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Ο προϊστάµενος του κλάδου 
ελέγχου ποιότητας αέρα 
στο Τµήµα Επιθεώρησης 

Εργασίας, Σάββας Κλεάνθους 
δήλωσε ότι υποχώρησε σηµαντι-

κά η σκόνη. Τηυν Τετάρτη στις 
08:00 (ώρα Κύπρου)  οι ωριαί-
ες τιµές όσον αφορά τη σκόνη 
κυµάνθηκαν στη Λευκωσία και 
στην Πάφο στα 102 µικρογραµ-

µάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα, 
στη Λεµεσό στα 86, στη Λάρνα-
κα στα 71 και στο Ζυγί στα 73. 
Το επιτρεπτό όριο είναι πενήντα 
µικρογραµµάρια ανα κυβικό µέ-
τρο αέρα. Τοπικές βροχές, µε-
µονωµένες καταιγίδες και σκόνη 
στην ατµόσφαιρα, είναι το κύρια 
χαρακτηριστικά του καιρού των 
ηµερών λόγω ζώνης χαµηλών 
πιέσεων που επηρεάζει την ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσογείου. Ο 
καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται 
αργά αύριο, Σάββατο, ωστόσο 
δεν θα καταγραφεί άνοδος της 
θερµοκρασίας.

Στο 21% της κανονικής για 
το µήνα Φεβρουάριο, ανήλ-
θε η µέση ποσότητα βροχό-

πτωσης που έπεσε στις ελεύθερες 
περιοχές από την 1η µέχρι τις 
8 Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε 
τα προκαταρκτικά στοιχεία, που 
δηµοσιοποίησε η Μετεωρολο-
γική Υπηρεσία.  Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, η µέση ολική ποσότητα 
βροχόπτωσης από την 1η µέχρι 
τις 8 Φεβρουαρίου ανήλθε στα 
17,4 χιλιοστά, ενώ η µέση κα-
νονική βροχόπτωση για το µήνα 

είναι 81,6 χιλιοστά. Η µέση ολι-
κή ποσότητα βροχόπτωσης του 
τελευταίου 24ώρου ανήλθε στα 
13,1 χιλιοστά. Η µεγαλύτερη 
ποσότητα βροχόπτωσης κατά 
την περίοδο 1 µέχρι 8 Φεβρου-
αρίου σηµειώθηκε στα Πλατάνια 
µε 39,0 χιλιοστά που αντιστοιχεί 
στο 26% της κανονικής βροχό-
πτωσης για την περιοχή και ακο-
λούθησαν ο Σταυρός της Ψώκας 
µε 32,9 χιλιοστά βροχόπτωσης 
(24% της κανονικής), ο Πρόδρο-
µος µε 31,2 χιλιοστά (21% της 

κανονικής) και ο Σαϊττάς µε 30,7 
χιλιοστά (28% της κανονικής).

Αντίθετα, η µικρότερη ποσό-
τητα βροχόπτωσης έπεσε στο 
Αεροδρόµιο Λάρνακας µε 3,7 χι-
λιοστά που αντιστοιχούν στο 6% 
της κανονικής βροχόπτωσης για 
την περιοχή, στην Αθηένου και 
στο Φρέναρος µε 4,1 χιλιοστά 
(8% και 7% αντίστοιχα της κανο-
νικής), στην Ξυλοτύµπου µε 4,2 
χιλιοστά (8% της κανονικής) και 
στον Κόρνο µε 6,3 χιλιοστά (9% 
της κανονικής).

∆ιάφορα προβλήµατα δηµι-
ουργήθηκαν στην Αλυκή της 
Λάρνακας από την πολυοµ-

βρία και την ανεξέλεγκτη διοχέτευση 
λυµάτων από τα σπίτια της γύρω πε-
ριοχής. Τα προβλήµατα αυτά παρα-
κολουθούνται συνεχώς από το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο, το οποίο και άρχισε 
ήδη να εξετάζει διάφορα µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για αντιµετώπι-
ση τους.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
έχει αποφασίσει να γίνει «απόφραξη 
του καναλιού ώστε να µπορούν να 
όµβρια ύδατα να διοχετεύονται στη 
θάλασσα και να µην υπερχειλίζει το 
κανάλι. Σε περίπτωση που το κανάλι 

αυτό υπερχειλίσει, τότε ο όγκος των 
υδάτων πηγαίνει στην αλυκή». 

Ένα άλλο πρόβληµα που υπάρχει 
στη περιοχή της Αλυκής είναι τα 
λύµατα συγκεκριµένων περιοχών, 
όπου η στάθµη των υπογείων υδά-
των είναι ψηλή. Επειδή οι περιοχές 
αυτές είναι χαµηλότερες από άλλες 
δηµιουργείται ένα πρόβληµα µε την 
υπερχείλιση των βόθρων και αυτό 
το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε µια 
µεσοπρόθεσµη προσπάθεια που θα 
απαµβλύνει το πρόβληµα µέχρις 
ότου λυθεί τελειωτικά µε την ολο-
κλήρωση του αποχετευτικού συστή-
µατος της Λάρνακας. 

Υποχωρεί η σκόνη, συνεχίζονται οι βροχές
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει αποφασίσει να γίνει απόφραξη του καναλιού ώστε να µπορούν 
να όµβρια ύδατα να διοχετεύονται στη θάλασσα και να µην υπερχειλίζει το κανάλι.




