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Δημοσιογραφική Διάσκεψη 
 
Η Πολιτική Άμυνα πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης όλων των εταίρων πάνω στην 
εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας και τους  διαδραστικούς πλημμυρικούς χάρτες.   Στόχος της 
εκστρατείας είναι η ενημέρωση όλων όσων έχουν θεσμική υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα 
προστασίας, αλλά και των ιδίων των πολιτών. Η πολιτεία ανέθεσε στην Πολιτική Άμυνα την 
ευθύνη της κινητοποίησης και της ενημέρωσης γύρω από τους πλημμυρικούς χάρτες. Είναι με 
ικανοποίηση που διαπιστώνω ότι ως Πολιτική Άμυνα ανταποκριθήκαμε στο έπακρον στις 
υποχρεώσεις μας αυτές. Το προσωπικό μας δούλεψε με ενθουσιασμό και μεθοδικότητα 
φέρνοντας αποτελέσματα. 
 
Η Πολιτική Άμυνα με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, έχει αναλάβει 
την ευθύνη της υλοποίηση μιας σωρείας δράσεων που πηγάζουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
Δράσεις που ενίσχυσαν, ακόμα περισσότερο, τον τομέα ευθύνης μας με θέματα όπως, ο 
καταρτισμός σχεδίων επείγουσας ανάγκης για μονάδες που παράγουν ή αποθηκεύουν- πάνω 
από κάποιες ποσότητες- επικίνδυνες ουσίες, τον καταρτισμό μελετών εκτίμησης του κινδύνου, 
αξιολογήσεις και, πολλές άλλες δράσεις που άπτονται της προστασίας του πολίτη.  
 
Η ΕΕ επιβάλλει τις υποχρεώσεις και κάθε Κράτος- Μέλος οφείλει να εφαρμόζει τις πολιτικές της 
στον τομέα της προστασίας του πολίτη. Η ετοιμασία εκθέσεων Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων 
πλέον συνιστά θεσμική υποχρέωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Η πιο πρόσφατη έκθεση για 
την Εθνική Εκτίμηση Κινδύνων κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2018 και 
βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας. Σε αυτήν περιλήφθηκαν 
οι ακόλουθοι κίνδυνοι: Σεισμός, Τσουνάμι, Πλημμύρες, Λειψυδρία, Τεχνολογικά ατυχήματα, 
Δασικές πυρκαγιές, Άνοδος στάθμης θάλασσας, Θαλάσσια ρύπανση, Σύνθετες/συμπίπτουσες 
κρίσεις. Η αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις κρατικές Υπηρεσίες για 
τους σχεδιασμούς τους, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητές και το ευρύ κοινό.  
 
Σε σχέση με τον κίνδυνο πλημμύρας σημειώνω ότι ήδη από την περσινή χρονιά σχεδιάσαμε και 
εκτελέσαμε στον περίβολο του Υπουργείου Εσωτερικών την Άσκηση «Προμηθέας», όπου 
ενημηρώσαμε στους ασκούμενους για τους πλημμυρικούς χάρτες. Εκ μέρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τη χαρτογράφηση του κινδύνου διεξήγαγε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το 
οποίο όρισε και τρία επίπεδα πιθανοτήτων: 
Α.Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 20 χρόνια περίπου – το «ελαφρύ» περιστατικό. 



 

 

Β. Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 100 χρόνια περίπου – το «μετρίως σοβαρό» 
περιστατικό. 
Γ. Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 500 χρόνια περίπου – το «πολύ σοβαρό» 
περιστατικό. 
Αναγνωρίστηκαν 19 περιοχές δυνητικού κινδύνου στην ελεύθερη Κύπρο, οι οποίες αφορούν 
ποτάμιες ροές. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 
www.civildefence.com.cy 
 
Οι διαδραστικοί χάρτες είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για να γνωρίζει κάθε πολίτης αν το 
υποστατικό του είναι ευάλωτο.  Είναι σημαντικό, επίσης, να κατανοεί ότι δεν είναι απίθανο να 
επισυμβούν πλημμύρες και σε άλλες περιοχές, εκτός από τις ποτάμιες ροές, αν συντρέχουν 
τοπικοί παράγοντες.  
 
Έχουμε την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και αυτό αποτελεί την ασφαλιστική 
δικλείδα για να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις μας. Η Πολιτική Άμυνα οργανώνει κύκλο από 
ενημερωτικές συναντήσεις με τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα επαρχιακά Τμήματα και 
Υπηρεσίες του Δημοσίου και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τον κίνδυνο πλημμύρας. 
Είμαι βέβαιος ότι η εκστρατεία ενημέρωσης επιτυγχάνει τους στόχους της.   
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