθμης ταμιευτήρα Ταμασσού) και μηχανισμού 

κινητοποίησης των αρμοδίων του Δήμου για απομάκρυνση χρηστών και απαγόρευση πρόσβασης 

και χρήσης του γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου αλλά και των παρόχθιων περιοχών της Λευκωσίας. 

Θα πρέπει η στάθμη στον ταμιευτήρα Ταμασσού να καταγράφεται ψηφιακά και να μεταδίδεται με 

τηλεμετρία σε κεντρικό PC είτε στο ΤΑΥ είτε στο φορέα που θα διαχειρίζεται το σύστημα 

πρόγνωσης/ετοιμότητας.  

Στο ίδιο σύστημα θα μεταδίδονται και οι προγνώσεις του Τμήματος Μετεωρολογίας σχετικά με την 

πιθανότητα να λάβει χώρα καταιγίδα με προσδοκώμενο ύψος και διάρκεια βροχόπτωσης και να 

υπολογίζεται άμεσα η περίοδος επαναφοράς βάσει των όμβριων καμπυλών που ισχύουν για την 

περιοχή μελέτης. Τότε σε σύγκριση της επερχόμενης καταιγίδας με τις περιόδους επαναφοράς, 20, 

100 και 500 έτη, είναι δυνατή η δυνατή η λήψη απόφασης για την επιπλέον εκφόρτιση 

αποθηκευμένων ποσοτήτων νερού από τον ταμιευτήρα Ταμασού πριν την έλευση της 

προσδοκώμενης καταιγίδας. Επιπλέον μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

• Εφόσον είναι εφικτή η εφαρμογή του 1D μοντέλου με τη δεδομένη στάθμη του ταμιευτήρα 

πριν την έλευση της προσδοκώμενης καταιγίδας και η εφαρμογή του μοντέλου δείχνει 

σημαντικό πλημμυρισμό στις κατάντη περιοχές (άλλωστε η εφαρμογή του 1D μοντέλου διαρκεί 

μόλις λίγα δευτερόλεπτα), τότε έως την έλευση της καταιγίδας θα ήταν προτιμητέα η 

απελευθέρωση προς τα κατάντη ποσοτήτων νερού ώστε να αποδεσμευτεί τμήμα του 

ωφέλιμου όγκου για την επιπλέον κατακράτηση πλημμυρικού όγκου από την ανάντη 

υπολεκάνη του φράγματος. 

Αν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή του 1D μοντέλου όπως περιγράφηκε παραπάνω, τότε θα πρέπει να 

διερευνηθεί η δυνατότητα προσαρμογής ενός metamodel, το οποίο είναι ένας τρόπος εκτίμησης 

του πλημμυρικού κινδύνου με βάση κάποιους συγκεκριμένους δείκτες. Το metamodel προκύπτει 

από πολλαπλές off-line εφαρμογές του 1D μοντέλου, βάσει των οποίων κατασκευάζεται ένα απλό 

προγνωστικό εργαλείο το οποίο πιθανότατα λειτουργεί σε διάγραμμα τριών (κατά βάση) κύριων 

παράμετρων (π.χ. στάθμη ταμιευτήρα, ύψος επερχόμενης βροχόπτωσης) όπου άμεσα να 

πιθανολογείται αν θα υπάρχει ή όχι κάποια κρίσιμη θέση ή περιοχή στο κατάντη υπόψη τμήμα της 

περιοχής μελέτης για την οποία να υπάρχει σημαντική πιθανότητα υπερχείλισης. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜ /ΤΑΥ/Δήμος Λευκωσίας / Στροβόλου και Λακατάμιας 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Μηχανισμός προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους Λευκωσίας / Στροβόλου 

και Λακατάμειας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREP-C01_01 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπαίδευση/ενημέρωση 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 - 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  - 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

4.5.2 Π∆ΣΚΠ C03_Παραπόταµος Μέρικα 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Επικαιροποίηση μελέτης και προώθηση υλοποίησης 

έργων αποκατάστασης, βελτίωσης υδραυλικής 

λειτουργίας και αύξησης της παροχετευτικότητας του 

παραπόταμου του Μέρικα για την εξασφάλιση της 

αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C03_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Έργα σε υδατορεύματα και πλημμυρικές κοίτες) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Για την περιοχή υπάρχει μελέτη η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή κλειστών ορθογωνικών 

οχετών με διαστάσεις 2*2m έως και 4*2m. Όμως λόγω του υψηλού κόστους του έργου και κυρίως 

του ότι πολιτική του ΤΑΥ είναι υπέρ των ανοικτών, ανεπένδυτων διατομών, προτείνεται η 

επικαιροποίηση της μελέτης που θα περιλαμβάνει: 

• Αποκατάσταση της συνέχειας της κοίτης των ρεμάτων που συμβάλλουν από το νότο στον 

κεντρικό κλάδο με διάνοιξη ανοιχτών καναλιών ανεπένδυτης διατομών. 

• Μελέτη για την κατασκευή λίμνης κατακράτησης στα ανάντη της περιοχής που συμβάλλει 

στο κεντρικό κλάδο από το Νότο.  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ Λευκωσίας 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΗ  
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Επικαιροποίηση μελέτης και προώθηση υλοποίησης 

έργων αποκατάστασης, βελτίωσης υδραυλικής 

λειτουργίας και αύξησης της παροχετευτικότητας του 

παραπόταμου του Μέρικα για την εξασφάλιση της 

αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C03_01 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΟΧΙ 

Το μέτρο εφαρμόζεται σε εφήμερο ποτάμι. Δεν σχετίζεται με ΥΣ 

της ΟΠΥ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη  (έχει εκπονηθεί η μελέτη) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 5 400€  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μελέτη. Το κόστος περιλαμβάνει την αμοιβή για τη μελέτη 

4.5.3 Π∆ΣΚΠ C05_Ποταµός Μέρικα 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανακατασκευή οχετών και γεφυρών στην κοίτη του 

κυρίως κλάδου του π. Μέρικα για την εξασφάλιση της 

αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C05_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την ανακατασκευή/αναβάθμιση έξι (6) οχετών/γεφυρών στην κοίτη το 

κυρίως κλάδου του π. Μέρικα με βάση εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη (Μελέτη Αξιολόγησης Έξι 

Υφιστάμενων Γεφυρών στο Παλιομέτοχο και Άγιους Τριμιθιάς) που εκπονήθηκε για λογαριασμό 

της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας από το Γραφείο «Διον. Τουμαζής & Συνεργάτες» το 2009. Ο 

σχεδιασμός των έργων έγινε για παροχές 50ετίας. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ Λευκωσίας 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΔΣΚΠ C05_ ΜΕΡΙΚΑΣ  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΗ  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΟΧΙ 

Το μέτρο εφαρμόζεται σε εφήμερο ποτάμι. Δεν σχετίζεται με ΥΣ 

της ΟΠΥ. Δεν αλλάζει τη σημερινή κατάσταση 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη  (έχει εκπονηθεί η μελέτη) 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανακατασκευή οχετών και γεφυρών στην κοίτη του 

κυρίως κλάδου του π. Μέρικα για την εξασφάλιση της 

αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C05_01 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 542 000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  7 710 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το κόστος περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων. 

4.5.4 Π∆ΣΚΠ C07_Ποταµός Εισροής – Λίµνη Παραλιµνίου 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Ρύθμιση εκροών λίμνης Παραλιμνίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C07_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει :  

• Την επισκευή/εκσυγχρονισμό (π.χ. με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως) των 

υφιστάμενων υποδομών ελεγχόμενης εκκένωσης και αξιοποίησης των νερών της λίμνης 

Παραλιμνίου, και  

• Την κατάρτιση Σχεδίου ελεγχόμενης ρύθμισης των εκροών από τη λίμνη Παραλιμνίου  με 

χρήση της σήραγγας εκκένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται προστασία έναντι πλημμύρας 

100ετίας. Το Σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις που θα  προκύπτουν από τη 

μελέτη του ΤΑΥ για τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες της λίμνης Παραλιμνίου και τη 

διατήρηση των χαρακτηριστικών της. Επίσης η λίμνη αποτελεί περιοχή ενταγμένη στο 

Μητρώο Προστατευόμενων περιοχών του Αρθρου 6 της ΟΠΥ,  δεδομένου ότι αποτελεί 

Υδάτινο Σώμα το οποίο σχετίζεται με προστατευόμενα είδη και οικοτόπους. Έτσι, 

οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να διασφαλίζει την διατήρηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των υδάτων της. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ/Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Παραλιμνίου/ ΤΠ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΣΗ  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

NAI 

Ο τρόπος ρύθμισης των έργων εκκένωσης της λίμνης θα πρέπει 

να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις για τις τυποχαρακτηριστικές 

συνθήκες της λίμνης και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών 

της.  
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Ρύθμιση εκροών λίμνης Παραλιμνίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C07_01 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
54.000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

810 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το κόστος περιλαμβάνει την επισκευή/εκσυγχρονισμό του 

υφιστάμενου θυροφράγματος ελέγχου και των λοιπών 

υποδομών 

4.5.5 Π∆ΣΚΠ C10_Αρχάγγελος – Καµίτσης και Παραπόταµος 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθμιση οδικών διαβάσεων π. Αραδίππου (κλάδος C01)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C10_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθμιση οδικών διαβάσεων π. Αραδίππου (κλάδος C01)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C10_01 

Το μέτρο περιλαμβάνει την προώθηση της κατασκευής έργων αναβάθμισης των γεφυρών επί 

των οδών Μόδιστου Παντελή, Μεσολογγίου και Παύλου Μελά στον κλάδο C10_01 (π. 

Αραδίππου), με βάση τα αποτελέσματα της  εκπονηθείσας "Υδρολογικής Μελέτης των Γεφυρών 

του π. Αρχάγγελου (Αραδίππου) στην Μόδεστου Παντελή, Μεσολογγίου και πλησίον της Παύλου 

Μελά στην Αραδίππου (I.S. Works Ldt-N. Demetriou Engineering Engineers".  Τα έργα 

περιλαμβάνουν :  

(α) Γέφυρα της οδού Μόδεστου Παντελή: ανακατασκευή πτερυγότοιχου που προκαλεί στένωση 

της διατομής κατάντη του τεχνικού,  

(β) Γέφυρα της οδού Μεσολογγίου: ανακατασκευή πτερυγότοιχων γέφυρας, απομάκρυνση 

εγκάρσιας διάβασης σωλήνων κάτω από τη γέφυρα, 

(γ)  Γέφυρα της οδού Παύλου Μελά: διαπλάτυνση τεχνικού με προσθήκη ενός επιπλέον 

κιβωτίου,  

(δ) Διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές κλίσεις μεταξύ της 

γέφυρας Μεσολογγίου και της γέφυρας Παύλου Μελά. Στόχος των έργων είναι εξυπηρέτηση 

της πλημμύρας 50ετίας. 

 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔ Λάρνακας/Δήμος Αραδίππου 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΣΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΟΧΙ 

Το μέτρο εφαρμόζεται σε εφήμερο ποτάμι. Δεν σχετίζεται με 

ΥΣ της ΟΠΥ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη  (έχει εκπονηθεί η μελέτη) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
216.000 € 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθμιση οδικών διαβάσεων π. Αραδίππου (κλάδος C01)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C10_01 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1 080 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το κόστος περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών φραγμάτων Αραδίππου 

(Αρχάγγελος και Καμμίτσης) με σκοπό την ανάσχεση της 

πλημμυρικής αιχμής και την προστασία από  πλημμύρες  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C10_02 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ Προστασία (Ρύθμιση ροής) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το Έργο «Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου» προβλέπει την κατασκευή δύο φραγμάτων 

τύπου σκληρού επιχώματος (hardfill) επί των χειμάρρων Καμμίτση και Αρχαγγέλου, που 

αποτελούν τους δύο κύριους συμβάλλοντες του ποταμού Αραδίππου, χωρητικότητας 

1.000.000m3 και 250.000m3 αντίστοιχα.  

Τα φράγματα θα συγκρατούν τις πλημμυρικές ροές για προστασία των κατάντη περιοχών ενώ 

προβλέπεται η μέγιστη κατακράτηση 500 000m3 νερού για την κάλυψη μέρους των αρδευτικών 

αναγκών της περιοχής αναδασμού Αραδίππου.  

Το Έργο περιλαμβάνει επίσης και σύστημα σωληναγωγών μήκους 9 km περίπου το οποίο θα 

εξυπηρετεί την εκτροπή των υδάτων από το φράγμα Αρχαγγέλου προς το φράγμα Καμμίτση 

(στον ταμιευτήρα Αρχαγγέλου δεν θα γίνεται καμία αποθήκευση νερού και όλα τα νερά θα 

εκτρέπονται προς το φράγμα Καμμίτση μέσω συνδετήριου αγωγού) καθώς και την προσαγωγή 

των υδάτων από το φράγμα Καμμίτση προς την περιοχή αναδασμού Αραδίππου έκτασης 275 

εκταρίων. 

Τα φράγματα έχουν προταθεί από τη δεκατεία του 80, ώστε σε συνδυασμό με την κατασκευή του 

αποχετευτικού καναλιού (διάνοιξη ποταμού) Αραδίππου που έχει ολοκληρωθεί, να 

εξασφαλίζουν προστασία έναντι πλημμύρας 50ετίας. Το αποχετευτικό κανάλι κατακευάστηκε όχι 

όμως και τα φράγματα. Το ΤΑΥ έχει ολοκληρωμένη Τελική Μελέτη και Έγγραφα για την 

προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του Έργου. 

Έχει εκδοθεί θετική Περιβαλλοντική Γνωμάτευση για τα έργα. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ.  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΟΧΙ  

Επηρεάζονται ποτάμια εφήμερης ροής, τα οποία στο 

αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ δεν αποτελούν Υδάτινα Σώματα. Για τα 

έργα του μέτρου εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά 

με την προστασία του περιβάλλοντος και των υδατορεμάτων. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών φραγμάτων Αραδίππου 

(Αρχάγγελος και Καμμίτσης) με σκοπό την ανάσχεση της 

πλημμυρικής αιχμής και την προστασία από  πλημμύρες  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C10_02 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη  (έχει εκπονηθεί η μελέτη) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
12 000 000 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
60 000 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Κατασκευή. Το κόστος περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες 

απαλλοτριώσεις  

4.5.6 Π∆ΣΚΠ C11_Ποταµός Καµαρών 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Διευθέτηση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Καμαρών και 

διαχείριση ποταμού με στόχο την αντιπλημμυρική 

προστασία 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C11_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ Προστασία (Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικών Έργων για 

την προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός 

της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού. Τα έγγραφα προσφορών για την προκύρηξη 

της μελέτης έχουν ετοιμαστεί μετά από συνεργασία ΤΑΥ, Τμήματος Δημοσίων Έργων και 

Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας και η μελέτη έχει ανατεθεί από την τελευταία. 

Η μελέτη περιλαμβάνει : 

• Τον υδραυλικό υπολογισμό και τη σχεδίαση όλων των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων 

για την αναβάθμιση της παροχετευτικότητας του συστήματος απορροής των υδατορεμάτων 

και κεντρικών οχετών ομβρίων υδάτων της περιοχής ή/και έργων ανάσχεσης στα ανάντη της 

περιοχής για τη μείωση των αιχμών των πλημμυρικών ροών, με στόχο την ασφαλή 

παροχέτευση των πλημμυρικών παροχών σχεδιασμού. 

• Την εξέταση και πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απόφραξης 

του συστήματος αποστράγγισης από φερτά υλικά (καλάμια σκουπίδια κλπ). 

• Την αξιολόγηση της παροχετευτικής ικανότητας και πρόταση διορθωτικών μέτρων για το 

κατάντη τμήμα του Ποταμού/ Καναλιού από τις Καμάρες μέχρι τη θάλασσα. 

• Το σχεδιασμό  των κατάλληλων έργων για την υπερχείλιση/διαμοιρασμό των ροών που 

καταλήγουν στις Αλυκές ή στο κανάλι που εκβάλλει στη θάλασσα ώστε να διασφαλιστεί η 

προστασία του οικοσυστήματος των Αλυκών, σε συνδυασμό με την μέγιστη αντιπλημμυρική 

προστασία. Θα μελετηθεί το υδατικό ισοζύγιο του οικοσυστήματος των Αλυκών για το 

ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης των δομών και λειτουργιών του, έτσι ώστε να υπάρχει 

ισορροπία των αναγκών του βιότοπου σε νερό τόσο για την αλοφυτική βλάστηση όσο και για 

τις ανάγκες εκκόλαψης της γαρίδας που είναι η κύρια τροφή για τα φλαμίνγκο.    

• Τη διασφάλιση της προστασίας του αρχαιολογικού μνημείου των Καμάρων από τα 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Διευθέτηση και αύξηση παροχετευτικότητας π. Καμαρών και 

διαχείριση ποταμού με στόχο την αντιπλημμυρική 

προστασία 

πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους και την ελαχιστοποίηση της 

επίδρασης σε αυτό των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

Ο σχεδιασμός των έργων θα γίνει για Τ20 και Τ50 με διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων με 

ανάσχεση και μη. 

Στόχος της μελέτης είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων πλημμυρών στην περιοχή Καμαρών στη 

Λάρνακα (προστασία των οικιστικών περιοχών που πλήγηκαν πρόσφατα –Δεκέμβριος 2014- από 

τις πλημμύρες στη λεκάνη του π. Καλού Χωριού).  

Το έργο περιλαμβάνει:  

• ετοιμασία Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ), 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθ. 6(3) της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ,  

• Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για τον εντοπισμό, περιγραφή 

και αξιολόγηση των επιπτώσεων σύμφωνα με το Νόμο 140(Ι)/205 έως 2014 «Ο Περί της 

Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα Νόμοι 2005 έως 2014»,  

• καθορισμό των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό. 

Τα έργα επηρεάζονται από το πρόγραμμα έργων του ΣΑΛ Λάρνακας στην περιοχή δεδομένου ότι 

το χωμάτινο κανάλι δίπλα στις Αλυκές αποτελεί αποδέκτη των αγωγών ομβρίων της πόλης 

Λάρνακας που διαχειρίζεται το ΣΑΛ. Ήδη υπάρχει υπό κατασκευή νέο δίκτυο αποχέτευσης 

ομβρίων προς το χωμάτινο κανάλι δίπλα στις Αλυκές (κατασκευαστικό συμβόλαιο C11).  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΔ Λάρνακας/Δήμος Λάρνακας/Δήμος Αραδίππου/ΤΔΕ /ΤΑΥ 

/ΤΠ   

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΣΗ  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

Τμήμα των προτεινόμενων έργων βρίσκεται μέσα στην 

προστατευόμενη περιοχή των Αλυκών Λάρνακας  (Όρια ΦΥΣΗ 

2000 –CY6000002, CY6000006) και οι όποιες παρεμβάσεις θα 

πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία του οικοσυστήματος 

των Αλυκών σε συνδυασμό με την αντιπλημμυρική προστασία.  

Στους όρους εντολής της Σύμβασης περιλαμβάνεται η 

εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον καθώς και ΜΕΕΠ, καθώς και καθορισμός των 

αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό. 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
78.000 €  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
- 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μελέτη και Κατασκευή. Το κόστος περιλαμβάνει τη δαπάνη 

της μελέτης (και της περιβαλλοντικής και της δέουσας) 
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4.5.7 Π∆ΣΚΠ C14_Ποταµός Γερµασόγειας 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Μηχανισμός προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά και 

πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Γερμασόγειας   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PREP-C14_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Eτοιμότητα (Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση τρωτότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικασίας έγκαιρης ενημέρωσης της Δημοτικής Αρχής 

Γερμασόγειας για το ενδεχόμενο πλημμύρας στον δήμο (συνδυασμός καταιγίδας και υψηλής 

στάθμης ταμιευτήρα Γερμασόγειας) και μηχανισμού κινητοποίησης των αρμοδίων του δήμου 

για απομάκρυνση χρηστών και απαγόρευση πρόσβασης στην κεντρική κοίτη του ποταμού που 

σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης άθλησης και αναψυχής (η κοίτη του ποταμού 

στις εκβολές έχει ασφαλτοστρωθεί και έχουν γίνει και κερκίδες και χρησιμοποιείται εδώ και 

δεκαετίες για χώρος στάθμευσης και διοργάνωση εκδηλώσεων (ανθεστήρια κλπ).  

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ενημέρωση των χρηστών από τις τοπικές αρχές για το 

ρόλο και τη σημασία του χώρου αυτού στην αποστράγγιση των υδάτων του π. Γερμασόγειας 

(τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κλπ). 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜ/ΤΑΥ/Δήμος Γερμασόγειας 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπαίδευση/ενημέρωση 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΌΧΙ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(Βαθμός Απόδοσης Μέτρου) 
- 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διοικητικό Μέτρο 

4.5.8 Π∆ΣΚΠ C15_Ποταµός Βαθιάς και Παραπόταµος 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Aνάσχεση πλημμύρας ανάντη του Παραπόταμου (κλάδος 

C15_2/κεντρικός κλάδος π. Βαθιά) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C15_01 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Aνάσχεση πλημμύρας ανάντη του Παραπόταμου (κλάδος 

C15_2/κεντρικός κλάδος π. Βαθιά) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO-C15_01 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Ρύθμιση ροής) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την υλοποίηση μελέτης του ΣΑΛΑ Λεμεσού - Αμαθούντας και την 

προώθηση κατασκευής έργων για την κατάλληλη διαμόρφωση της υφιστάμενης φυσικής 

κοιλότητας  ανάσχεσης του Αγ. Αθανασίου (Υδρονομή Σύμβουλοι Μηχανικοί, Μελέτη για την 

εφαρμογή μέτρων μείωσης του κινδύνου πλημμύρας στην περιοχή του Δήμου Αγ. Αθανασίου, 

ΣΑΛΑ, 2012). Τα έργα περιλαμβάνουν:  

(α) επεμβάσεις με χωματισμούς στην επιφάνεια της λίμνης με περιμετρικά πρανή με κλίση 

1:1. Τα περιμετρικά πρανή προστατεύονται με επένδυση από συρματοκιβώτια, τόσο λόγω 

ευστάθειας όσο και έναντι διάβρωσης,  

(β) αφαίρεση της κεντρικής "νησίδας" και εκσκαφή του πυθμένα της λίμνης σε ενιαία στάθμη 

+41.50m,  

(γ) διαμόρφωση περιμετρικής λωρίδας πρασίνου στο νότιο τμήμα της λίμνης.  

Με τα έργα αυτά ο ωφέλιμος όγκος της λίμνης υπολογίζεται στα 70.000m3. O κατάντη αγωγός 

εξόδου από τη λίμνη διατηρείται ως έχει σήμερα (διάμετρος DN1000).  

Στόχος των έργων είναι η ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής και ο περιορισμός της παροχής 

αιχμής 25ετίας στον Κεντρικό Κλάδο του π. Βαθιά στο όριο της παροχετευτικότητας των 

κατάντη αγωγών ομβρίων από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Πάφου έως τη συμβολή με 

το Δυτικό Κλάδο. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΛA 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure) 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΟΧΙ 

Το μέτρο εφαρμόζεται σε εφήμερο ποτάμι. Δεν σχετίζεται με 

ΥΣ της ΟΠΥ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη  (έχει εκπονηθεί η μελέτη) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
3.338.400 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 16 692 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Κατασκευή (περιλαμβάνεται και η δαπάνη των απαιτούμενων 

απαλλοτριώσεων) 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Προστασία και διαμόρφωση κοίτης π. Βαθιά 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ PRO- C15_02 

ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΚΠ 
Προστασία (Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της επικινδυνότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή έργων προστασίας και διαμόρφωσης της κοίτης του 

κύριου κλάδου του π. Βαθιά, στο τμήμα από την εκβολή στη θάλασσα και προς τα ανάντη για 

μήκος 1.2km, μέχρι τη συμβολή του κεντρικού κλάδου του π. Βαθιά (κλάδος C15_2) σύμφωνα 

με τις εγκεκριμένες μελέτες του ΤΑΥ (Υδρονομή Σύμβουλοι Μηχανικοί, 2014). Τα έργα 

περιλαμβάνουν διευθέτηση της κοίτης του ποταμού στο τμήμα αυτό με τα εξής γενικά 

χαρακτηριστικά:  

(α) ανοικτή φυσική διατομή,  

(β) επένδυση των πρανών με συρματοκιβώτια,  

(γ) μηκοτομική εξομάλυνση με αναβαθμούς και κατά το δυνατόν ήπιες κλίσεις. Οι αναβαθμοί θα 

είναι με συρματοκιβώτια ή ογκόλιθους της τάξης του 0.50-1.0m ανά τακτά διαστήματα.  

Στόχος του έργου είναι :  

(α) η παροχέτευση με ασφάλεια της παροχής πλημμύρας περιόδου επαναφοράς τουλάχιστον 

20ετίας,  

(β) η προστασία από διάβρωση των πρανών του ποταμού και η εξασφάλιση της ασφάλειας των 

παρόχθιων κατασκευών. 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥ Λεμεσού 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΣΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΟΧΙ 

Το μέτρο εφαρμόζεται σε εφήμερο ποτάμι. Δεν σχετίζεται με 

ΥΣ της ΟΠΥ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Τα έργα υλοποιούνται από το Επαρχιακό Γραφείο του ΤΑΥ στη 

Λεμεσό 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2016 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
500 000 €  

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

2 500€  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Εθνικοί Πόροι 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατασκευή 
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4.6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ  

Το κόστος των µέτρων εκτιµήθηκε µε βάση τα ακόλουθα δεδοµένα :   

- από προϋπολογισµούς έργων που προκύπτουν από µελέτες που ήδη έχουν υλοποιηθεί 

και δόθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες  

- από στοιχεία κόστους παρόµοιων δράσεων ή/και έργων που έχουν υλοποιηθεί στο 

παρελθόν µε αναγωγές σε σηµερινές τιµές 

- από προβλέψεις διαθέσιµων κονδυλίων για ορισµένες δράσεις όπως έχουν 

προϋπολογιστεί κατά την κατάρτιση το προγράµµατος των αρµοδίων υπηρεσιών  

Τα επιµέρους κόστη των µέτρων, όπως προέκυψαν από τα παραπάνω (συµπεριλαµβάνεται 

ΦΠΑ 20%), δίνονται στα φύλλα των µέτρων. Στον Πίνακα που ακολουθεί ( 

Πίνακας 4-2) παρουσιάζεται το συνολικό κόστος των µέτρων ανά κατηγορία µέτρου και άξονα 

δράσης της ∆ιαχείρισης του Κινδύνου Πληµµύρας. 

 

Πίνακας 4-2: Αριθμός και κόστος υλοποίησης μέτρων ανά κατηγορία μέτρων και 

άξονα ΔΚΠ  

Άξονας ΔΚΠ 
Αριθμός 

μέτρων 

Προεκτιμώμενο 

κόστος (€) 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ     

Mέτρα Πρόληψης 4 18 000 

Μέτρα Προστασίας 18 1 289 600 

Μέτρα Ετοιμότητας 3 120 000 

Μέτρα Αποκατάστασης 3 36 000 

Σύνολο  28 1 463 600 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ     

Mέτρα Πρόληψης 0 0 

Μέτρα Προστασίας 8 17 733 800 

Μέτρα Ετοιμότητας 2 0 

Μέτρα Αποκατάστασης 0 0 

Σύνολο  10 17 733 800 

ΣΥΝΟΛΟ  38 19 197 400 
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5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

5.1 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

1. ∆ρ. Aνδρέας Παπασωζόµενος, Αντιπληµµυρικό Κανάλι Καµαρών – Τεχνική Έκθεση, 

Νοέµβριος 2010 

2. ∆ρ. Aνδρέας Παπασωζόµενος, Πληµµύρες-δεδοµένα και συµπεράσµατα/εισηγήσεις 

Σηµείωµα για το πρόβληµα των πληµµυρών, Ιανουάριος 2016 

3. CHANT TOPO SERVICES, Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΧΩΡΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑ, ∆εκέµβριος 2009 

4. ∆ήµος Αραδίππου, Αναγκαία Αντιπληµµυρικά Έργα στο ∆ήµο Αραδίππου, Οκτώβριος 

2015 

5. ∆ήµος Αραδίππου, Προβλήµατα Πληµµυρών, Υπόµνηµα προς Υπουργό Εσωτερικών, 

Ιανουάριος, Οκτώβριος 2015 
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Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 
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Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
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Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 
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Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

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

Σελίδα 15 

 

 



Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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ΤΑΥ 10/2014 

Πρόγραµµα Μέτρων Σ∆ΚΠ 

 



 

Λ∆Κ Σύµβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. & ECOS Μελετητική Α.Ε. 
Κοινοπραξία 

Σπαθαρικού 5, Μέσα Γειτονιά, 4004, Λεµεσός, Κύπρος 

 

 

 


