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Σελίδα 1 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί επί µέρους αντικείµενο της ∆ραστηριότητας 4 

“Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των 

Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ)” της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού της Κύπρου. 

Ειδικότερα, η παρούσα έκθεση αποτελεί το Παραδοτέο της ∆ραστηριότητας 4.4 “Καταγραφή 

Αρχών/Φορέων/Οργανισµών/ Κοινωνικών Οµάδων” και περιλαµβάνει : 

(α) Καταγραφή όλοι των φορέων (αρχές, φορείς, οργανισµοί), που σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εµπλέκονται σε θέµατα διαχείρισης των κινδύνων 

πληµµύρας και περιγραφή των αρµοδιοτήτων, των υποχρεώσεων, του ρόλου, της 

εµπλοκής και της δράσης των εν λόγω αρχών/φορέων/οργανισµών. 

(β) Καταγραφή των επηρεαζόµενων τοπικών αρχών, κρατικών υπηρεσιών, οργανισµών 

δηµόσιου δικαίου και κοινωνικών οµάδων, από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις 

αποφάσεις που λαµβάνονται σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας, µε 

παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζονται και των συµφερόντων τους που 

διακυβεύονται. 

Για κάθε φορέα που εµπλέκεται στη διαχείριση των κινδύνων πληµµµύρας δίδονται τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

− Aρµοδιότητες και υποχρεώσεις φορέα σε σχέση µε τη διαχείριση των κινδύνων 

πληµµύρας 

− Νοµοθετικό Πλαίσιο : δίνεται η νοµοθεσία που καθορίζει τις αρµοδιότητες και τις 

υποχρεώσεις του φορέα 

− Περιοχή αρµοδιότητας φορέα. ∆ίνεται η περιοχή αρµοδιότητας του φορέα (εθνικό, 

επαρχιακό, τοπικό επίπεδο)  

− Ρόλος στη ∆ΚΠ : δίνεται ο ρόλος του φορέα στη διαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας. 

Συγκεκριµένα διακρίνονται τρεις κατηγορίες ρόλων:  

• Εκτελεστικός :ο φορέας εµπλέκεται στην υλοποίηση και εφαρµογή δράσης για τη 

διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας 

• Συντονιστικός : ο φορέας εµπλέκεται στο συντονισµό δράσεων που υλοποιούν άλλοι 

φορείς για τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας 

• Υποστηρικτικός : o φορέας δεν εµπλέκεται άµεσα στη διαχείριση των κινδύνων 

πληµµύρας αλλά εµπλέκεται είτε συµβουλευτικά στην υποστήριξη τέτοιων δράσεων 

είτε ελεγκτικά στην αδειοδότηση των δράσεων  

− Εµπλοκή στη ∆ΚΠ : αφορά στην πτυχή της διαχείρισης του κινδύνου πληµµύρας που 

καλύπτει ο φορέας (πρόληψη, προστασία, ετοιµότητα, αντιµετώπιση) 
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− ∆ράση στη ∆ΚΠ : δίδονται πληροφορίες για τη δράση του φορέα στη διαχείριση των 

κινδύνων πληµµύρας ανάλογα µε τον τοµέα εµπλοκής του. 

− Ιστοσελίδα : δίνεται η επίσηµη ιστοσελίδα του φορέας  

− Στοιχεία Επικοινωνίας φορέα : (Ταχυδροµική ∆/νση, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, 

Τηλέφωνο / Φαξ) 

− Υπεύθυνος φορέα / Τίτλος Θέσης Υπευθύνου 

 

 

 

.
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SUMMARY 

This report is part of the Activity 4 "Preparatory Actions / Actions for the preparation of the 

Flood Risk Management Plan (FRMP). In particular, the present report is the deliverable of 

the Activity 4.4 “Recording Authorities / Agencies / Organizations / Social Groups”. It includes: 

(a) Recording of all actors (authorities, institutions, organizations), which according to the 

legislation of the Republic of Cyprus are involved in flood risk management and 

description of their responsibilities, obligations, role, involvement and actions. 

 (b) Recording of local authorities, public services and corporations and social groups that 

are affected by the decision-making process and the decisions taken on flood risk 

management and description of the way they are affected. 

For each authority involved in flood risk management the following information is presented: 

− Description and main responsibilities of the competent authorities, in relation to flood risk 

management 

− Legislation: legal basis setting the main competences and responsibilities of the 

authorities  

− Area of responsibility (national, regional or local level) of the authority 

− Role in FRM: information on the role of each authority in the management of flood risks is 

presented. Specifically three types of roles are distinguished: 

• Executive  : the authority is involved in the development and implementation of 

actions for flood risk management 

• Coordination: the authority is involved in coordinating the activities carried out by 

other authorities responsible for the management of flood risks 

• Supporting : the authority is not directly involved in the management of flood risks, 

but either participates as advisor by supporting such actions or as controller by 

licensing such actions. 

− Involvement in FRM: the aspect of flood risk management that is covered by the authority 

(prevention, protection, preparedness, recovery) is presented 

− Action in FRM: informations on the activity of the authority and of the engagement area is 

presented  

− Website: the official website of the authority is presented 

− Contact data : (Postal Address, Email, Telephone, Fax) 

− Contact person / title and position 
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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 
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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 ΕΚ 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 
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− ∆ραστηριότητα 3: Αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της Ξηρασίας  

− ∆ραστηριότητα 4: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σ∆ΚΠ 

− ∆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 4 

“Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σ∆ΚΠ”. Η ∆ραστηριότητας 4 

περιλαµβάνει αναλυτικότερα 4 επί µέρους δραστηριότητες :   

4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών Επικινδυνότητας 

και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας. 

4.2: Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, των υφιστάµενων συνθηκών και των 

επιπτώσεων από πληµµύρες για τις περιοχές σηµαντικού δυνητικού κινδύνου 

πληµµύρας.  

4.3: Καθορισµός κατάλληλων στόχων για διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. 

4.4: Καταγραφή των αρχών/φορέων/οργανισµών/ κοινωνικών οµάδων  που εµπλέκονται 

στην, ή επηρεάζονται από τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το παραδοτέο της δραστηριότητας 4.4 και περιλαµβάνει :  

α)  Καταγραφή των αρχών/φορέων/οργανισµών που εµπλέκονται σε θέµατα διαχείρισης 

των κινδύνων πληµµύρας και αφορούν την πρόληψη, την προστασία και την ετοιµότητα, 

συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων πληµµυρών και των συστηµάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης. 

β) Περιγραφή των αρµοδιοτήτων, των υποχρεώσεων, του ρόλου, της εµπλοκής και της 

δράσης των εν λόγω αρχών/φορέων/οργανισµών. 

γ) Καταγραφή των επηρεαζόµενων τοπικών αρχών, κρατικών υπηρεσιών, οργανισµών 

δηµόσιου δικαίου και κοινωνικών οµάδων, τον τρόπο που επηρεάζονται και ποια  

συµφέροντά τους διακυβεύονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις αποφάσεις 

σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. 
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1.4 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, 
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− Παναγιώτης Βλάχος, Οικονοµολόγος µε Μ.Sc. στην Περιφερειακή ανάπτυξη, 

− 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  

Οι εναρµονιστικοί νόµοι καθορίζουν 3 στάδια εφαρµογής:  

Στάδιο 1: 

α) Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) που βασίζεται σε 

αξιολόγηση των ιστορικών πληµµυρών, εκτίµηση της πιθανότητας µελλοντικών 

πληµµυρών και αποτίµηση των δυνητικών επιπτώσεών τους. 

Το ΤΑΥ, µε την από 20/01/2011 Σύµβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), έχει εκπονήσει την 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) 

β) Καθορισµός Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας (Π∆ΣΚΠ). Οι 

Π∆ΣΚΠ αφορούν σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο 

µέλλον σηµαντικοί κίνδυνοι πληµµύρας. 

Το ΤΑΥ, µε την από 20/01/2011 Σύµβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), έχει καθορίσει 19 Π∆ΣΚΠ. 

Οι περιοχές ορίζονται ως τµήµατα ποταµών. 

Στάδιο 2: 

Για τις Π∆ΣΚΠ καταρτίζονται Χάρτες:  

− Eπικινδυνότητας Πληµµύρας µε την έκταση και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της 

πληµµύρας για τρεις διαφορετικές πιθανότητες πληµµύρας (χαµηλή, µέση και υψηλή),  

− Κινδύνων Πληµµύρας µε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες στον πληθυσµό, τις 

οικονοµικές δραστηριότητες, την Πολιτιστική Κληρονοµιά και το Περιβάλλον για τρία 

υδρολογικά σενάρια (πληµµύρες χαµηλής, µέσης και υψηλής πιθανότητας εµφάνισης). 

Το ΤΑΥ, µε την από 3/09/2012 Σύµβαση (ΤΑΥ 1/2012), έχει καταρτίσει του απαιτούµενους 

χάρτες για τις 19 Π∆ΣΚΠ. 

Στάδιο 3: Κατάρτιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κίνδυνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) για τις Π∆ΣΚΠ.  

Η κατάρτιση του Σ∆ΚΠ σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις 19 Π∆ΣΚΠ αποτελεί αντικείµενο της 

παρούσας σύµβασης. 

2.1.3 Η ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας  

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 (Άρθρο 8(1)). 

3. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας λαµβάνει υπόψη:  
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(α) το κόστος και τα οφέλη,  

(β) την έκταση της πληµµύρας,  

(γ) τους ποταµούς, διόδους και περιοχές αποστράγγισης των πληµµυρών µε δυνατότητα 

συγκράτησης των πληµµυρών, όπως οι φυσικές πληµµυρικές περιοχές,  

(δ) τους περιβαλλοντικούς στόχους του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων 

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

(ε) τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων 

(στ) τον χωροταξικό σχεδιασµό  

(ζ) τη χρήση της γης  

(η) τη διαφύλαξη της φύσης· 

(θ) τη ναυσιπλοΐα και 

 (ι) τις λιµενικές υποδοµές  

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

των κινδύνων πληµµύρας και εστιάζεται στην (Άρθρο 8(4)):  

• Πρόληψη 

• Προστασία  

• Ετοιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων πληµµυρών και των 

συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης. 

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. 

Σύµφωνα µε τα Κατευθηντήρια Κείµενα της Κοινής Στρατηγικής για την εφαρµογή της 

Οδηγίας (Common Implementation Strategy):  

• η Πρόληψη περιλαµβάνει µέτρα και δράσεις για την αποφυγή ή/και τη µείωση των 

επιπτώσεων από τις πληµµύρες όπως αποµάκρυνση ευάλωτων χρήσεων από τις 

ευαίσθητες σε πληµµύρα περιοχές, υιοθέτηση πρακτικών για τον περιορισµό των 

επιπτώσεων σε συνθήκες πληµµύρας, µέτρα για την καλύτερη εκτίµηση του 

πληµµυρικού κινδύνου κλπ. 

• Η Προστασία περιλαµβάνει µέτρα για τη αποµείωση ή/και τη ρύθµιση των 

πληµµυρικών ροών (έργα ανάσχεσης πληµµυρικής αιχµής, µείωσης επιφανειακής 

απορροής, ρύθµισης της ροής των υδάτων, αντιπληµµυρικά έργα, δράσεις 

συντήρησης υποδοµών αντιπληµµυρικής προστασίας,  κλπ). 

• Η Ετοιµότητα περιλαµβάνει µέτρα έγκαιρης προειδοποίησης, βελτίωσης ετοιµότητας 

δηµόσιων φορέων, αναβάθµισης σχεδιασµού έκτακτης ανταπόκρισης σε 

πληµµυρικά γεγονόντα, ευαισθητοποίησης και αύξησης της ετοιµότητας του κοινού 

σε πληµµυρικά γεγονόντα, κλπ.΄ 
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• Η Αποκατάσταση περιλαµβάνει µέτρα και δράσεις ατοµικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης µετά την πληµµύρα, όπως δραστηριότητες 

καθαρισµού και αποκατάστασης κτιρίων και εγκαταστάσεων, δράσεις υποστήριξης 

της σωµατικής και ψυχικής υγείας των πολιών, οικονοµική βοήθεια έναντι φυσικών 

καταστροφών, κλπ. 

5. 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.  

6. 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. 

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 2-1).  

Πίνακας 2-1: Άξονες ∆ράσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

Άξονας 
∆ράσης ∆ΚΠ 

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 

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

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

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

Πηγή : CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 
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2.2 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))  
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− το κοινό σύστηµα περιβαλλοντικής πληροφορίας (Shared Environmental Information 

Systems (SEIS)).  

− 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). 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

3.1 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

3.1.1 Γενικά 

Για την αναγνώριση των φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση του κινδύνου πληµµύρας 

ακολουθήθηκε η παρακάτω µεθοδολογία :  

1. Καταγράφηκε το βασικό πλαίσιο της ∆ιοικητικής ∆οµής της Κύπρου 

2. Με βάση τα προβλεπόµενα στους εναρµονιστικούς περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και 

Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας Νόµους του 2010 και 2012 :  

• καταγράφηκαν οι αρµόδιοι φορείς για την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην 

Κύπρο (ΤΑΥ Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και 

Υπουργείο Εσωτερικών) και  

• προσδιορίστηκαν οι ρόλοι και η εµπλοκή τους στη ∆ιαχείριση του Κινδύνου 

Πληµµύρας. 

3. Αναλύθηκαν οι πτυχές της ∆ιαχείρισης του Κινδύνου Πληµµύρας µε βάση τα 

προβλεπόµενα στη Οδηγία 2007/60/ΕΚ και τα Κατευθυντήρια Κείµενα της Κοινής 

Στρατηγικής (Common Implementation Strategy) για την εφαρµογή της Οδηγίας και 

αναγνωρίστηκαν οι κατηγορίες φορέων που εµπλέκονται στη ∆ιαχείριση του Κινδύνου 

Πληµµύρας (π.χ. φορείς που εµπλέκονται στον καθορισµό των χρήσεων γης). 

4. Μελετήθηκαν η ισχύουσα νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, που καθορίζουν τις 

αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων, και οι εφαρµοζόµενες πρακτικές και  

• αναγνωρίστηκαν οι φορείς που εµπλέκονται στη ∆ιαχείριση του Κινδύνου Πληµµύρας 

• καταγράφηκαν οι αρµοδιότητές τους όπως ισχύουν σήµερα, ο ρόλος, η εµπλοκή τους 

και η δράση τους στη ∆ιαχείριση του Κινδύνου Πληµµύρα 

Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν : 

(α) από το διαδίκτυο, από τις επίσηµες ιστοσελίδες των φορέων  

(β) από τη διαδικτυακή υπηρεσία του Παγκυπρίου ∆ικηγορικού Συλλόγου, “Kυπριακή Πηγή 

Νοµικής Πληροφόρησης” (http://www.cylaw.org/), που προσφέρει ελεύθερη και µη 

κερδοσκοπική πρόσβαση στις κυπριακές και σε διεθνείς πηγές δικαίου 

(γ) από πληροφορίες και στοιχεία που διέθεσαν οι ίδιοι οι φορείς. 
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3.1.2 Ανάλυση ∆ιαχείρισης Κινδύνου Πληµµύρας και 
προσδιορισµός κατηγοριών φορέων που εµπλέκονται 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. παρ. 2.1.3), σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ 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. Έτσι η 

διαχείριση του κινδύνου πληµµύρας περιλαµβάνει:  

− διαχείριση της πιθανότητας να λάβει χώρα πληµµύρα2 και  

− διαχείριση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, 

την πολιτιστική κληρονοµιά και τις οικονοµικές δραστηριότητες που υπάρχουν όταν 

συµβεί η πληµµύρα 

και καλύπει όλες τις πτυχές της διαχείρισης εστιάζοντας στην Πρόληψη την Προστασία και την 

Ετοιµότητα όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 2.1.3. 

Κατηγορίες φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση της πιθανότητας να λάβει χώρα 

πληµµύρα 

Η πληµµύρα είναι ένα φυσικό φαινόµενο το οποίο είναι αδύνατον να προληφθεί. Καθορίζεται 

από τη βροχόπτωση (που δεν µπορεί να ελεγχθεί µπορεί όµως να προβλεφθεί) και από την 

απορροή που επηρεάζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (αλλαγή χρήσεων γης, 

παρεµβάσεις στις οδούς αποστράγγισης κλπ).  

Κατηγορίες φορέων που σχετίζονται µε τα παραπάνω είναι αυτοί που σχετίζονται µε:  

− διαχείριση και επεξεργασία βροχοµετρικών δεδοµένων, 

− διαχείριση και προστασία δασών (επίπεδο λεκάνης απορροής) 

− διαχείριση και προστασία των εδαφών (επίπεδο λεκάνης απορροής) 

− καθορισµός γεωργικών πρακτικών (π.χ. τρόπος άρωσης και διάταξης των χωραφιών)  

− καθορισµό χρήσεων γης (επίπεδο λεκάνης απορροής) 

− καθαρισµό, συντήρηση και αστυνόµευση ρεµάτων (επίπεδο ρέµατος) 

− καθαρισµό και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης οµβίων υδάτων 

− µελέτη και κατασκευή υδραυλικών έργων ανάσχεσης απορροών (επίπεδο λεκάνης 

απορροής 

− µελέτη και κατασκευή υδραυλικών έργων διευθέτησης ρεµάτων και αντιπληµµυρικής 

προστασίας (επίπεδο ρέµατος) 

− µελέτη και κατασκευή έργων αποχέτευσης οµβρίων 

                                                      
2 Σύµφωνα µε τον εναρµονιστικό περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων 
Πληµµύρας Νόµο του 2010 «πληµµύρα» σηµαίνει την προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το 
οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό και περιλαµβάνει πληµµύρες από 
ποτάµια, ορεινούς χείµαρρους, αστοχία φράγµατος, εφήµερα ρεύµατα της Μεσογείου και πληµµύρες 
από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πληµµύρες από συστήµατα 
αποχέτευσης, όπως αυτές ορίζονται στον Τροποποιητικό Νόµο Ν. 153(Ι)/2012. 
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Οι παραπάνω κατηγορίες φορέων σχετίζονται µε δράσεις και µέτρα προστασίας από την 

πληµµύρα, έτσι όπως αυτή ορίζεται στο κατευθυντήριο κείµενο 29 της ΕΕ. 

Κατηγορίες φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση των δυνητικών αρνητικών 

συνεπειών από τις πληµµύρες 

Οι συνέπειες από την πληµµύρα εξαρτώνται από δύο παράγοντες :  

− από το βαθµό έκθεσης των διαφόρων δραστηριοτήτων στην πληµµύρα που σχετίζεται µε 

την οριζοντιογραφική και υψοµετρική θέση τους (που βρίσκονται σε σχέση µε τη ζώνη 

πληµµύρας – επιφάνεια κατάκλυσης, βάθος και ταχύτητα νερού- και σε τι ύψος 

βρίσκονται από τη στάθµη του εδάφους) 

− από το πόσο ευάλωτη είναι η κάθε δραστηριότητα στην πληµµύρα (π.χ. κατοικίες µε 

υπόγεια είναι πιο ευάλωτες από κατοικίες χωρίς υπόγειους χώρους). 

Κατηγορίες φορέων που σχετίζονται µε τα παραπάνω είναι αυτοί που σχετίζονται µε:  

− πρόγνωση καιρού και έκδοση έκτακτων δελτίων καιρού 

− σχεδιασµό συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης 

− χωροταξικό σχεδιασµό και καθορισµό χρήσεων γης  

− πολεοδοµική ανάπτυξη και  καθορισµό όρων δόµησης, 

− σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής ανάπτυξης  

− έκδοση οικοδοµικών αδειών, αδειοδοτήσεις κατασκευών και δραστηριοτήτων  

− κατάρτιση σχεδίων δράσης για την αντιµετώπιση έκτακτων συνθηκών  

− διάσωση και παροχή συνδροµής στους πολίτες 

− καθορισµό και απονοµή οικονοµικών αποζηµιώσεων και οικονοµικής βοήθειας στου 

πληγέντες 

− ασφάλιση κατοίκων και περιουσιών 

− ενηµέρωση του κοινού για τους κινδύνους πληµµύρας  

Οι παραπάνω κατηγορίες φορέων σχετίζονται µε δράσεις και µέτρα Πρόληψης, Ετοιµότητας 

και Αποκατάστασης, έτσι όπως αυτά ορίζεται στο κατευθυντήριο κείµενο 29 της ΕΕ (βλ. παρ. 

2.1.3). 

3.2 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για την αναγνώριση των φορέων και οµάδων που επηρεάζονται από τη διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων και τις αποφάσεις που σχετίζονται µε τη διαχείριση του κινδύνου πληµµύρας : 

− αναλύθηκαν οι βασικές πτυχές της Οδηγίας που παρουσιάζονται στον Πίνακα της σελ. 2-

9 (Πίνακας 2-1), 
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− εξετάστηκε η επίδραση των αποφάσεων που προκύπτουν από τις παραπάνω πτυχές σε 

κατηγορίες παραγωγικών ή/και κοινωνικών δραστηριοτήτων, και   

− αναγνωρίστηκαν οι κατηγορίες φορέων (τοπικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες, οργανισµοί 

δηµοσίου δικαίου, µη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές οµάδες) που σχετίζονται µε 

τις παραπάνω δραστηριότητες.  

 



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

Σελίδα 4-16 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.4 : Καταγραφή Αρµόδιων Αρχών/Φορέων/Οργανισµών/ΚΟ  

 

4. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ  

4.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Oι κυβερνητικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο υλοποιούνται µέσω 11 Υπουργείων :  

− Υπουργείο Εξωτερικών: Είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις του κράτους µε τις άλλες χώρες, 

για τις διάφορες συµβάσεις µε άλλα κράτη και γενικά για την εξωτερική πολιτική της 

χώρας 

− Υπουργείο Εσωτερικών: Φροντίζει για τις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους γενικά, για 

τον τρόπο εσωτερικής διοίκησης και εποπτεύει τα όργανα αυτοδιοίκησης. Είναι επίσης 

υπεύθυνο για τη διοργάνωση εκλογών και για τα θέµατα προσφύγων 

− Υπουργείο Άµυνας: Φροντίζει για την ασφάλεια από κάθε εξωτερική απειλή και την 

οργάνωση της άµυνας 

− Υπουργείο Οικονοµικών: ∆ιαχειρίζεται τα οικονοµικά του κράτους. Καταρτίζει τον 

προϋπολογισµό, κατανέµει και εισπράττει τους φόρους, εγκρίνει τις αυξήσεις µισθών και 

διενεργεί γενικά όλες τις εισπράξεις και πληρωµές του κράτους. 

− Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως: Εποπτεύει την απονοµή 

δικαιοσύνης,φροντίζει για την καλή λειτουργία των δικαστηρίων και των φυλακών, 

εργάζεται για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και είναι υπεύθυνο για την 

εσωτερική ασφάλεια και τάξη. 

− Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού: Είναι υπεύθυνο για τη µόρφωση των πολιτών, την 

οργάνωση και λειτουργία όλων των βαθµίδων της εκπαίδευση και γενικά την ανάπτυξη 

των τεχνών και των γραµµάτων. 

− Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Ασχολείται µε τα εργατικά 

θέµατα, τις κοινωνικές ασφαλίσεις και υπηρεσίες και τα σχέδια συντάξεων. 

− Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Φροντίζει για την 

προαγωγή της γεωργικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας και την προστασία και 

διαχείριση των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων, και την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος 

− Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων: Ασχολείται µε θέµατα που έχουν σχέση µε τις 

συγκοινωνίες (δρόµοι, οργάνωση, µεταφορές, άδειες αυτοκινήτων), τις επικοινωνίες και 

την εκτέλεση συναφών έργων (αεροδρόµια, λιµάνια, υδατοφράκτες κλπ). Επίσης είναι 

υπεύθυνο για τη διαφύλαξη και συντήρηση αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων. 

− Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού: Είναι υπεύθυνο για το εσωτερικό 

και εξωτερικό εµπόριο, τη διοργάνωση και συµµετοχή του κράτους σε εκθέσεις 
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προϊόντων, την οργάνωση της βιοµηχανίας, την επίβλεψη των εργοστασίων και των 

βιοτεχνιών, τη συνεργατική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τουρισµού 

− Υπουργείο Υγείας: Φροντίζει για τη δηµόσια υγεία και γενικά την ιατρική περίθαλψη µε 

την οργάνωση νοσοκοµείων, την περιστολή επιδηµικών ασθενειών, κα. 

Εκτός από τα 11 Υπουργεία στο δηµόσιο τοµέα λειτουργούν και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, 

που δεν υπάγονται σε Υπουργεία (όπως π.χ. η Νοµική Υπηρεσία, η Ελεγκτική Υπηρεσία, 

κ.ά.), υπάρχουν επίσης και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες που ιδρύθηκαν µε νόµο συνήθως για 

σκοπούς εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Η αποκέντρωση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο 

επιτυγχάνεται µέσω της λειτουργίας Επαρχιακών Γραφείων. Τµήµατα/ Υπηρεσίες των 

Υπουργείων όπως, π.χ. το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τµήµα Γεωργίας και οι 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (κάτω από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος), το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και το Τµήµα Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας (κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών), το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων και οι 

Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες (κάτω από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων), το 

Τµήµα Εργασίας, το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 

(κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), λειτουργούν γραφεία στις 

επαρχίες του νησιού, ώστε να διευκολύνεται η προσφορά υπηρεσιών στο κοινό. 

Επιπρόσθετα, στις επαρχίες λειτουργούν και οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, οι οποίες 

προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στο κοινό και συντονίζουν τις δραστηριότητες των 

Κυβερνητικών Τµηµάτων σε επαρχιακό επίπεδο µε στόχο την προώθηση διάφορων 

αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

Σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχουν δύο µορφές αρχών, και συγκεκριµένα τα 

∆ηµοτικά και τα Κοινοτικά Συµβούλια, τα οποία εµπλέκονται στη διαδικασία 

προγραµµατισµού και εφαρµογής αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων. Η λειτουργία και 

οι αρµοδιότητες των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων καθορίζονται στην οικεία 

νοµοθεσία. Στην Κύπρο υπάρχουν σήµερα οι 34 ∆ήµοι κάποιοι από τους οποίους είναι 

κατεχόµενοι. 

Τέλος υπάρχουν οι Ηµικρατικοί Οργανισµοί (οργανισµοί κοινής ωφελείας) για εξυπηρέτηση 

σκοπών δηµόσιας ωφέλειας η σύσταση, οι αρµοδιότητες και η λειτουργία των οποίων 

καθορίζεται µε νόµο (π.χ. Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου, Κυπριακός Οργανισµός Αναπτύξεως 

Γης). Οι Ηµικρατικοί Οργανισµοί λειτουργούν µε περισσότερη αυτονοµία και ευελιξία, καθότι 

διοικούνται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου διορίζονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο. Το προσωπικό των εν λόγω Οργανισµών διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

τους, βάσει των θέσεων και των µισθοδοτικών κλιµάκων που περιλαµβάνονται στον ετήσιο 

Προϋπολογισµό τους που συνήθως εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων. Στον Πίνακα της σελίδας 2-9 (Πίνακας 4-1) δίδονται οι οργανισµοί, τα 

συµβούλια και τα ιδρύµατα που λειτουργούν στην Κύπρο για εξυπηρέτηση σκοπών δηµόσιας 

ωφελείας.  
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Το παραπάνω σύστηµα διοίκησης δεν συµπεριλαµβάνει τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, οι 

οποίες θεωρούνται κυρίαρχο βρετανικό έδαφος. 

Πίνακας 4-1: Ηµικρατικοί Οργανισµοί (οργανισµοί κοινής ωφελείας) για εξυπηρέτηση σκοπών 
δηµόσιας ωφέλειας στην Κύπρο 

Ηµικρατικοί οργανισµοί Συµβούλια - Οργανισµοί Ιδρύµατα 

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου- 
ΑΗΚ 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου - 
PAEK 

Ίδρυµα 
Ενέργειας 

Κυπριακός Οργανισµός 
Τουρισµού – ΚΟΤ 

∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς  

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων – 
ΑΚΕΚ 

Κυπριακός Οργανισµός ∆ιαχείρισης 
Αποθεµάτων Πετρελαιοειδών - ΚΟ∆ΑΠ 

 

Κυπριακός Οργανισµός 
Σήµανσης Αντικειµένων από 
Πολύτιµα Μέταλλα – CAO 

Οργανισµός Κυπριακής Γαλακτοκοµικής 
Βιοµηχανίας 

 

Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – 
ΡΙΚ 

Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών  

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 
- ΚΥ.ΠΕ 

Συµβούλιο Αµπελουργικών Προϊόντων  

Κυπριακός Οργανισµός 
Αναπτύξεως Γης – ΚΟΑΓ 

Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών 
Ελαιοκοµικών Προϊόντων 

 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
– ΑΤΗΚ 

Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης 
Ποιότητας 

 

Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου 
– ΘΟΚ 

Συµβούλια Αποχετεύσεων  

Κυπριακός Οργανισµός 
Αθλητισµού – ΚΟΑ  

Πολεοδοµικό Συµβούλιο   

Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεων 
Στέγης - ΟΧΣ 

Συµβούλιο Ανοικοδόµησης και 
Επανεγκατάστασης 

 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού - ΑνΑ∆ 

Συµβούλια Υδατοπροπροµήθειας  

 Αρχή Λιµένων Κύπρου  

 Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών  

 Αρχή Αδειών  

 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  

 Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών 
Πληρωµών - ΚΟΑΠ 

 

 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

- 

 Συµβούλιο Οργανισµού Νεολαίας - 

 Συµβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων - 

 ∆ιορισµοί Πολεοδοµικού Συµβουλίου - 
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4.2 ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

Η Κύπρος διαιρείται σε έξι Επαρχίες (βλ. Σχήµα 4-1). Οι έξι επαρχίες της Κύπρου είναι: 

Αµµοχώστου, Κερύνειας, Λάρνακας, Λεµεσού, Λευκωσίας, και Πάφου. Η κάθε Επαρχία 

διοικείται από µια Επαρχιακή ∆ιοίκηση. Οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις µε τη σειρά τους υπάγονται 

κατευθείαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επικεφαλής των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων είναι οι 

Έπαρχοι, ο οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε Κυβέρνηση, θεωρούνται ανώτεροι δηµόσιοι 

υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και ο ρόλος τους είναι συντονιστικός και συνδετικός 

για τις δραστηριότητες όλων των Υπουργείων στην Επαρχία τους.  

Σχήµα 4-1 : Οι Επαρχίες της Κύπρου 

 

Οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις ασχολούνται µε τις πολεοδοµικές λειτουργίες και την εκπόνηση 

στεγαστικών σχεδίων, παρέχουν επίσης τεχνική και διοικητική βοήθεια στις µικρές ή στις όχι 

αρκετά εύπορες Κοινότητες. 

4.2.1 Επαρχία Λευκωσίας 

Η επαρχία Λευκωσίας έχει έκταση 2 719km2. Γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, 

και συνορεύει µε όλες τις υπόλοιπες επαρχίες: νοτιοδυτικά µε την επαρχία Πάφου, νότια µε 

την επαρχία Λεµεσού, νοτιοανατολικά µε την επαρχία Λάρνακας, ανατολικά µε την επαρχία 

Αµµόχωστου και βόρεια µε την επαρχία Κερύνειας. Έχει πληθυσµό 315 400 [Στατιστική 

Υπηρεσία Κύπρου, απογραφή πληθυσµού 2009] κατοίκους. Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι 

η Λευκωσία. Οι δήµοι της επαρχίας Λευκωσίας είναι οι: 

− ∆ήµος Λευκωσίας (ηµικατεχόµενη πρωτεύουσα) 
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− ∆ήµος Στροβόλου 

− ∆ήµος Αγίου ∆οµετίου (ηµικατεχόµενος) 

− ∆ήµος Έγκωµης 

− ∆ήµος Αγλαντζιάς (ηµικατεχόµενη) 

− ∆ήµος Λατσιών 

− ∆ήµος Λακατάµιας 

− ∆ήµος Λεύκας (κατεχόµενη) 

− ∆ήµος Μόρφου (κατεχόµενη κωµόπολη) 

− ∆ήµος Κυθρέας (κατεχόµενη) 

− ∆ήµος ∆αλίου (Ιδαλίου) 

− ∆ήµος Γερίου 

− ∆ήµος Τσερίου 

4.2.2 Επαρχία Αµµοχώστου 

Η επαρχία Αµµόχωστου έχει έκταση 1 979km2. Συνορεύει βορειοδυτικά µε την επαρχία 

Κερύνειας, δυτικά µε την επαρχία Λευκωσίας και νοτιοδυτικά µε την επαρχία Λάρνακας. Έχει 

πληθυσµό 44.800 [Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, απογραφή πληθυσµού 2009] κατοίκους. 

Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι η Αµµόχωστος. Οι δήµοι της επαρχίας Αµµόχωστου είναι οι: 

− ∆ήµος Αµµοχώστου (κατεχόµενη πόλη) 

− ∆ήµος Παραλιµνίου 

− ∆ήµος Αγίας Νάπας 

− ∆ήµος ∆ερύνειας (ηµικατεχόµενη) 

− ∆ήµος Λευκόνοικου (κατεχόµενος) 

− ∆ήµος Ακανθούς (κατεχόµενη) 

− ∆ήµος Λύσης (κατεχόµενη) 

− ∆ήµος Σωτήρας (από 1 Ιανουαρίου 2012) 

Το µεγαλύτερο µέρος της επαρχίας είναι κατεχόµενο όπως και οι περισσότεροι ∆ήµοι. 

4.2.3 Επαρχία Λάρνακας 

Η επαρχία Λάρνακας έχει έκταση 1 129km2. Ένα µικρό της µέρος βρίσκεται στα κατεχόµενα, 

ένα άλλο µέρος στο Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ η υπόλοιπη βρίσκεται στο ελεύθερο τµήµα του 

νησιού. Συνορεύει βορειοδυτικά µε την επαρχία Λευκωσίας, βόρεια µε την επαρχία 

Αµµόχωστου και δυτικά µε την επαρχία Λεµεσού. Έχει πληθυσµό 134 400 [Στατιστική 
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Υπηρεσία Κύπρου, απογραφή πληθυσµού 2009]. Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι η 

Λάρνακα. Οι δήµοι της επαρχίας Λάρνακας είναι οι: 

− ∆ήµος Λάρνακας 

− ∆ήµος Αραδίππου 

− ∆ήµος Αθηένου (ηµικατεχόµενη) 

− ∆ήµος Λευκάρων 

− ∆ήµος Λειβαδειών (από 1 Ιανουαρίου 2012) 

− ∆ήµος ∆οµολαξιάς-Μενεού (από 1 Ιανουαρίου 2012) 

4.2.4 Επαρχία Λεµεσού 

Η επαρχία Λεµεσού έχει έκταση 1 396km2. Βρίσκεται στα νότια του νησιού. Συνορεύει δυτικά 

µε την επαρχία Πάφου, βόρεια µε την επαρχία Λευκωσίας και ανατολικά µε την επαρχία 

Λάρνακας. Έχει πληθυσµό 236 300 [Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, απογραφή πληθυσµού 

2009]. Πρωτεύουσα της επαρχίας είναι η Λεµεσός. Οι δήµοι της επαρχίας Λεµεσού είναι οι: 

− ∆ήµος Λεµεσού 

− ∆ήµος Πολεµιδιών 

− ∆ήµος Μέσα Γειτονιάς 

− ∆ήµος Αγίου Αθανασίου 

− ∆ήµος Γερµασόγειας 

− ∆ήµος Ύψωνα (απο 1 Ιανουαρίου 2012) 

4.2.5 Επαρχία Πάφου 

Η επαρχία Πάφου έχει έκταση 1 393km2. Βρίσκεται στο δυτικό τµήµα του νησιού. Συνορεύει 

βορειοανατολικά µε την επαρχία Λευκωσίας και νοτιοανατολικά µε την επαρχία Λεµεσού. Έχει 

πληθυσµό 88.266 [Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, απογραφή πληθυσµού 

2011] κατοίκους και η πρωτεύουσά της είναι η Πάφος. Οι δήµοι της επαρχίας Πάφου είναι οι: 

− ∆ήµος Πάφου, 

− ∆ήµος Γεροσκήπου,  

− ∆ήµος Πέγεια και 

− ∆ήµος Πόλεως Χρυσοχούς. 
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4.2.6 Επαρχία Κερύνειας 

Η επαρχία Κερύνειας έχει έκταση 660km2. Συνορεύει ανατολικά µε την επαρχία Αµµόχωστου 

και νότια µε την επαρχία Λευκωσίας. Έχει πληθυσµό περίπου 30.000 κατοίκους. Πρωτεύουσα 

της επαρχίας είναι η Κερύνεια. Όλη η επαρχεία είναι κατεχόµενη. 

4.3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι Τοπικές Αρχές είναι οι διαιρέσεις των Επαρχιών, και είναι δύο ειδών: ∆ήµοι και Κοινότητες, 

οι οποίοι εκπροσωπούν περίπου το 60% και το 40% του πληθυσµού, αντίστοιχα. 

Συνολικά σε όλες τις επαρχίες υπάρχουν τριάντα τέσσερεις δήµοι. Η λειτουργία των ∆ήµων 

καθορίζεται από τον Νόµο περί ∆ήµων, του 1985. Οι ∆ήµοι διοικούνται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, του οποίου ηγείται ο ∆ήµαρχος. Αυτοί εκλέγονται ανά πενταετία. Για τον 

συντονισµό των εργασιών τους, οι ∆ήµοι της Κύπρου έχουν συγκροτήσει την Ένωση ∆ήµων 

Κύπρου. 

Οι κοινότητες είναι µικρότερες υποδιαιρέσεις των Επαρχιών. Υπάρχουν 353 κοινότητες στην 

Κύπρο, η καθεµιά από τις οποίες διοικείται από Κοινοτικό Συµβούλιο, του οποίου ηγείται ο 

πρόεδρος της Κοινότητας. Αυτοί εκλέγονται ανά πενταετία. Για τον συντονισµό των εργασιών 

τους, οι κοινότητες της Κύπρου έχουν συγκροτήσει την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου. Η 

λειτουργία τους καθορίζεται από τον Νόµο περί Κοινοτήτων, του 1999, ο οποίος µεταξύ 

άλλων συγκεντρώνει στο κοινοτικό συµβούλιο τις λειτουργίες των  Συµβουλίων Βελτίωσης, 

Χωριτικών Αρχών, Επιτροπών Υγείας και Επιτροπών Υδάτων. 

Σύµφωνα µε τον Νόµο περί ∆ήµων, οποιαδήποτε Κοινότητα µπορεί να αναβαθµιστεί σε ∆ήµο 

αν αριθµεί τουλάχιστον 5.000 κατοίκους, και έχει την οικονοµική δυνατότητα να λειτουργήσει 

ως ∆ήµος. 

4.4 ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Οι Τοπικές Αρχές άτυπα µπορεί να διαιρούνται σε Ενορίες, Συνοικίες ή Οικισµούς. Αυτές οι 

υποδιαιρέσεις προκύπτουν είτε ιστορικά είτε γεωγραφικά, αλλά δεν είναι ξεχωριστές 

διοικητικές οντότητες. 
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5. ΑΡΧΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ Ή 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

5.1 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται όλοι οι φορείς (αρχές, φορείς, οργανισµοί) που σύµφωνα 

µε τη νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εµπλέκονται σε θέµατα διαχείρισης των 

κινδύνων πληµµύρας, όπως αυτοί αναγνωρίστηκαν ακολουθώντας τη µεθοδολογία  που 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2.1.3.  

Στον Πίνακα της σελίδας 2-9 (Πίνακας 5-1) δίδονται συγκεντρωτικά όλοι οι φορείς που 

εµπλέκονται σε θέµατα ∆ΚΠ. Στη συνέχεια για κάθε φορέα δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία :  

1. Aρµοδιότητες και υποχρεώσεις φορέα σε σχέση µε τη διαχείριση των κινδύνων 

πληµµύρας. Η πληροφορία που δίνεται βασίζεται : (α) στη ισχύουσα νοµοθεσία, (β) σε 

στοιχεία και πληροφορίες που διέθεσαν οι φορείς (γ) σε στοιχεία και πληροφορίες που 

δίδονται στην επίσηµη ιστοσελίδα των φορέων.  

2. Νοµοθετικό Πλαίσιο : δίνεται η νοµοθεσία που καθορίζει τις αρµοδιότητες και τις 

υποχρεώσεις του φορέα 

3. Περιοχή αρµοδιότητας φορέα. ∆ίνεται η περιοχή αρµοδιότητας του φορέα (εθνικό, 

επαρχιακό, τοπικό επίπεδο)  

4. Ρόλος στη ∆ΚΠ : δίνεται ο ρόλος του φορέα στη διαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας. 

Συγκεκριµένα διακρίνονται τρεις κατηγορίες ρόλων:  

• Εκτελεστικός :ο φορέας εµπλέκεται στην υλοποίηση και εφαρµογή δράσης για τη 

διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας 

• Συντονιστικός : ο φορέας εµπλέκεται στο συντονισµό δράσεων που υλοποιούν άλλοι 

φορείς για τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας 

• Υποστηρικτικός : o φορέας δεν εµπλέκεται άµεσα στη διαχείριση των κινδύνων 

πληµµύρας αλλά εµπλέκεται είτε συµβουλευτικά στην υποστήριξη τέτοιων δράσεων 

είτε ελεγκτικά στην αδειοδότηση των δράσεων  

5. Εµπλοκή στη ∆ΚΠ : αφορά στην πτυχή της διαχείρισης του κινδύνου πληµµύρας που 

καλύπτει ο φορέας (πρόληψη, προστασία, ετοιµότητα, αντιµετώπιση) 

6. ∆ράση στη ∆ΚΠ : δίδονται συγκεκριµένες πληροφορίες για τη δράση του φορέα στη 

διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας ανάλογα µε τον τοµέα εµπλοκής του. 
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7. Ιστοσελίδα : δίνεται η επίσηµη ιστοσελίδα του φορέας  

8. Στοιχεία Επικοινωνίας φορέα : (Ταχυδροµική ∆/νση, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, 

Τηλέφωνο / Φαξ) 

9. Υπεύθυνος φορέα / Τίτλος Θέσης Υπευθύνου 

Πίνακας 5-1: Συγκεντρωτικός Πίνακας εµπλεκόµενων φορέων στη ∆ΚΠ 

α/α Φορέας 

α/α 1 Υπουργικό Συµβούλιο 

α/α 2 Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

α/α 3 Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών 

α/α 4 Πολιτική Άµυνα Υπουργείου Εσωτερικών 

Αποτελείται από τη Γενική ∆ιοίκηση Πολιτικής Άµυνας (ΓΕ∆ΠΑ), που εδρεύει στη 
Λευκωσία και πέντε (5) Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πολιτικής Άµυνας (ΠΕ∆ΠΑ), 
µία σε κάθε επαρχία 

α/α 5 Τµήµα Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

α/α 6 Τµήµα ∆ασών Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

α/α 7 Τµήµα Γεωργίας Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

α/α 8 Τµήµα Μετεωρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Error! 
Reference 

source 
not 

found. α/α 
9 

Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών 

α/α 10 Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας Υπουργείου Εσωτερικών 

α/α 11 Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και έργων 

α/α 12 Κλάδος Βιοµηχανικών Περιοχών και Ζωνών,  Τµήµα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης 
Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

α/α 13 Οργανισµός Γεωργικής Ασφάλισης Κύπρου 

α/α 14 Αστυνοµική ∆ύναµη Κύπρου 

α/α 
15Error! 

Reference 
source 

not 
found.  

Πυροσβεστική Υπηρεσία –Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης 

Error! 
Reference 

source 
not 

Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 
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α/α Φορέας 

found. α/α 
16 

α/α 17 Συµβούλια Αποχετεύσεως 

α/α 177.1 Αποχετευτικό Συµβούλιο Λεµεσού – Αµαθούντας (Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµόσιου 
∆ικαίου, στις κύριες αστικές περιοχές, που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας) 

α/α 177.2 Αποχετευτικό Συµβούλιο Λάρνακας (Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµόσιου ∆ικαίου, στις 
κύριες αστικές περιοχές, που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχεται 
από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας) 

α/α 177.3 Αποχετευτικό Συµβούλιο Πάφου (Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµόσιου ∆ικαίου, στις 
κύριες αστικές περιοχές, που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχεται 
από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας) 

α/α 18 ∆ήµοι 

α/α 19 Κοινότητες (κοινοτικές διοικήσεις) 
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 α/α 1 Υπουργικό Συµβούλιο  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

Βασικός εναρµονιστικός Νόµος Ν. 70(Ι)/2010, άρθρο 13 παρ. (1) και (2) 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Εκδίδει κανονισµούς αναφορικά µε :  

α) το λεπτοµερέστερο καθορισµό των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πληµµύρας, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου˙ 

(β) τη θέσπιση µέτρων ελέγχου και παρακολούθησης σηµαντικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πληµµύρας˙ 

(γ) τηρουµένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ, τη θέσπιση συντονισµένων και/ή κοινών 
διαδικασιών εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από πληµµύρες˙ 

(δ) τη θέσπιση λεπτοµερών διαδικασιών για την ενηµέρωση και τις 
διαβουλεύσεις µε τις κρατικές υπηρεσίες και το κοινό, περιλαµβανοµένων 
δηµόσιων ακροάσεων˙ 

(ε) τον καθορισµό του περιεχοµένου µελετών που αφορούν σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας˙ και 

(στ)τα προσόντα προσώπων που δύνανται να εκπονήσουν µελέτη. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

− Εθνικό Επίπεδο  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

Θεσµικό όργανο  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη,  

− Προστασία  

− Ετοιµότητα  

− Αποκατάσταση 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

Εκδίδει κανονιστικές διατάξεις εφαρµογής των Νόµων περί πληµµυρών και 

περί αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών 

Ιστοσελίδα 
http://www.presidency.gov.cy/presidency/presidency.nsf/prc07_gr/prc07_gr?
OpenDocument 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

registry@cm.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22602844 4 /+357 22663492 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Γραµµατέας Υπουργικού Συµβουλίου  
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α/α 2 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο 

− Οι περί προστασίας και ενιαίας διαχείρισης των υδάτων νόµοι του 2004 
µέχρι 2015 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ) 

− Οι περί ενιαίας διαχείρισης των υδάτων νόµοι του 2010 µέχρι 2016 µε 
τους οποίους η «ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατίθεται στο ΤΑΥ» 
µέσα στα πλαίσια της καθοριζόµενης από το Υπουργικό Συµβούλιο 
κυβερνητικής γενικής υδατικής πολιτικής 

− Οι περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων 
Πληµµύρας Νόµοι του 2010 και 2012, εναρµονιστικοί της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις 

− Υπεύθυνος φορέας για την προστασία και αειφόρο και ορθολογική 
ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου µέσα στο 
πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής 

− Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή της Νοµοθεσίας για την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας  

− Αρµόδια αρχή για τη µελέτη, σχεδιασµό, εκτέλεση, λειτουργία και 
συντήρηση έργων υποδοµής, όπως φράγµατα, λιµνοδεξαµενές, 
αρδευτικά, υδρευτικά και αποχετευτικά δίκτυα, διυλιστήρια νερού, 
µονάδες επεξεργασίας και επαναχρησιµοποίησης λυµάτων και µονάδες 
αφαλάτωσης νερού 

− Αρµόδια αρχή για τη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση, ταξινόµηση και 
αρχειοθέτηση υδρολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών και άλλων 
στοιχείων, απαραίτητων για τη µελέτη, τη συντήρηση και την ασφάλεια 
των αναπτυξιακών έργων και την προστασία και διαχείριση των υδάτων 

− Αρµόδια αρχή για το γενικό έλεγχο και την εποπτεία επί όλων των 
θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των φυσικών υδατορευµάτων 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

− Εθνικό Επίπεδο  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

Εκτελεστικός ή συµβουλευτικός/ελεγκτικός (εφαρµογή Οδηγίας και κατάρτιση 
Σ∆ΚΠ, υλοποίηση µέτρων για την αντιµετώπιση του Κινδύνου Πληµµύρας) 

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη,  

− Προστασία  

− Ετοιµότητα  

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Εκπόνηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας  

− Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας 

− Κατάρτιση Σ∆ΚΠ  

− Εφαρµογή µέτρων για την αντιµετώπιση των Κινδύνων Πληµµύρας  

− Συνεργασία µε ΤΠΟ για τον καθορισµό Πολεοδοµικών Ζωνών 
Προστασίας Υδατορευµάτων. Κατά τη διαδικασία ετοιµασίας ή/και 
αναθεώρησης των Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων Ανάπτυξης το ΤΑΥ 
εισηγείται τον καθορισµό ΠΖΠΥ για όλα τα σηµαντικά υδατορέµατα για 
ένταξή τους στις Πολεοδοµικές Ζώνες. 

− Γνωµοδότηση επί των αιτήσεων για Πολεοδοµικές άδειες για ανάπτυξη 
διαβάσεων, επί διατήρησης ελεύθερων ζωνών ασφαλείας εκατέρωθεν 
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α/α 2 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

των υδατορευµάτων κλπ). 

Ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Λεωφ. Κέννεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία  

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

director@wdd.moa.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22609000 /+357  22675019  

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Ανδρέας Μανώλης  

∆ιευθυντής 
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α/α 3 Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

Οι περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων 
Πληµµύρας Νόµοι του 2010 και 2012 εναρµονιστικοί της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Αρµόδια αρχή για :  

− την παρακολούθηση της εφαρµογής των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
Πληµµύρας. 

− Την καταγραφή των ζηµιών σε αστικές περιοχές (κτήρια, κατοικίες, 
αυτοκίνητα) και τον καθορισµό oικονοµικής βοήθειας3, 4 προς τους 
πληγέντες σε περιπτώσεις πληµµύρας. Η καταγραφή των ζηµιών 
πραγµατοποιείται από τα επαρχιακά κλιµάκια του Υπουργείου 
Εσωτερικών και οικονοµική βοήθεια παρέχεται µόνο στις νόµιµες 
κατασκευές. 

− Το συντονισµό των ενεργειών µε τους συναρµόδιους φορείς 
(Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, ∆ήµους) για την αποκατάσταση των ζηµιών σε 
δηµόσιες υποδοµές σε περιπτώσεις πληµµύρας 

− Την έγκριση και χρηµατοδότηση αντιπληµµυρικών έργων για αποφυγή 
πληµµυρών (επείγοντα έργα που εισηγούνται οι Τεχνικές Υπηρεσίες των 
∆ήµων και των Κοινοτήτων µετά από συµβάντα πληµµύρας). 

Η διοίκηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών 

ασχολείται επίσης µε το συντονισµό των Τεχνικών Υπηρεσιών των 

Επαρχιακών ∆ιοικήσεων 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό Επίπεδο  

Ρόλος στη Συντονιστικός για την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

                                                      
3 Σύµφωνα µε την Απόφαση µε αρ. 61.282/2004 του Υπουργικού Συµβουλίου, η πολιτική που τηρείται 
για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από πληµµύρες σε έργα υποδοµής, κατοικίες και 
αυτοκίνητα είναι :  

• H αποκατάσταση των ζηµιών σε έργα υποδοµής κρατικής ευθύνης αναλαµβάνεται 
εξολοκλήρου από την Κυβέρνηση ενώ η κάλυψη της δαπάνης για αποκατάσταση ζηµιών σε 
έργα υποδοµής Ηµικρατικών Οργανισµών ή Τοπικών Αρχών αποφασίζεται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Οι Ηµικρατικοί Οργανισµοί θα 
αναλαµβάνουν την ασφαλιστική κάλυψη των έργων υποδοµής τους. 

• Η αποκατάσταση των ζηµιών σε κατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισµούς αναλαµβάνεται 
εξολοκλήρου από το ΤΠΟ, σε κατοικίες σε Συνοικισµούς Αυτοστέγασης παρέχεται οικονοµική 
βοήθεια στους κατόχους των κατοικιών ίση µε τις τιµές µονάδας αυτοστέγασης, σε 
Τουρκοκυπριακές που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Κηδεµόνα αναλαµβάνεται 
εξολοκλήρου από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών περιουσιών.  

• Σε ιδιόκτητες κατοικίες ουδεµία οικονοµική βοήθεια παραχωρείται για επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση οικιακού εξοπλισµού. Οι πολίτες θα πρέπει οι ίδιοι να πάρουν τα ανάλογα 
προληπτικά µέτρα για την αποφυγή των ζηµιών αλλά και για την ασφάλιση των κατοικιών και 
του οικιακού εξοπλισµού τους. Εξαίρεση γίνεται για τους ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίοι 
διαµένουν µόνιµα σε αυτές µε τις οικογένειές τους και οι οποίοι ανήκουν σε ειδικές οµάδες 
πολιτών όπως οι χαµηλά συνταξιοδοτούµενοι και οι λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος µε µικρά 
εισοδήµατα. 

• ∆εν παρέχεται οποιαδήποτε βοήθεια στους ιδιοκτήτες κατοικιών που δεν χρησιµοποιούνται 
µόνιµα από τους ιδιοκτήτες τους. 

• ∆εν παρέχεται οποιαδήποτε οικονοµική βοήθεια σε ζηµιές που προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα. 
4 Με βάση την Απόφαση µε αρ. 78.407/2015 το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε κατ’εξαίρεση την 
παροχή οικονοµικής βοήθειας στους πληγέντες από τις πληµµύρες του ∆εκεµβρίου 2014 και 
Ιανουαρίου 2015 λόγω της έκτακτης κατάσταση που δηµιουργήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 
Η οικονοµική βοήθεια που δόθηκε για τις κατοικίες στόχευε στην αποκατάσταση των ζηµιών, στον 
καθαρισµό από τη λάσπη, και στην αντικατάσταση του οικιακού εξοπλισµού. 
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α/α 3 Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών 
∆ΚΠ Πληµµύρας, για την καταγραφή των ζηµιών σε περίπτωση πληµµύρας και 

για την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης ακραίων καιρικών φαινοµένων, 
συντονισµός και χρηµατοδότηση αντιπληµµυρικών έργων 

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη 

− Προστασία 

− Αντιµετώπιση/Αποκατάσταση 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρµογή των Σ∆ΚΠ (καλύπτει όλες τις 
πτυχές της διαχείρισης που προβλέπονται από την Οδηγία) και επιπλέον 
την αντιµετώπιση την ώρα της πληµµύρας και µετά την πληµµύρα 

− Παρακολουθεί και συντονίζει την καταγραφή των ζηµιών, την απόδοση 
οικονοµικής βοήθειας στους πληγέντες, την αποκατάσταση των ζηµιών 
στις δηµόσιες υποδοµές και την υλοποίηση έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας 

Ιστοσελίδα http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών 

1453 Λευκωσία 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

info@moi.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22 867 8006400/ +357 22 806410 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Κωνσταντίνος Νικολαΐδης   

Γενικός ∆ιευθυντής 
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 α/α 4 Πολιτική Άµυνα Υπουργείου Εσωτερικών 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 
1998,    

− Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996  

− ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΣΕΑ 2011 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Η ∆ύναµη Πολιτικής Άµυνας είναι Τµήµα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
στελεχώνεται από µόνιµο προσωπικό, εθελοντές και υπόχρεους 
αµυνίτες/αµυνίτριες. Την ευθύνη καθορισµού πολιτικής της ∆ύναµης και 
συντονισµού του έργου και των δραστηριοτήτων της έχει η Γενική ∆ιοίκηση 
Πολιτικής Άµυνας (ΓΕ∆ΠΑ), στην οποία υπάγονται οι πέντε (5) 
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πολιτικής Άµυνας (ΠΕ∆ΠΑ) Λευκωσίας, Λεµεσού, 
Λάρνακας, Πάφου και Αµµοχώστου. 

Κύρια αποστολή της ∆ύναµης Πολιτικής Άµυνας είναι η λήψη µέτρων για την 
αντιµετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συµφορών, το µέγεθος των οποίων 
µπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή και την ευηµερία των πολιτών ή 
εκτεταµένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της 
∆ηµοκρατίας. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν σειρά ενεργειών για πρόληψη, 
προπαρασκευή, ανταπόκριση, σχεδίαση, εκπαίδευση ή και περιορισµό των 
επιπτώσεων των συµφορών. Επιπρόσθετα, η ∆ύναµη Πολιτικής Άµυνας έχει 
την ευθύνη της προστασίας των πολιτών σε περιόδους εχθροπραξιών. 

Υπεύθυνος φορέας για :  
− την κατάρτιση, συντονισµό της εφαρµογής και υλοποίηση (σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς) του Σχεδίου 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Αντιµετώπισης Ακραίων Καιρικών Φαινοµένων 
(θύελλα, ανεµοστρόβιλοι, πληµµύρες, βαριές χιονοπτώσεις). Σκοπός του 
Σχεδίου είναι ο καθορισµός των διαδικασιών και ο τρόπος 
προετοιµασίας, εξοπλισµού, εκπαίδευσης, ετοιµότητας και 
χρησιµοποίησης δυνάµεων της Πολιτικής Άµυνας και των λοιπών 
εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων για την αντιµετώπιση ακραίων 
καιρικών φαινοµένων.  

− την κατάρτιση και συντονισµό της εφαρµογής και υλοποίηση (σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς) του Σχεδίου 
«ΠΟΛΥΒΙΟΣ» για την εκκένωση κατοικηµένων περιοχών οι οποίες 
απειλούνται ή ενδέχεται να απειληθούν, συνεπεία µίας φυσικής ή/και 
ανθρωπογενούς καταστροφής µε κινδύνους για τον τοπικό πληθυσµό. 

Τα παραπάνω Σχέδια εφαρµόζονται µε εµπλοκή της Αστυνοµίας, της 
Πυροσβεστική Υπηρεσίας, της Εθνικής Φρουράς, τµηµάτων του Υπουργείου 
Υγειάς, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και λοιπών υπηρεσιών. 

Εφαρµόζονται ως ανεξάρτητα µόνο από την Πολιτική Άµυνα ή/και σαν 
παράρτηµα του Βασικού Εθνικού Σχεδίου «ΖΗΝΩΝ», όταν η κατάσταση 
αντιµετωπίζεται η κρίση. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

− Εθνικό Επίπεδο  

− Επαρχιακό Επίπεδο 

− Τοπικό Επίπεδο  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός για την κατάρτιση και εφαρµογή, σε συνεργασία µε 
συναρµόδιους φορείς, Σχεδίου ∆ράσης για την αντιµετώπιση ακραίων 
καιρικών φαινοµένων  

− Εκτελεστικός για την κατάρτιση και εφαρµογή, σε συνεργασία µε 
συναρµόδιους φορείς, Σχεδίου ∆ράσης για την εκκένωση κατοικηµένων 
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 α/α 4 Πολιτική Άµυνα Υπουργείου Εσωτερικών 
περιοχών που απειλούνται από καταστροφές  

− Συντονιστικός για το συντονισµό της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ράσης για 
την αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων 

− Συντονιστικός για το συντονισµό της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ράσης για 
την εκκένωση κατοικηµένων περιοχών που απειλούνται από 
καταστροφές. 

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Ετοιµότητα (αντιµετώπιση την ώρα της πληµµύρας) 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Συντονίζει και εφαρµόζει τα Σχέδια ∆ράσης για την αντιµετώπιση την 
ώρα της πληµµύρας 

Ιστοσελίδα http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Τζων Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάµια, Λευκωσία 

Τ.Θ. 23830, 1686 Λευκωσία 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

g.d@cd.moi.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22403413 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 
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α/α 5 
Τµήµα Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

Νόµος (140(Ι)/2005 έως 2014) περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από ορισµένα έργα 

Αρµοδιότητες/ 
Υποχρεώσεις   

Εξετάζει εάν τα αντιπληµµυρικά έργα που προτείνονται εµπίπτουν στο νόµο 
περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα 
και αξιολογεί ΜΕΕΠ ή ΠΕΕΠ για έργα που εµπίπτουν στην εν λόγω 
νοµοθεσία. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό Επίπεδο  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

Υποστηρικτικός : εκτίµηση έργων για τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις 
και ετοιµασία γνωµατεύσεων 

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη/µετριασµός επιπτώσεων στο περιβάλλον 

− Προστασία 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Περιβαλλοντική εκτίµηση έργων 

Ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf  

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

28ης Οκτωβρίου 20-22 

1498 Λευκωσία 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

iconstantinou@environment.moa.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22408930/ +357  22774945 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Kώστας Χατζηπαναγιώτου, ∆ιευθυντής Τµήµατος Περιβάλλοντος 
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 α/α 6 
Τµήµα ∆ασών Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

Ο περί δασών Νόµος του 2012, οι περί δασών κανονισµοί  

Αρµοδιότητες/ 
Υποχρεώσεις   

 

 

Το Τµήµα ∆ασών είναι το αρµόδιο Τµήµα για την εφαρµογή της ∆ασικής 
Πολιτικής και της ∆ασικής Νοµοθεσίας. Βασική αποστολή του είναι η 
αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων 
κρατικών δασοκαλυµµένων εκτάσεων της Κύπρου,  

Το Τµήµα ∆ασών παρέχει υπηρεσίες και συµβουλές προς τους πολίτες για 
θέµατα της αρµοδιότητάς του. Παρέχει επίσης την ευκαιρία στους πολίτες και 
οργανωµένα σύνολα, για συµµετοχή σε σχέδια ανάπτυξης και προστασίας 
των ιδιωτικών δασών. Τέλος, προσφέρει διάφορα αγαθά και υπηρεσίες 
σχετικά µε τα δάση, βάσει συγκεκριµένου τιµοκαταλόγου που υπάρχει για το 
σκοπό αυτό 

Αναλυτικότερα, οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ∆ασών περιλαµβάνουν:  
− τη χάραξη και την εφαρµογή της δασικής πολιτικής  

− την ετοιµασία και την εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας  

− τη διαχείριση των κρατικών δασών  

− τη λειτουργία του ∆ασικού Κολεγίου  

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό Επίπεδο  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

− Υποστηρικτικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− ∆ιαχείριση δασικών εκτάσεων 

− Αναδάσωση λεκανών απορροής 

− Υλοποίηση έργων ορεινής υδρονοµίας (έργα αντιδιαβρωτικής 
προστασίας εδαφών) 

Ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf  

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Λουκή Ακρίτα, 1414 Λευκωσία, Κύπρος 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

 director@fd.moa.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22805511 / +357 22805542 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 
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α/α 7 
Τµήµα Γεωργίας Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Βασική αποστολή του Τµήµατος Γεωργίας είναι η ανάπτυξη του 
γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα µέσω της επιµόρφωσης και της καθοδήγησης 
των αγροτών, του σχεδιασµού και της εφαρµογής αναπτυξιακών 
προγραµµάτων (κατάρτιση και υλοποίηση εξαετών προγραµµάτων 
αγροτικής ανάπτυξης). 

Επίσης, αρµοδιότητα του τµήµατος είναι η κατάρτιση Σχεδίου Παραχώρησης 
Αποζηµίωσης για τις ζηµιές που προκαλούνται από άκαιρες βροχοπτώσεις 
σε χορτοµάζα σιτηρών ή ψυχανθών κτηνοτροφικών φυτών για σανοποίηση. 

Η βασική δοµή του Τµήµατος αποτελείται από τέσσερις οριζόντιους Τοµείς:  
− τον Τοµέα Κλάδων Παραγωγής στον οποίο υπάγονται οι Κλάδοι που 

επιλαµβάνονται θεµάτων που αφορούν τα  οπωροκηπευτικά, 
την αµπελουργία/οινολογία, τα  φυτά µεγάλης καλλιέργειας, 
την αγελαδοτροφία και γαλακτοκοµία, τη χοιροτροφία και πτηνοτροφία, 
καθώς και την αιγοπροβατοτροφία/διατροφή ζώων.  

− τον Τοµέα Οριζόντιων Κλάδων.  Στον Τοµέα Οριζόντιων Κλάδων, 
υπάγονται οι Κλάδοι  Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικής Οικονοµικής 
και Ανάπτυξης, Προστασίας Φυτών και Μελισσοκοµίας, Χρήσης Γης και 
Ύδατος, καθώς και ο Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων 

− τον Τοµέα Νοµοθεσιών. Ο Τοµέας Νοµοθεσιών επιλαµβάνεται θεµάτων 
εφαρµογής και ελέγχου ενός µεγάλου αριθµού Νοµοθεσιών. Στον Τοµέα 
αυτόν υπάγονται οι Κλάδοι  Ελέγχου Ζωοτροφών,  Ελέγχου 
Αγροχηµικών, Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας, 
καθώς και ο Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας. 

− τον Τοµέα Εξουσιοδότησης Πληρωµών. Ο Τοµέας Εξουσιοδότησης 
Πληρωµών είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διαδικασιών που 
απαιτούνται για την εξουσιοδότηση των πληρωµών για τα διάφορα 
Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και των Κοινών 
Οργανώσεων Αγοράς 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό Επίπεδο  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός 

− Υποστηρικτικός 

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη 

− Αποκατάσταση 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

 

− Καθορισµός καλλιεργειών σε ευάλωτες σε πληµµύρες περιοχές µέσω 

του σχεδιασµού και της εφαρµογής αγροτικών αναπτυξιακών 

προγραµµάτων 

− Παραχώρηση αποζηµιώσεων για ζηµιές σε καλλιέργειες που 

προκλήθηκαν από ακραίες βροχοπτώσεις  

Ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf  

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία, Κύπρος 
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Τµήµα Γεωργίας Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

 doagrg@da.moa.gov.cy  

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22408519/ +357 22781425 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

∆ρ Ανδρούλα Γεωργίου/∆ιευθήντρια 
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Σελίδα 5-37 

 

α/α 8 
Τµήµα Μετεωρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Αρµόδια Αρχή για τη συλλογή και διαχείριση των µετεωρολογικών 
δεδοµένων. Υπεύθυνος φορέας για:   
− Τη λειτουργία του δικτύου µετεωρολογικών σταθµών και τη συλλογή των 

απαραίτητων δεδοµένων για σκοπούς παροχής πληροφοριών και 
εφαρµογών. 

− Την έκδοση τακτικών δελτίων πρόγνωσης του καιρού για την Κύπρο και 
διοχέτευσή τους στο κοινό µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (τύπος, 
ραδιόφωνο και τηλεόραση). 

− Παροχή µετεωρολογικών υπηρεσιών, δηλ. προγνώσεις καιρού, 
προειδοποιήσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες, για τις ανάγκες της 
πολιτικής αεροπορίας 

− Έκδοση ειδικών δελτίων καιρού και προειδοποιήσεων για τη θαλάσσια 
περιοχή γύρω από την Κύπρο, για σκοπούς ναυτιλίας και άλλες 
συναφείς δραστηριότητες. 

− Επεξεργασία, ταξινόµηση και δηµοσίευση µετεωρολογικών δεδοµένων 

− Κατάρτιση οµβρίων καµπυλών 

∆ηµοσίευση εκθέσεων και µελετών για τον καιρό και το κλίµα και παροχή 
µετεωρολογικών πληροφοριών και συµβουλευτικών υπηρεσιών για τις 
ανάγκες των διαφόρων τοµέων και ιδιαίτερα για εφαρµογές στη γεωργία, 
στην ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων, στον τουρισµό, στη 
βιοµηχανία, στις τεχνικές µελέτες και στις κατασκευές, στις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, στις περιβαλλοντικές µελέτες. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό Επίπεδο  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Υποστηρικτικός 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Προστασία  

− Ετοιµότητα  

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− ∆ιάθεση µετεωρολογικών δεδοµένων για το σχεδιασµό έργων 
αντιπληµµυρικής προστασίας  

− Έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανά ακραία πληµµυρικά φαινόµενα 

− Κατάρτηση όµβριων καµπυλών 

Ιστοσελίδα 
http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLindex_gr/DML index_gr?Op
enDocument  

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

metservice@ms.moa.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22802934 / +357 22305500 
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Τµήµα Μετεωρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

− Καίτη Σαββίδου, Αναπληρώτρια ∆/τρια  

− ∆ρ. Κλεάνθης Νικολαϊδης, Αναπληρωτής ∆/ντής 
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Σελίδα 5-39 

 

α/α 9 Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

Ο Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος του 1972 (Ν90/72) 

Αρµοδιότητες/ 
Υποχρεώσεις   

Είναι ο αρµόδιος φορέας για τον Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Σχεδιασµό και 
βασικός παράγοντας στην προαγωγή και ρύθµιση της ανάπτυξης και στην 
επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης στον κυπριακό χώρο. Με την ανάπτυξη, 
εφαρµογή και διαχείριση Σχεδίων Ανάπτυξης καθορίζει θέµατα όπως οι 
χρήσεις γης, η πυκνότητα δόµησης, το οδικό δίκτυο, οι κοινωνικές υποδοµές, 
οι χώροι πρασίνου κλπ. Ειδικότερα οι αρµοδιότητές του είναι:  

α) Πολεοδοµική Αρχή (∆ιευθυντής και 5 Επαρχιακοί Λειτουργοί ) για τη 
χορήγηση πολεοδοµικών αδειών.  

β) Τεχνικός Σύµβουλος Πολεοδοµικού Συµβουλίου και Υπουργού 
Εσωτερικών για την ετοιµασία των Σχεδίων Ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια, 
Σχέδια Περιοχής, ∆ήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο). Τα Τοπικά Σχέδια 
περιλαµβάνουν ευρύ φάσµα προνοιών που αναφέρονται στους 
διαφόρους επιτρεπόµενους τύπους ανάπτυξης, στα δίκτυα υποδοµής 
(συµπεριλαµβανοµένων και ενδεικτικών προνοιών απορροής οµβρίων), 
καθώς και στα πρότυπα, επιτρεπόµενα µεγέθη και ένταση της 
ανάπτυξης. Κατά κανόνα, τα Τοπικά Σχέδια, αφορούν ευρείες 
γεωγραφικές περιοχές που λειτουργούν ως ενιαία σύνολα στο χώρο, και 
οι οποίες ορίζονται µε αναφορά σε χάρτη. Το γραπτό κείµενο Προνοιών 
και Μέτρων Πολιτικής και Τοπικών Σχεδίων συνοδεύεται από χάρτες 
Χρήσεων Γης και Πολεοδοµικών Ζωνών. 

γ) Έχει την ευθύνη για την ανέγερση και διαχείριση των συγκροτηµάτων 
κατοικιών που έχουν κτιστεί για να στεγάσουν τους πρόσφυγες που 
εκτοπίστηκαν από τον τουρκικό στρατό το 1974 καθώς και τον 
διαχωρισµό οικοπέδων για αυτοστέγασή τους.  

δ) Έχει την ευθύνη σχεδιασµού και εκτέλεσης Πολεοδοµικών Έργων.   

(ε) Προστασία ποταµών και παραποτάµιων περιοχών µε δηµιουργία, σε 
συνεργασία µε το ΤΑΥ και το ΤΠ, Zωνών Προστασίας 

H αποστράγγιση των οµβρίων υδάτων δεν περιλαµβάνεται άµεσα στις 
υποχρεώσεις/δικαιοδοσία του τµήµατος. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

− Εθνικό Επίπεδο 

−  Επαρχιακό Επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Επεξεργασία και εφαρµογή προνοιών πολιτικής και µέτρων προς µείωση 
της έκθεσης στην πληµµύρα. 

− Προώθηση προνοιών πολιτικής και µέτρων για την υποβοήθηση της 
εξασφάλισης των αναγκαίων καναλιών απορροής όµβριων σε επίπεδο 
πολεοδοµικού σχεδιασµού και ελέγχου της ανάπτυξης 

− Κατά την αδειοδότηση των αναπτύξεων λήψη µέτρων : (α) δέσµευσης 
ποσοστού των υπό ανάπτυξη ιδιοκτησιών µε στόχο τη 
διεύρυνση/προστασία ποταµών/αγρακίων/ρυακιών, (β) χωροδιάταξης 
οικοδοµών λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης του κινδύνου πληµµύρας, (γ) καθορισµού σκληρών και 
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µαλακών επιφανειών. 

− Προστασία ποταµών και ρεµάτων µέσω της θεσµοθέτησης Ζωνών 
Προστασίας εκατέρωθεν της ροής των (δράση σε συνεργασία µε το ΤΑΥ) 

Ιστοσελίδα  www.moi.gov.cy/tph  

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

 Οδός Κινύρα 5-6, 1102, Λευκωσία  

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

 centraltph@tph.moi.gov.cy  

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22-408100 / +357 22-677570  

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Αθηνά Αριστοτέλους – Κληρίδου  

∆ιευθύντρια Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως  
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Σελίδα 5-41 

 

α/α 10 Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας Υπουργείου Εσωτερικών 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

Ο Περί Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος, Τέλη και ∆ικαιώµατα 
Νόµος 

Αρµοδιότητες/ 
Υποχρεώσεις   

Το Τµήµα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών σχετικά 
µε το δικαίωµα κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας, τη χωροµέτρηση, 
χαρτογράφηση, εγγραφή, µεταβίβαση, υποθήκευση ακινήτων, τη διακατοχή 
της γης, την εκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς επίσης και τη διαχείριση 
της κρατικής γης. 

Κύριος στόχος του τµήµατος είναι η προστασία και περιφρούρηση των 
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας πάνω στη γη.  

Αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι (τα ρέµατα είναι κρατική περιουσία και το 
Τµήµα είναι αρµόδιο για τη διαχείριση της κρατικής περιουσίας) :  
− η οριοθέτηση της κοίτης των ποταµών και ρεµάτων και παρουσίασή τους 

στα κτηµατικά σχέδια,  

− εγκρίσεις για αλλαγές (µετακίνηση, κατάργηση) της κοίτης των ρεµάτων,  

− εκχώρηση δικαιώµατος διάβασης υπεράνω ή κατά µήκος υδατορεµάτων 

− εγκρίσεις για τη µίσθωση µέρους της κοίτης των ποταµών, 

που γίνονται σε συνεργασία µε το ΤΑΥ5. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό Επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός 

− Υποστηρικτικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη   

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Περιφρούρηση κυβερνητικής κατοχής ρεµάτων (όλα τα υδατορέµατα 
αποτελούν κρατική περιουσία). 

− Υπεύθυνος φορέας για την οριοθέτηση της κοίτης των ποταµών 

Ιστοσελίδα 
http://www.moi.gov.cy/moi/DLS/dls.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocu
ment 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Μιχαλακοπούλου 29, 1075 Λευκωσία 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

director@dls.moi.gov.cy 

Τηλέφωνο/Φαξ +357 22804900 / +357 22766056, 22804881 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Ανδρέας Σωκράτους, ∆ιευθυντής 

                                                      
5 Παρατηρείται η σημερινή κοίτη των ρεμάτων που φαίνεται στο κτηματολόγιο να μην 

ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση οπότε απαιτείται επικαιροποίηση. Επίσης, 

παρατηρείται η κοίτη να εξαφανίζεται μεταξύ δύο τμημάτων ρέματος, οπότε απαιτείται 

αποκατάσταση και εξασφάλιση της συνέχειας του ρέματος. 
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α/α 11 
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
έργων 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο 

 

Αρµοδιότητα/ 
Υποχρεώσεις 

Αρµόδια Αρχή για τη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση όλων των δηµοσίων 
έργων συµπεριλαµβανοµένου του κύριου οδικού δικτύου της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και των συστηµάτων αποχέτευσης όµβριων υδάτων (µελέτη, 
κατασκευή, συντήρηση και καθαρισµός) που σχετίζονται µε το κύριο οδικό 
δίκτυο (αυτοκινητόδροµοι) και ορισµένες κεντρικές οδικές αρτηρίες εντός 
πόλεων (ως τµήµατα του κεντρικού οδικού δικτύου). 

Το τµήµα αναλαµβάνει επίσης την µελέτη ή διαχείριση µελετών και την 
κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων, σε συνεργασία µε άλλους φορείς όπως 
το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΤΑΥ και τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

− Εθνικό Επίπεδο 

− Επαρχιακό Επίπεδο 

− Τοπικό Επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Προστασία 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Κατασκευή και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων που 
σχετίζονται µε το οδικό δίκτυο 

Ιστοσελίδα www.mcw.gov.cy/pwd 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Λεωφ. Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

info@pwd.mcw.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

22806502, 22806537 / 22510456 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Χρυστάλλα Μαλλούπα, ∆ιευθύντρια  
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α/α 12 

Κλάδος Βιοµηχανικών Περιοχών και Ζωνών,  Τµήµα Βιοµηχανικής 
Ανάπτυξης Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο 

 

Αρµοδιότητα/ 
Υποχρεώσεις 

Αρµόδια Αρχή για την συλλογή των όµβριων υδάτων σε Βιοµηχανικές 
Περιοχές ως υπεύθυνος φορέας για την ίδρυση, λειτουργία και διοίκηση των 
Βιοµηχανικών περιοχών. 

Βασική αρµοδιότητα του Κλάδου είναι η δηµιουργία της αναγκαίας 
βιοµηχανικής υποδοµής για την εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων. Το 
Κράτος έχει ιδρύσει Βιοµηχανικές Περιοχές σε όλες τις Επαρχίες και έχει 
κηρύξει, για πολεοδοµικούς σκοπούς, Βιοµηχανικές /Βιοτεχνικές Ζώνες. Οι 
Βιοµηχανικές Περιοχές είναι χώροι που έχουν απαλλοτριωθεί από την 
Κυβέρνηση και έχει δηµιουργηθεί σε αυτούς η αναγκαία βιοµηχανική 
υποδοµή, ενώ οι Βιοµηχανικές /Βιοτεχνικές Ζώνες είναι χώροι όπου τα 
τεµάχια γης είναι ιδιοκτησία των ιδιωτών και η κατασκευή της αναγκαίας 
υποδοµής είναι ευθύνη του επενδυτή και των Αρχών τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Για τις µικρότερες σε µέγεθος µονάδες (εµβαδόν υποστατικού µέχρι 250m2) 
υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σε Βιοτεχνικές Περιοχές. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Προστασία 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Κατασκευή και συντήρηση έργων αποχέτευσης οµβρίων εντός των 
βιοµηχανικών περιοχών 

Ιστοσελίδα 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlindustrial_gr/dmlindustrial_gr?Open
Document 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Ανδρέα Αραούζου 6, <1421 Λευκωσία, Κύπρος 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

perm.sec@mcit.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22867100 /357 22375120 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

∆ρ Στέλιος ∆. Χειµώνας, Γενικός ∆ιευθυντής 
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α/α 13 Οργανισµός Γεωργικής Ασφάλισης Κύπρου 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

Νόµος 19 του 1977 περί Γεωργικής Ασφάλισης (28 Απριλίου, 1977) 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Ο Οργανισµός Γεωργικής Ασφάλισης είναι ηµικρατικός, µη κερδοσκοπικός 
Οργανισµός και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Κράτους, η οποία 
ασκείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
Λειτουργεί από το 1978, µε βάση τη σχετική νοµοθεσία, προσφέροντας 
υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη στους γεωργούς, στις περιπτώσεις που 
τα ασφαλισµένα γεωργικά προϊόντα τους υφίστανται ζηµιές από 
καλυπτόµενα από τη γεωργική ασφάλιση αναπόφευκτα φυσικά αίτια. 

Από την ίδρυσή του, ο Οργανισµός έθεσε ως στόχο τη διαµόρφωση ενός 
πλήρους και ολοκληρωµένου συστήµατος γεωργικής ασφάλισης, το οποίο να 
καλύπτει όλα τα γεωργικά προϊόντα από όλους τους ασφαλίσιµους φυσικούς 
κινδύνους. Γι’ αυτό και η αρχική νοµοθεσία, που κάλυπτε ορισµένα µόνο 
γεωργικά προϊόντα έναντι περιορισµένου αριθµού φυσικών κινδύνων, 
τροποποιήθηκε προοδευτικά, τόσο προς την κατεύθυνση της επέκτασης  για 
ασφάλιση νέων προϊόντων και για κάλυψη πρόσθετων κινδύνων στα ήδη 
ασφαλισµένα προϊόντα, όσο και προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των 
όρων ασφάλισης και της αύξησης των παρεχόµενων αποζηµιώσεων. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό Επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Αποκατάσταση 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Αποζηµίωση ασφαλισµένων για τις ζηµιές στην παραγωγή από την 
πληµµύρα. Σηµειώνεται ότι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής είναι 
εθελοντική 

Ιστοσελίδα http://www.oga.org.cy/  

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31, Λευκωσία 1075 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

+357 22 76 01 96 / +357 22 76 83 00 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Μάριος Α. Αρτέµης, Αναπληρωτής ∆/ντής 
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α/α 14 Αστυνοµική ∆ύναµη Κύπρου  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο   

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Υπεύθυνος φορέας για την προστασία των πολιτών σε συνθήκες πληµµύρας 
και ειδικότερα για : 
− την ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων και των πολιτών για τα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για ελαχιστοποίηση του φαινοµένου  

− τη συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Άµυνα, 
εφόσον απαιτείται. 

− την ετοιµότητα, όταν υπάρξει ενηµέρωση από την Μετεωρολογική 
Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόµενα, και τη εφαρµογή Σχεδίου 
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών» 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό/Επαρχιακό/Τοπικό Επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός 

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Ετοιµότητα/Αντιµετώπιση 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

Εφαρµογή, όπου απαιτείται, «Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών», 
το οποίο σε συνθήκες πληµµύρας περιλαµβάνει τα εξής µέτρα: 

1. Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής στέλνει στο Αρχηγείο και δίνει λεπτοµέρειες 

του συµβάντος και τα ονόµατα των δρόµων που είναι αδιάβατοι ή 

επικίνδυνοι για την τροχαία. 

2. Ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας του Αρχηγείου Αστυνοµίας διαβιβάζει το 

µήνυµα στα µέσα µαζικής επικοινωνίας για σχετική ανακοίνωση. Επίσης, 

ενηµερώνει τις επηρεαζόµενες ουσιώδεις Υπηρεσίες (∆ηµόσια Έργα, 

Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών, Πολιτική 

Άµυνα, Τµήµα ∆ασών, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και Αρχή 

Ηλεκτρισµού, όταν είναι ανάγκη). 

3. Ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας της Επηρεαζόµενης Επαρχίας ειδοποιεί τα 

κλιµάκια των πιο πάνω Υπηρεσιών στην Επαρχία και τον Έπαρχο. 

4. ∆ιατάσσεται «συναγερµός» προσωπικού στις επηρεαζόµενες 

επαρχίες,ανάλογα µε το µέγεθος της πληµµύρας. 

5. Γίνονται κυκλοφοριακές διευθετήσεις από την Αστυνοµία για να 

προειδοποιούνται οι οδηγοί και να παρεµποδίζονται να οδηγούν στους 

επικίνδυνους δρόµους. Μπορεί να παραστεί ανάγκη για συντονισµό µε 

τις επαρχίες ή σταθµούς, για να τοποθετούνται αστυνοµικοί και πινακίδες 

τροχαίας στα κατάλληλα σηµεία. 

6. Τα αστυνοµικά οχήµατα που στέλνονται στο πεδίο πρέπει να είναι 

εφοδιασµένα µε ασύρµατο, υλικά Α΄ βοηθειών, φορεία, σχοινιά, 

πινακίδες ΣΤΟΠ, κτλ. 

7. Καλείται η πυροσβεστική εάν χρειάζεται. 
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α/α 14 Αστυνοµική ∆ύναµη Κύπρου  

8. Ο συντονισµός της εργασίας και η πλήρης συνεργασία όλων των άµεσα 

εµπλεκόµενων υπηρεσιών είναι τα προαπαιτούµε να για την επιτυχία της 

επιχείρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διάσωση ζώων, στη διάσωση 

εκείνων που παγιδεύτηκαν από τις πληµµύρες και γενικά την παροχή 

βοήθειας όπου χρειάζεται. 

Ιστοσελίδα http://www.police.gov.cy/ 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

144, 1460 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (ΚΣΕ∆)  
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α/α 15 Πυροσβεστική Υπηρεσία –Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι Υπηρεσία Ασφαλείας και υπάγεται 
στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως, και η αρµοδιότητά 
της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.  

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς εκπλήρωση της αποστολής της, 
ασκεί δια των Υπηρεσιών της τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:. 

− Την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και 
λοιπές καταστροφές, όπως σεισµοί, πληµµύρες, χηµικές – βιολογικές – 
ραδιολογικές – πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές, καθώς και τη διάσωση 
ατόµων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό 
αυτό, αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και πληροφορίες, 
προετοιµάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάµεις, 
µέσα και εξοπλισµό και ζητά τη συνδροµή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και 
Φορέων. Για την αντιµετώπιση ακραίων πληµµυρικών φαινοµένων η 
πυροσβεστική κινείται βάσει του Σχεδίου «Προµηθέας» της Πολιτικής 
Προστασίας (η πυροσβεστική υπηρεσία έχει µνηµόνιο εργασιών σε κάθε 
επαρχία).  

− Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδροµής σε άτοµα των οποίων 
απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωµατική τους ακεραιότητα 
από κάθε είδους ατυχήµατα, όπως αεροπορικά, τροχαία, εργατικά, 
πτώση σε λίµνες ή ποταµούς, εγκλωβισµός σε ανελκυστήρες ή άλλους 
χώρους και εγκαταστάσεις και δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές. 

− Την παροχή συνδροµής προς άλλες χώρες, στο πνεύµα της διεθνούς 
αλληλεγγύης , στο πλαίσιο των διακρατικών συµφωνιών. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Εθνικό/Επαρχιακό /Τοπικό επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός 

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Ετοιµότητα/Αντιµετώπιση 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Παροχή συνδροµής, διάσωση, προστασία 

Ιστοσελίδα http://www.fs.gov.cy/ 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Ακαδηµίας 12 , 2330 Λακατάµια, Λευκωσία 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

cyprusfireservice@fs.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

112, 22-802424 / 22-802464 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
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α/α 16 Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο 

 

Αρµοδιότητα / 
Υποχρεώσεις 

Οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις είναι το Κρατικοί φορείς που µεριµνούν για την 
εφαρµογή της Κυβερνητικής πολιτικής στην Επαρχία. Υπάγονται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και ασχολούνται µε µεγάλο αριθµό 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την καθηµερινή ζωή του πολίτη, στο 
πλαίσιο του ρόλου τους για αποκέντρωση της κρατικής εξουσίας. 
Υπηρεσίες σχετικές µε τη ∆ιαχείριση του Κινδύνου Πληµµύρας που 
προσφέρουν οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις είναι οι εξής :  

- έκδοση οικοδοµικών αδειών, αδειών διαχωρισµού οικοπέδων και 
διαίρεσης οικοδοµών (επαρχιακά κλιµάκια της Πολεοδοµικής αρχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών) 

- συντήρηση δικτύων οµβρίων των κεντρικών δρόµων σε αστικές 
περιοχές (επαρχιακά κλιµάκια του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων) 

- καταγραφή των ζηµιών σε αστικές περιοχές (κτίρια, κατοικίες, 
αυτοκίνητα) και καθορισµός ύψους οικονοµικής βοήθειας προς τους 
πληγέντες από πληµµύρες. Η καταγραφή των ζηµιών πραγµατοποιείται 
από τα επαρχιακά κλιµάκια του Υπουργείου Εσωτερικών. 

- προγραµµατισµός και εκτέλεση αναγκαίων έργων αποχέτευσης όµβριων 
υδάτων κοινοτήτων 

- εκτέλεση αντιπληµµυρικών έργων (επαρχιακά κλιµάκια Υπουργείου 
Εσωτερικών). 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Επαρχιακό Επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Προστασία 

− Αποκατάσταση 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Προγραµµατισµός και εκτέλεση αναγκαίων έργων αποχέτευσης εντός 
πόλεων 

− Συµµετοχή στη διαδικασία αποζηµίωσης των κατοίκων σε περιπτώσεις 
πληµµύρας  

Ιστοσελίδα www.moi.gov.cy/da 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας : Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού: Τ.Θ. 56062, 3304 Λεµεσός 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας : Τ.Θ. 40103, 6301 Λάρνακα 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Πάφου : Νικόδηµου Μιλονά 5, Πάφος 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου : Τ. Θ. 33130, 5311 Παραλίµνι 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας : nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού: limassol.dao@limda.moi.gov.cy 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας : larnaca.dao@lcada.moi.gov.cy 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Πάφου : paphos.dao@pafda.moi.gov.cy 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου : famagusta.dao@famda.moi.gov.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας :  22804304 / 22804314 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού:  +357 25806500 /  + 357 25305027 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας :  24801877 / 24304635 
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Επαρχιακή ∆ιοίκηση Πάφου :   26801107 / 26306251 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου : 23812070 / 23827735 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Μάριος Παναγίδης, Έπαρχος Λευκωσίας 

Κυριάκος Τσολάκης, Έπαρχος Λεµεσού 

Οδυσσέας Χ. Στεφάνου, Αν. Έπαρχος Λάρνακας 

Μαίρη Λάµπρου, Έπαρχος Πάφου 

Ανδρέας Κτωρίδης, Αναπληρωτής Έπαρχος Αµµοχώστου 
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 α/α 17 Συµβούλια Αποχετεύσεως  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Ο περί αποχετευτικών συστηµάτων Νόµος 1972-2011 

− Οι περί Συµβουλίων Αποχετεύσεων Κανονισµοί 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Τα Συµβούλια Αποχετεύσεων είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που 

υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή 

της ∆ηµοκρατίας.  

Στην Κύπρο λειτουργούν τα εξής αστικά Συµβούλια Αποχετεύσεων: 
− Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, 

− Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λεµεσού–Αµαθούντας, 

− Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, 

− Συµβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, 

− Συµβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιµνίου 

− Συµβούλιο Αποχετεύσεως Αγ. Νάπας. 

Τα Συµβούλια αυτά έχουν συσταθεί µε σχετικό ∆ιάταγµα του Υπουργικού 

Συµβουλίου και είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Το κάθε 

συµβούλιο έχει τον Πρόεδρο και τα µέλη του.   

Εκτός από τα παραπάνω αστικά Συµβούλια Αποχετεύσεων, Συµβούλια 

έχουν συσταθεί και λειτουργούν και σε ορισµένες Κοινότητες των Επαρχιών 

Λευκωσίας, Λεµεσού και Λάρνακας (Αγγλισίδες, Αγρός, Ασκάς, Ιδάλιον, 

Κυπερούντα, Λυθροδόντας, Παλαιχώρι, Πάνω Πλάτρες, Πελένδρι, Πέρα 

Χωριό-Νήσου). Πρόεδροι των Συµβουλίων αυτών είναι ο οικείος Έπαρχος 

και µέλη τα µέλη του αντίστοιχου Κοινοτικού Συµβουλίου.  

Τα Συµβούλια έχουν την ευθύνη για τη µελέτη, κατασκευή, λειτουργία και 

συντήρηση του Κεντρικού Αποχετευτικού Συστήµατος συλλογής και 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων/αστικών λυµάτων, και ενίοτε και της 

κατασκευής της βασικής υποδοµής του συστήµατος αποχέτευσης των 

οµβρίων υδάτων στην περιοχή που εµπίπτει στα όρια του Συµβουλίου. 

∆ιοικούνται από Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του µητροπολιτικού ∆ήµου, µε Πρόεδρο το ∆ήµαρχο, και αιρετούς 

εκπροσώπους των ∆ήµων ή και Κοινοτήτων που είναι ενταγµένοι εντός της 

περιοχής του Συµβουλίου. Η επιβολή των τελών γίνεται βάσει του Νόµου για 

την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης ή και συλλογής οµβρίων (τέλη 

σύνδεσης, τέλη αποχέτευσης λυµάτων ή και οµβρίων υδάτων επί της 

εκτιµηµένης αξίας ακινήτων και τέλη χρήσης του αποχετευτικού συστήµατος 

επί της κατανάλωσης νερού) και στοχεύουν στην ανάκτηση του σχετικού 

κόστους, την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών του Συµβουλίου και τη 

δηµιουργία αποθεµατικού για επεκτάσεις, ανανεώσεις, αποσβέσεις, δάνεια 

κ.λ.π.  
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Ο κάθε εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης ενός ακινήτου είναι υποχρεωµένος να 

καταβάλλει ετήσιο φόρο αποχέτευσης, ο οποίος υπολογίζεται επί της 

αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου 1980. Τα ποσοστά 

κυµαίνονται από 3%-5%. Φόροι αποχέτευσης καταβάλλονται ετησίως στο 

τοπικό Συµβούλιο Αποχέτευσης.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τελών: 

Α) Τέλη αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων  

Τα τέλη αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων µε βάση την εκτιµηµένη αξία των 

ακινήτων σε τιµές 01.01.1980, όπως εκείνες καθορίζονται από το Τµήµα 

Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  

Β) Τέλη χρήσης του συστήµατος 

Επιβάλλεται τέλος χρήσης επί της κατανάλωσης νερού ανά µετρικό τόνο σε 

κάθε υποστατικό που είναι συνδεδεµένο και χρησιµοποιεί το αποχετευτικό 

σύστηµα. Το τέλος αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται µέσω της Αρχής 

Υδατοπροµήθειας.  
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α/α 17.Χ Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Οι εξουσίες, ευθύνες και σκοποί του Συµβουλίου καθορίζονται στον περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµο µε αρ. 1 του 1971 και στους περί 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισµούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας 

− Το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας   εγκαθιδρύθηκε µε διάταγµα 
του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 248/80 ηµεροµηνίας 5 Σεπτεµβρίου 
1971 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Αποχετευτικών Συστηµάτων 
Νόµου του 1971. Είναι Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Αρµοδιότητες 
/ 
Υποχρεώσεις   

Το ΣΑ Λευκωσίας εγκαθιδρύθηκε το 1971 µε σκοπό την κατασκευή, 

λειτουργία και συντήρηση του Κεντρικού Αποχετευτικού Συστήµατος 

Λευκωσίας. 

Το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) έχει την ευθύνη για την 

µελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Κεντρικού Αποχετευτικού 

Συστήµατος Μείζονος Λευκωσίας. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Τα όρια ευθύνης του ΣΑ Λευκωσίας καλύπτουν τους επτά ∆ήµους της 
περιοχής Μείζονος Λευκωσίας, (∆ήµοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάµιας,  
Αγλαντζιάς Έγκωµης, Αγίου ∆οµετίου και Λατσιών) και τις κοινότητες 
Τσερίου, Γερίου, Ανάγυιας, Κοκκινοτριµιθιάς, Αγίων Τριµιθιάς, Παλιοµετόχου, 
Πάνω και Κάτω ∆ευτεράς, Εργατών, Ψηµολόφου, Λυµπιών, Ποταµιάς, 
Αλάµπρας και Αγίας Βαρβάρας.  

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

Μέχρι σήµερα δεν έχει ρόλο στη ∆ΚΠ 

Ιστοσελίδα 
www.sbn.org.cy 
 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία 

Τ.Θ. 21835, 1513 Λευκωσία 

 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

info@sbn.org.cy  

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

Τηλέφωνο: +357 22398500 

Φαξ:           +357 22666569 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / 
Τίτλος /Θέση 

Σάββας Χ. Νεοκλέους, Aναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής 
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α/α 17.1 Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λεµεσού – Αµαθούντας  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Οι Περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµοι 1971-2015 

−  Οι Περί Αποχετεύσεων Λεµεσού – Αµαθούντας Κανονισµοί του 1991 

µέχρι 2013 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό, την κατασκευή και συντήρηση των 

συστηµάτων αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων εντός της περιοχής 

αρµοδιότητάς του.  

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Τα όρια ευθύνης του ΣΑΛΑ καλύπτουν την περιοχή µείζονος Λεµεσού (∆ήµοι 
Λεµεσού, Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεµιδιών και Αγίου Αθανασίου και 
Κοινότητες Μαθηκολώνης, Πάνω Πολεµιδίων, Φασούλας, Παλώδιας, 
Τσερκές Τσιφλίκ).  

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή ∆ΚΠ 
− Προστασία 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Μελέτη, Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των αποχετευτικών 
δικτύων και άλλων έργων διαχείρισης  οµβρίων 

Ιστοσελίδα www.sbla.com.cy 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

 Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76  
 (δίπλα από Yδατοπροµήθεια) 
 Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622,  
 3608 Λεµεσός 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

info@sbla.com.cy  

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

 Τηλέφωνο:      +357 25 881888 

Τηλεµοιότυπο: +357 25 881777 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Ιάκωβος Παπαϊακώβου, Γενικός ∆ιευθυντής 
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α/α 17.2 Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Ο περί αποχετευτικών συστηµάτων Νόµος 1972-2011 (Περί 
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµος) 

− Οι Περί Υπηρεσίας Κανονισµοί του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας Του 
1995 - 2007 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Το ΣΑ Λάρνακας συστάθηκε το 1991 και είναι ο αρµόδιος φορέας για τo 

σχεδιασµό, την κατασκευή και συντήρηση των συστηµάτων αποχέτευσης 

ακαθάρτων και οµβρίων στην πόλη της Λάρνακας και την νότια και βόρεια 

τουριστική περιοχή. Το ΣΑ Λάρνακας έχει µελετήσει και υλοποιήσει 

σηµαντικά έργα ακαθάρτων και οµβρίων (Φάση Α και Φάση Β Συστηµάτων 

αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων στην περιοχή της Λάρνακας). Στην 

πόλη της Λάρνακας υπάρχουν όµως σε πολλούς δρόµους παλαιοί αγωγοί 

οµβρίων που αποτελούν και παραµένουν στην αρµοδιότητα του ∆ήµου 

Λάρνακας. Επίσης οι αγωγοί οµβρίων στου κεντρικούς δρόµους της πόλης 

(Μακαρίου, Αυξεντίου ∆ιγενή, Λεωφόρος Λεµεσού, Λεωφόρος Αµµοχώστου 

και Λεωφόρος Αρτέµιδος) ανήκουν στη δικαιοδοσία του Τµήµατος ∆ηµοσίων 

Έργων. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Τα όρια ευθύνης του ΣΑ Λάρνακας καλύπτουν το ∆ήµο Λάρνακας και τις 
κοινότητες ή µέρη των κοινοτήτων  Λιβάδια, Ορόκλινη, Πύλα, Μενεού, 
∆ροµολαξιά, Κίτι και Περβόλια. 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή ∆ΚΠ 
− Προστασία 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Μελέτη, Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των αποχετευτικών 
δικτύων και άλλων έργων διαχείρισης  οµβρίων 

Ιστοσελίδα www.lsdb.org.cy 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Γωνία Ήρας και Φ. Κόντογλου, 

Τ.Θ. 40620,  

6306, Λάρνακα  

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

info@lsdb.org.cy  

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

Τηλ. +357 - 24815222 

 Φαξ.+357 - 24638838 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Γιαννάκης Βεντούρης, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής 
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α/α 17.3 Συµβούλιο Αποχετεύσεως Πάφου (Σ.Α.ΠΑ) 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Ο περί αποχετευτικών συστηµάτων Νόµος 1972-2011 

− Οι περί Συµβουλίων Αποχετεύσεων Κανονισµοί 

Το ΣΑ Πάφου συστάθηκε το 1997. 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό, την κατασκευή και συντήρηση των 

συστηµάτων αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων εντός της περιοχής 

αρµοδιότητάς του. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Τα όρια ευθύνης του ΣΑ Πάφου καλύπτουν τους ∆ήµου Πάφου, 

Γεροσκήπου,  Πέγειας και τις κοινότητες Κισσόνεργα, Χλώρακας, Λέµπα,  

'Εµπα, Κονιά, Αχέλεια (σύνολο εξυπηρετούµενου πληθυσµού 44.000 

κάτοικοι) 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή ∆ΚΠ 
− Προστασία 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Κατασκευή και συντήρηση αποχετευτικών δικτύων οµβρίων 

Ιστοσελίδα www.sapa.org.cy 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Κινύρα 23, ΚΟΣΜΟΣ Κώρτ,   

Γραφείο 301 Τ.Θ. 60474 

8103 Πάφος 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

sapainfo@sapa.org.cy  

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

Τηλέφωνο: +357 26818202 

Fax:        +357 26939294 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Κα Χριστίνα Γεωργιάδου, Aναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια 
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α/α 17.Χ Συµβούλια Αποχετεύσεως Παραλιµνίου-Αγίας Νάπας  

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Οι περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµοι του 1971 µέχρι 2013 

− Ο Περί Αποχετευτικών Συστηµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2015 

− Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιµνίου (ΣΑΠ) Κανονισµοί 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Αρµόδιοι φορείς για το σχεδιασµό, την κατασκευή και συντήρηση των 

συστηµάτων αποχέτευσης ακαθάρτων (συλλογή και επεξεργασία) εντός της 

περιοχής αρµοδιότητάς τους. Είναι αυτοχρηµατοδοτούµενοι φορείς από τις 

χρεώσεις χρήσης του αποχετευτικού συστήµατος (ποσοστό επί της αξίας του 

ακινήτου) 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Τα όρια ευθύνης των ΣΑ Παραλιµνίου-Αγ. Νάπας καλύπτουν τις περιοχές 
των ∆ήµων Παραλιµνίου και Αγ. Νάπας 

∆ράση στη 
∆ΚΠ Μέχρι σήµερα δεν έχουν ρόλο στη ∆ΚΠ 

Ιστοσελίδα www.psb.org.cy 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Αντώνη Παπαδοπούλου 13,  

Τ.Θ. 33515 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

paralimni.sewerage@cytanet.com.cy  

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

Τηλέφωνο:       +357 23 811200 

Τηλεµοιότυπο: +357 23 811201 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Κος Γιαννάκης Κοιτάζος, Γενικός ∆ιευθυντής 
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 α/α 18 ∆ήµοι 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Ο περί ∆ήµων Νόµος 111 του 1985 
− Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµος – Κεφ. 96 
− Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος 90 του 1972 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Υπεύθυνοι φορείς για :  
− την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων στα όρια της δικαιοδοσίας 

τους  

− το σχεδιασµό, την κατασκευή και συντήρηση συστηµάτων αποχέτευσης 
όµβριων στα όρια της δικαιοδοσίας τους στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει Συµβούλιο αποχέτευσης µε δικαιοδοσία στην αποστράγγιση 
των οµβρίων υδάτων.  

− για τον καθαρισµό των φρεατίων και των υδατορευµάτων στα όρια της 
δικαιοδοσίας τους 

− για την αδειοδότηση αποχετευτικών συστηµάτων σε ανεξάρτητες 
αναπτύξεις 

− για την έκδοση οικοδοµικών αδειών  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιβάλλεται η συνεργασία και ο συ 

ντονισµός µεταξύ όµορων ∆ήµων που βρίσκονται µέσα στην ίδια λεκάνη 

απορροής και µοιράζονται κοινά/αλληλοεπηρεαζόµενα συστήµατα 

αποστράγγισης. 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

∆ηµοτικό Επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Πρόληψη  

− Προστασία 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Έκδοση οικοδοµικών αδειών 

− Κατασκευή και συντήρηση συστηµάτων αποχέτευσης όµβριων 

− Αδειοδότηση ανεξάρτητων οικοδοµικών αναπτύξεων για τα αποχετευτικά 
τους συστήµατα 

Ιστοσελίδα Ένωση ∆ήµων : http://www.ucm.org.cy/ 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Ένωση ∆ήµων : Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

Ένωση ∆ήµων :  endeky@cytanet.com.cy 

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

 Ένωση ∆ήµων : +357 22 445170 / +357 22 677230 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Χρίστος Χατζηγιάγκου, Aναπληρωτής Γραµµατέας 
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α/α 19 Κοινότητες (κοινοτικές διοικήσεις) 

Νοµοθετικό 
Πλαίσιο  

− Ο περί Κοινοτήτων Νόµος 86(1) του 1999 

− Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµος – Κεφ. 96 

− Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος 90 του 1972 

Αρµοδιότητες / 
Υποχρεώσεις   

Υπεύθυνοι φορείς για :  
− την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων στα όρια της δικαιοδοσίας 

τους  

− την κατασκευή και συντήρηση συστηµάτων αποχέτευσης όµβριων στα 
όρια της δικαιοδοσίας τους 

− για τον καθαρισµό των φρεατίων και των υδατορευµάτων στα όρια της 
δικαιοδοσίας τους 

Οι δράσεις των κοινοτικών συµβουλίων σε θέµατα αποστράγγισης οµβρίων 

υδάτων συντονίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω των επαρχιακών 

γραφείων 

Περιοχή 
Αρµοδιότητας 

Κοινοτικό Επίπεδο 

Ρόλος στη 
∆ΚΠ 

− Εκτελεστικός  

 

Εµπλοκή στη 
∆ΚΠ 

− Προστασία 

∆ράση στη 
∆ΚΠ 

− Κατασκευή και συντήρηση συστηµάτων αποχέτευσης οµβρίων 

Ιστοσελίδα Ένωση Κοινοτήτων : http://www.ekk.org.cy/ 

Ταχυδροµική 
δ/νση (Οδός / 
Αριθµός, ΤΚ, 
Πόλη, Χώρα) 

Ένωση Κοινοτήτων : Κυβερνητικές Κατοικίες 52 , 2063 Στρόβολος, Τ.Θ 
25466 , 1310 Στρόβολος, Λευκωσία  

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο 

Ένωση Κοινοτήτων : cuc@cytanet.com.cy  

Τηλέφωνο / 
Φαξ 

Ένωση Κοινοτήτων :  22672576 / 22666405 

Άτοµο 
επικοινωνίας 
φορέα / Τίτλος 
/Θέση 

Παναγιώτης ∆αµιανού, Εκτελεστικός Γραµµατέας 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.4 : Καταγραφή Αρµόδιων Αρχών/Φορέων/Οργανισµών/ΚΟ  

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

Σελίδα 5-59 

 

5.2 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

Στην παρούσα παράγραφο καταγράφονται όλοι όσοι επηρεάζονται (τοπικές αρχές, κρατικές 

υπηρεσίες, οργανισµοί δηµοσίου δικαίου, κοινωνικές οµάδες, ιδιωτικοί φορείς, µη 

κυβερνητικές οργανώσεις) από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας σε κάθε άξονα δράσης της 

∆ιαχείρισης του Κινδύνου Πληµµύρας (Πίνακας 2-1) και περιγράφεται ο τρόπος που 

επηρεάζονται και τα συµφέροντά τους που διακυβεύονται. 

 

Οµάδες και φορείς 
που επηρεάζονται 

Φορέας 
εκπροσώπησης 

Τρόπος 
επίδρασης/συµφέροντα που 

διακυβεύονται 

Iδιοκτήτες ακινήτων και 
γης  

Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 

− Eπηρεάζονται από ενδεχόµενα 
περιοριστικά µέτρα για την 
αδειοδότηση δόµησης σε 
εκτάσεις που πληµµυρίζουν. 
Θίγονται περιουσιακά στοιχεία 
αλλά παράλληλα εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των ιδιοκτητών και της 
περιουσίας τους, όπως και η 
αποφυγή επενδύσεων υψηλού 
ρίσκου. 

− Επηρεάζονται από ενδεχόµενες 
επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις 
εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση 
των µέτρων.  

− Προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία και µακροπρόθεσµα το 
οικογενειακό εισόδηµα από 
ενδεχόµενα µέτρα υποχρεωτικής 
ασφάλισης των κτισµάτων έναντι 
πληµµύρας που διασφαλίζουν την 
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών των 
περιουσιών από πληµµύρες.  

Αγοραστές ακινήτων και 
γης 

Σύνδεσµος 
Προστασίας 
Καταναλωτών 

Προστατεύονται από επενδύσεις 
υψηλού ρίσκου µέσω των 
περιορισµών στις αδειοδοτήσεις και 
µέσω της δηµοσιοποιήσης των 
αποτελεσµάτων των Χαρτών 
Κινδύνου και Επικινδυνότητας 
Πληµµύρας 

Εταιρείες ανάπτυξης γης Σύνδεσµος 
επιχειρηµατιών 

Προστατεύονται από επενδύσεις 
υψηλού ρίσκου και ενδεχόµενες 
οικονοµικές ζηµιές, αφού τα µέτρα 
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Οµάδες και φορείς 
που επηρεάζονται 

Φορέας 
εκπροσώπησης 

Τρόπος 
επίδρασης/συµφέροντα που 

διακυβεύονται 
ανάπτυξης γης διασφαλίζουν την προστασία των 

αναπτύξεων και περιουσιών τους από 
ζηµίες από πληµµύρες.  

Επηρεάζονται από : 

− ενδεχόµενα περιοριστικά µέτρα 
στη δόµηση και στις χρήσεις γης 
που επιτρέπονται σε εκτάσεις 
που πληµµυρίζουν και σε 
εκτάσεις που εφαρµόζονται 
περιορισµοί στην ανάπτυξη των 
περιοχών 

− επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις 
εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση 
των µέτρων. 

Οικονοµικοί/φορείς 
(ιδιοκτήτες βιοµηχανιών, 
βιοτεχνικών, τουριστικών 
εγκαταστάσεων)  

ΚΕΒΕ Προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία των φορέων και έµµεσα η 
απασχόληση και η οικονοµία. 

Eπηρεάζονται από ενδεχόµενα 
περιοριστικά µέτρα για :  

− την αδειοδότηση 
χρήσης/ανάπτυξης σε εκτάσεις 
που πληµµυρίζουν 

− πρόσθετη προστασία των 
ιδιοκτησιών και αλλαγές στα 
κτίρια   

− περιορισµούς στη χρήση των 
ιδιοκτησιών 

Προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία των φορέων από ενδεχόµενα 
µέτρα υποχρεωτικής ασφάλισης των 
κτισµάτων.  

Τµήµα Αρχαιοτήτων 
Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

 Επηρεάζεται από ενδεχόµενες 
παρεµβάσεις που µπορεί να 
απαιτηθούν σε :  

− µουσεία ή/και αρχαιολογικούς 
χώρους για την προστασία τους 
από τις πληµµύρες 

− θέσεις που γειτνιάζουν µε 
αρχαιολογικούς χώρους. 

Αγρότες Αγροτικές Οργανώσεις 
Προστατεύεται το οικογενειακό 
εισόδηµα µε την µείωση των 
κινδύνων πληµµύρας. 

Επηρεάζονται από :  

− ενδεχόµενους περιορισµούς για 
το είδος των καλλιεργειών σε 
περιοχές που πληµµυρίζουν.  

− ενδεχόµενες επιτάξεις ή/και 
απαλλοτριώσεις εκτάσεων, που 
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Οµάδες και φορείς 
που επηρεάζονται 

Φορέας 
εκπροσώπησης 

Τρόπος 
επίδρασης/συµφέροντα που 

διακυβεύονται 
κατέχουν, και που απαιτούνται 
για την υλοποίηση των µέτρων.  

Με την εφαρµογή ενδεχόµενων 
µέτρων ασφάλισης της γεωργικής 
παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου 
ππροστατεύονται από πιθανή 
οικονοµική καταστροφή, 
διασφαλίζοντας την αποκατάσταση 
τυχόν ζηµιών από πληµµύρες. 

∆ηµοτικές/Κοινοτικές 
διοικήσεις  

Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 

− Προστατεύονται τα περιουσιακά 
στοιχεία των δήµων και των 
κοινοτήτων. 

− Eπηρεάζονται από ενδεχόµενα 
περιοριστικά µέτρα για :  

• την αδειοδότηση 
χρήσης/ανάπτυξης σε 
δηµοτικές/κοινοτικές εκτάσεις 
που πληµµυρίζουν 

• πρόσθετη προστασία των 
δηµοτικών / κοινοτικών 
κατασκευών   

• περιορισµούς στη χρήση των 
δηµοτικών/κοινοτικών 
κατασκευών και οικοπέδων 

− Επηρεάζονται από ενδεχόµενες 
επιτάξεις ή/και απαλλοτριώσεις 
εκτάσεων, που κατέχουν, και που 
απαιτούνται για την υλοποίηση 
των µέτρων. 

Ασφαλιστικές εταιρίες Σύνδεσµος 
Ασφαλιστικών 
Εταιριών Κύπρου 

Eπηρεάζονται από ενδεχόµενα µέτρα 
πρόσθετης ασφάλισης ατόµων και 
περιουσιών έναντι πληµµύρας. 

Τοπικοί Σύλλογοι  Επηρεάζονται ως ιδιοκτήτες ακινήτων 
και γης (βλ. παραπάνω) 

Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις 

Οµοσπονδία 
Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων Κύπρου 

− Εµπλέκονται σε περιπτώσεις που 
θίγονται προστατευόµενες 
περιοχές 

− Επηρεάζονται από ενδεχόµενες 
αποφάσεις για υλοποίηση 
αντιπληµµυρικών έργων µε 
επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Μηχανικοί έργων 
διαχείρισης όµβριων, 
αντιπληµµυρικών έργων 

ΕΤΕΚ Βελτίωση τεχνογνωσίας και αλλαγές 
στην αντιµετώπιση της διαχείρισης 
των όµβριων υδάτων και των 
αντιπληµµυρικών έργων.  



Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. ΕΤΕΚ, Πληµµύρες : ∆εδοµένα, Συµπεράσµατα και Εισηγήσεις, Παρέµβαση προς το 

Κράτος, Φεβρουάριος 2015 

2. Sustainable Urban Drainage Systems-SUDS,  Αποχετευτικό σύστηµα όµβριων υδάτων 

ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ, Μακροπρόθεσµη Πολιτική διαχείρισης Όµβριων υδάτων, 

Μάρτιος 2009 

3. TAY/Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που 

επηρεάζουν εγγεγραµµένα υδατορέµατα – ∆ιαγράµµατα ροής (flow charts) εφαρµογής. 

4. Yπουργείο Εσωτερικών, Τµήµα ΠΣΕΑ και ∆ιαχείρισης Καταστάσεων Πολιτικής Άµυνας, 

Σχέδιο «Προµηθέας» Αντιµετώπιση Ακραίων Καιρικών Φαινοµένων. 

5. Yπουργείο Εσωτερικών, Τµήµα ΠΣΕΑ και ∆ιαχείρισης Καταστάσεων Πολιτικής Άµυνας, 

Σχέδιο «Πολύβιος» 

 



 

Λ∆Κ Σύµβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. & ECOS Μελετητική Α.Ε. 
Κοινοπραξία 

Σπαθαρικού 5, Μέσα Γειτονιά, 4004, Λεµεσός, Κύπρος 

 

 

  


