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ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Υπόβαθρο Πληροφοριών - Πλημμυρικοί χάρτες  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 προχώρησε στην έκδοση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ που προνοεί για 
την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών. Η Κύπρος εναρμονίστηκε με την 
Οδηγία, θέτοντας σε ισχύ, το 2010, τους εναρμονιστικούς Νόμους για την Αξιολόγηση, 
Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας. Για την εφαρμογή της Οδηγίας, το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων κατάρτισε μελέτη αξιολόγησης κινδύνου, διαδραστικούς χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμυρών, σχέδιο διαχείρισης πλημμυρών 2016-2021, ένα σχέδιο 
παρακολούθησης και ένα οργανόγραμμα αρμοδιοτήτων και δράσεων. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών ορίστηκαν ως συντονιστική αρχή για την υλοποίηση των 38 συνολικά 
δράσεων. Συγκεκριμένα, τα μέτρα, που καθορίστηκαν, περιλαμβάνουν -ενδεικτικά- τους 
ακόλουθους γενικούς τομείς: 
  
1. Αποκατάσταση κοίτης ποταμών και παρόχθιων ζωνών για βελτίωση ικανότητας ανάσχεσης  
2. Διαχείριση και έλεγχο παράνομων επιχωματώσεων και απορρίψεων άχρηστων αντικειμένων  
3. Κατασκευή ταμιευτήρων ανάσχεσης  
4. Ανταπόκριση και αποκατάσταση πληγεισών περιοχών  
5. Αντιπλημμυρικά έργα  
6. Διαχείριση αποθηκευτικής ικανότητας ταμιευτήρων για ανάσχεση  
 
Η πολιτική της ΕΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών εντάσσεται στο όλο πλαίσιο Σεντάι, 
των Ηνωμένων Εθνών 2015-2030, για τη μείωση κινδύνου καταστροφών. Πιο συγκεκριμένα, με 
την απόφαση 1313/2013 του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου προνοείται ότι τα Κράτη-
Μέλη θα καταρτίζουν και θα κοινοποιούν, προς την Επιτροπή, μια σύνοψη εθνικών εκτιμήσεων 
κινδύνου. Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Πολιτική Άμυνα έχει υλοποιήσει δύο εθνικές 
εκτιμήσεις κινδύνου: Μια το 2016, κυρίως σε ότι αφορά τις επιπτώσεις από την κλιματική 
αλλαγή, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και μια δεύτερη τον Δεκέμβριο του 2018 για 
συμβατικούς κινδύνους: σεισμό, τσουνάμι, πλημμύρες, λειψυδρία, δασικές και αγροτικές 
πυρκαγιές, τεχνολογικούς κινδύνους, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και παράκτια διάβρωση, 
θαλάσσια ρύπανση και σύνθετες κρίσεις. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πλημμύρας, στην έκθεση 
προς την επιτροπή περιλήφθηκαν πληροφορίες από τη σχετική μελέτη του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων.  
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Ο κίνδυνος πλημμύρας είναι υπαρκτός στην Κύπρο, κυρίως σε παραποτάμιες περιοχές και 
εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων. Η Πολιτική Άμυνα έχει οριστεί ως επικεφαλής φορέας 
υλοποίησης των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων, που αφορούν την περαιτέρω διάδοση των χαρτών επικινδυνότητας 
πλημμύρας, την ενημέρωση του πληθυσμού για μέτρα αυτοπροστασίας και την επικαιροποίηση 
του Σχεδίου Δράσης για έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι Πλημμυρικοί Χάρτες είναι ενημερωτικοί 
και διαδραστικοί, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο η περιοχή όπου κατοικεί 
ή εργάζεται ή τα υποστατικά και γενικά η περιουσία του, μπορεί να επηρεάζονται. 
 
Οι πλημμυρικοί χάρτες είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων  
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd  κάτω από το banner Διαδραστικοί Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας. Είναι, επίσης, διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας 
www.civildefence.com.cy όπου υπάρχει σύνδεσμος (link) με την πιο πάνω ιστοσελίδα. 
  
Ο κίνδυνος πλημμυρών, προϋποθέτει την έγκαιρη οργάνωση της πολιτείας, αλλά και την 
κινητοποίηση των ιδίων των πολιτών, με τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, πέρα από τα μέτρα 
που λαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
Επισκεφθείτε τη νέα Ενημερωτική Ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας www.civildefence.com.cy 
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