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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας και τα συχνά ακραία φαινόµενα αποτελούν συνέπειες 

των κλιµατικών αλλαγών. Παραλιακές αστικές περιοχές, οι οποίες είναι ήδη επιρρεπείς σε 

περιστασιακές πληµµύρες λόγω της προσβολής των κυµάτων, θα αντιµετωπίσουν 

αυξηµένα προβλήµατα πληµµυρών λόγω κλιµατικών αλλαγών. Στην εργασία αυτή 

προτείνεται η εφαρµογή µέτρων προσαρµογής του δοµηµένου περιβάλλοντος για την 

αντιµετώπιση της θαλάσσιας πληµµύρας. Κύριο µέτρο προσαρµογής είναι, ο προνοητικός 

σχεδιασµός των κτιριακών κατασκευών και η εφαρµογή µέτρων τόσο σε πολεοδοµικό 

επίπεδο καθώς και σε επίπεδο κτιριακών κανονισµών. Η τοπογραφία των εν λόγω 

περιοχών, καθιστά δυνατή την ανύψωση της επιφάνειας του εδάφους στην επηρεαζόµενη 

ζώνη εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα προνοητικά µέτρα. Στην περιοχή µελέτης 

αξιολογούνται και προτείνονται προνοητικές λύσεις για την επίλυση αναµενόµενων 

προβληµάτων λόγω θαλάσσιας πληµµύρας. Στόχος είναι η υιοθέτηση προνοητικών 

προσαρµοστικών µέτρων τα οποία δεν θα επηρεάσουν ούτε το χαρακτήρα της περιοχής 

αλλά ούτε της απαίτησης αυστηρών έργων προστασίας της παραλιακής ζώνης. Το επίπεδο 

του πεζόδροµου, του δρόµου, του εδάφους στη βάση των κτιρίων µπορεί να ανυψωθούν 

αντίστοιχα καθώς το επίπεδο της θάλασσας αυξάνεται, διατηρώντας τον κίνδυνο 

πληµµύρας σε αποδεκτά επίπεδα χωρίς αλλαγή στο χαρακτήρα της περιοχής ή απαίτησης 

αυστηρών έργων προστασίας της παραλιακής ζώνης. Μία κύρια κατηγορία µέτρων αφορά 

τους πολεοδοµικούς κανονισµούς. Στην παραλιακή ζώνη η οποία θα αντιµετωπίσει κίνδυνο 

πληµµύρας λόγω της αύξησης του επιπέδου της θάλασσας, περιοχές µε υψόµετρο µέχρι 4 

m πάνω από το µέσο επίπεδο της θάλασσας κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθεί ως το 

µέγιστο επιτρεπόµενο κτιριακό ύψος και το ελάχιστο ύψος του πατώµατος ισογείου να 

είναι κατά 0,5 m υψηλότερο από το παρόν επιτρεπόµενο. Για τους κτιριακούς κανονισµούς 

προτείνεται, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων στην 

παραλιακή ζώνη να γίνεται µε τρόπο ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν στην 

µελλοντική ανύψωση του επιπέδου του πατώµατος κατά 0,5 m. Περαιτέρω, προτείνεται 

όπως διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία να µπορούν να διαφοροποιηθούν µε ελάχιστες 

εργασίες και κόστος. Το οδικό δίκτυο, για παράδειγµα, να κατασκευάζεται ώστε η  

κατώτατη στάθµη των οχετών αποστράγγισης των όµβριων υδάτων στη θάλασσα να είναι 

κατά 0,5 m πιο ψηλά από την παρούσα µέση στάθµη θάλασσας και τα φρεάτια των δρόµων 

να σχεδιάζονται µε διάµετρο που να αντιστοιχεί στο µελλοντικό βάθος του φρεατίου. 
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ABSTRACT 

 
Sea level rise and frequent extreme events are consequences of climate change. Coastal 

urban areas, which are already prone to occasional flood due to wave attack, will face 

increasing problems of flooding due to climate change. There are many urban coastal areas 

with promenades/ roads along the sea front and buildings on the landward side of the road. 

These buildings, mostly of leisure use, such as restaurants, shops and cafeterias are facing 

an increasing risk of coastal flooding. The landscape of many of these cases is such that the 

natural ground surface rises landwards. This landform is the overwhelming majority in 

urban coastal areas in the Mediterranean Sea. An adaptation measure proposed in this paper 

is proactive planning at both town-planning level and at building-regulations level for these 

cases. The topography of these areas enables the elevation of the land surface in the coastal 

strip affected by coastal flooding if pro-active measures are taken. The characteristics, the 

aesthetics of the promenade area will all remain the same since the relative elevation 

difference between the sea level and the ground level remain effectively the same. The level 

of the pedestrian road, the road level, the ground level of the buildings may be raised 

accordingly as the sea level rises, maintaining the flood risk to acceptable levels without 

altering the character of the area or requiring hard coastal defense works.  In order to 

achieve this it is proposed to adopt pro-active adaptation measures: Town-planning 

regulations: In the coastal strip that will face risk of coastal flooding due to sea level rise, 

e.g. areas with surface elevation of up to 4m above mean sea level: the maximum allowable 

building height to be 0.5m higher than presently allowed and the minimum height of the 

ground floor habitable space to be 0.5m higher than presently specified. Building-

Regulations: In the above coastal strip: the structural elements (foundations, columns, 

beams, slabs, load bearing walls) to be designed and built to accommodate the future 

increase of the of the elevation of the ground floor level by 0.5m.and the non-structural 

elements (doors, windows, in-fill walls, services) to be designed and built to accommodate 

the future change with minimum disruption and minimum cost. Road-Regulations: In this 

coastal strip the road services to be designed and built to accommodate the future increase 

of the road surface with minimum interruption and cost. Such measures include, the 

provision that the lowest level of the storm water sewers draining into the sea are 0.5m 

higher than presently allowed, the street manholes are designed for the future depth of the 

manholes.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Οι κλιµατικές αλλαγές που παρατηρούνται αναγνωρίζονται σαν µια από τις πιο 

σοβαρές απειλές για το παγκόσµιο περιβάλλον. Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, η 

επιταχυνόµενη διάβρωση των παράκτιων περιοχών, οι έντονες κυµατικές καταιγίδες, η 

εξαφάνιση των παράκτιων οικοσυστηµάτων και η έντονη αστικοποίηση συνθέτουν ένα 

εκρηκτικό µίγµα που απαιτεί µελέτη, µέτρα και συνείδηση πριν η κατάσταση του 

περιβάλλοντος γίνει µη αναστρέψιµη [∆ουκάκης, 2005].  Σε παραλιακές περιοχές όπου το 

ήδη υπάρχει πρόβληµα πληµµύρας από υπερπήδηση του κυµατισµού οι ζηµιές που θα 

προκαλούνται στο µέλλον θα είναι συχνότερες και εντονότερες.   

 Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτός µπορεί να γίνει µέτρα όπως τη µείωση του 

ύψους του προσπίπτοντος κυµατισµού, ανύψωση της στάθµης της κορυφής των παράκτιων 

κατασκευών, εγκατάσταση θυρών/ φραγµάτων στο παραλιακό µέτωπο.  Τα µέτρα αυτά δεν 

είναι παντού εφαρµόσιµα, όπως για παράδειγµα σε ιστορικούς/ παραδοσιακούς χώρους. 

 Ένα µέτρο που προτείνεται είναι η κατασκευή έργων τα οποία να µπορούν σε 

µελλοντικό στάδιο να προσαρµοστούν στην ανύψωση της στάθµης του παραλιακού 

µετώπου/ δρόµου. 

 

 

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 

 

 Η Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο παραλιακό µέτωπο της Κάτω Πάφου, (σχήµα 1) 

υπόκειται σε τακτικές θαλάσσιες πληµµύρες λόγω της έκθεσης του χώρου στον έντονο 

προσπίπτοντα κυµατισµό και λόγω της χαµηλής στάθµης του δρόµου.   

 

 
Σχήµα 1: Τοποθεσία Παραλιακού Μετώπου Κάτω Πάφου 

Figure 1.  Location of Kato Paphos Sea Front 

Στη θαλάσσια περιοχή βρίσκεται ο ρωµαϊκός κυµατοθραύστης, που περιορίζει τις 

δυνατότητες επέµβασης στο κυµατικό πεδίο και στη µείωση του κυµατισµού.  Η συχνή 

υπερπήδηση του κυµατισµού πληµµυρίζει τον παραλιακό δρόµο ο οποίος γεµίζει µε φύκια, 

χαλίκια, κροκάλες και άλλα αντικείµενα που παρασύρει το κύµα και προκαλείται το 

κλείσιµο του δρόµου και των παραλιακών καταστηµάτων.  (σχήµα 2) 
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Σχήµα 2: Το Παραλιακό Μέτωπο της Λεωφόρου Ποσειδώνος 

Figure 2.  Poseidonos Avenue Sea Front 

 

Το πρόβληµα παλαιότερα ήταν µειωµένο λόγω της ύπαρξης παραλιακού τοίχου κατά 

µήκος του κρηπιδώµατος.  Ο τοίχος αυτός κατεδαφίστηκε µέσα στα πλαίσια ανάπλασης 

του χώρου, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο σχήµα 3.  

   

    

Σχήµα 3: Το παραλιακό µέτωπο πριν και µετά την κατεδάφιση του τοίχου 

Figure 2.  Sea front before and after the demolition of the sea wall 

 

Το πρόβληµα της ανόδου της στάθµης της θάλασσας δεν είναι τοπικό πρόβληµα.  Οι 

κλιµατικές αλλαγές είναι παγκόσµιο πρόβληµα και η θεραπεία του προβλήµατος µπορεί 

και πρέπει να αντιµετωπιστεί µε παγκόσµια προσπάθεια.  Οι επιπτώσεις του προβλήµατος 

είναι τοπικές και η αντιµετώπισή τους γίνεται τοπικά λαµβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. 

 Η µορφολογία του εδάφους στην Κάτω Πάφο είναι παρόµοια µε πολλές νησιώτικες 

περιοχές όπου το ανάγλυφο του εδάφους ανεβαίνει προς την ενδοχώρα.  Η µελλοντική 

άνοδος/ προσαρµογή του χερσαίου χώρου στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας είναι ένα 
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µέτρο που µπορεί να εφαρµοστεί εάν τα µελλοντικά κτίρια και υποδοµές είναι 

κατασκευασµένα ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν στη µελλοντική στάθµη του 

δρόµου.  Ως ενδιάµεσο µέτρο µπορούν να εφαρµοστούν κινητές κατασκευές που 

αποκόπτουν το νερό και µειώνουν τη ζηµιά που προκαλεί η πληµµύρα. 

 

 

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Για να µπορεί να ανέβει µελλοντικά η στάθµη του παραλιακού µετώπου/ δρόµου θα 

πρέπει να ληφθούν από τώρα να αναγκαία µέτρα ώστε τα κτίρια και οι υποδοµές να 

µπορούν να προσαρµοστούν µε το ελάχιστο δυνατόν κόστος και να είναι λειτουργικά.  Η 

πρόταση απεικονίζεται ενδεικτικά στο σχήµα 4. 

 

Σχήµα 4: Προσαρµογή Στάθµη ∆ρόµου στην Άνοδο της Στάθµης Θάλασσας 

Figure 4: Adaptation of promenade level to sea level rise  

 

 

 Για να µπορέσει να ανέβει η στάθµη του δρόµου (σε περιοχές όπου το φυσικό έδαφος 

ανεβαίνει προς την ενδοχώρα) τότε τα κτίρια θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων τη 

δυνατότητα να υπερυψωθεί η στάθµη του ισογείου.  Το ύψος ισογείου, οι πόρτες, τα 

παράθυρα, οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν τα επιτρεπτά χαρακτηριστικά στο νέο 

περιβάλλον. 

Το θεσµικό πλαίσιο, οι πολεοδοµικοί κανονισµοί, οι δοµικοί κανονισµοί, οι κανόνες 

σχεδιασµού υπηρεσιών θα πρέπει να αλλάξουν ώστε να επιτρέπουν και επιβάλλουν στα 

νέα έργα να µπορούν προσαρµοστούν στη µελλοντική στάθµη του δρόµου. 

 

 

 Οι αλλαγές που απαιτούνται στο θεσµικό πλαίσιο για το παραλιακό µέτωπο Πάφου 

αναπτύσσονται πιο κάτω. 
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3.1 Πολεοδοµικά µέτρα/ Πολεοδοµικοί σχεδιασµοί 

 
Στο σχήµα 4, παρουσιάζεται µε κίτρινο χρώµα η προτεινόµενη αλλαγή της πολεοδοµικής 

ζώνης Εβ8 σε Εβ8’ και µε κόκκινο χρώµα η προτεινόµενη αλλαγή της πολεοδοµικής ζώνης 

Κα7 σε Κα7’ µε την τροποποίηση του ανώτατου ύψους από 8.30 σε 8.80 m, σε µελλοντική 

αύξηση της ανόδου της στάθµης της θάλασσας σε 0,5 m τα επόµενα χρόνια. Στην εν λόγω 

περιοχή µια µικρή θαλασσοταραχή, πληµµυρίζει το οδικό δίκτυο και το θαλάσσιο νερό 

απέχει λίγα µετρά από τις εισόδους των καταστηµάτων. Προτείνεται όπως τα κτίρια 

κτίζονται µε ανώτατο ύψος τα 8.80 m. 

 

Σχήµα 5. Προτεινόµενο Τοπικό Σχέδιο Πάφου 

Figure 5. Proposed Town Planning Zones 

 

 

3.2 Οικοδοµικά µέτρα/οικοδοµικοί σχεδιασµοί 

 
 Όπως αναφέρεται και πιο πάνω προγραµµατίζεται σήµερα η ανύψωση του 

παραλιακού µετώπου για το άµεσο µέλλον, µε την προϋπόθεση οι οικοδοµές να είναι 

προσαρµόσιµες. Προτείνονται λύσεις που θα ελαχιστοποιούν το κόστος προσαρµογής των 

κτιρίων της περιοχής, µε πιθανή θαλάσσια πληµµύρα. 

Θα πρέπει το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος δόµησης να είναι 0.5 m υψηλότερο από το 

σηµερινό ύψος και το ελάχιστο ύψος του ισογείου του κτιρίου να είναι 0.5m υψηλότερο 



 7

από το σηµερινό ύψος. Τα κτίρια που είναι κτισµένα κοντά στο παραλιακό µέτωπο θα 

πρέπει να σχεδιάζονται για να προσαρµοστούν στη µελλοντική άνοδο της στάθµης της 

θάλασσας µε την ανύψωση του ελάχιστου ύψος των ισογείων που σήµερα είναι 2.60 m 

σύµφωνα µε τον Περί Οδών και Οικοδοµών Κανονισµό και των Τροποποιήσεων του 

Υπουργείο Εσωτερικών, σε 3.10 m µε αύξηση 0.5 m. 

 Οι πόρτες, τα παράθυρα, να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο που να έχουν ένα επίπεδο 

(ανώφλι)  0,5 m ψηλότερο σε σύγκριση µε σήµερα έτσι µε την αύξηση της στάθµης της 

θάλασσας να µετακινηθούν προς τα πάνω, µε ελάχιστο το κόστος συντήρησης του κτιρίου. 

Θα πρέπει οι τοίχοι πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα να αρχίζουν 0,5 m πάνω από το 

παρόν απαιτούµενο επίπεδο, µε µεταθέσιµο εσωτερικό πλαίσιο το οποίο να καλύπτει κενό 

0,5 m. (σχήµα 6) 

 

  
 

Σχήµα 6. Πόρτες που µπορούν να προσαρµοστούν για άνοδο στάθµης δρόµου 

Figure 6. Doors adaptable to future rise of ground level 

 

  Επίσης οι είσοδοι των κτιρίων να είναι ψηλότερα από το επίπεδο του δρόµου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι παλιές αποθήκες που βρίσκονται στο λιµανάκι 

της Κάτω Πάφου και χρησιµοποιούνται από ιδιώτες. 

 Ο περιορισµός του χρόνου ζωής των κτηρίων και της υποδοµής είναι  ένα από τα 

µέσα που επιτρέπει την µακροπρόθεσµη προσαρµογή τους τα επόµενα χρόνια να για να 

διορθώσουν τα παλιά λάθη και έτσι για να αυξήσει την ανθεκτικότητα των κτιρίων στις 

πληµµύρες [C. Zevenbergen, 2007].  

 Προτείνεται η διαµόρφωση Ειδικών Κανονισµών για νέες οικοδοµές στην περιοχή 

µελέτης. Για τα υφιστάµενα κτίρια προτείνεται µε το τέλος του χρόνου ζωής ενός κτιρίου 

να κτίζονται µε βάση το προτεινόµενο ανώτατο ύψος δόµησης. Οι προσπάθειες θα πρέπει 

να επικεντρωθούν στην καθοδήγηση για την προστασία των κτιρίων που πρόκειται να 



 8

κτιστούν στο µέλλον. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η σταδιακή ενίσχυση της 

περιοχής µε τρόπο που δεν θα προκαλέσει σπατάλες. 

 Όταν οι συνθήκες / αλλαγές υπαγορεύουν αλλαγές στη διαρρύθµιση των κτιρίων, 

τόσο κατά την διεργασία της κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια της ζωής τους, αυτές 

πρέπει να µπορούν να πραγµατοποιούνται µε ευχέρεια. 

 

3.3 Υπηρεσίες 

 Προτείνεται η προσαρµογή του οδικού δικτύου στην επικείµενη αύξηση της στάθµης 

της θάλασσας. Να αυξηθεί η στάθµη του παραλιακού δρόµου, ώστε να προσαρµόζεται 

στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Η ανύψωση του δρόµου σε σχέση µε το κόστος 

κατασκευής ενός δρόµου είναι ελάχιστη, για το λόγο ότι η πρακτική θα είναι µονάχα η 

ασφαλτόστρωση του. Επίσης θα πρέπει να γίνει προσαρµογή των συστηµάτων συλλογής 

οµβρίων υδάτων ώστε το σηµείο απορροής στη θάλασσα να βρίσκεται πάνω από τη 

µελλοντική (ψηλότερη) στάθµη της θάλασσας.  

 
4. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 

 

Ο προγραµµατισµός για µελλοντική ανύψωση της στάθµης του παραλιακού δρόµου 

είναι µέτρο που θα έχει αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου, της τάξης των 50 χρόνων.  Το 

πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη χρήση κινητών/ πτυσσόµενων κατασκευών οι 

οποίες αποκόπτουν τη ροή του νερού και ελαχιστοποιούν τη ζηµιά που προκαλεί η 

θαλάσσια πληµµύρα. 

Παράδειγµα τέτοιας τεχνολογίας παρουσιάζεται στο σχήµα 7.  Τα φράγµατα αυτά 

εγκαθίστανται πριν την πληµµύρα και αποκόπτουν τη ροή.  Μετά το πέρας του συµβάντος 

τα φράγµατα αυτά αφαιρούνται και δεν έχουν επίπτωση στο χαρακτήρα της περιοχής. 

 
Σχήµα 7. Παράδειγµα κινητής κατασκευής ανακοπής πληµµύρας 

Figure 7. Example of Flood Barrier  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η έρευνα, κατέληξε στην πρόταση για προσαρµοστικότητα των αστικών αναπτύξεων 

στην µελλοντική άνοδο της στάθµη της θάλασσα τα επόµενα χρόνια. 

 Η αποδοχή της µελλοντικής αύξησης της στάθµης της θάλασσας και του φαινοµένου της 

θαλάσσιας πληµµύρας, θα πρέπει να αποτελέσει στοιχείο στην εφαρµογή µέτρων για 

προσαρµογή στο εγγύς µέλλον. Προκειµένου αυτό να επιτευχθεί προτείνεται να 

υιοθετούνται προνοητικά προσαρµοστικά µέτρα: 

� Πολεοδοµικοί Κανονισµοί: στην παραλιακή ζώνη η οποία θα αντιµετωπίσει κίνδυνο 

πληµµύρας λόγω της αύξησης του επιπέδου της θάλασσας, περιοχές µε υψόµετρο 

µέχρι 4 m πάνω από το µέσο επίπεδο της θάλασσας: το µέγιστο επιτρεπόµενο κτιριακό 

ύψος να είναι κατά 0.5 m υψηλότερο από το παρόν επιτρεπόµενο και το ελάχιστο ύψος 

του πατώµατος σε ισόγεια να είναι κατά 0.5 m υψηλότερο από το παρόν 

προδιαγραφόµενο.  
� Κτιριακοί Κανονισµοί: στην πιο πάνω παραλιακή ζώνη: τα κατασκευαστικά στοιχεία 

(θεµέλια, κολώνες, δοκάρια, πλάκες,  φέροντες τοιχοποιίες) να σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν στη µελλοντική ανύψωση του 

επιπέδου του πατώµατος κατά 0.5 m και τα µη κατασκευαστικά στοιχεία (πόρτες, 

παράθυρα, εσωτερικοί τοίχοι, υπηρεσίες) να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε 

να µπορούν να προσαρµοστούν στη µελλοντική αλλαγή µε ελάχιστες εργασίες και 

ελάχιστο κόστος. Για παράδειγµα, οι τοίχοι πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα στο 

επίπεδο του πατώµατος να αρχίζουν 0.5 m πάνω από το παρόν απαιτούµενο επίπεδο, 

µε µεταθέσιµο εσωτερικό πλαίσιο το οποίο να καλύπτει το κενό των 0.5 m. 

� Οδικοί Κανονισµοί: στην παραλιακή ζώνη, οι οδικές υπηρεσίες να σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν στη µελλοντική αύξηση του 

επιπέδου του δρόµου µε ελάχιστες εργασίες και ελάχιστο κόστος. Τέτοια µέτρα 

περιλαµβάνουν, την πρόνοια ότι το χαµηλότερο επίπεδο των οχετών αποστράγγισης 

των όµβριων υδάτων στη θάλασσα να είναι κατά 0.5 m υψηλότερο από το παρόν 

επιτρεπόµενο, τα φρεάτια των δρόµων να σχεδιάζονται για τη µελλοντική άνοδο της 

στάθµης της θάλασσας.  
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