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



«Πλημμύρα» σημαίνει η προσωρινή κάλυψη από νερό
εδάφους, το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν
καλύπτεται από νερό.
«Kίνδυνος Πλημμύρας» σημαίνει το συνδυασμό της
πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών
αρνητικών συνεπειών για:
– την ανθρώπινη υγεία,
– τις οικονομικές δραστηριότητες,
– την πολιτιστική κληρονομιά
– το περιβάλλον,
που συνδέονται με την πλημμύρα.
Τι νέο φέρνει η Οδηγία ;
– δεν διαχειριζόμαστε την «Πλημμύρα»
– διαχειριζόμαστε τον «Kίνδυνο Πλημμύρας»
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Οδηγία 2007/60/ΕΚ ‐ Κίνδυνος Πλημμύρας 
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Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου Πλημμύρας –
19 ΠΔΣΚΠ
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ΠΔΣΚΠ Λεμεσού ‐ Πάφου

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ

CY‐APSFR12 Κοσιηνάς Μεσόγη, Πάφος, Χλώρακας

ΠάφουCY‐APSFR13 Λιμνάρκα Πόλη της Πάφου

CY‐APSFR19
Αργάκι του Βασιλικού 
στην Πάφο

Πόλη της Πάφου

CY‐APSFR14
Ποταμός της 
Γερμασόγειας

Γερμασόγεια

Λεμεσού

CY‐APSFR15
Ποταμός Βαθιάς και 
Παραπόταμος Βαθιά

Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος και 
Ανατολική περιοχή Λεμεσού

CY‐APSFR16
Νέα και παλιά κοίτη 
ποταμού Γαρύλλη

Πολεμίδια, Λεμεσός (Αγ. Αντώνιος 
και Καρνάγιο)

CY‐APSFR17
Αργάκι του Μαρκέτου‐
Ύψωνας

Ύψωνας



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

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

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

περίπτωση πλημμύρας που κατακλύζονται
Αξιολόγηση αβεβαιότητας στα αποτελέσματα των Xαρτών
Aξιολόγηση κατάστασης από επί τόπου αυτοψίες
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Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ



ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
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Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ



Επιφάνεια λεκάνης απορροής 178.35km2. Ανάγλυφο ορεινό –
ημιορεινό στα ανάντη, λοφώδες‐πεδινό στα κατάντη. 
Μήκος 6.2km από φράγμα Γερμασόγειας μέχρι κόλπο Λεμεσού, 
στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας (13 διαβάσεις)
Με κατεύθυνση Β‐Ν, διέρχεται παράλληλα με τον οικισμό της 
Γερμασόγειας, περνά κάτω από τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου 
Λευκωσίας‐Πάφου και διασχίζει την τουριστική περιοχή «Ποταμός 
Γερμασόγειας»
σε όλο το μήκος ανοικτή διατομή, φυσική κοίτη μέχρι τη γέφυρα
Αρίστου (Ζώνη Προστασίας) και κατάντη μέχρι την εκβολή 
διευθετημένη, ορθογωνική κοίτη μεγάλου πλάτους με επένδυση 
από σκυρόδεμα (χώρος στάθμευσης, οδός πρόσβασης προς την 
παραλία, κοινόχρηστος χώρος)
Ανάντη εμπλουτιστικό φράγμα Γερμασόγειας (1968/13.5εκατ.m3)
Όχι ιστορικές πλημμύρες, κίνδυνος σε περίπτωση που ταμιευτήρας 
πλήρης
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ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
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ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ



Ικανοποιητική προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας.
Τοπικές υπερχειλίσεις μέσα στη Ζώνη Προστασίας
Σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 500ετίας
παρατηρούνται κατακλύσεις εκατέρωθεν της κοίτης
Θίγονται κυρίως:
– ζώνη προστασίας ποταμού
– οικιστικές εκτάσεις με διώροφες κατασκευές που δεν έχουν

αναπτυχθεί ακόμα
– ο πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 10 άτομα στο σενάριο

Τ20 και Τ100 και 160 άτομα στο σενάριο Τ500
– γεωργικές εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες
Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια θίγονται δημοτικές χρήσεις
που έχουν εγκατασταθεί μέσα στην κεντρική και
πλημμυρική κοίτη του ποταμού (χώροι στάθμευσης,
αθλητικές εγκαταστάσεις)
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ΠΔΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ



Επιφάνεια λεκάνης 27.6 km2. Ανάγλυφο λοφώδες‐πεδινό. Tρεις κύριοι κλάδοι,
ο δυτικός (π. Βαθιάς) ο κεντρικός (Παραπόταμος) και ο ανατολικός οι οποίοι
συμβάλουν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, κατάντη του αυτοκινητόδρομου
Λευκωσία – Πάφος μέσα στον αστικό ιστό της Λεμεσού:

π. Bαθιάς (6.2km / 12 οδικές διαβάσεις):
–ξεκινά από Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, διέρχεται από την περιοχή της Μέσα Γειτονιάς,
διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας‐Πάφου, διέρχεται μεταξύ των περιοχών
Νεάπολης και Λινόπετρας και να εκβάλει στον κόλπο Λεμεσού
–ανοικτή χωμάτινη διατομή σε όλο το μήκος (κυμαινόμενο πλάτος)
–διευθετημένο τμήμα με παράλληλη πεζοδρόμηση, L=1km, μέσα στον αστικό ιστο
–στο μη διευθετημένο τμήμα καταγράφονται κατά τόπους προβλήματα διάβρωσης και
ευστάθειας στα πρανή του ποταμού + περιορισμοί κοίτης από παρόχθιες ιδιοκτησίες

π. Παραπόταμος Βαθιά (1.5km) – 5 οδικές διαβάσεις:
–ξεκινά βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας‐Πάφου (διευθετημένο τμήμα με
κιβωτοειδή οχετό)
–κατάντη αυτοκινητόδρομου λίμνη ανάσχεσης ομβρίων Αγ. Αθανασίου
–μετά την έξοδο από τη λίμνη το ρέμα διασχίζει τμήμα της οικιστικής περιοχής του Αγ.
Αθανασίου και εκβάλλει στον π. Βαθιά.
–διευθετημένα τμήματα 200m μετά τη λίμνη και πριν τη συμβολή στον π. Βαθιά
Έχουν παρατηρηθεί ταχυπλημμύρες
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ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
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ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ



Ικανοποιητική συμπεριφορά έναντι πλημμύρας 20ετίας.
Τοπικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπιστούν με
έργα διευθέτησης και τοπικής ενίσχυσης της κοίτης
Σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 500ετίας
παρατηρούνται κατακλύσεις εκατέρωθεν της κοίτης και
ανεπάρκεια των οδικών διαβάσεων
Θίγονται κυρίως:
– περιοχές κατοικίας (κυρίως τριώροφες κατασκευές
– o πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 10 άτομα στο σενάριο

Τ20, 50 άτομα στο σενάριο Τ100 και 240 άτομα στο σενάριο
Τ500

– σε συνθήκες μέσης και χαμηλής πιθανότητας θίγονται και
περιορισμένες εκτάσεις με εμπορικές δραστηριότητες που δεν
έχουν αναπτυχθεί ακόμα

Κυρίως προβλήματα διάβρωσης της κοίτης και ευστάθειας
των πρανών λόγω των μεγάλων ταχυτήτων ροής που
αναπτύσσονται
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ΠΔΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ



Eπιφάνεια λεκάνης : περίπου 100 km2. Ανάγλυφο ορεινό‐
ημιορεινό βόρεια, λοφώδες‐πεδινό νότια
Νέα κοίτη 6.2km:

– ξεκινά από Βιοτεχνική Ζώνη Πάνω Πολεμιδίων, 1.5km κατάντη του
αρδευτικού φράγματος Πολεμιδίων (3.4εκατ.m3) και καταλήγει στο
‘Καρνάγιο’ Λεμεσού

– Aνοικτή ανεπένδυτη διατομή σε όλο το μήκος
Παλαιά κοίτη Γαρύλλη, δύο κάδοι :

– 1ος κλάδος από θέση εκτροπής έως παλαιό λιμάνι Λεμεσού: μήκος 3.4km
(1.2km φυσική κοίτη, 1km κλειστή διατομή, 400m γραμμικό πάρκο), 15
οδικές διαβάσεις

– 2oς κλάδος: μήκος 4.0km, ξεκινά 400m ανάντη αυτοκινητοδρόμου
Πάφου‐Λάρνακας. Τα πρώτα 800m κλειστή διατομή (σωληνωτός
οχετός DN200). Στο υπόλοιπο τμήμα κατά το μεγαλύτερο μέρος φυσική
χωμάτινη διατομή. 9 oδικές διαβάσεις
Πλημμύρες χαμηλής σοβαρότητας στο παρελθόν
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ΠΔΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ
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ΠΔΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ



Νέα  κοίτη π. Γαρύλλη ικανοποιητική συμπεριφορά για Τ20 
αλλά ακόμα και για Τ100. Μόνο τοπικά προβλήματα (χωρίς 
ανάσχεση από φράγμα Πολεμιδίων)
1ος κλάδος παλαιάς κοίτης με βελτιώσεις  (θέσεις εγκάρσιων 
τεχνικών) παροχετεύει την πλημμύρα 20ετίας
2ος κλάδος παλαιάς κοίτης σε πολλά σημεία δεν καλύπτει τις 
ανάγκες της 20ετίας. 
Προβλήματα διάβρωσης της κοίτης, ευστάθειας πρανών και 
στερεομεταφοράς
Θίγονται κυρίως κατοικίες, περιορισμένες εκτάσεις με 
εμπορικές και άλλες δραστηριότητες και πολύ λίγες 
γεωργικές εκτάσεις
Ο πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 190 άτομα για Τ20, 
1070 άτομα για Τ100 και 2000 άτομα για Τ500
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ΠΔΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΓΑΡΥΛΛΗ



Eπιφάνεια λεκάνης : 7.43km2.Ανάγλυφο 
λοφώδες‐πεδινό 
Μήκος 3.9km,  κατεύθυνση Β‐Ν

– ξεκινά από τη Βιομηχανική Ζώνη Λεμεσού, διέρχεται κάτω
από τον Α/Κ Λευκωσία‐Πάφος και διασχίζει τον οικισμό
Ύψωνα στο όριό του.

– ανοικτή ανεπένδυτη διατομή σε όλο το μήκος, μεγάλες
κλίσεις στο μεγαλύτερο τμήμα

– Εντός του οικισμού Υψωνας η κοίτη περιορίζεται κατά
τόπους από περίφραξη ιδιοκτησιών

– 11 οδικές διαβάσεις

Ζώνη Προστασίας ανάντη του Α/Κ
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ΠΔΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ‐ΥΨΩΝΑΣ
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ΠΔΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ‐ΥΨΩΝΑΣ



• Ικανοποιητική συμπεριφορά σε συνθήκες 
πλημμύρας 20ετίας. Με καθαρισμό κοίτης και μικρά 
τοπικά έργα διευθέτησης πλήρης προστασία

• Υπερχειλίσεις για Τ100 και Τ500, ανεπάρκεια 
τεχνικών οδικών διαβάεων

• Θίγονται:
– κατοικίες (διώροφες‐ τριώροφες κατασκευές)
– Ο πληθυσμός που δυνητικά θίγεται είναι 190 άτομα για Τ20, 1070

άτομα για Τ100 και 2000 άτομα για Τ500
– Στην πλημμύρα 100ετίας και 500ετίας κατακλύζεται έκταση της 

Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού, στην κεφαλή του εξεταζόμενου 
ρέματος

Σελίδα 19

ΠΔΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ‐ΥΨΩΝΑΣ



Σας ευχαριστούμε


