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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Σε µελέτη χωροθέτησης νέου αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Πισσουρίου έχει 

επιλεγεί ως βέλτιστη τοποθεσία η περιοχή Μαυρόρροτσος, και ως θέση του έργου 

θαλάσσιο τεµάχιο, αποσπασµένο από την ξηρά και σε απόσταση πέραν των 50 µέτρων από 

την ακτογραµµή. 

Στη επιλεγείσα θέση το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι επιβλητικοί γκρεµοί που 

δεσπόζουν του χώρου, µε υψόµετρο που φθάνει τα 90 µέτρα.  Οι γκρεµοί αποτελούν 

σηµείο αναφοράς του χώρου και οι µοναδικές εικόνες που προσφέρουν αναδεικνύονται 

µέσα από τον προτεινόµενο χωροταξικό σχεδιασµό.  

Η παρούσα εργασία αξιοποιεί τα διδάγµατα από κατολισθήσεις γκρεµών σε άλλες 

περιπτώσεις (µαρίνα Brighton) και χωροθετεί το έργο µε τρόπο ώστε οι γκρεµοί να 

παραµείνουν φυσικοί, συνεχίζοντας να διαβρώνονται από τα περιβαλλοντικά στοιχεία, 

θέτοντας σε αποδεκτά επίπεδα επικινδυνότητας το αλιευτικό καταφύγιο. 
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ABSTRACT 
 

. Mavrorotsos area was selected as the optimum one for the construction of the new 

fishing shelter in Pissouri area.  The project is detached from the land at a distance in 

excess of 50m from the coastline. 

A main characteristic feature of the selected location is the impressive cliffs 

overlooking the beach area reaching an elevation of 90m.  The cliffs are a landmark of the 

area and the unique views they offer are highlighted through the proposed layout. 

This paper is adopting and adapting lessons learned from  landslides of cliffs in other 

areas (Brighton marina) and proposes the location of the project in such a way that the cliffs 

remain natural and subject to the continuous erosion from environmental actions whilst the 

fishing shelter is exposed to acceptable risks. 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µέσω του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων που υπάγεται στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ανέλαβε την υλοποίηση της κατασκευής νέου 

αλιευτικού καταφυγίου στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου.  Η υλοποίηση του έργου 

στοχεύει στην ικανοποίηση της ανάγκης του Τµήµατος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για 

παροχή επιπρόσθετων χώρων ελλιµενισµού αλιευτικών σκαφών στην περιοχή αυτή, ενώ 

παράλληλα προσφέρει χώρο ελλιµενισµού σε άλλα σκάφη ενδιάµεσα των πόλεων Λεµεσού 

και Πάφου (Σχήµα 1). 

Ως πρώτο στάδιο στη διαδικασία καθορίστηκε η ευρύτερη περιοχή µελέτης και οι 

λειτουργικές ανάγκες του έργου.  Όσον αφορά τη γεωγραφική θέση του έργου αυτή 

ευρίσκεται εντός των ορίων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, δυτικά της Κυριάρχης Βρετανική 

Βάσης Επισκοπής και έχει έυρος της τάξης των 5  km.  Η περιοχή αυτή (σχήµα 2) αποτελεί 

την περιοχή µελέτης για την επιλογή της βέλτιστης θέσης του αλιευτικού καταφυγίου. 

 

 

Σχήµα 1. Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης – Χάρτης Κύπρου 

Figure 1. Greater Study Area – Map of Cyprus 

 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις του έργου είναι:  

• Θέσεις ελλιµενισµού 150 αλιευτικών σκαφών 

• Θέσεις ελλιµενισµού 150 άλλων σκαφών 

• Θέσεις στάθµευσης 150 οχηµάτων 



• Χώρος ναυπηγοεπισκευής 2000 τετραγωνικών µέτρων 

• 3 Κτίρια συνολικού εµβαδού περίπου 370 τετραγωνικών µέτρων 

• Κεκλιµένο ανέλκυσης/ καθέλκυσης σκαφών 

 

 

Σχήµα 2. Περιοχή Μελέτης 

Figure 2. Study Area 

 

Το βάθος της λεκάνης καθορίστηκε από τον εργοδότη σε 4.5 µέτρα για όλη τη 

λεκάνη του έργου. 

 

Η κατανοµή όσον αφορά τα µεγέθη σκαφών παρουσιάζεται στο πίνακα 1. 

 

Είδος Σκάφους Μήκος 

Μέγιστο 

(m) 

Πλάτος 

(m) 

Βύθισµα 

(m) 

Αριθµός 

Αλιευτικό 12 4 2.0 130 

20 6 2.5 20 

Άλλο σκάφος 12 4.1 2.4 70 

15 4.8 2.8 70 

25 5.5 3.4 10 

ΣΥΝΟΛΟ    300 

Πίνακας 1. Κατανοµή Μεγέθους Σκαφών 

Table 1. Boat Size distribution 

 

 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Η περιοχή µελέτης υποδιαρέθηκε σε 6 υπό-περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως απεικονίζονται στο σχήµα 3 για σκοπούς εκ πρώτης όψεως 

εντοπισµού µη αποδεκτών εναλλακτικών θέσεων.  



 
Σχήµα 3. Υπο-περιοχές Μελέτης 

Figure 3. Sub-areas of study area 

 

Η υπό-περιοχή 1, δυτικά του Ακρωτηρίου Άσπρο, χαρακτηρίζεται από απότοµους 

γκρεµούς στην ξηρά και πλούσια θαλάσσια ζωή στους υφάλους στην θαλάσσια περιοχή.  Η 

θέση αυτή έχει ήδη κηρυχθεί ως περιοχή Φύση 2000.  Για το λόγο αυτό  η υπό-περιοχή 1 

δεν προσφέρεται για λιµενικό χώρο.  

Η υπό -περιοχή 2, ο κολπίσκος Πισσουρίου, είναι ένας φυσικός κόλπος µε τουριστική 

ανάπτυξη και γραφική παραλία.  Ο κόλπος αυτός είναι φυσικό καταφύγιο σκαφών για 

ήπιες καιρικές συνθήκες, παρέχοντας προστασία από τους δυτικούς κυµατισµούς.  

Προσφέρεται για επανακατασκευή αποβάθρας.  Τυχόν χωροθέτηση λιµανιού 300 σκαφών 

θα προκαλούσε αλλοίωση στο χαρακτήρα της παραλίας και ακτοµηχανικές επιπτώσεις 

εντός του αυτόνοµου υδραυλικά συστήµατος του κόλπου.  Η θέση αυτή δεν ευνοείται από 

την τοπική αυτοδιοίκηση ούτε από τα κυβερνητικά τµήµατα.  Με βάση τα πιο πάνω η υπό -

περιοχή 2 δεν προσφέρεται για λιµενικό χώρο. 

Η υπό -περιοχή 3, ανατολικά του κολπίσκου Πισσουρίου, χαρακτηρίζεται από 

απότοµους γκρεµούς στα βόρεια/ ξηρά (ύψους µέχρι 90 µέτρων).   Η θέση αυτή ευνοείται 

από το κοινοτικό Συµβούλιο Πισσουρίου.  ∆εν υπάρχει χερσαίος διαθέσιµος χώρος και όλα 

τα απαιτούµενα χερσαία έργα θα πρέπει να εκτελεστούν εντός της θάλασσας.   

Η υπό-περιοχή 4 είναι µια παρθένα περιοχή µε γραφικές απότοµες πλαγιές και 

κρυστάλλινα νερά. ∆εν υπάρχει πρόσβαση στην θάλασσα και υποδοµή για λιµενική 

ανάπτυξη και έτσι δεν προσφέρεται για λιµενικό χώρο. 

Η υπό-περιοχή 5 είναι σχετικά πεδινή περιοχή που µορφολογικά προσφέρεται για 

µικρές χερσαίες λιµενικές εγκαταστάσεις.  Η θάλασσα παρέχει σχετική προστασία πλησίον 

της ακτογραµµής από τους δυτικούς κυµατισµούς. 

Η υπό-περιοχή 6, εντός της κοινότητας Αυδήµου (τουρκοκυπριακό χωριό), συνορεύει 

µε τις Βρετανικές Βάσεις Επισκοπής.  Η θέση αυτή δεν αντιµετωπίζεται ως κατάλληλη 

εναλλακτική θέση από την κοινότητα για πολιτικούς λόγους και έτσι δεν εξετάζεται 

περιατέρω. 

Μετά τον αποκλεισµό των 4 υπο-περιοχών έγιναν µετρήσεις πεδίου και σύγκριση 

εναλλακτικών χωροταξικών λύσεων για τις υπο-περιοχές 3 και 5.  Πολυκριτηριακή 



ανάλυση κατέληξε στην επιλογή της υπο-περιοχής 3 ως την περιοχή µε τις ελάχιστες 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η χωροθέτηση νέου αλιευτικού καταφυγίου στην υπο-περιοχή 3 αποτελεί πρόκληση 

για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και µεγιστοποίηση των θετικών 

επιπτώσεων στο παράκτιο περιβάλλον. 

Η περιοχή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από γεωλογικής και 

ακτοµηχανικής πλευράς.  Η παραλιακή περιοχή µαζί µε τους γκρεµούς είναι ένα ζωντανός 

«οργανισµός» ο οποίος εξελίσσεται ασταµάτητα.  Η µορφολογία των γκρεµών είναι 

συνυφασµένη µε την ακτοµηχανική και τη γεωλογία/ γεωτεχνική της περιοχής. 

Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται οι ακόλουθοι µηχανισµοί της φύσης: 

1. ∆ιάβρωση των γκρεµών από τον άνεµο 

2. ∆ιάβρωση των γκρεµών από τη βροχή 

3. ∆ιάβρωση/ υποσκαφή των γκρεµών από τη δράση των θαλάσσιων κυµάτων 

4. Κατολισθήσεις εδάφους από τον γκρεµό και εναπόθεση στην παραλία 

5. ∆ράση του κύµατος στις κατακρηµνίσεις, διαλογή υλικού 

Οι πιο πάνω µηχανισµοί δηµιουργούν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στους γκρεµούς.  

Η µορφολογία αυτή του εδάφους δεν είναι ορατή από την παραλία των λουοµένων ή από 

την κορυφή των λόφων.  Είναι ορατή µόνο από την πλευρά της θάλασσας. 

 

 

Σχήµα 4. Μοναδικά γεωµορφώµατα στους γκρεµούς 

Figure 4. Unique geomorphological features on the cliffs 



 
Σχήµα 4. Μοναδικά γεωµορφώµατα στους γκρεµούς 

Figure 4. Unique geomorphological features on the cliffs 

 

∆ιάβρωση από πνοή του άνεµο και ροή του νερού 

Η έκθεση των εδαφών στις περιβαλλοντικές συνθήκες, η εναλλαγή της θερµοκρασίας 

και της υγρασίας προκαλούν αποσάθρωση του εδάφους.   

Η πνοή του ανέµου και η ροή του νερού (επιφανειακή και υπόγεια) παρασύρουν τα 

χαλαρά ιζήµατα προκαλώντας έτσι διάβρωση (απώλεια υλικού) από τους γκρεµούς. 

Τα υλικά που παραµένουν στους γκρεµούς διαµορφώνονται από τις πιο πάνω 

διεργασίες της φύσης και εµφανίζουν µια συνεχώς µεταβαλλόµενη εικόνα µε 

ενδιαφέροντες σχηµατισµούς. 

Υποσκαφή από τα κύµατα 

Η πρόσπτωση των θαλάσσιων κυµάτων πάνω στην παραλία ασκεί δυνάµεις πάνω στο 

πρανές/ µέτωπο της ξηράς.  Οι δυνάµεις αυτές διαβρώνουν σταδιακά το µέτωπο αυτό το 

οποίο υποχωρεί.  Ακόµη και σκληροί βράχοι µε τη πάροδο του χρόνου διαβρώνονται. 

Όταν τα εδάφη είναι σχετικά µαλακά, όπως στην περίπτωση των γκρεµών, η 

διάβρωση είναι εντονότερη και δηµιουργούνται κοιλότητες/ υποσκαφή στον πόδα του 

γκρεµού, στη ζώνη αναρρίχησης των κυµάτων. 

Η υποσκαφή αυτή συνεχίζει και µεγαλώνει/ αναπτύσσεται µε την πάροδο του χρόνου. 



 
Σχήµα 4. Μοναδικά γεωµορφώµατα στους γκρεµούς 

Figure 4. Unique geomorphological features on the cliffs 

 

Κατολισθήσεις εδάφους 

Η διάβρωση από την πνοή του ανέµου, τη ροή του νερού (επιφανειακή και υπόγεια) 

και τη δράση των κυµάτων αλλοιώνουν την ευστάθεια του εδάφους.  Σε ένα κρίσιµο 

σηµείο, η ισορροπία δυνάµεων ανατρέπεται και προκαλείται αστοχία στο πρανές.  Αυτή η 

αστοχία σχετίζεται µε τη δηµιουργία κατολισθήσεων, µετακίνηση δηλαδή τµήµατος του 

εδάφους σε χαµηλότερο υψόµετρο, µέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας δυνάµεων. 

Στους γκρεµούς της περιοχής αυτής το υλικό των κατολισθήσεων τείνει να 

εναποτίθεται στον πόδα του γκρεµού, στην (στενή) παραλία που χωρίζει τους γκρεµούς 

από τη θάλασσα.  Η εναπόθεση του υλικού αυτού µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

εµπλουτισµός/ τροφοδοσία της παραλίας µε ιζήµατα.   

Η εξέλιξη της ακτογραµµής είναι συνυφασµένη µε την εξέλιξη των γκρεµών.  Η 

συνεχής διάβρωση των γκρεµών τροφοδοτεί την παραλία µε ιζήµατα και γίνεται αργά και 

σταδιακά/ σπασµωδικά υποχώρηση των γκρεµών και της ακτογραµµής.  ∆εν υπάρχουν 

στοιχεία για το ρυθµό υποχώρησης των γκρεµών. 

Στην κορυφή των γκρεµών υπάρχει ανθρώπινη επέµβαση.  Κατασκευάζονται κτίρια 

και διαµορφώνονται δρόµοι, πεζόδροµοι κλπ.  Εκτιµάται ότι σε κάποιο χρονικό διάστηµα 

θα απειληθεί η ασφάλεια/ ευστάθεια των κατασκευών αυτών και θα χρειαστεί η λήψη 

µέτρων. 



Τέτοια µέτρα έχουν εφαρµοστεί τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, όπως είναι 

η τοποθέτηση αγκυρώσεων, δικτύων, σκυροδέµατος κλπ. 

 

 
Σχήµα 5. Μαρίνα Brighton 

Figure 5. Brighton Marina 

 

Αντίστοιχο παράδειγµα µε το προτεινόµενο έργο αποτελεί η µαρίνα του Brighton 

(σχήµα 5).  Η µαρίνα κατασκευάστηκε ανατολικά της παραλίας της πόλης µπροστά από 

τους χαρακτηριστικούς απότοµους γκρεµούς του Brighton.  Οι χερσαίοι χώροι της µαρίνας 

εφάτονται του πόδα των γκρεµών.  Λόγω κατολισθήσεων των γκρεµών µέρος της µαρίνας  

 

 

Σχήµα 6. Σταθεροποιητικά έργα στους γκρεµούς πίσω από τη µαρίνα 

Figure 6. Cliff stabilisation works adjacent to the marina 



υπέστη ζηµιές και ως µέτρο αντιµετώπισης του προβλήµατος εφαρµόστηκαν µέτρα 

σταθεροποίησης των γκρεµών.  Τα σταθεροποιητικά µέτρα περιελάµβαναν αγκυρώσεις και 

πλέγµα στο πρανές, τα οποία αλλοίωσαν την αισθητική του τοπίου.  

 

Παραδειγµατοζόµενοι από τις αστοχίες άλλων χωρών η πρόταση των συµβούλων 

µηχανικών είναι η αποµάκρυνση του έργου από τον πόδα των γκρεµών ώστε µελλοντική 

κατολίσθηση να µην προκαλέσει ζηµιά στο έργο και να µην απαιτηθεί ανθρώπινη 

επέµβαση και αλλοίωση του φυσικού κάλλους των γκρεµών 

 

Σχήµα 7. Αγκυρώσεις στους γκρεµούς 

Figure 7. Nails on the cliffs 

 

Προτείνεται η χωροθέτηση του αλιευτικού καταφυγίου σε απόσταση πέραν των 50 m 

από τον πόδα του γκρεµού, απόσταση που κρίνεται ότι παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο 

επικινδυνότητας έναντι κατολισθήσεων βράχων και τµηµάτων των γκρεµών. 

Συγκεκριµένα: 

1 Το αλιευτικό καταφύγιο προσφέρει τον χώρο στον οποίο το κοινό µπορεί τώρα να 

έρθει σε επαφή µε τη φύση και να αντικρίσει τους σχηµατισµούς των γκρεµών. 

2 Οι φυσικοί µηχανισµοί της εξέλιξης των γκρεµών δεν επηρεάζονται.  ∆ιατηρείται 

ανεπηρέαστη η διάβρωση των γκρεµών από την πνοή του ανέµου και τη ροή του 

νερού (βρόχινου και υπόγειου) ενώ η διάβρωση από τα κύµατα ελαχιστοποιείται. 

3 O κίνδυνος πρόκλησης ζηµιάς από τις µελλοντικές κατολισθήσεις 

ελαχιστοποιείται, αφού το έργο χωροθετείται σε ασφαλή απόσταση από τον πόδα 

του γκρεµού. 

4 Το τοπωνύµιο της περιοχής, ο «Μαυρόροτσος» διατηρείται 



 
Σχήµα 8. Η προτεινόµενη θέση του έργου 

Figure 8. Proposed project location 

 

 

4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 
 

Για σκοπούς εκτίµησης των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και έγκριση της 

θέσης κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου ετοιµάστηκε ενδεικτικό χωροταξικό σχέδιο.  

Το σχέδιο αυτό υποβοηθά ώστε η τάξη µεγέθους του έργου και η τάξη του κόστους του 

έργου να αντιπροσωπεύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τελικού έργου που θα 

σχεδιαστεί και κατασκευαστεί. 

Οι κυµατοθραύστες έχουν καµπύλο σχήµα σε κάτοψη, εναρµονισµένο µε το φυσικό 

περιβάλλον.  Προς το µέρος των γκρεµών, τα έργα είναι ελαφρές κατασκευές, 

επιτρέποντας την κυκλοφορία του νερού µεταξύ της λιµενικής λεκάνης και του νερού της 

παραλίας/ του πόδα των γκρεµών.  Η ανάλαφρη αυτή λύση ελαχιστοποιεί τις επεµβάσεις 

στο περιβάλλον πλησίον των γκρεµών.  Οι αποβάθρες αυτές µπορεί να είναι σταθερές (π.χ. 

σε πασσάλους) ή πλωτές. 

Η πρόσβαση από την τουριστική περιοχή γίνεται µέσω γέφυρας.  Η λύση αυτή: 

1. αποτρέπει την κατασκευή βαρέων έργων εντός του κόλπου Πισσουρίου 

2. διατηρεί το φυσικό τοπίο και ειδικά τον χαρακτηριστικό «Μαυρόροτσο» 

3. επιτρέπει την απρόσκοπτη κυκλοφορία του νερού κατά µήκος της παραλίας. 

 

Η χωροθέτηση των κατασκευών του έργου γίνεται ώστε: 

1. το νότιο τµήµα της λεκάνης έχει διαφορετική χρήση από το βόρειο ενώ στο 

κέντρο και πλησίον της εισόδου είναι ο χώρος για τις δυνάµεις ασφαλείας του Κράτους. 

2. η πρόσβαση στο κτίριο είναι άµεση 

3. η θέα από την οροφή του κτιρίου είναι πανοραµική, αρχίζοντας από δυτικά από το 

ακρωτήριο Άσπρο, µετά το γραφικό κόλπο του Πισσουρίου, στη συνέχεια τον 

Μαυρόροτσο και ακολούθως τους µοναδικούς γκρεµούς.  Ανατολικότερα είναι η θέα του 

λιµενίσκου και νότια η ανοικτή θάλασσα. 

Λόγω του ότι όλο το έργο γίνεται µέσα στη θάλασσα, οι χερσαίοι χώροι είναι 

συγκεντρωµένοι στη µέγιστη δυνατή πυκνότητα.   



 

 

 

1. Κυµατοθραύστης 

2. Κρηπιδότοιχος 

3. Αποβάθρα- ∆ιαµπερής 

4. Κεκλιµένο 

5. Χώρος Στάθµευσης 

6. Χώρος 

ναυπηγοεπισκευών 

7. Υπαίθριος χώρος 

στάθµευσης 

8. Κτήριο (Χώροι 

στάθµευσης, 

εγκαταστάσεις) 

9. ∆ρόµος πρόσβασης (σε 

πασσάλους) 

10. Χώροι για δυνάµεις 

ασφαλείας 

 

 

Σχήµα 9. Ενδεικτικό Χωροταξικό έργου 

Figure 9. Indicative Project Layout 

 

 

5. ΣΧΟΛΙΑ 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί µέρος των ευρυµάτων της µελέτης χωροθέτησης και µελέτης 

εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ).  Η ΜΕΕΠ εκπονήθηκε από την 

εταιρεία Νικολαϊδης & Συνεργάτες.  Οι απόψεις που παρουσιάζονται είναι των συγγραφέων 

της ανακοίνωσης. 


