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Το ΣΔΚΠ αποτελεί ένα εργαλείο για:
τον εντοπισμό των περιοχών με τον υψηλότερο κίνδυνο
πλημμύρας, έτσι ώστε οι δημόσιες επενδύσεις να απευθύνονται
εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη (Προκαταρκτική
Αξιολόγηση‐Ανάλυση δεδομένων‐Ιστορικές πλημμύρες)
την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου πλημμύρας (Χάρτες
Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας)
την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας (Αξιολόγηση Κινδύνου)
τη διαχείριση του κινδύνου με τρόπο που να μεγιστοποιούνται
τα οφέλη στις κοινότητες και στο περιβάλλον (Ιεραρχημένο
Πρόγραμμα Μέτρων – Διαδικασία Διαβούλευσης)

Σελίδα 2

Tι είναι το ΣΔΚΠ



Τι νέο φέρνει η Οδηγία ;
– δεν διαχειριζόμαστε την «Πλημμύρα»
– διαχειριζόμαστε τον «Kίνδυνο Πλημμύρας»
«Πλημμύρα» σημαίνει η προσωρινή κάλυψη από νερό
εδάφους, το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν
καλύπτεται από νερό.
«Kίνδυνος Πλημμύρας» σημαίνει το συνδυασμό της
πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών
αρνητικών συνεπειών για:
– την ανθρώπινη υγεία,
– τις οικονομικές δραστηριότητες,
– την πολιτιστική κληρονομιά
– το περιβάλλον,
που συνδέονται με την πλημμύρα.

Σελίδα 3

Οδηγία 2007/60/ΕΚ ‐ Κίνδυνος Πλημμύρας 



Σελίδα 4

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου Πλημμύρας –
19 ΠΔΣΚΠ



Σελίδα 5

ΠΔΣΚΠ Λευκωσίας‐Λάρνακας‐Αμμοχώστου

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ

CY‐APSFR01 Πεδιαίος Από το Πολιτικό μέχρι και Δήμο Λευκωσίας

Λευκωσίας

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

CY‐APSFR04 Καλόγερος
Στρόβολος και Βιομηχανική περιοχή των 
Λατσιών

CY‐APSFR05
Μερίκας και Παραπόταμοι Κουτής 
και Κατούρης

Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς 

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

ΛάρνακαCY‐APSFR10
Αρχάγγελος‐Καμίτσης και 
Παραπόταμος

Αραδίππου‐Λιβάδεια

CY‐APSFR11 Ποταμός Καμάρων  Καμάρες Λάρνακας

CY‐APSFR07
Ποταμός εισροής και Λίμνη 
Παραλιμνίου

Παραλίμνι Αμμοχώστου



Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας – Ιστορικές 
Πλημμύρες
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας‐ 3 υδρολογικά σενάρια (Τ20, 
Τ100, Τ500): 
– έκταση πλημμύρας και όρια πλημμυρισμού
– μέγιστο βάθος νερού
Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας‐ 3 υδρολογικά σενάρια (Τ20, Τ100, 
Τ500): 
– μέγιστος αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί
– χρήσεις γης και οικονομικές δραστηριότητες που θίγονται
– ευαίσθητες υποδομές (αντλιοστάσια πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων) που κατακλύζονται
– περιοχές προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι και περιοχές δικτύου Natura

2000) που κατακλύζονται 
– εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε 

περίπτωση πλημμύρας που κατακλύζονται
Αξιολόγηση αβεβαιότητας στα αποτελέσματα των Xαρτών
Aξιολόγηση κατάστασης από επί τόπου αυτοψίες.

Σελίδα 6

Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ



ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Σελίδα 7

Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ



Επιφάνεια λεκάνης 21.2km2. Ηπιο λοφώδες‐πεδινό 
ανάγλυφο. Περιλαμβάνει :

ρ. Βαθύ (2.7km).
– Διασχίζει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που έχουν ενταχθεί στο Τοπικό Σχέδιο 

Παραλιμνίου ως αστική περιοχή, διέρχεται νότια των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του γηπέδου «Τάσος Μάρκος», διασχίζει τον οικισμό του 
Παραλιμνίου και καταλήγει στη λίμνη Παραλιμνίου

– Ανάντη τμήμα φυσική κοίτη, κατάντη τμήμα περιορίζεται σημαντικά από 
ιδοκτησίες

Λίμνη Παραλιμνίου (3.6 km2 ‐ Οικότοπος Κοινοτικής
Σημασίας).
– Εκτάσεις Δ. Παραλιμνίου, Δ. Δερύνεια και Κ. Σωτήρα
– Κλειστή κοιλότητα χωρίς φυσική έξοδο
– Εκροή νερών μέσω σήραγγας μήκους 800m (1893). Σήμερα δεν 

υπάρχουν κανόνες ρύθμισης

Oχι σημαντικές ιστορικές πλημμύρες
Σελίδα 8

ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ‐ΛΙΜΝΗ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ



Σελίδα 9

ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ‐ΛΙΜΝΗ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ



Ρ. Βαθύ: σημερινή προστασία έναντι πλημμύρας < Τ20 ετών
– υπερχείλιση κοίτης με εκτεταμένες καταλύσεις ανάντη της οδού Σταδίου 
– στην πλημμύρα  Τ100 ετών και Τ500 ετών αυξάνει το εύρος κατάκλυσης 
– τα τεχνικά οδικών διαβάσεων ανταποκρίνονται γενικά ικανοποιητικά στην

πλημμύρα 20ετίας και 100ετίας.
Λίμνη Παραλιμνίου: στην πλημμύρα 20ετίας δεν καταγράφονται
κατακλύσεις, όμως συμβαίνουν κατακλύσεις στην πλημμύρα 100ετίας και
500ετίας (θεώρηση κλειστής της σήραγγας εκτροπής)
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην πλημμύρα 20ετίας είναι μικρός (20 άτομα),
ενώ γίνεται σημαντικός στην πλημμύρα 100ετίας (210 άτομα) και ακόμα
περισσότερο της 500ετίας (550 άτομα)
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά
ούτε στις οικονομικές δραστηριότητες στις πλημμύρες Τ20 και Τ100 παρά
μόνο στην περίπτωση της πλημμύρας Τ500 όπου θίγονται εμπορικές
δραστηριότητες
Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις στο ρ. Βαθύ
ανάντη της οδού Σταδίου για την αύξηση της προστασίας – το τμήμα αυτό
δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα

Σελίδα 10

ΠΔΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ‐ΛΙΜΝΗ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ



ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σελίδα 11

Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ



Επιφάνεια λεκάνης 26km2. Ηπιο λοφώδες‐πεδινό
ανάγλυφο. Περιλαμβάνει δύο κλάδους που διασχίζουν
τον οικισμό Ορμήδειας :

Κύριος κλάδος, μήκους 4.5 km:
– από Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου μέχρι κόλπο Δεκέλειας
– 330m από την αρχή υπάρχει αναβαθμός, ύψους 7.00m, που 

ανακόπτει τη ροή του ρέματος. 
– Για 2km όχι διαμορφωμένη κοίτη. Στη συνέχεια ανοικτή ορθογωνική 

διατομή από σκυρόδεμα (πλάτους πυθμένα 10m). Παρεμβάλλονται 
δύο κλειστά τμήματα

Δευτερεύων κλάδος, μήκους 0.54 km
• Ξεκινά από εμπλουτιστικό φράγμα Βάταινας (100 000m3) και εκβάλει στον κύριο

κλάδο, 2.4km περίπου ανάντη της εκβολής
• Αρχικό κομμάτι χωμάτινη τάφρος, εντός οικισμού διευθετημένα κλειστά τμήματα

Καταγράφονται ιστορικές πλημμύρες

Σελίδα 12

ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ



Σελίδα 13

ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

Φράγμα Βάταινας



Ο βαθμός προστασίας μικρότερος της Τ 20 ετών: 
– 11 οδικές διαβάσεις + παραλιακή λεωφόρος υπερχειλίζουν 
– τα κλειστά τμήματα δεν επαρκούν
Αποτελέσματα με δυσμενή θεώρηση ότι οι ανάντη ταμιευτήρες 
Ξυλοτύμπου και Βάταινας είναι πλήρεις και δεν κάνουν 
ανάσχεση
Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια: 
– κατακλύζονται ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο 

ορόφους) 
– o δυνητικά συνολικός πληθυσμός που θίγεται είναι 140 άτομα στο

σενάριο Τ20, 290 άτομα στο σενάριο Τ100 και 330 άτομα στο σενάριο
Τ500

– κατακλύζεται ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λάρνακα με το 
Παραλίμνι καθώς και τοπικοί oδοί του οικισμού Ορμήδεια 

– δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πολιτιστική 
κληρονομιά ούτε στις οικονομικές δραστηριότητες πλην 
περιορισμένες στη γεωργία (καλλιέργειες σιτηρών και ελιές)

Σελίδα 14

ΠΔΣΚΠ C09_ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ



Επιφάνεια λεκάνης 98km2. Ανάγλυφο λοφώδες‐πεδινό. Αναπτύσσονται
δύο κύρια υδατορεύματα, ο π. Αραδίππου στα δυτικά και ο π.
Αβδελερρού (Παραπόταμος) στα ανατολικά. Συναντιώνται 400m ανάντη
της εκβολής στη θάλασσα:

π. Αραδίππου (7.8km):
– ξεκινά από αυτοκινητόδρομο Λάρνακα‐Λεμεσός και εκβάλει στον κόλπο της
Λάρνακας
–διέρχεται βόρεια του οικισμού Αραδίππου και διασχίζει τον οικισμό Λιβάδια
–σαφής διαμορφωμένη διατομή, μη διευθετημένη στα πρώτα 2.6km, ανοιχτή
διευθετημένη στο υπόλοιπο τμήμα.
–διαβάσεις ανά 200m στον οικισμό Λιβάδια

π. Παραπόταμος (2.7km):
–ξεκινά από αυτοκινητόδρομο Λάρνακα‐ Λεμεσός και συμβάλει στον π. Αραδίππου
–διασχίζει τον οικισμό Λιβάδια
–ανάντη υπάρχει το εμπλουτιστικό φράγμα Παρθενίτης (90.000m3)
–διατομή χωμάτινου ανοικτού καναλιού

Σοβαρές ιστορικές πλημμύρες

Σελίδα 15

ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ‐ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ



Σελίδα 16

ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ‐ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ



π. Αραδίππου, βαθμός προστασίας μικρότερος της Τ 20 ετών: 
– Προβλήματα κυρίως στο μη διευθετημένο τμήμα ανάντη της γέφυρας επί της Παύλου 

Μελά 
– Προβληματικά σημεία και στο υπόλοιπο τμήμα (ανοικτά τμήματα)
– Κύριο πρόβλημα η ανεπαρκής παροχετευτικότητα των οδικών διαβάσεων, κυρίως μέσα 

στον οικισμό Λιβάδια (7 οδικές διαβάσεις υπερχειλίζουν)
π. Παραπόταμος, ικανοποιητική προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας
Εκτεταμένες υπερχειλίσεις στην πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας και στους
δύο κλάδους
Αποτελέσματα με δυσμενή θεώρηση ότι ο ταμιευτήρας Παρθενίτη δεν κάνει
ανάσχεση
Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια θίγονται: 
– ζώνες κατοικίας (περιοχές με μονοκατοικίες μέχρι δύο ορόφων), γεωργική γη και

εμπορικές/βιομηχανικές δραστηριότητες
– o πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 30 άτομα στο σενάριο Τ20, 330 άτομα στο

σενάριο Τ100 και 820 άτομα στο σενάριο Τ500
– πέρα του τοπικού οδικού δικτύου των οικισμών Αραδίππου και Λιβάδια, στην πλημμύρα

100ετίας και 500ετίας, κατακλύζεται και ο αυτοκινητόδρομος Λάρνακα‐Παραλίμνι
– δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά
– στην πλημμύρα 500ετίας υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατακλύζεται ο χώρος

αποθήκευσης πετρελαιοειδών εγκαταστάσεων κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακα‐
Παραλίμνι (προγραμματίζεται η μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων)

Σελίδα 17

ΠΔΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ‐ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ



Eπιφάνεια λεκάνης 60km2. Ανάγλυφο λοφώδες‐πεδινό
Μήκος 6.7km, από οικισμό Αραδίππου μέχρι τη θάλασσα στο ύψος
του Ψαρολίμανου.
Διέρχεται βόρεια του Κυβερνητικού Οικισμού Ζήνωνος, διασχίζει
το μνημείο των Καμαρών και την πόλη της Λάρνακας, βόρεια της
λίμνης Αλυκές.
Η διατομή διαμορφώνεται: 

– ανοικτή στο πλήρες μήκος 
– φυσική με έντονη βλάστηση στα πρώτα 1.6km. Tοπικός περιορισμός κοίτης 

από ιδιοκτησίες
– ορθογωνικό κανάλι κατάντη μέχρι Καμάρες (κανάλι που κατασκευάστηκε 

κατά την ανέγερση των Προσφυγικών Οικισμών Ζήνων και Καμάρες) 
– χωμάτινο κανάλι μικρότερης διατομής κατά μήκος των Αλυκών. Στο τμήμα 

αυτό συμβαίνει υπερχείλιση της ροής προς τη λίμνη
– τραπεζοειδής τάφρος και ορθογωνικό κανάλι κατάντη. Σήμερα η ροή 

διακόπτεται με ανάχωμα και δεν καταλήγει στη θάλασσα
Σοβαρά πρόσφατα πλημμυρικά συμβάντα (2014)

Σελίδα 18

ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ
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ΠΔΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ



H υφιστάμενη διατομή (διευθετημένο και μη διευθετημένο
τμήμα) ανάντη της λεωφόρου Λεμεσού δεν επαρκεί για την
παροχέτευση της πλημμύρας 20ετίας. Εκτεταμένες
υπερχειλίσεις, οι οδικές διαβάσεις κατακλύζονται
κατά μήκος των Αλυκών, λόγω των υπερχειλίσεων προς στις
Αλυκές, ικανοποιητική εικόνα για Τ20.
Για Τ100 και Τ500 εικόνα σαφώς δυσμενέστερη, κυρίως ανάντη
της λ. Λεμεσού. Στο υπόλοιπο τμήμα η εικόνα δεν
διαφοροποιείται ουσιαστικά (η επί πλέον ποσότητα νερού
φαίνεται ότι υπερχειλίζει και αποθηκεύεται με επιτυχία στις
Αλυκές)
Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται θίγονται:
– ζώνες κατοικίας (διώροφα και τριώροφα κτίσματα και σε περιορισμένη

έκταση και τετραώροφα)
– o πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 270 άτομα στο σενάριο Τ20, 520

άτομα στο σενάριο Τ100 και 660 άτομα στο σενάριο Τ500
– τοπικές οδοί και διάβαση λεωφόρου Λεμεσού, στο ύψος του υδραγωγείου

Καμαρών
– το μνημείο των Καμαρών
– μεγάλο μέρος των κατακλυζόμενων εκτάσεων, κατά μήκος της Αλυκής,

αποτελούν ζώνη προστασίας που λειτουργεί προστατευτικά Σελίδα 20
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