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. . I have seen the hungry ocean gain
Advantage on the kingdom of the shore. . . .
….I have seen such interchange of state….
Shakespeare Sonnet 64

…Έρσ δεη ηνλ πεηλαζκέλν σθεαλό λα θεξδίδεη
πιενλέθηεκα εηο βάξνπο ηνπ βαζηιείνπ ηεο αθηήο…
…Έρσ δεη πνιύ κεγάιε ελαιιαγή θαηαζηάζεσλ…
αίμπεξ, νλάηα 64
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Δηθόλα εμσθύιινπ θάια πθνύληνο, Μπηηιήλε, ιήςε 12 Ηνπλίνπ 2010.

3

Πεξηερόκελα
Πρόλογοσ .................................................................................................................................................... 7
Εκτεταμζνθ περίλθψθ ................................................................................................................................ 9
Extended summary................................................................................................................................... 12
1. Ειςαγωγικά - κεωρθτικά ςτοιχεία ........................................................................................................ 15
1.1 Προβλθματιςμόσ – κοπόσ διατριβισ............................................................................................ 15
1.2 Ακτογραμμι, ακτι και παράκτια ηϊνθ .......................................................................................... 17
1.3 Παράκτιεσ κυψζλεσ, υποκυψζλεσ .................................................................................................. 18
1.4 Παραλίεσ ........................................................................................................................................ 19
1.5 Διάβρωςθ ακτογραμμϊν/παραλίων.............................................................................................. 19
1.6 Επιπτϊςεισ τθσ διάβρωςθσ ............................................................................................................ 21
1.7 Μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ διάβρωςθσ ............................................................................................. 23
17.1 Κανζνα μζτρο - πακθτικι διάβρωςθ ακτογραμμισ ................................................................. 23
1.7.2 τακεροποίθςθ ακτογραμμισ................................................................................................. 25
1.7.3 Αφξθςθ ακτογραμμισ .............................................................................................................. 26
2. Μεκοδολογία μετριςεων διάβρωςθσ ................................................................................................. 27
2.1 Καταγραφι εποχιακϊν προφίλ παραλίασ ..................................................................................... 27
2.2 Μζκοδοσ ραδιενεργοφ καίςιου-137 (137Cs) ................................................................................. 27
2.3 Μετριςεισ ποιότθτασ του ιηιματοσ και ρφπανςθσ από βαρζα μζταλλα ...................................... 29
2.4 Ήπιεσ μζκοδοι για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των Ελλθνικϊν παραλιϊν........................................... 31
3. Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ ...................................................................................................................... 32
3.1 Σα ιςτορικά αρχεία του Κιου .......................................................................................................... 32
3.2 Οδθγόσ παράκτιων παρεμβάςεων - ωςτζσ πρακτικζσ. ................................................................ 33
3.2.1 Περιοχι μελζτθσ, παράκτιεσ κυψζλεσ, υποκυψζλεσ και παραλίεσ. ....................................... 33
3.2.2 Καταςκευζσ ζξω από το ενεργό πλάτοσ παραλίων................................................................. 34
3.2.3 Μεταφορά βυκοκορθμάτων ςτθν παραλία ........................................................................... 34
3.2.4 Χριςθ περιβαλλοντικά φιλικά υλικϊν και μεκόδων .............................................................. 35
3.2.5 Παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ............................................................................................. 35
3.3 Δείκτεσ υγείασ παράκτιασ κυψζλθσ/παραλίασ .............................................................................. 35
3.3.1 Δείκτεσ αξιολόγθςθσ παράκτιασ κυψζλθσ .............................................................................. 39
Α. Δείκτεσ καλισ περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ .............................................................................. 40
Β. Κοινωνικοοικονομικοί δείκτεσ ..................................................................................................... 43
3.3.2 Δείκτεσ αξιολόγθςθσ παραλίασ ............................................................................................... 43
Α. Δείκτεσ καλισ περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ .............................................................................. 44
Β. Κοινωνικοοικονομικοί δείκτεσ ..................................................................................................... 56
3.4 Διαχρονικι εξζλιξθ ακτογραμμισ .................................................................................................. 60
4

3.5 Η μζκοδοσ του κράνουσ RTK GPS ................................................................................................... 62
3.6 Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ ADCP ςτισ Ελλθνικζσ ςυνκικεσ ....................................................... 66
4. Μεκοδολογία μετριςεων κυμάτων/ρευμάτων................................................................................... 69
4.1 Οδθγόσ παρατιρθςθσ παράκτιου περιβάλλοντοσ ........................................................................ 70
4.2 Ναυτικό ραντάρ Miros WaveX ....................................................................................................... 71
4.3 ADCP Nortek awac.......................................................................................................................... 73
5. Διάβρωςθ και νομοκεςία/νομολογία .................................................................................................. 75
5.1 Κφριοι ανκρωπογενείσ παράγοντεσ διάβρωςθσ ςτθν Ελλάδα ...................................................... 76
5.1.1 Ανυπαρξία ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ................................................................................ 77
5.1.2 Ελλιπισ γνϊςθ παράκτιων διεργαςιϊν .................................................................................. 78
5.1.3 Ζλλειψθ διαχρονικϊν και πρωτογενϊν δεδομζνων ............................................................... 81
5.1.4 Ad hoc βαριζσ καταςκευζσ ...................................................................................................... 82
5.1.5 Ζντονθ αςτικοποίθςθ .............................................................................................................. 86
5.1.6 Αμμολθψίεσ ............................................................................................................................. 91
5.1.7 Φράγματα................................................................................................................................ 93
5.2 Αξιολόγθςθ νομοκεςίασ/νομολογίασ ............................................................................................ 94
5.2.1 υνταγματικι επιταγι - 1ο επίπεδο προςταςίασ .................................................................... 96
5.2.2 Νομοκεςία - 2ο επίπεδο προςταςίασ ..................................................................................... 97
5.2.3 Νομολογία - 3ο επίπεδο προςταςίασ .................................................................................... 102
6. Περίπτωςθ μελζτθσ: Ν. Λαςικίου ...................................................................................................... 104
6.1 Διαχρονικι εξζλιξθ ακτογραμμϊν ............................................................................................... 104
6.1.1 Κανονικοποίθςθ αποτελεςμάτων ......................................................................................... 113
6.1.1 υμπεράςματα ...................................................................................................................... 116
6.2Αξιολόγθςθ τθσ υγείασ παράκτιων κυψελϊν/παραλιϊν ............................................................. 117
6.2.1 Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ παράκτιασ κυψζλθσ/παραλίασ .............................................................. 118
6.3 Κατανόθςθ και βιϊςιμθ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ .......................................................... 119
6.4 Χάρτθσ επικινδυνότθτασ διάβρωςθσ ........................................................................................... 121
7. Περίπτωςθ μελζτθσ: Η παραλία τθσ Βάρκιηασ ................................................................................... 123
7.1 χετικά περιοχισ μελζτθσ ............................................................................................................ 123
7.2 Μζτρθςθ μορφοδυναμικϊν παραμζτρων ................................................................................... 125
7.2.1 Κλαςςικζσ μζκοδοι για τθν καταγραφι προφίλ και κοκκομετρίασ ...................................... 125
7.2.2 Η μζκοδοσ του κράνουσ RTK GPS .......................................................................................... 129
7.3 Μζτρθςθ κυμάτων και ρευμάτων ςτισ τρεισ διαςτάςεισ ............................................................ 133
7.3.1 Ναυτικό ραντάρ Miros WaveX .............................................................................................. 133
7.3.2 ADCP Nortek awac................................................................................................................. 134
7.5 φγκριςθ ναυτικοφ ραντάρ με ADCP Nortek awac ...................................................................... 137
5

7.6 Κυματικό μοντζλο SMB και ςφγκριςθ του με τα δεδομζνα awac ............................................... 141
7.6.1 Τπολογιςμόσ αναπτφγματοσ πελάγουσ ................................................................................ 142
7.6.2 Ανεμολογικά Δεδομζνα......................................................................................................... 143
7.6.3 Τπολογιςμόσ χαρακτθριςτικϊν κυματιςμϊν ........................................................................ 144
7.6.4 φγκριςθ αποτελεςμάτων SMB και awac ............................................................................. 144
7.7 φγκριςθ δεδομζνων Awac με εκτιμιςεισWAM.......................................................................... 145
8. Περίπτωςθ μελζτθσ: Ν. Χανιϊν.......................................................................................................... 157
8.1 υλλογι δεδομζνων ..................................................................................................................... 157
8.1.1 υγκζντρωςθ φωτογραφικοφ υλικοφ ................................................................................... 158
8.1.2 Σα εκνικά αρχεία του Ηνωμζνου Βαςιλείου......................................................................... 159
8.2 Μετριςεισ προφίλ παραλιϊν ...................................................................................................... 161
8.3 Μετριςεισ κυμάτων/ρευμάτων ................................................................................................... 162
8.3.1 Κυματικό μοντζλο SMB και ςφγκριςθ του με τα δεδομζνα awac ........................................ 163
8.3.2 φγκριςθ δεδομζνων awac με δεδομζνα από το κλιματικό μοντζλο WAM ............................ 165
.4 Μζκοδοσ ραδιενεργοφ καίςιου-137 (137Cs) ................................................................................. 169
8.5 Ρφπανςθ από βαρζα μζταλλα...................................................................................................... 171
7.6 Ευκαιριακόσ εμπλουτιςμόσ τθσ παραλίασ του Πλατανιά ............................................................ 174
7.7 Τδροδυναμικό μοντζλο MIKE 21 BW ........................................................................................... 179
9. υμπεράςματα ................................................................................................................................... 182
9.1 υμπεράςματα ............................................................................................................................. 182
9.2 υμβολι τθσ διατριβισ ................................................................................................................ 185
10. Βιβλιογραφία ................................................................................................................................... 187
Επίλογοσ ................................................................................................................................................. 195
Παράρτθμα Ι – υλλογι ποιοτικϊν δεδομζνων από τθν παράκτια ηϊνθ ............................................. 196
Παράρτθμα ΙΙ - Μελζτεσ που αξιολογικθκαν........................................................................................ 205
Παράρτθμα ΙΙΙ – Κριτικι νομοκεςίασ/νομολογίασ για τθν παράκτια ηϊνθ ........................................... 208

6

Πξόινγνο
Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, κε ηίηιν «Ζ δηάβξσζε ησλ αθηνγξακκψλ ηεο
Διιάδαο. Αμηνιφγεζε - ηξφπνη αληηκεηψπηζεο»», εθπνλήζεθε πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθή θαη Τγεηνλνκηθή Μεραληθή» ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο (ΠΚ). Δπίζεο, ππνζηεξίρηεθε απφ ην αληαγσληζηηθφ πξφγξακκα Ζξάθιεηηνο ΗΗ,
"Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο δηδαθηνξηθήο
έξεπλαο".
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θ. Κψζηα πλνιάθε
(Καζεγεηήο, ρνιή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, ΠΚ) γηα ηελ ππφδεημε ηνπ ζέκαηνο, ηελ
άξηζηε θαζνδήγεζή θαη ζπλεξγαζία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. Δπίζεο,
ζα ήζεια λα επραξηζηψ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκειήο εμεηαζηηθήο κνπ επηηξνπήο, ηνλ θ.
Νηθφιαν Νηθνιαΐδε (Καζεγεηήο, ρνιή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο) θαη ηνλ Γξ. Υξήζην
Αλαγλψζηνπ (Γηεπζπληήο Δξεπλψλ, Γεσιφγνο-Ηδεκαηνιφγνο, Ηλζηηηνχην Χθεαλνγξαθίαο,
Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, ΔΛΚΔΘΔ). Ζ θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπο
θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο ππήξμε θαηαιχηεο γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο.
Δπραξηζηψ επίζεο ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κνπ επηηξνπήο:
 Καιιίζξαθα-Κφλην Νηθφιαν, Καζεγεηήο, ρνιή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, ΠΚ
 Καινγεξάθε Νηθφιαν, Καζεγεηήο, ρνιή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, ΠΚ,
 Σζνχηζν Θενράξε, Αλ. Καζεγεηήο, ρνιή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, ΠΚ,
 Φπιιάθε Έιηα Αλ. Καζεγήηξηα, ρνιή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, ΠΚ,
γηα ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο θαη ηελ βνήζεηα ηνπο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ
θαζψο θαη θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ ΠΚ: (α) Κψζηα
Παπαδφπνπιν, (β) Αλδξέα Παιαηνιφγνπ, (γ) Βαζίιε θαλαβή θαη (δ) Γηψξγν αξηδεηάθε, γηα
ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ ζην
εξγαζηήξην «Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ θαη Παξάθηηαο Μεραληθήο».
Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ αλ. θαζ. Αίζξα Μαξία γηα ηελ βνήζεηα θαη
ππνζηήξημε ηεο ζηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο πνπ
αθνξά ηελ παξάθηηα δψλε.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Νίθν Μαδαξάθε θαη ηνλ Γξ. Κψζηα
Λαγνπβάξδν, εξεπλεηέο ζην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν γηα ηελ βνήζεηα ηνπο θαη γηα ηα ζηνηρεία
ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM ηα νπνία παξείραλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε εθπφλεζε ηεο
παξνχζαο δηαηξηβήο.
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Σέινο, επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηελ δξάζε «ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ ΗΗ: Δλίζρπζε
Αλζξψπηλνπ Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ κέζσ ηεο Τινπνίεζεο Γηδαθηνξηθήο Έξεπλαο», ηνπ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο
θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 3 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο.

πχξνο Φσηείλεο

Υαληά, 2014
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Δθηεηακέλε πεξίιεςε
ην πιαίζην ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο κειεηήζεθε ε δηάβξσζε ησλ αθηνγξακκψλ ηεο
Διιάδαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ εμεηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ηξεηο αληηπξνζσπεπηηθέο
πεξηπηψζεηο κειέηεο, (α) Ν. Λαζηζίνπ, (β) παξαιία Βάξθηδαο, Αζήλα θαη (γ) Ν. Υαληψλ. Ο Ν.
Λαζηζίνπ

θηινμελεί

πιεζψξα

παξαιηψλ,

κε

εχξνο

θνθθνκεηξίαο,

γεσκεηξηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ (κήθνο θαη πιάηνο) θαη θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ξεπκάησλ πνπ θαιχπηνπλ
ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παξαιηψλ πνπ ζπλαληνχληαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα (παξαιίεο ηζέπεο
έσο παξαιίεο πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ, ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ κέζνπ πιάηνπο (10 - 60 m), νη
νπνίεο απνηεινχληαη απφ ιεπηφθνθθν έσο ρνληξφθνθθν πιηθφ θαη επεξεάδνληαη είηε απφ
αλνηθηά αλαπηχγκαηα πειάγνπο είηε απφ θαηαθεξκαηηζκέλα ιφγν λεζηψλ θαη βξαρνλεζίδσλ).
Ζ παξαιία ηεο Βάξθηδαο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αζηηθνπνηεκέλεο παξαιίαο,
θαζψο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή, κε πεξηνξηζκέλν κήθνο θαη πιάηνο, ελεξγή δηάβξσζε, έληνλε
αζηηθνπνίεζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη ηεο παξαιίαο θαη ρσξίο θακία κνξθή δηαρείξηζεο ηεο.
Ο Ν. Υαληψλ, θηινμελεί, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνλ Ν. Λαζηζίνπ, ηδηαίηεξα δεκνθηιείο
παξαιίεο θαη κεγάιν κέξνο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη ζε απηέο. Παξφια απηά, ηηο
ηειεπηαίεο θπξίσο δεθαεηίεο, έρεη παξαηεξεζεί ε έληνλε δηάβξσζε, ξχπαλζε θαη ππνβάζκηζε
ηεο πγείαο ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο ηνπξηζηηθά αλαπηπγκέλεο παξαιίεο ηεο Διιάδαο.
Γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ Διιεληθψλ αθηνγξακκψλ,
απφ πιεπξάο δηάβξσζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ
επηζθέςεηο πεδίνπ. Ζ πγεία ησλ Διιεληθψλ αθηνγξακκψλ βξέζεθε ρακειή, θαη κέζσ
επεμεξγαζίαο αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ βξέζεθε πσο είηε παξαιίεο
έρνπλ ήδε εμαθαληζηεί, φπσο ε παξαιία Βξαράθηα, Υαληά είηε αθηνγξακκέο λα δηαβξψλνληαη
κε κέζν ξπζκφ έσο θαη 2 m/year, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δέιηα ηνπ Αρειψνπ πνηακνχ.
Δπίζεο, αλαγλσξίζηεθε φηη ε έληνλε δηάβξσζε νθείιεηαη ζε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη
αλαπηχρζεθαλ δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο νη νπνίνη απνηεινχλ
πξσηνηππία. ηελ ζπλέρεηα αμηνινγήζεθε ε πθηζηάκελε λνκνζεζία/λνκνινγία πνπ αθνξά ηελ
παξάθηηα δψλε. Απηή βξέζεθε ηδηαίηεξα ειιηπήο, κε πιεζψξα λφκσλ νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε
δηαθξηηά θνκκάηηα ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη φρη ζην ζχλνιν ηεο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ
αιιεινεπηθαιχςεηο.
ηε πεξίπησζε κειέηεο ηνπ Ν. Λαζηζίνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ 25
πεξηνρέο νη νπνίεο δχλαηαη λα αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα δηάβξσζεο ιφγν
αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαρξνληθή εμέιημεο ησλ αθηνγξακκψλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αεξνθσηνγξαθίεο, δνξπθνξηθέο εηθφλεο θαη κεηξήζεηο πεδίνπ. Βξέζεθε
πσο ε ππνρψξεζε αθηνγξακκήο είλαη αληίζηξνθνο αλάινγε ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ πιάηνπο
(πξνο ην κήθνο), γηα ηηκέο έσο πεξίπνπ 0.1, ελψ γηα πςειφηεξεο ηηκέο (έσο 0.5), δειαδή γηα
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παξαιίεο πεξηνξηζκέλνπ πιάηνπο (παξαιίεο ηζέπεο), ε δηάβξσζε είλαη πεξηνξηζκέλε ή
κεδεληθή. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρεηηζκφο ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ κήθνπο (x) σο
πξνο ην θαλνληθνπνηεκέλν πιάηνπο (πξνο ην κήθνο) (y) ησλ θπζηθψλ ακκσδψλ παξαιίσλ, θαη
βξέζεθε πσο ην πξψην πεξηγξάθεηαη ζηαηηθά απφ ηελ ζρέζε y=23.47x-0.048, ελψ ην ηζηνξηθφ
απφ ηελ ζρέζε y=18.276x0.02. πλεπψο, νη κηθξέο ζε κήθνο παξαιίεο έρνπλ παξακείλεη ζρεηηθά
ζηαζεξέο λψ νη κεγάινπ κήθνπο παξαιίεο έρνπλ ράζεη έσο θαη ην 30% ηνπ πιάηνπο ηνπο ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη φζν κεγαιχηεξν ην πιάηνο κηαο
παξαιίαο, ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα επεξεαζηεί απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο
θαη ηφζν πην επηξξεπείο είλαη ζηελ δηάβξσζε. Βάζε ράξηε επηθηλδπλφηεηαο δηάβξσζεο πνπ
δεκηνπξγήζεθε, πξνζαξκνζκέλνο ζην πεξηνξηζκέλν πιάηνο ησλ παξαιηψλ ηνπ Ν. Λαζηζίνπ, ην
40% ησλ ππφ εμέηαζε πεξηνρψλ αληηκεησπίδνπλ εθηεηακέλν πξφβιεκα παξάθηηαο ππνρψξεζεο
(>0.25 m/έηνο), ην 20% αληηκεησπίδεη κέηξην πξφβιεκα (0.15 έσο 0.25 m/έηνο), ην 12%
ρακειφ ξπζκφ ππνρψξεζεο (0.05 έσο 0.15 m/έηνο) θαη κφιηο ην 28%, θπξίσο παξαιίεο ηζέπεο,
παξακέλεη ζηαζεξφ (~ 0 m/έηνο).
ηελ πεξίπησζε κειέηεο ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο αλαπηχρζεθε πξσηνπφξα κέζνδνο
γηα ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ πξαγκαηηθνχ εκβαδνχ θαη ηεο ηνπνγξαθίαο/βαζπκεηξίαο, ε
κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS. Ζ κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε παξαιίεο κηθξνχ
πιάηνπο θαη κήθνπο, κε έληνλέο κεηαβνιέο ηνπ αλάγιπθνπ ηνπο θαη ζηηο νπνίεο ε παιίξξνηα
είλαη πνιχ κηθξή. Ζ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ πνιχ πςειή (±2.60 cm ζηνλ θάζεην άμνλα) φπσο
επίζεο θαη ε ηαρχηεηα απνηχπσζεο (έσο 3600 κεηξήζεηο/ψξα). Σα απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ ζπγθξίζεθαλ κε απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή θιαζζηθψλ κεζφδσλ γηα
ηελ θαηαγξαθή πξνθίι παξαιηψλ (shore-normal techniques) θαη βξέζεθε φηη ε κέζνδνο ηνπ
θξάλνπο RTK GPS είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ απνηχπσζε ησλ Διιεληθψλ παξαιηψλ.
Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, κεηξήζεθε ην θπκαηηθφ θαζεζηψηνο θαη ηα ξεχκαηα ηεο
παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο κε ην λαπηηθφ ξαληάξ Miros wavex θαη ηνλ ADCP θπκαηνκεηξεηή
Nortek Awac. πλνιηθά, γηα ηνλ θπκαηηθφ ρεηκψλα 2012-2013 θαηαγξάθεθαλ 16 θπκαηηθέο
θαηαηγίδεο νη νπνίεο είραλ φιεο βφξεην πξνζαλαηνιηζκφ, κέγηζην χςνο θχκαηνο πεξίπνπ 4 m
θαη ε κέγηζηε θαζκαηηθή πεξίνδνο 8 sec.
ηελ πεξίπησζε κειέηεο ηνπ Ν. Υαληψλ παξαηεξήζεθε έληνλε δηάβξσζε ζε παξαιίεο
ηνπ θφιπνπ Υαληψλ, βάζεη δεδνκέλσλ πνπ βξέζεθαλ θαη αθνξνχλ ηνλ Β΄ Παγθνζκίνπ
πνιέκνπ, επηζθέςεηο πεδίνπ θαη ηζηνξηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε παξαιία
ηνπ Κνιπκβαξίνπ θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν είρε πιάηνο ην νπνίν θπκαηλφηαλ απφ 51
έσο 104 m, ελψ απφ ην δηάζηεκα 1973 έσο ην 2005 δηαβξψλνληαλ κε ξπζκφ 1m/year κε
απνηέιεζκα λα ην 2005 ην δπηηθφ ηκήκα ηεο λα εμαθαληζηεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ
νγθφιηζνπο.
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Πξσηνγελή δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζηελ Βάξθηδα αιιά θαη ζηα Υαληά κε ηνλ
θπκαηνκεηξεηή Awac ζπγθξίζεθαλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ SMB
(Svedrup- Munk-Bretschneider), ην πην δηαδεδνκέλν κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο
δηαηαξαρήο ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο, θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.
Βξέζεθε, πσο νη πξνζεγγίζεηο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ SMB έρνπλ κεγάιεο επηζθάιεηεο,
ελψ νη πξνβιέςεηο ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο, ελψ βξέζεθε πσο ππάξρεη ζεκαληηθή
ηάζε ππεξππνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ.
ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηψληαο ηηο κεηξήζεηο ηνπ θπκαηνκεηξεηή Awac εθαξκφζηεθε ην
πδξνδπλακηθφ κνληέιν MIKE 21 BW ζε πεξίπησζε κειέηεο ζην Δλεηηθφ ιηκάλη Υαλίσλ, ψζηε
λα κειεηεζεί αλ ν έμαιινο θπκαηνζξαχζηεο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ΒΓ ηεο εηζφδνπ ηνπ είλαη
ιεηηνπξγηθφο. Βξέζεθε πσο ν θπκαηνζξαχζηεο δελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη
πσο είλαη αλαγθαία ε ρξήζε πδξνδπλακηθψλ κνληέισλ πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαηαζθεπψλ
ζηελ παξάθηηα δψλε.
Αμηνινγεζεί ε κέζνδνο ηνπ ξαδηελεξγνχ θαίζηνπ-137 (137Cs) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ξπζκνχ δηάβξσζεο/πξφζρσζεο ιεθαλψλ απνξξνήο θαη αλαπηχρζεθε πξσηνπφξα εθαξκνγή ηεο
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηάζκεο εθεκέξησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, ηνλ Μάην ηνπ 1986. Σέινο,
κειεηήζεθε ε ξχπαλζε κε βαξέα κέηαιια ζε ηδήκαηα παξαιηψλ θαη ε πηζαλφηεηα ξχπαλζεο
απφ βαξέα κέηαιια επθαηξηαθψλ πεγψλ αλαπιήξσζεο θαη αλαγλσξίζηεθαλ ζεκεηαθέο πεγέο
ξχπαλζεο παξαιηψλ. Απηέο ήηαλ (α) ε ππνζαιάζζηα έμνδνο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ ηνπ Γ. Πιαηαληά, (β) ηα βπξζνδεςία θαη (γ) εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζθαθψλ πάλσ ζε
ιηκελνβξαρίνλεο. Βξέζεθε, πσο ζην ελ ιφγν ζέκα ππάξρεη λνκνζεηηθφ θελφ θαη πξνηάζεθαλ
ηξφπνη θάιπςεο ηνπ. Καζψο ε παξαιία ηνπ Πιαηαληά έρεη ράζεη πάλσ απφ ην κηζφ ηεο πιάηνο
ζε ζρέζε κε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, θαη ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε επθαηξηαθή αλαπιήξσζε κε πιηθφ απφ ηνλ νκψλπκν
ιηκέλα, ν νπνίνο δελ ήηαλ ζεκαληηθά κνιπζκέλεο κε βαξέα κέηαιια.
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Extended summary
In this thesis the erosion of the coastlines of Greece, with special attention given to
sandy beaches, was studied. For this reason three case studies were examined, namely (a)
Lasithi Prefecture, (b) Varkiza beach, Athens and (c) Chania Prefecture. Lasithi Prefecture
hosts a plethora of beaches, with geometric characteristics (mean grain sizes, beach length and
width) and wave climate representative of a common Greek beach. Varkiza beach is a typical
example of an urbanized Greek beach, as it is very popular, has limited beach length and width,
is actively eroding and has undergone intense urbanization of the drainage basin and the coastal
zone, without any management. Chania Prefecture hosts popular beaches and a large part of the
local economy relies on them. However, during the last decades, its beaches are actively
eroding and combined with pollution the overall health of coastal zone has been degraded, a
common case in popular Greek beaches.
For a preliminary assessment of the current situation, in terms of erosion, literature
review as well as field surveys were conducted. The overall health and sustainability of Greek
coastlines was found to be low. Using historical data and historical aerial photographs it was
found that either beaches had already disappeared, such as Vrachakia beach, Chania or
shoreline retreat had maximum mean erosion rates of up to 2 m / year, as in the case of
Acheloos delta. Erosion can be mainly attributed to human interventions on the coastal zone
and on the drainage basins. In order to assess the health of the coastal zone the beach and
coastal cell good environmental indices were developed. Moreover, the legislation that
concerns the coastal zone was found to be inadequate, with a plethora of laws that overlap.
In Lasithi Prefecture 25 locales were identified as actively eroding or vulnerable,
mainly due to anthropogenic interventions. To evaluate the temporal evolution of these locales
historical aerial photographs, satellite images and field measurements were utilized. It was
found that shoreline retreat was inverse proportional to the normalized beach width (by length),
for values up to about 0.1, while for higher values (up to 0.5), i.e. pocket beaches, erosion was
either low or the coastline was stable. When natural sandy beaches were examined, it was
found that the correlation of the current and historical beach length (x) to beach width (y) can
be statistically described for the first by y = 23.47x-0.048 and for latter by y = 18.276x0.02.
Therefore, it is observed that pocket beaches have remained relatively stable, while longer
coastlines have lost up to 30% of their mean width during the last decades. This suggests that
the larger the length of a beach, the more likely to be affected by anthropogenic interventions
and so the more prone to erosion it will be. A coastal erosion hazard map was created, adapted
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to the mean beach widths of Lasithi Prefecture. 40% of the coastline faces extensive coastal
retreat (> 0.25 m / year), 20% medium (0.15 to 0.25 m / year), 12% low(0.05 to 0.15 m / year)
and only 28%, mainly pocket beaches, are stable (~ 0 m / year).
In Varkiza beach, Athens, the method of the helmet RTK GPS was developed as to
effectively map beach evolution in three dimensions and identify volumetric losses and gains
and beach dynamic. The method finds favorable application to Greek beaches, which are
generally short in length and often have been forced to accommodate various structures in their
dry width, including buildings and roads. As a result, steep inclinations of the dry beach profile
can be observed. The method is quite accurate (± 2.60 cm on the vertical axis) and high density
and resolution data from the beach dry width, and from the swash zone (~up to 1.5 m depth,
depending on the operator height), can be obtained. The results were compared with those
obtained from the shore normal techniques and it was found that the helmet technique better
fits Greek beaches conditions. Also, wave and current measurements in shallow waters were
recorded using a Miros wavex marine radar and ADCP Nortek Awac. For the period 20122013, 16 wave storms, of north direction, were recorded, with maximum wave height about 4
m and maximum spectral period 8 sec.
Beaches of Chania Prefecture were found to be actively eroding. By utilizing data from
field surveys and historical data that reach back to Second World War, it was found that
popular beaches located on the northern part have undergone extensive erosion. For example,
the width of Kolymvari beach, during the Second World War, was ranging from 51 to 104 m
and beaches were used as an airstrip from German aircrafts. From 1973 to 2005 the western
part of the beach eroded at a rate of 1m / year and in 2005 a sea wall and a coastal road replace
the beach. What is more wave data, collected with an ADCP Nortek Awac were compared with
the predictions of SMB (Svedrup- Munk-Bretschneider) model, most coastal engineering
studies rely on this, and with forecasts of third generation wave model WAM . It was found
that SMB yields high errors, while the WAM estimations are closer to reality for the significant
wave height but for wave period. Awac measurements were used as an input in the
hydrodynamic model MIKE 21 BW and the results of a common storm in the Venetian port,
Chania were simulated. Mike 21 was used in order to investigate whether the breakwater
situated NW of the port entrance, which placement was not based on a hydrodynamic model
predictions, is functional. It is shown that the breakwater is not producing the desirable results
and hence the use of a hydrodynamic model is necessary before placing structures on the
coastal zone, which is not the case in Greece.
Caesium-137 (137Cs) technique was assessed for estimating erosion/accretion rates in
drainage basins in Greece and it was found promising. Finally, the distribution of heavy metals
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in beach sediment and in opportunistic beach nourishment sources was examined by utilizing
an Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) system. Heavy metal point sources were
identified and included (i) the effluents of small industries (tanneries), (ii) wastewater treatment
plant effluents, and (iii) paint and oil scraps from substandard ship maintenance activities that
take place on ports breakwaters. It was found that legislation for dredging activities in Greece is
insufficient. Using, an identified source, the first planned opportunistic beach nourishment
project in Greece materialized in Platanias beach, Chania. Nonetheless, before opportunistic
beach restoration projects materialize the quality of the dredged material needs to be assessed.
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1. Δηζαγσγηθά - ζεσξεηηθά ζηνηρεία
1.1 Πξνβιεκαηηζκόο – θνπόο δηαηξηβήο
Ζ δηάβξσζε ησλ αθηνγξακκψλ ζηελ Διιάδα άξρηζε λα γίλεηαη εκθαλήο ηελ δεθαεηία
ηνπ 1950, ελψ αθφκα εθθξεκεί κηα νινθιεξσκέλε θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθή πξνζέγγηζε
(Synolakis et al, 2008); (Foteinis et al., 2010); (Foteinis and Synolakis, 2014). Απνηειεί
ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαζψο αθελφο ε Διιάδα έρεη ην κεγαιχηεξν κήθνο αθηψλ ζηελ
Μεζφγεην (CIA, 2013), θαη αθεηέξνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ
αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζελάξηα ηα νπνία πξνβιέπνπλ κειινληηθά πεξαηηέξσ
αχμεζε, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξάθηηα δψλε (MEPPPW, 2008) (European Commission,
2009). Δπηπξνζζέησο, ν ηνπξηζκφο, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε θνιπκβεηηθέο παξαιίεο,
ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά (~15 %) ζην εζληθφ αθαζάξηζηφ πξντφλ (CIA, 2013).
Σν πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ζε παξαιίεο, νη νπνίεο
ζπλήζσο θηινμελνχλ θαη επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα (Defeo et al., 2009), αλά ηελ Διιάδα.
Δπηπξνζζέησο, πνιιέο απφ απηέο βξίζθνληαη ζε αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο (φπσο π.ρ. ν λνκφο
Υαλίσλ), θαη ε αλάπηπμή ηνπο απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην πιήζνο επηζθεπηψλ πνπ
πξνζειθχνπλ νη παξαιίεο. Αλ δελ αληηκεησπηζηεί ε δηάβξσζε, εηδηθά ζηηο πεξηνρέο νη νπνίεο
έρνπλ αλαπηπρζεί βαζηζκέλεο ζηνλ ελάιην ηνπξηζκφ, ηφηε, εθηφο απφ πεξηβαιινληηθά, απηέο ζα
αληηκεησπίζνπλ θαη έληνλα θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Foteinis and Synolakis, 2014).
Καη‟ ειάρηζην ε αηζζεηηθή φριεζε πνπ πξνθαιεί ε δηάβξσζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ
απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ηεο επηζθεςηκφηεηαο, ιφγν ηνπ κηθξνχ πιάηνπο θαη ηεο κεησκέλεο
πξνζβαζηκφηεηαο ζε δηαβξσκέλεο παξαιίεο. Δπίζεο, ζε δηαβξσκέλεο παξαιίεο, πνιιέο θνξέο,
ην βξαρψδεο ππφζηξσκα έρεη απνθαιπθζεί, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα νιηζζεξφ θαη δεκηνπξγεί
πιεζψξα ηξαπκαηηζκψλ θαη επίζεο εκπνδίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ζάιαζζα. Σέινο, ιφγν
δηάβξσζεο δηαηαξάζζεηαη ε νκνηνκνξθία ηνπ ηδήκαηνο θαη ε θιίζε ησλ παξαιηψλ. Έλα αθφκα
πξφβιεκα πνπ πξνθαιεί ε δηάβξσζε, είλαη φηη παξαζαιάζζηεο ηδηνθηεζίεο γίλνληαη ηδηαίηεξα
ηξσηέο απφ θπκαηηζκνχο, θαη απεηινχληαη άκεζα απφ ζαιάζζηεο πιεκχξεο. Χο απνηέιεζκα,
αθελφο κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε νηθνλνκηθή ηνπο αμία θαη αθεηέξνπ απαηηνχληαη ζεκαληηθνί
πφξνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο (Πεηξέιεο, 2012); (Foteinis and Synolakis, 2014).
πλεπψο, ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο είλαη πνιπδηάζηαην θαη παξνπζηάδεη πιεζψξα
πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επεθηάζεσλ. Παξφια απηά, κέρξη ζήκεξα απηφ
δελ έρεη κειεηεζεί ελδειερψο, ελψ εθθξεκεί ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία
βξίζθνληαη νη αθηνγξακκέο ηεο Διιάδαο θαη ε εηζαγσγή κεζφδσλ γηα ηελ απφθηεζε
δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάβξσζε.
ηελ Διιάδα ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ δηάβξσζε είλαη πεξηνξηζκέλε
(Αιεμαλδξάθεο, 2011), (Πεηξέιεο, 2012) θαη δελ έρεη δνζεί αθφκα ε αξκφδνπζα έκθαζε ηφζν
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ζην πξφβιεκα φζν θαη ζηελ βηψζηκε αληηκεηψπηζε ηνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
αθφκα θαη φηαλ επηρεηξείηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα, απηφ γίλεηαη ζπλήζσο κε
απαξραησκέλεο θαη κε ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο, νη νπνίεο αληί λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα
νπζηαζηηθά ην επηβαξχλνπλ (Synolakis et al, 2008); (Foteinis and Synolakis, 2014).
πλεπψο, ζθνπφο ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηεο δηάβξσζε ησλ Διιεληθψλ
αθηνγξακκψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθαλ πεξηπηψζεηο κειέηεο. Δηδηθή εζηίαζε δφζεθε
ζε πξνζρσζηγελείο αθηέο (ακκψδεηο παξαιίεο), θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ,
θνηλσληθφ αιιά θαη νηθνλνκηθφ πφξν (Magoon et al., 2001); (U.S. Army Corps of Engineers,
2002); (Schlacher, 2008).
πγθεθξηκέλα, νη θχξηνη ζηφρνη ηεο ελ ιφγσ δηαηξηβήο είλαη νη εμήο:


Μειέηε ηνπ βαζκνχ δηάβξσζεο αληηπξνζσπεπηηθψλ παξαιηψλ ηεο Διιάδαο.



Αλάπηπμε ηξφπσλ θαηαγξαθήο ηεο δηάβξσζεο παξαιηψλ, νη νπνίνη λα είλαη
εχθνια εθαξκφζηκνη ζηηο ειιεληθέο παξαιίεο.



Μειέηε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηεο δηάβξσζεο παξαιηψλ.

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηνχλ νη θχξηνη ζηφρνη ηεο δηαηξηβήο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ
παθέηα εξγαζίαο
-

Αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ δηάβξσζεο παξαιηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηεο

ππνβάζκηζεο ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο.
-

Δλδειερήο κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο

θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο
-

Τπνινγηζκφο ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο αθηνγξακκψλ.

-

Αλάπηπμε δεηθηψλ αμηνιφγεζεο πγείαο παξάθηησλ θπςειψλ/παξαιηψλ.

-

Αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο ηεο κνξθνδπλακηθήο

εμέιημεο παξαιηψλ θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπο.
-

Αμηνιφγεζε

ησλ

πθηζηάκελσλ

κεζφδσλ

θαηαγξαθήο

ηνπ

θπκαηηθνχ

θαζεζηψηνο θαη ησλ ξεπκάησλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπο.
-

Τπνινγηζκφο ξπζκνχ δηάβξσζεο/πξφζρσζεο ιεθαλψλ απνξξνήο.

-

Μειέηε ηεο ξχπαλζεο απφ βαξέα κέηαιια ζε ηδήκαηα παξαιηψλ.

-

Πηινηηθή εθαξκνγή ήπηαο κεζφδνπ πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα.

Καζψο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη πνιχπινθν θαη
πνιπδηάζηαην, ελψ γηα ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ
επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απαηηείηαη ε πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζπλεξγάζηεθε πιεζψξα εηδηθψλ
ζε δηαθνξεηηθά, ζπγγελή θαη κε, επηζηεκνληθά πεδία, νη νπνίνη είραλ ηελ επηζηεκνληθή
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επάξθεηα αιιά θαη ηελ "παηδεία" θαηαλφεζεο θαη δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηνηρείν
αλαγθαίν γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πνιπζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο (Ρφθνο, 1998).
Δπηπξνζζέησο, ν ζπγγξαθέαο ζπλεξγάζηεθε κε εηδηθνχο απφ πνηθίινπο θιάδνπο θαη ηνκείο ηεο
επηζηήκεο, φπσο αλαιπηηθή ρεκεία, γεσινγία, ηνπνγξαθία, βηνινγία, λνκηθή θα., αιιά θαη κε
εκεδαπά θαη αιινδαπά ηδξχκαηα θαη θνξείο, φπσο ην Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ εξεπλψλ
(ΔΛΚΔΘΔ) θαη ηελ California Coastal Commission, ΖΠΑ.
1.2 Αθηνγξακκή, αθηή θαη παξάθηηα δώλε
Χο αθηή νξίδεηαη ε δψλε πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ κέζε ζηάζκε ζαιάζζεο (ΜΘ)
θαη ε νπνία αιιειεπηδξά άκεζα κε ηελ ζάιαζζα. Απφ γεσινγηθήο ζθνπηάο είλαη ηα φξηα
αλάκεζα ζηα επεηξσηηθά ηκήκαηα θαη ηε ζάιαζζα ή άιιν πδάηηλν φγθν (ιίκλε, πνηάκη θιπ). Ζ
αθηνγξακκή είλαη ην φξην ζην νπνίν ηα ηξία θχξηα θπζηθά ζηνηρεία, ν αέξαο, ην λεξφ θαη ε γε
ζπλαληψληαη, θαη δελ είλαη ζηαηηθή αιιά δπλακηθή θαζψο ε ζέζε ηεο αιιάδεη ηφζν ρξνληθά
(βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα) φζν θαη ρσξηθά (αχμεζε ή κείσζε). (Boak and Turner,
2005).
πγθεθξηκέλα, κηα παξαιία εμειίζζεηαη βξαρππξφζεζκα (ψξεο έσο κήλεο) εμαηηίαο
θπξίσο πςειψλ θπκαηηζκψλ, νη νπνίνη δχλαηαη λα κεηαβάιινπλ ηε ζέζε ηεο (επνρηαθφ
πξνθίι). Μαθξνπξφζεζκα (ρξφληα έσο δεθαεηίεο θαη εθαηνληαεηίεο) κηα παξαιία εμειίζζεηαη
θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο (ΜΘ) θαη ζην ηζνδχγην
εηζξνήο - απνκάθξπλζεο ηδήκαηνο απφ ηελ παξάθηηα θπςέιε ζηελ νπνία απηή βξίζθεηαη θαη
κπνξεί λα παξακέλεη ζηαζεξή, λα πξνζρψλεηαη ή λα δηαβξψλεηαη. Υσξηθά ε αθηνγξακκή
κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη εηο βάξνο ηεο ελδνρψξαο (κείσζε) ηφηε ε αθηνγξακκή δηαβξψλεηαη
(erosion), ελψ φηαλ κεηαβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ (αχμεζε) ηφηε ε
αθηνγξακκή πξνζρψλεηαη (accretion) (Boak and Turner, 2005).
Χο παξάθηηα δψλε λνείηαη ην «ηκήκα ησλ παξάθηησλ, ζαιάζζησλ πδάησλ, ή
ιηκλνζάιαζζα, κε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε θαη πνπ ζπλίζηαηαη ζε νκνηνγελέο
πδξνδπλακηθό ζύζηεκα ή ζεηξά ηέηνησλ ζπζηεκάησλ» (Δπξσπατθή-Eπηηξνπή, 2003). Ζ
παξάθηηα δψλε απνηειείηαη απφ «ρεξζαία θαη πδάηηλα ηκήκαηα, εθαηέξσζελ ηεο αθηνγξακκήο
ζηα νπνία ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ ζαιάζζηνπ θαη ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο απνθηά ηε κνξθή
πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ νηθνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη πόξσλ απνηεινύκελσλ από βηνηηθέο θαη
αβηνηηθέο ζπληζηώζεο πνπ ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνύλ κε ηηο αλζξώπηλεο θνηλόηεηεο θαη ηηο
ζρεηηθέο θνηλσληθν−νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η παξάθηηα δώλε είλαη δπλαηόλ λα
πεξηιακβάλεη θπζηθνύο ζρεκαηηζκνύο ή κηθξά λεζηά ζην ζύλνιό ηνπο» (Ν 3937 ΦΔΚ 60 Α',
2011). πλεπψο, ε παξάθηηα δψλε είλαη ε ζαιάζζηα θαη ρεξζαία ισξίδα εθαηέξσζελ ηεο
αθηνγξακκήο ε νπνία θηινμελεί πιεζψξα νηθνζπζηεκάησλ θαη έρεη κεγάιε αμία γηα ηνλ
άλζξσπν.
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1.3 Παξάθηηεο θπςέιεο, ππνθπςέιεο
Χο παξάθηηα θπςέιε (littoral or coastal cell) νξίδεηαη ε παξάθηηα δψλε κέζα ζηελ
νπνία

πεξηνξίδεηαη

ε

ζηεξενκεηαθνξά

θαη

ιακβάλεη

ρψξα

έλαο

πιήξεο

θχθινο

ηδεκαηνγέλεζεο, κεηαθνξάο, απφζεζεο θαη θαζίδεζεο (Lees, 1997). Μηα παξάθηηα θπςέιε
απνηειείηαη ζπλήζσο απφ (Inman, 2003):


Σηο πεγέο ηνπ ηδήκαηνο, δειαδή απνζαζξψζεηο θαη δηαβξψζεηο ηηο ελδνρψξαο πνπ
κεηαθέξνληαη απφ επηθαλεηαθέο απνξξνέο (ξέκαηα, πνηάκηα θιπ), ηνπηθέο δηαβξψζεηο
παξάθηησλ πεξηνρψλ, δηαβξψζεηο απνζεθεπκέλνπ ηδήκαηνο (ακκνζίλεο θ.α.) θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο (λεθξά θνρχιηα, θνξάιιηα θ.α.).



Σε ζηεξενκεηαθνξά, δειαδή ειεχζεξε θίλεζε ηνπ ηδήκαηνο θαηά κήθνο (νξηδφληηα) θαη
θαηά πιάηνο (θάζεηα), αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ηεο παξάθηηαο θπςέιεο



Σηο θαηαβφζξεο ηνπ ηδήκαηνο (sinks), νη νπνίεο είλαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλ κεηαθεξζεί ην
ίδεκα δελ είλαη πιένλ ειεχζεξν λα κεηαθηλεζεί (κεηά ην θξίζηκν βάζνο - closure depth) θαη
θαζηδάλεη κφληκα.
Σα φξηα, ζπλήζσο βξαρψδεηο πξνεμνρέο, κέζα ζηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα νη παξαπάλσ

δηαδηθαζίεο νξίδνπλ κηα παξάθηηα θπςέιε, ε νπνία κπνξεί λα έρεη κήθνο απφ κεξηθά έσο θαη
εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα (Inman, 2003). Μηα παξάθηηα θπςέιε, ζηελ απινχζηεξε ηεο κνξθή,
θηινμελεί κφλν κηα παξαιία (εηθφλα 1.1).

Δηθφλα 1.1: Μεκνλσκέλε παξάθηηα θπςέιε, παξαιία Μαξηδάθε Κνπξεκέλνο, Άγηνο Νηθφιανο. Με κπιε ρξψκα
παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο, κε θφθθηλν νη απψιεηεο θαη πξνζσξηλέο απνζεθεχζεηο ηδήκαηνο θαη κε θίηξηλν ε
ζηεξενκεηαθνξά (Google Inc., 2012).

πλήζσο, νη παξάθηηεο θπςέιεο είλαη ζχλζεηεο θαζψο κέζα ζε απηέο κπνξεί λα
βξίζθνληαη άιιεο κηθξφηεξεο θπςέιεο (ππνθπςέιεο) πνπ θηινμελνχλ πιεζψξα παξαιηψλ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο κέζα ζε κία παξάθηηα θπςέιε ιακβάλεη ρψξα έλαο θπζηθφο θχθινο
ζηεξενκεηαθνξάο. πλεπψο νπνηαδήπνηε παξέκβαζε κέζα ζε απηή κπνξεί λα ηνλ επεξεάζεη
θαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζε θάπνην/α ζεκείν/α ηεο.
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Παξαδείγκαηα θαθψλ πξαθηηθψλ ζε παξάθηηεο θπςέιεο, ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ
εθηελέζηεξα ζηα επφκελα θεθάιαηα, απνηεινχλ παξεκβάζεηο αλάληε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο
πνπ ηελ ηξνθνδνηεί, φπσο θξάγκαηα, ακκνιεςίεο, αζηηθνπνίεζε, θιπ ηα νπνία επεξεάδνπλ
ηελ ηξνθνδνζία ηδήκαηνο. Δπίζεο, ε ακκνιεςία απφ παξαιίεο, ε θαηαζηξνθή ακκνζηλψλ,
παξάθηηνη δξφκνη θαη ηα θηίξηα πάλσ ζηελ παξαιία, φπσο θαη παξάθηηεο θαηαζθεπέο θαη
νρπξσκαηηθά έξγα ζηελ παξάθηηα δψλε ρσξίο ηα θαηάιιεια ζηνηρεία θαη κειέηεο.

1.4 Παξαιίεο
Παξαιίεο νλνκάδνπκε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ απνηεινχληαη απφ κε ζπλεθηηθά
πεηξψκαηα (άκκν ή βφηζαια) ηα νπνία είλαη ειεχζεξα λα θηλεζνχλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ρσξηθφ
πιαίζην, θαηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο κηαο δψλεο μεξάο θαη ζάιαζζαο (ζπλαληάηαη επίζεο θαη
ζε κεγάιεο ιίκλεο θαη πνηάκηα). Οη παξαιίεο θαηά θαλφλα έρνπλ ήπηα θιίζε, ελψ
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα είλαη φηη ρσξηθά παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ζε βάζνο
ρξφλνπ θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνξξνθνχλ ηελ θπκαηηθή ελέξγεηα, ιεηηνπξγψληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ σο «πξνθπιαθηήξαο» γηα ηελ παξάθηηα δψλε. πγρξφλσο απνηεινχλ βηφηνπνπο
πςειήο ζεκαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνο αλαςπρήο θαη απνθέξνπλ ζεκαληηθά
θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν.

1.5 Γηάβξσζε αθηνγξακκώλ/παξαιίσλ
Χο παξάθηηα δηάβξσζε νξίδεηαη ε ζηαδηαθή νπηζζνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο, ε νπνία
κεηξάηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα, ηέηνην ψζηε ε κέηξεζε λα κελ επεξεάδεηαη απφ
ηηο επηδξάζεηο ηνπ θαηξνχ, ησλ θπκαηηθψλ θαηαηγίδσλ θαη ηεο ηνπηθήο δπλακηθήο ησλ ηδεκάησλ
(Doody et al, 2004). Δλαιιαθηηθά, ε δηάβξσζε αθηνγξακκήο/παξαιίαο νξίδεηαη ε καθξνρξφληα
ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο πξνο ηελ ελδνρψξα, κε ηελ παξάιιειε θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ
απφ ηελ ζάιαζζα. Ζ δηάβξσζε είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν εθδειψλεηαη ζηαδηαθά,
θαη δελ απνηειεί θπζηθή θαηαζηξνθή. πλεπψο κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί,
ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ή λα εμαιείθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. Αο ζεκεησζεί πσο ε
δηάβξσζε είλαη αλακελφκελε, θαζψο ε γε βξίζθεηαη ζε κεζνπαγεηψδε πεξίνδν, δειαδή κεηαμχ
δχν δηαδνρηθψλ παγεησδψλ πεξηφδσλ. Δλδεηθηηθά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ε εηήζηα άλνδνο ηεο
κέζεο ζηάζκεο ζαιάζζεο (ΜΘ) ήηαλ 1,7 mm ± 0,3 mm (Church and White, 2006) θαη ν
ξπζκφο απηφο επηηαρχλεηαη (εηθφλα 1.2) εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο,
πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (IPCC, 2007a), (Church and White,
2011). πγθεθξηκέλα, γηα ην 1993 έσο ην 2009 ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο ΜΘ έθηαζε ηα
3.2 ± 0.4 mm ή ηα 2.8 ± 0.8 mm ζχκθσλα κε κεηξήζεηο πεδίνπ νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ
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κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα (Church and White, 2011). χκθσλα κε ηα ππάξρνλ ζηνηρεία θαη
κειέηεο, ηα ζελάξηα γηα ηελ αχμεζε ηεο ΜΘ ηνλ αηψλα πνπ δηαλχνπκε δίλνπλ πξνβιέςεηο γηα
αχμεζε απφ 1 έσο 4,5 m πεξίπνπ κέρξη ην 2100 (IPCC, 2007a), (IPCC, 2007b). πλεπψο νη
πεξηζζφηεξεο παξάθηηεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο
αλφδνπ ηεο ΜΘ θαη ηηο ζπλεπαθφινπζεο δηάβξσζεο πνπ είλαη θπζηθφ ζπκβεί, ελψ φπνπ
θξηζεί αλαγθαίν πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο.

Δηθφλα 1.2: Αχμεζε ηεο ΜΘ απφ ην 1860 έσο ην 2010 (Church and White, 2011).

Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ρακειή επηθηλδπλφηεηα ζε δηάβξσζε απφ ηελ άλνδν ηεο ΜΘ,
θαζψο ε άλνδνο ηεο ΜΘ ζηελ Διιάδα θαηαηάζζεηαη σο ήπηα θαη ππνινγίδεηαη πσο ν ξπζκφο
αλφδνπ είλαη 0+1 mm/έηνο (European Commission, 2009). Παξφια απηά, ζηελ Διιάδα
παξαηεξείηαη έληνλε δηάβξσζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Synolakis et al, 2008), ε νπνία δελ
δηθαηνινγείηαη απφ ηελ άλνδν ηεο ΜΘ. Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο νη αθηέο ηεο Κξήηεο,
πνπ είλαη ε πεξηνρή κειέηεο, αιιά θαη ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα, έρνπλ αξρίζεη λα δηαβξψλνληαη
κε αλεζπρεηηθά απμαλφκελν ξπζκφ, ελψ πνιιέο παξαιίεο έρνπλ ήδε εμαθαληζηεί. Σν γεγνλφο
απηφ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε θπζηθνχο παξάγνληεο. ηελ Κξήηε, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε
Διιάδα θαη Δπξψπε, νη θχξηνη παξάγνληεο γηα ηελ εθηεηακέλε θαη έληνλε δηάβξσζε πνπ
παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη αλζξσπνγελείο (Doody et al, 2004), (Synolakis et
al, 2008).
Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη παξαιίεο ηεο Δπξψπεο θαη
ηεο Διιάδαο είλαη θαη ην άξζξν ηεο Γαιιηθήο εθεκεξίδαο LE MONDE diplomatique, κε ηίηιν
«Οη αθηέο θεύγνπλ, ην ηζηκέλην έξρεηαη» ην νπνίν επηζεκαίλεη ηελ ιάζνο πξνζέγγηζε ηεο
Δπξψπεο ζην πξφβιεκα, δειαδή ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε βαξηψλ θαηαζθεπψλ (Le Monde
diplomatique, 2008).
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Αληηπξνζσπεπηηθά ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηηο παξαιίεο ηεο Διιάδαο είλαη ηα
ζηνηρεία ηεο κειέηεο EUROSION (Doody et al, 2004) ζχκθσλα κε ηα νπνία:
α) πεξίπνπ ην 1/5 ηεο Δπξψπεο ησλ 25, δειαδή πεξίπνπ 20.000 ρηιηφκεηξα,
αληηκεησπίδεη ή ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ δηάβξσζεο,
β) ε αθηνγξακκή ηεο Δπξψπεο ππνρσξεί θαηά 0,5 - 2 m/year, ελψ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο θηάλεη θαη ηα 15 m/year,
γ) ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη φηη 30% ησλ αθηψλ ηεο έρνπλ ππνζηεί δηάβξσζε θαη ην
βαζηθφ αίηην είλαη ε ηαρεία αζηηθνπνίεζε ησλ αθηψλ ηεο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αθηνγξακκψλ/παξαιηψλ ηεο Διιάδα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο επηβεβαηψλεη ηελ θαθή πγεία ηεο
παξάθηηαο δψλεο ηεο Διιάδαο θαη ηελ έιιεηςε νπνηνζδήπνηε ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηεο
παξάθηηαο δψλεο, κε απνηέιεζκα ηελ δηάβξσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο
δψλεο ζε πνιιέο πεξηνρέο αλά ηελ Διιάδα (εηθφλα 1.3).

Δηθφλα 1.3: Παξάδεηγκα ππνβάζκηζεο θαη θαθήο πγείαο παξάθηηαο δψλεο ζηελ πεξηνρή, Φαζάθη, Πξέβεδα,
θαινθαίξη ηνπ 2009. Ζ έληνλε δηάβξσζε κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ έιιεηςε δηαρείξηζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη
ζηηο έληνλεο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο.

1.6 Δπηπηώζεηο ηεο δηάβξσζεο
Οη επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο είλαη πνιπζχλζεηεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο
πεξηβαιινληηθέο, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο δηακέλεη ζηελ
παξάθηηα δψλε θαη ζπλεπψο ηφζν πνιηηηζκηθέο φζν θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
εμαξηνχληαη άκεζα απφ ηελ πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ παξαιηψλ. Απφ
πεξηβαιινληηθήο ζθνπηάο ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ
παξαιηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζπλήζσο απνηεινχλ αιιά θηινμελνχλ πνιχπινθα θαη
πνιπζχλζεηα νηθνζπζηήκαηα ηφζν ζην ζαιάζζην ρψξν φζν θαη ζηελ αηγηαιίηηδα δψλε (π.ρ.
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ακκνζίλεο). Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζπλήζσο αιιεινεμαξηνχληαη θαζψο ηα ηνπία
πςεινχ θπζηθνχ θάινπο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο ζπλδπάδνληαη ζπρλά θαη κε σθέιεη
νηθνλνκηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ε βηψζηκε αλάπηπμε παξαιηψλ νδεγεί ηφζν ζηελ δηαηήξεζε ηνπ
θπζηθνχ θάινπο φζν θαη ζηελ δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Αληηζέησο, θαθέο πξαθηηθέο ζε παξαιίεο, φπσο ε ηνπνζέηεζε μέλσλ ζσκάησλ (πξφβνινη,
έμαιινη θπκαηνζξαχζηεο) πξνθαινχλ αθελφο αηζζεηηθή φριεζε θαη αθεηέξνπ ζπρλά νδεγνχλ
ζε δηάβξσζε, κεηψλνληαο έηζη θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπίνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλαςπρήο πνπ
πξνζθέξεη κηα παξαιία. Άκεζν απνηέιεζκα είλαη νη πεξηβαιινληηθέο νριήζεηο ελψ έκκεζν
είλαη ε εμαθάληζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε ππνβάζκηζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Ζ δηάβξσζε
πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηελ παξαιία, ηα παξάθηηα θαη ζαιάζζηα ζπνξ θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο νη νπνίεο απνηεινχλ πξψηε πξνηίκεζε πνιιψλ επηζθεπηψλ.
πλεπψο, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο είλαη ζεκαληηθέο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη
ζε ηνπηθφ επίπεδν. ε εζληθφ επίπεδν είλαη εκθαλείο απφ γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην 15% ηνπ ΑΔΠ
ηεο Διιάδαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ (CIA, 2013) θαζψο ην 80% ησλ αιινδαπψλ
επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαη κφλν ην 6,8% ησλ επηζθεπηψλ έξρνληαη
ζηε ρψξα καο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο (Η.Σ.Δ.Π., 2013). Αλ ζπλππνινγηζηεί φηη ε
πιεηνςεθία ησλ αθίμεσλ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν, δειαδή θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο (δηάγξακκα 1.1) ηφηε έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε αμία ησλ παξαιίσλ.

Γηάγξακκα 1.1: Μεληαία θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Διιάδα γηα ηα έηε 2010-2012 (Η.Σ.Δ.Π., 2013).

ε πεξηθεξεηαθφ/ηνπηθφ επίπεδν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία, αιιά νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν κφλν γηα ηελ Κξήηε νη δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ ζε κηα πεξίνδν
δχν κελψλ, ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ηνχιην θαη Αχγνπζην ηνπ 2011, έθηαζαλ ηα 1 δηο επξψ
(δηάγξακκα 1.2) δειαδή πεξίπνπ ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ ηεο Διιάδαο
γηα ην δηάζηεκα απηφ (Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2012). Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ
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ππνδειψλεη φηη ε νηθνλνκία ηεο Κξήηεο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηνπξηζκφ ν νπνίνο
είλαη αιιειέλδεηνο κε ηηο παξαιίεο.

Γηάγξακκα 1.2: Μεληαία θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κξήηε γηα ην δηάζηεκα
2010-2011 (Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2012).

ε ηνπηθφ επίπεδν νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κπνξεί λα είλαη αθφκα ρεηξφηεξεο θαζψο ε
εμαθάληζε κηαο παξαιίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ζπξξίθλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαζψο
έρεη ππνινγηζηεί φηη ζε ηδηαίηεξα δεκνθηιή παξαιία πιάηνπο 40 m, κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ
έσο 10 ινπφκελνη αλά κέηξν κήθνπο (Chryssoulakis et al, 2008).

1.7 Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο δηάβξσζεο
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε δηάβξσζε είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ
αχμεζεο ηεο ΜΘ θαη επηδεηλψλεηαη εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γελ απνηειεί
θπζηθή θαηαζηξνθή θαη ζπλήζσο εμειίζζεηαη κε κηθξφ ξπζκφ, εθηφο αλ ζε απηφ ζπληειέζνπλ
θαη άιινη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, ζπλήζσο αλζξσπνγελείο. Ζ αληίδξαζε ζην θαηλφκελν ηεο
δηάβξσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη απφ θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη
αιιά νηθνλνκηθά θξηηήξηα φπσο επίζεο θαη απφ ηελ νπηηθή θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ,
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη αξρψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξάθηηα δψλε, δειαδή απφ ηνπο
επηζθέπηεο έσο ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο αξρέο. ε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα ζηαρπνινγεζνχλ
ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο δηάβξσζεο, νη νπνίεο είλαη νη παξαθάησ.
17.1 Καλέλα κέηξν - παζεηηθή δηάβξσζε αθηνγξακκήο
Δάλ ην ελδηαθέξνλ (πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ) γηα ηελ
αθηνγξακκή/παξαιία ππφ δηάβξσζε αιιά θαη γηα ηηο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη θαηάληε είλαη
ρακειφ, ελψ ην θφζηνο πξνζηαζίαο είλαη πςειφ θαη δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ,
23

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάβξσζε, ηφηε ε αθηή κπνξεί λα
αθεζεί λα δηαβξσζεί θπζηθά (παζεηηθή δηάβξσζε) θαη θαηφπηλ λα ζηαζεξνπνηεζεί κε θπζηθνχο
κεραληζκνχο. Παξφια απηά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο θαηάληε εθηάζεηο είλαη
πςειφ θαζψο απηέο θηινμελνχλ αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο αιιά ην θφζηνο (πεξηβαιινληηθφ,
νηθνλνκηθφ) πξνζηαζίαο ηνπο είλαη πςειφ ηφηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο
«πξνγξακκαηηζκέλεο νπηζζνρψξεζεο» (εηθφλα 1.9α) ε νπνία απνηειεί πάγηα αλζξψπηλε
πξαθηηθή γηα πξνζηαζία απφ θπζηθά θαηλφκελα (Gref, 2004) θαη θηλδχλνπο (Kalligeris, 2007).
χκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο νπηζζνρψξεζεο, αλ ππάξρνπλ παξάθηηεο
θαηαζθεπέο, είηε θαηαζηξέθνληαη είηε κεηαθηλνχληαη ζηελ ελδνρψξα, θαη ν ρψξνο πνπ απηέο
θαηειάκβαλαλ αθήλεηαη λα δηαβξσζεί θπζηθά. Σν πιηθφ δηάβξσζεο ζηελ ζπλέρεηα ηξνθνδνηεί
ηελ παξάθηηα δψλε ψζηε απηή λα δεκηνπξγήζεη κεραληζκνχο πξνζηαζίαο (ππνζαιάζζηνπο
αλαβαζκνχο θαηάιιειεο γεσκεηξίαο) ζην ππάξρνλ θπκαηηθφ θαζεζηψο κε απψηεξν ζθνπφ ε
αθηή λα θηάζεη ζε πξνθίι ηζνδπλακίαο θαη λα παξακέλεη ζηαζεξή ζην ρξφλν.
ηελ

Διιάδα,

ζπκθψλα

κε

ηελ

γλψζε

ηνπ

ζπγγξαθέα,

ε

κέζνδνο

ηεο

πξνγξακκαηηζκέλεο νπηζζνρψξεζεο δελ έρεη εθαξκνζηεί πξνγξακκαηηζκέλα. ε ειάρηζηεο
πεξηπηψζεηο, θαη κφλν φηαλ νη εθηάζεηο ή ηα θηίζκαηα είλαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αθήλνληαη
απηά λα δηαβξσζνχλ θπζηθά, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη πξφιεςε γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ε θαηάξξεπζε θαηαζθεπψλ. Αληηζέησο, φηαλ ηδησηηθέο
ηδηνθηεζίεο απεηινχληαη απφ δηάβξσζε απηέο νρπξψλνληαη, ζηηο πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ κε
θξαηηθνχο πφξνπο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ε απαιινηξίσζε ηνπο θαη ε εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ ηεο παζεηηθήο δηάβξσζεο. Ζ αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα είλαη ε ίδηα ε
νπνία νδήγεζε, πξηλ απφ 113 ρξφληα, ζηελ θνληθφηεξε θαηαγεγξακκέλε θπζηθή θαηαζηξνθή
ζηηο ΖΠΑ, ηνλ ηπθψλα ηνπ Γθαιβεζηνλ (Galveston). ην Γθαιβεζηνλ, έλα κηθξφ λεζάθη ζηηο
αθηέο ηεο πνιηηείαο ηνπ Σέμαο, ΖΠΑ, επηρεηξήζεθε ε νρχξσζε ηεο αθηήο πνπ βξηζθφηαλ ππφ
έληνλε δηάβξσζε κε ζαιάζζην ηνίρν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κήθνο πάλσ απφ 5 km θαη
χςνπο πάλσ απφ 5 m. Ο ζαιάζζηνο ηνίρνο βέβαηα αληί λα πξνζηαηεχζεη ηειηθά επηδείλσζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ηπθψλα ηνπ Γθαιβεζηνλ (Cornelia Dean, 2001). πλεπψο,

πξέπεη λα

ππάξμεη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή ηεο θπζηθήο
δηάβξσζεο θαη ηελ

κέζνδν ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο νπηζζνρψξεζεο, θαζψο ε de facto

νρχξσζε ησλ ειιεληθψλ αθηνγξακκψλ σο αληίδξαζε ζηελ δηάβξσζε δελ απνηειεί βηψζηκε
ιχζε αιιά επηπξνζζέησο κπνξεί λα απεηιήζεη θαη αλζξψπηλεο δσέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Κνιπκβαξίνπ, ε νπνία αλαιχζεθε παξαπάλσ.
Να ζεκεησζεί πσο αλ θαη ε πξνγξακκαηηζκέλε νπηζζνρψξεζε είλαη ηδηαίηεξα
ειθπζηηθή κέζνδνο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο, θαζψο ε αμία ησλ
παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο, φπνπ είλαη έληνλε ε αλζξψπηλε παξνπζία άξα θαη απμεκέλε
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ε πηζαλφηεηα δηάβξσζεο, είλαη ηδηαίηεξα πςειή. Δπηπξνζζέησο, νη θαηαζθεπέο ζηελ Διιάδα
ζηεξίδνληαη ζην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζπλεπψο είλαη αδχλαην λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηελ
ελδνρψξα, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. πλεπψο, ε
πξνγξακκαηηζκέλε

νπηζζνρψξεζε

δελ

κπνξεί

λα

απνηειέζεη

ζπρλά

επηινγή

ζε

αζηηθνπνηεκέλεο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, αιιά γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ
παξάθηησλ δσλψλ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ λνκνζεζία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξμεη
πξφλνηα γηα δψλεο παζεηηθήο δηάβξσζεο θαη ζπλεπψο ζα απαγνξεπηεί ε δφκεζε ζε απηέο,
κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηφζν ηνλ ξπζκφ φζν θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο, φπσο επίζεο
αληηκεησπίδνληαο ην ίδην ην πξφβιεκα, θαζψο ην δηαβξσκέλν πιηθφ ζα εκπινπηίδεη ηελ
παξάθηηα δψλε.
1.7.2 ηαζεξνπνίεζε αθηνγξακκήο
Δάλ ην ελδηαθέξνλ (πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ) γηα ηελ
αθηνγξακκή/παξαιία πνπ έρεη ππνρσξήζεη είλαη ρακειφ αιιά ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο εθηάζεηο
πνπ απεηινχληαη άκεζα απφ ηελ δηάβξσζε είλαη πςειφ, ηφηε ε κέζνδνο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο
ηεο, θπξίσο κε νρπξσκαηηθά έξγα, κπνξεί λα απνηειέζεη ιχζε (εηθφλα 1.9β). Ζ ζηαζεξνπνίεζε
ηεο αθηνγξακκήο επηηπγράλεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ρξήζε βαξίσλ θαηαζθεπψλ θαη θπξίσο
κε ζαιάζζηνπο ηνίρνπο απφ νγθφιηζνπο ζηελ Διιάδα. Παξφια απηά, ε αμηνιφγεζε ησλ βαξηψλ
θαηαζθεπψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ηεο εκθαλίδεη λα
παξνπζηάδνπλ ρακειή ηελ βησζηκφηεηα. πλεπψο, ε εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζεθηηθή είηε λα απνθεχγεηαη είηε λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν αλ έρνπλ απνθιεηζηεί άιιεο
πηζαλέο ιχζεηο. Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπο, φζν θαη γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο
παξάθηηαο δψλεο, ε εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη
ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθέο κειέηεο. Καζψο νη βαξηέο θαηαζθεπέο είλαη επξέσο γλσζηέο
ζηελ ειιεληθή αθηνκεραληθή θνηλφηεηα θαη ζπλαληνχληαη θπξηνιεθηηθά ζε θάζε αθηνκεραληθή
κειέηε, δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελδειερήο αλάιπζε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζε
αληίζεζε κε ηηο ήπηεο κνξθέο νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα εηζαρζεί θαη εθαξκνζηεί ζπζηεκαηηθά
ζηελ Διιάδα.
Να ζεκεησζεί πσο ε κέζνδνο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο αθηνγξακκήο δελ ζπλίζηαηαη γηα
παξαιίεο, θαζψο νη βαξηέο θαηαζθεπέο πξνθαινχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ
θαινχληαη λα επηιχζνπλ φζνλ αλαθνξά ηηο παξαιίεο. Απηέο απνηεινχλ κφληκεο θαηαζθεπέο
πνπ πξνθαινχλ αηζζεηηθή φριεζε θαη επεκβαίλνπλ δξαζηηθά ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ πιήξεο ή κεξηθή αληίζηαζε ζην ηνπηθφ θπκαηηθφ θαζεζηψο,
ηα ξεχκαηα θαη ηελ ζηεξενκεηαθνξά ηεο πεξηνρήο ηνπνζέηεζεο. πλεπψο, ε ηνπνζέηεζε ηνπο
ζπλήζσο αληί λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ηελ επηδεηλψλεη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είρε αθφκα
απαγνξεπηεί ή πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο ζε πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ (Knapp, 2012).
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1.7.3 Αύμεζε αθηνγξακκήο
Δάλ ππάξρεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αθηνγξακκή πνπ έρεη ππνρσξήζεη, θπξίσο ζε
πεξηπηψζεηο παξαιηψλ, ηφηε είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη ππνρσξήζεη αιιά
αθφκα θαη ε αλάθηεζε πεξαηηέξσ εδάθνπο εηο βάξνο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ βειηηψλεηαη ε πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ζπγρξφλσο πξνζηαηεχεηαη ε βησζηκφηεηα
ηεο, ηφζν απφ πεξηβαιινληηθήο φζν θαη απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο. Οη κέζνδνη γηα ηελ αχμεζε
ηνπ νξίνπ ηεο αθηνγξακκήο θαη βειηίσζεο ηεο πγείαο παξάθηηαο δψλεο/παξαιίσλ είλαη νη ήπηεο
κέζνδνη, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. Ζ πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο γηα ηελ αχμεζε ηεο αθηνγξακκήο είλαη ε αλαπιήξσζε παξαιίαο
(Beach nourishment), ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε κφλε ηεο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο
ήπηεο κεζφδνπο, φπσο χθαινη απφ γεσχθαζκα (εηθφλα 1.9γ).

Δηθφλα 1.9: Απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, παξάδεηγκα α) πξνγξακκαηηζκέλεο νπηζζνρψξεζεο, β) ζηαζεξνπνίεζεο
κε ζαιάζζην ηνίρν θαη γ) αλαπιήξσζεο, ζε αθηή πνπ δηαβξψλεηαη κε ξπζκφ 20 cm/έηνο (Stamski, 2005).

Ζ κέζνδνο ηεο αλαπιήξσζεο ηεο αθηνγξακκήο πξνυπνζέηεη ψξηκεο δνκέο θαη ηνκέο
ζηελ λνκνζεζία/λνκνινγία ηεο παξάθηηαο δψλεο, νη νπνίεο αθφκα δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην
βαζκφ πνπ ζα έπξεπε ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή θαη
αμηνιφγεζε Διιεληθήο λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο πνπ αθνξά ηελ παξάθηηα δψλε, ψζηε λα
βξεζνχλ νη ειιείςεηο θαη ηα θελά πνπ παξνπζηάδεη. πλεπψο, ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα
θαηαπηαζηεί κε ηελ ζηαρπνιφγεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάθηηα δψλε θαη δε θαη κε ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία.

26

2. Μεζνδνινγία κεηξήζεσλ δηάβξσζεο
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλαδεηήζεθαλ δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
δηαρξνληθή εμέιημε ησλ αθηνγξακκψλ ηεο Διιάδαο, ηελ πγεία ησλ παξαιηψλ ηεο, φπσο επίζεο
θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην ηνπηθφ θπκαηηθφ θαζεζηψο θαη ηα ξεχκαηα. Καζψο απηνχζηα
ζηνηρεία

δελ

βξέζεθαλ

αλαδεηήζεθαλ,

ζπγθεληξψζεθαλ,

ζηαρπνινγήζεθαλ

θαη

αμηνινγήζεθαλ πιεζψξα δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ πνηνηηθή αιιά θαη πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ Διιεληθψλ παξαιηψλ,
φπσο θαη επίζεο θαηαγξάθεθαλ νη ηξφπνη ζπιινγήο ηνπο. Σα πνζνηηθά ζηνηρεία είλαη
απαξαίηεηα, θαζψο αθελφο νπζηαζηηθά είλαη αλχπαξθηα ζηελ Διιάδα θαη αθεηέξνπ κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη λα παξέρνπλ εθηηκήζεηο πςειήο αθξίβεηαο
γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο κειέηε ηεο
πνηφηεηαο ησλ ηδεκάησλ ππζκέλα θαη ηνπ ηδήκαηνο παξαιηψλ, θαζψο ε έληνλε αλζξσπνγελήο
παξνπζία ζηελ παξάθηηα δψλε δχλαηαη λα ην έρεη ξππάλεη.

2.1 Καηαγξαθή επνρηαθώλ πξνθίι παξαιίαο
Ζ καθξνπξφζεζκε κνξθνδπλακηθή εμέιημε κηαο αθηήο/παξαιίαο αιιά θαη νη
βξαρππξφζεζκεο κεηαβνιέο ηεο σο αληίδξαζε/πξνζαξκνγή θπκαηηθέο θαηαηγίδεο, θπξίσο
κεγάιεο πεξηφδνπ επαλαθνξάο, απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξσηνγελέο δεδνκέλν. ηελ
Διιάδα, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ καθξνπξφζεζκε εμέιημε ησλ αθηνγξακκψλ είλαη
ειάρηζηα, ελψ ε πνηφηεηα ηνπο ρακειή. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο εθαξκφζηεθαλ,
αμηνινγήζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ππάξρνπζεο κέζνδνη θαηαγξαθήο ηεο καθξνπξφζεζκεο
θαη βξαρππξφζεζκεο ηεο εμέιημεο αθηνγξακκψλ, νη νπνίεο επίζεο βειηηζηνπνηήζεθαλ γηα
εθαξκνγή ζηα Διιεληθά δεδνκέλα.
2.2 Μέζνδνο ξαδηελεξγνύ θαίζηνπ-137 (137Cs)
Σν θαίζην-137 (137Cs) απνηειεί ηερλεηφ ξαδηελεξγφ ηζφηνπν ηνπ θαηζίνπ, ην νπνίν
απνηειεί ζπρλφ παξαπξντφλ ηεο ξαδηελεξγήο ζράζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ππξεληθά φπια θαη
ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Δίλαη έλα ζρεηηθφ ζηαζεξφ
ξαδηντζφηνπν, θαζψο ν ρξφλνο εκηδσήο ηνπ είλαη πεξίπνπ 30 ρξφληα. ηελ αηκφζθαηξα
εηζήρζε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κε ηελ κνξθή ζθφλεο αξρηθά κέζσ δνθηκψλ ππξεληθψλ φπισλ,
νη νπνίεο μεθίλεζαλ ηελ δεθαεηία 1940 θαη ζηακάηεζαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη αξγφηεξα
σο απνηέιεζκα ηνπ ππξεληθνχ αηπρήκαηνο ηνπ Σζεξλνκπίι ην 1986 (Foteinis et al., 2014).
Μεγάιεο πνζφηεηεο ξαδηελεξγνχ θαηζίνπ 137 έρνπλ εθιπζεί θαη απφ ην πξφζθαην ππξεληθφ
αηχρεκα ζηελ Φνπθνπζίκα, αιιά θαζψο δελ έιαβε ρψξα κεγάιε έθξεμε ζηνλ ππξεληθφ
αληηδξαζηήξα απηέο νη πνζφηεηεο βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ ελ ιφγν πεξηνρή θαη ζε ζρεηηθά
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θνληηλέο απνζηάζεηο. Όηαλ ε ζθφλε κε ην ηζφηνπν 137 ηνπ θαηζίνπ (137Cs) θηάλεη ζην
έδαθνο, θπξίσο κέζσ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, ηφηε ην 137Cs δεκηνπξγεί δεζκνχο
θαη ελζσκαηψλεηαη κε ην ίδεκα, ηδηαίηεξα κε ην ιεπηφθνθθν, πεξηνξίδνληαο ηελ θίλεζε ηνπ κε
ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο, θαη σο απνηέιεζκα ζηαζεξνπνηείηαη θαη παξακέλεη ζην
αξρηθφ ζεκείν θαζίδεζεο (Ritchie and McHenry, 1990).
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 137Cs ελζσκαησζεί ζην ιεπηφθνθθν ίδεκα, θάζε αλαδηαλνκή
ηνπ δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ εδάθνπο. Σν 137Cs εθπέκπεη
ηζρπξή αθηηλνβνιία γάκκα ζηα 661.7 keV , ε νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηελ κέζνδν ηεο γθαζκαηνζθνπίαο κε δηάηαμε ρακεινχ ππνβάζξνπ. ηελ ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ
κεηξήζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάβξσζεο θαη πξφζρσζεο ηνπ
εδάθνπο ζην ζεκείν απηφ (Kaste et al., 2006). Υξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν αλαθνξάο κηα
πεξηνρή (επίπεδεο αδηαηάξαθηεο πεξηνρέο, θαηά πξνηίκεζε λα θαιχπηνληαη απφ ρνξηάξη) ε
νπνία παξακέλεη ζηαζεξή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1986 θαη κεηά),
κπνξνχλ λα εμαρζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε γεηηνληθψλ εδαθψλ. Πεξηνρέο
κε ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε 137Cs κε απηή ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαζεξά
εδάθε, πεξηνρέο κε πςειφηεξε ζπγθέληξσζε αληηζηνηρνχλ ζε πξφζρσζε θαη αληηζέησο
πεξηνρέο κε ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε αληηζηνηρνχλ ζε εδάθε πνπ έρνπλ ππνζηεί ε δηάβξσζε.
Δπηπξνζζέησο, κεηξψληαο ηελ θαηαθφξπθε ζπγθέληξσζε 137Cs, ρξεζηκνπνηψληαο
ππξήλεο απφ ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη ζπγθξίλνληαο ηελ θάζεηε θαηαλνκή ηνπ 137Cs,
κπνξεί λα βξεζεί ν ξπζκφο πξφζρσζεο θαζψο θαη θνηλνί νξίδνληεο εδάθνπο (Ritchie and
McHenry, 1990). Ζ κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή σο ε κέζνδνο ηνπ 137Cs θαη έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ εδάθνπο (δηάβξσζε,
πξφζρσζε) απφ αλζξσπνγελείο (π.ρ. φξγσκα, αζηηθνπνίεζε θιπ) θαη θπζηθέο (αηνιηθή
δπλάκεηο, θαζηδήζεηο) παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 30-50 εηψλ (Chappell et
al., 2011).
Ζ κεζνδνινγία ησλ κεηξήζεσλ είλαη ε εμήο. Αθνχ ηα δείγκαηα κεηαθεξζνχλ ζην
εξγαζηήξην, απηά μεξαίλνληαη ζηνπο 100 oC γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξηερφκελεο πγξαζίαο,
ε νπνία επεξεάδεη ηηο κεηξήζεηο. ηελ ζπλερεία ηα δείγκαηα θνζθηλίδνληαη, ζε θφζθηλν 2 mm
ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ρνληξφθνθθνπ θιάζκαηνο. Αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη ην
πνζνζηφ ηνπ ρνληξφθνθθνπ θιάζκαηνο, απηφ κπνξεί λα αμηνινγεζεί γηα ηελ πνζφηεηα 137Cs
πνπ πεξηέρεη. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε ηνπ

δελ δίλεη ζεκαληηθέο

πιεξνθνξίεο (ην ρνληξφθνθθν θιάζκα ζπλήζσο ζπκκεηέρεη ζε κηθξφ πνζνζηφ ελψ ζπλήζσο ην
ίδεκα δελ βξίζθεηαη πξνζθνιιεκέλν ζε απηφ) θαη ζπλεπψο ην ρνληξφθνθθν θιάζκα θάζε
δείγκαηνο μερσξίδεηαη θαη απνζεθεχεηαη μερσξηζηά.
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ηε ζπλέρεηα ην θάζε νκνγελνπνηεκέλν δείγκα ηνπνζεηήζεθε ζε ηππνπνηεκέλν δνρείν
πνιπαηζπιελίνπ, ρσξεηηθφηεηάο 260ml, ηα νπνία είρε πξνκεζεχζεη ε Διιεληθή Δπηηξνπή
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ), γηα κέηξεζε θαζκαηνζθνπίαο αθηίλσλ γ ζε ρακειφ ππφβαζξν
(background gamma ray spectrometry). Ζ κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα
αληρλεπηή ππεξθαζαξνχ γεξκαλίνπ 70% (HPGe), ν βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ εηδηθήο
ζσξάθηζεο κνιχβδνπ πάρνπο 10cm, γηα λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηελ αθηηλνβνιία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία πγξνχ αδψηνπ (-200 νC).
Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ αληρλεπηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε πξφηππνπ δείγκαηνο NIST
4357 SRM, ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα πην πξφζθαηα θαη ζηάληαξ γηα κεηξήζεηο αθηίλσλ-γ
ζε ρακειφ ππφβαζξν. Πξνθαζνξηζκέλνη φγθνη κε ζπγθεθξηκέλε ππθλφηεηα, ε νπνία
θπκαίλνληαλ απφ 0.05 έσο 2.0 kg/L, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηνπνζεηήζεθαλ ζηα εηδηθά πιαζηηθά
(polyethylene) δνρεία ρσξεηηθφηεηάο 260ml νη νπνίνη κεηξήζεθαλ γηα ζπγθεληξψζεηο (Bq/kg)
ξαδηντζνηφπσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην NIST 4357 SRM πεξηέρεη ξαδηντζφηνπα κηαο
ελέξγεηαο (mono-energetic) θαη θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα ελεξγεηψλ πνπ θπκαίλνληαη απφ
60 έσο 1850 keV. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εηδηθφ
QA/QC (quality assurance/quality control) ινγηζκηθφ πξφγξακκα ην νπνίν είλαη θαη ζχκθσλν
κε ην ISO/EN 17025. Να ζεκεησζεί πσο νη αβεβαηφηεηεο ππνινγίδνληαη ζε επίπεδν
εκπηζηνζχλεο 95%.

2.3 Μεηξήζεηο πνηόηεηαο ηνπ ηδήκαηνο θαη ξύπαλζεο από βαξέα κέηαιια
Ζ ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κε βαξέα κέηαιια, εηδηθά ζε ιηκέλεο θαη
πεξηνρέο κε έληνλε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, ελέρεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ
βησζηκφηεηα ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ. Μέρξη ζηηγκήο, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο
έρνπλ επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ηνπ πδάησλ, ελψ ε πνηφηεηα ηνπ ηδήκαηνο, αλ θαη ε
νηθνινγηθή ηνπ ζεκαζία είλαη πιένλ αλαγλσξηζκέλε, δελ έρεη κειεηεζεί ελδειερψο (Nedia et
al., 2011).
Σα ζαιάζζηα ηδήκαηα είλαη γλσζηφ φηη ιεηηνπξγνχλ σο θαηαβφζξεο θαη ηακηεπηήξεο γηα
πιεζψξα ξχπσλ θαη εηδηθά ησλ βαξέσλ κέηαιισλ, ηα νπνία δελ βηναπνδνκνχληαη. Σα βαξέα
κέηαιια εηζέξρνληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κέζα απφ θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε
δηάβξσζε γεσινγηθψλ ππνβάζξσλ ηεο αθηνγξακκήο, ηε δηάβξσζε θαη απνζάζξσζε
γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ελδνρψξαο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο κέζσ αηνιηθψλ δπλάκεσλ ή
επηθαλεηαθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, απφ εθαηζηεηαθή θαη απφ ππξθαγηέο, θαη απφ αλζξψπηλεο
δηαδηθαζίεο, φπσο αζηηθά θαη βηνκεραληθά ιχκαηα, αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άκεζε
απφξξηςε ξχπσλ (Rezaee et al., 2011). Ο ιφγνο πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα βαξέα κέηαιια
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είλαη φηη απηά έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζθνιινχληαη ηζρπξά ζην ίδεκα, ηδηαίηεξα ζην
ιεπηφθνθθν, ελψ ε πςειή ηνπο ηνμηθφηεηα, ε κε βηναπνδφκεζε ηνπο θαη ε ηάζε
βησζζπζψξεπζεο πνπ έρνπλ ηνπο θαηαηάζζνπλ ζε επίκνλνπο θαη ηζρπξνχο ξππαληέο.
Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ ηδήκαηνο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο χπαξμε ή κε
βαξέσλ κεηάιισλ ζε ζπγθεληξψζεηο πςειφηεξεο απφ ηηο θπζηνινγηθέο ρξεζηκνπνηήζεθε ε
κέζνδνο

θζνξηζκνχ

αθηίλσλ-Υ

EDXRF

(Energy Dispersive

X-Ray

Fluorescence).

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κνλάδα θζνξηζκνχ αθηίλσλ-Υ EDXRF ηεο εηαηξίαο
Ametek (50 Watt end-window X-ray tube, 3 modes of irradiation, polarized beam, Silicon Drift
Detector, Turboquant quantitation software), ε νπνία κπνξεί λα ππνινγίδεη κε κεγάιε αθξίβεηα
νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία βξίζθνληαη απφ Na έσο ην U (εηθφλα 2.4).

Δηθφλα 2.4: Ζ κνλάδα θζνξηζκνχ αθηίλσλ-Υ EDXRF Ametek κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο.

Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο έρεη σο εμήο. Αθνχ ηα δείγκαηα κεηαθεξζνχλ ζην εξγαζηήξην,
απηά μεξαίλνληαη ζηνπο 100 oC γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξηερφκελεο πγξαζίαο, ε νπνία
επεξεάδεη ηηο κεηξήζεηο. ηελ ζπλερεία ηα δείγκαηα θνζθηλίδνληαη, ζε θφζθηλν 2 mm, γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ, φπσο θχθηα, θαη ηπρφλ ρνληξφθνθθνπ πιηθφ. Μεηά, 4g
νκνγελνπνηεκέλνπ δείγκαηνο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ δνρείν δηακέηξνπ 32 mm, ην νπνίν
θιείλεη κε Mylar θηικ, πάρνπο 6.0κm, ψζηε λα είλαη εθηεζεηκέλε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε
επηθάλεηα απφ ην δείγκα. ηελ ζπλέρεηα έσο θαη 12 δείγκαηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ
ζπγρξφλσο θαη λα κεηξεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ξνή ειίνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ
κεηξήζεσλ.
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2.4 Ήπηεο κέζνδνη γηα ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ησλ Διιεληθώλ παξαιηώλ
Οη ήπηεο κέζνδνη πξνζηαζίαο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ κίκεζε ή ππνβνήζεζε θπζηθψλ
κεραληζκψλ πξνζηαζίαο κηαο παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή ε δπλαηφηεηα ρσξηθήο θαη
ρξνληθήο πξνζαξκνγήο θαη κεηαβνιήο ηνπο, ζηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε παξάθηηαο
θπςέιεο θαη ζηηο έληνλεο θπκαηηθέο θαηαηγίδεο, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηελ έληνλε
αιινίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ
κέζνδν αλαπιήξσζεο αθηνγξακκήο έγθεηηαη ζηελ κίκεζε ή ππνβνήζεζε δεκηνπξγία
ππνζαιάζζηνπ αλαβαζκνχ γηα ηε ζξαχζε θπκαηηζκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ε
θπκαηηθή ελέξγεηα θαη είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ζηαδηαθή επαλαθνξά ηεο παξαιίαο ζε πξφηεξε
πγηή θαηάζηαζε ή θαη ζηελ αχμεζε ηνπο πιάηνπο ηεο.
ηελ Διιάδα ήπηεο κέζνδνη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεπψο ε
αμηνιφγεζε ηνπο αθφκα εθθξεκεί. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηελ δηεζλήο εκπεηξία θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηνγξακκψλ/παξαιηψλ ηεο Διιάδαο,
δειαδή ην κεγάιν κήθνο ηνπο, ηελ πςειή νηθνλνκηθή αιιά θαη πεξηβαιινληηθή αμία ησλ
παξάθηησλ πεξηνρψλ, ην ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν αλάπηπγκα πειάγνπο θαη ηελ θαηά γεληθέο
γξακκέο ήπηα θιίζε ησλ αθηψλ, νη ήπηεο κέζνδνη πνπ πξνηείλνληαη γηα εθαξκνγή ηνπο ζηελ
Διιάδα είλαη ν εκπινπηηζκφο παξαιηψλ θαη νη ππνζαιάζζηνη χθαινη.
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3. Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο
Ζ παξαπάλσ κεζνδνινγία δελ θαιχπηεη πιήξσο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ειιεληθψλ
αθηνγξακκψλ, δειαδή πιήζνο παξαιηψλ κε πεξηνξηζκέλν κήθνο θαη πιάηνο, ππφ ελεξγή
δηάβξσζε. Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθε κεζνδνινγία, γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ
ππνινγηζκφ ηεο καθξνρξφληαο εμέιημεο, ηεο πγείαο αιιά θαη γηα ηελ ζπιινγή πξσηνγελψλ
δεδνκέλσλ απφ αθηνγξακκέο θαη παξαιίεο.

3.1 Σα ηζηνξηθά αξρεία ηνπ Κηνπ
Όζνλ αλαθνξά ηελ γεσκνξθνινγία ησλ Διιεληθψλ αθηψλ θαη ηελ δηαρξνληθή ηεο
εμέιημε, ηα δεδνκέλα πνπ ηελ αθνξνχλ, φπσο κεηξήζεηο πιάηνπο παξαιηψλ, είλαη ειάρηζηα,
έρνπλ κηθξή αθξίβεηα θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειέηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο
(Synolakis et al, 2008), (Παπαδφπνπινο, 2009). πλεπψο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο
ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αλαδήηεζε αξρηθά πνηνηηθά δεδνκέλα ηα νπνία εμηζηνξνχλ ηελ
ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ειιεληθψλ αθηνγξακκψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δληφο Διιάδαο ηα
κφλα δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ είλαη απνζπαζκαηηθέο κεηξήζεηο, ρακειήο αθξίβεηαο, πνπ
πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ζε αθηνκεραληθέο κειέηεο θαη ζηνπο ράξηεο αηγηαινχ θαη παξαιίεο.
πλεπψο, αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία θαη εθηφο Διιάδαο θαη απηά βξέζεθαλ ζηα Δζληθά αξρεία
ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζην Κηνχ (Kew), Λνλδίλν. Σα δεδνκέλα απηά είλαη κεηξήζεηο θαη
κειέηεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ
πνιέκνπ θαη αθνξνχλ ηηο αθηνγξακκέο, κε εζηίαζε ζε παξαιίεο,

θαη ηελ δπλαηφηεηα

απνβίβαζεο Γεξκαληθψλ δπλάκεσλ ζε απηέο. Απηά πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο εθζέζεηο γηα
ηα ηφηε ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαιηψλ (πιηθφ, θιίζε θιπ) φπσο θαη αεξνθσηνγξαθηθφ πιηθφ
πνπ απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζε Διιεληθψλ παξαιηψλ πξηλ απφ πεξηζζφηεξα απφ 70 ρξφληα
(εηθφλα 3.1).
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Δηθφλα 3.1: Ζ παξαιία ηνπ θνιπκβαξίνπ ην 1943 θαη ζήκεξα.

3.2 Οδεγόο παξάθηησλ παξεκβάζεσλ - σζηέο πξαθηηθέο.
Πξηλ ηε ιήςε κίαο απφθαζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζηελ
παξάθηηα δψλε, είλαη ζεκαληηθή θαη αλαγθαία ε δηεθπεξαίσζε νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ/πξάμεσλ,
ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ηξσηφο ραξαθηήξαο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε
παξάθηηαο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. Οη ελέξγεηεο απηέο δηαζθαιίδνπλ ηελ ειάρηζηε επέκβαζε
ζηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα παξάιηα θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
3.2.1 Πεξηνρή κειέηεο, παξάθηηεο θπςέιεο, ππνθπςέιεο θαη παξαιίεο.
Αμηνπνηψληαο ινγηζκηθά παθέηα ηα νπνία πεξηέρνπλ δνξπθνξηθέο εηθφλεο απφ φιε ηελ
Γε, φπσο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Google Earth θαη δηαδηθηπαθέο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ
παξφκνηα πιεξνθνξία, φπσο νη ηζηνζειίδεο Goolge Maps, Bing Maps, Yahoo Maps ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ θαζίζηαηαη εχθνινο (Φσηείλεο et al., 2012).
Αθνχ εληνπηζηεί ε παξάθηηα πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, γίλεηαη κεγέζπλζε έσο φηνπ
απνθηεζεί κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Καηφπηλ εληνπίδνληαη νη παξάθηηεο
θπςέιεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, φπσο αλαιχζεθαλ ζηελ εηζαγσγή. Παξαδείγκαηνο ράξε
ζην Καιφ Υσξηφ, Άγηνο Νηθφιανο, έρεη πξνηαζεί ε θαηαζθεπή ελφο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ
(εηθφλα 3.2). Υξεζηκνπνηψληαο ην δσξεάλ ινγηζκηθφ πξφγξακκα Google Earth εληνπίζηεθε
ηφζν ε πξνηεηλφκελε ζέζε θαηαζθεπήο φζν θαη νη παξάθηηεο θπςέιεο, νη νπνίεο είλαη ηξείο (13), ελψ ε παξάθηηα θπςέιε 1 απνηειείηαη απφ 2 ππνθπςέιεο, ηηο a θαη b. Όπσο είλαη εκθαλέο,
ε ζέζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ δελ βξίζθεηαη πάλσ ζε παξαιία θαη
33

επεξεάδεη κφλν ηελ παξάθηηα θπςέιε 1 άκεζα. Πηζαλψο βξίζθεηαη κεηά ην θξίζηκν βάζνο ηεο
παξαιίαο, ζπλεπψο ζα πξνθαιέζεη ειάρηζηεο επηπηψζεηο ζηελ θπζηθή ζηεξενκεηαθνξά, ε
νπνίεο θπζηθά ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε αλάινγε κειέηε.

Δηθφλα 3.2: Παξάθηηεο θπςέιεο/ππνθπςέιεο θαη παξαιίεο, Καιφ Υσξηφ Λαζηζίνπ (Google Inc., 2012).

3.2.2 Καηαζθεπέο έμσ από ην ελεξγό πιάηνο παξαιίσλ
Αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ ηα φξηα ηεο παξάθηηαο θπςέιεο ηελ νπνία ζα επεξεάζεη ην έξγν,
αλαδεηείηαη ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Σν ζεκηηφ είλαη θάζε
παξέκβαζε λα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ ελεξγνχ πιάηνπο ηεο παξαιίαο. Π.ρ. έλαο παξάθηηνο
δξφκνο δελ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη πάλσ ζηελ παξαιία (κέρξη ζηηγκήο απηή είλαη ε
ζπλήζεο πξαθηηθή) νχηε θαη λα θαηαζηξέθεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα ακκνζηλψλ. Δπίζεο έλαο
ιηκέλαο δελ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ζην κέζνλ κηαο παξαιίαο αιιά ζε φζν ην δπλαηφλ
πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν θαη θαηά πξνηίκεζε κεηά ην κέγηζην βάζνο θίλεζεο ηνπ ηδήκαηνο
(closure depth), φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ.
3.2.3 Μεηαθνξά βπζνθνξεκάησλ ζηελ παξαιία
Έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παξάθηηεο θπςέιεο ζηελ Διιάδα είλαη ε
απνκάθξπλζε ηνπ ηδήκαηνο απφ απηέο. Σν ίδεκα κέρξη πξηλ απφ ιίγεο δεθαεηίεο
απνκαθξπλφηαλ απφ ηηο παξαιίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ σο νηθνδνκηθφ πιηθφ ή γηα άιιεο ρξήζεο.
Οη ακκνιεςίεο απφ παξαιίεο απαγνξεχνληαη εδψ θαη δεθαεηίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ, απηή ε
πξαθηηθή έρεη θζίλεη. Παξφια απηά είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν, ηα βπζνθνξήκαηα γηα ηελ
θαηαζθεπή ιηκέλσλ ή γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο (εθβάζπλζε) λα κελ επηζηξέθνπλ ζηελ παξαιία
φπνπ θαη αλήθνπλ, αιιά λα απνκαθξχλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιεο ρξήζεηο
(επηρσκαηψζεηο, θαηαζθεπέο, θιπ). πλεπψο, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ή φηαλ ζπληεξείηαη
νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή πάλσ ζην ελεξγφ πιάηνο κηαο παξαιίαο, ην ίδεκα πνπ βξίζθεηαη ζε
απηή, εθφζνλ είλαη θαηάιιειν, πξέπεη λα επηζηξέθεη ζηελ παξαιία θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο. Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο ακκνιεςίαο απφ πδάηηλνπο νδνχο (πνηάκηα,
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ρείκαξξνπο θιπ) πνπ βξίζθνληαη αλάληε ηεο παξάθηηαο θπςέιεο ή δεκηνπξγίαο θξαγκάησλ, ζα
πξέπεη λα ππάξρεη πξφλνηα ψζηε λα ηξνθνδνηείηαη θαη ε παξάθηηα θπςέιε κε ίδεκα.
3.2.4 Υξήζε πεξηβαιινληηθά θηιηθά πιηθώλ θαη κεζόδσλ
ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε παξέκβαζε ζηελ παξάθηηα δψλε, είηε γηα πξνζηαζία,
είηε γηα εθκεηάιιεπζε, είηε γηα θαιισπηζκφ θιπ, ηα πιηθά θαη νη κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα
κελ επεκβαίλνπλ ελεξγά ζην θπκαηηθφ πξνθίι θαη ξεχκαηα ηεο παξάθηηαο θπςέιεο.
3.2.5 Παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε
Δπεηδή θάζε αλζξψπηλε θαηαζθεπή ζηελ παξάθηηα δψλε ελδέρεηαη λα ηελ επεξεάζεη
αξλεηηθά, είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Αλ ε θαηαζθεπή
πξνθαιέζεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζε θάπνην ζεκείν ηεο παξάθηηαο θπςέιεο είλαη
απαξαίηεηε ε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
κεγέζπλζήο ηνπ.
3.3 Γείθηεο πγείαο παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο
Ζ παξάθηηα δψλε, θαη δε θαη νη παξαιίεο πνπ απηή θηινμελεί, απνηεινχλ
πεξηβαιινληηθνχο, θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο. πλεπψο, εθηφο απφ ηελ
πεξηβαιινληηθή ηνπο δηαρείξηζε απαηηείηαη θαη ε αλάδεημε ηεο θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθήο ηνπο
δηάζηαζεο ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζα δηαζθαιίζεη νηθνλνκηθά νθέιε
ζηελ ηνπηθή αιιά θαη εζληθή νηθνλνκία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κειέηε θαη δηαρείξηζε ηεο
παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ παξαιηψλ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, αιιά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη, θαηάιιεια
δηαβαζκηζκέλνπο, θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλαγλσξίζηεθε φηη ε παξάθηηα δψλε ηεο Διιάδαο
δέρεηαη αλζξσπνγελείο πηέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο,
ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη πηέζεηο απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ έληνλε
αζηηθνπνίεζε, ηηο επεκβάζεηο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο, ηελ έιιεηςε Οινθιεξσκέλεο
Γηαρείξηζεο Παξάθηηαο Εψλεο (ΟΓΠΕ) αιιά θαη ζε ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη θαθέο
πξαθηηθέο. Να ζεκεησζεί πσο ζηελ Διιάδα ε παξάθηηα δψλε θαη νη παξαιίεο πνπ απηή
θηινμελεί αληηκεησπίδνληαη σο ad hoc αεηθφξα αγαζά, ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπο
νχηε λα αμηνινγείηε ε πγεία ηνπο.
πγθεθξηκέλα, κέρξη ζηηγκήο ε παξάθηηα δψλε ρξεζηκνπνηείηαη κε βηψζηκα, θπξίσο γηα
ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε θαη
άλαξρε αζηηθνπνίεζε ηεο, ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ απηή
θηινμελεί θαη ηελ παξεκπφδηζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηή. Όζν
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αλαθνξά ηηο παξαιίεο, απηέο ζπλήζσο αληηκεησπίδνληαη σο απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθνί πφξνη,
ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε πεξηβαιινληηθή αιιά θαη ε θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ε
βηψζηκε αλάπηπμε ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαθήο δηαρείξηζεο απνηειεί ην
πξφζθαην ζρέδην λφκνπ «Οξηνζέηεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία αηγηαινχ θαη παξαιίαο» ην
νπνίν βξίζθεηαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε (Σν Βήκα, 2014) Αληηζέησο, ζε άιιεο ρψξεο, φπσο
νη ΖΠΑ, έρεη, εδψ θαη δεθαεηίεο, αλαδεηρζεί ε πεξηβαιινληηθή (California Coastal
Commission, 1976) θαη θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ησλ παξαιηψλ (U.S. Army Corps of
Engineers, 2002). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαιίαο ηνπ Κφλετ Ατιάλη
(Weegee, 1940), ε νπνία βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο Νέαο Τφξθεο
θαη ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο πξννξηζκφο ήδε πξηλ απφ επηά δεθαεηίεο (εηθφλα 3.3).
πγθεθξηκέλα, ην εηζηηήξην απφ ηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο πξνο ηελ παξαιία ηνπ Κφλετ
Ατιάλη, κηα απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 20 km, θφζηηδε ηελ δεθαεηία ηνπ 1940 κφιηο πέληε ζελη
ηνπ ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ, πεξίπνπ $0.83 (United States Department of Labor, 2013) ή 0.60 €
ζε ζεκεξηλή ηζνηηκία. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα ηέξςεο, άζιεζεο θαη
θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ζηα ρακειά νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο επνρήο (U.S.
Army Corps of Engineers, 2002).

Δηθφλα 3.3: Άπνςε ηεο δεκνηηθφηεηαο παξαιίαο ηνπ Κφλετ Ατιάλη, θαινθαίξη ηνπ 1940 (The Metropolitan
Museum of Art, 1983).

ηελ Διιάδα ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ θαη πξνο παξαιίεο, ρξεζηκνπνηψληαο δεκφζηεο
ζπγθνηλσλίεο, είλαη ζπλήζσο πςειφ, ελψ ζε δεκνθηιήο παξαιίεο ε είζνδνο κπνξεί λα είλαη
ρξεψζηκε θαη ε παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αθξηβή. Χο απνηέιεζκα πιεζψξα παξάιησλ
θαζίζηαληαη κε πξνζβάζηκεο γηα ηα ρακειφηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, ηα νπνία εμαηηίαο ηεο
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πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, κε ην 23.1% ηνπ πιεζπζκνχ λα
βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρηαο ην 2012 (Διιεληθή ζηαηηζηηθή αξρή, 2013).
Σέινο, ν κε ζπλππνινγηζκφο ηεο θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο
δηάζηαζεο ζηελ δηαρείξηζε ησλ παξαιηψλ, νδεγεί ζπρλά ζηελ κε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπο. Χο
απνηέιεζκα, ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνζδίδνπλ νη παξαιίεο θζίλνπλ φζν απμάλεηαη ε
δηάβξσζε θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπο ππνβάζκηζε, ελψ ε κε ελεξγή ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζηελ
ιήςε απνθάζεσλ επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε. Δπηπξνζζέησο, ζηηο πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ
δελ ππάξρεη επίγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε
απηά.
Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή κηαο κεζφδνπ κε ηελ νπνία αθελφο
ζα αλαγλσξίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε παξάθηηα δψλε, θαη δε θαη νη παξαιίεο
πνπ απηή θηινμελεί, ρξεζηκνπνηψληαο πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθά αιιά θαη
νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη αθεηέξνπ ζα ηνλίδεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη, ψζηε κε ηελ επίιπζε ηνπο λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε αλάπηπμε.
Καζψο, ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ε
πνζνηηθνπνίεζε ηεο ππνβάζκηζεο πνπ έρεη ππνζηεί, είλαη δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν εγρείξεκα,
δεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο έθηαζεο ησλ αθηνγξακκψλ ηεο
Διιάδαο, απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζνχλ ζηαζκηζκέλνη δείθηεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξάθηησλ θπςειψλ/παξαιηψλ. Ζ ζχλζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ θάζε παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο κηαο πεξηνρήο, κπνξεί λα νδήγεζε ζηελ
γλψζε γηα ηελ πγεία ηεο θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο δψλεο.
Μέρξη ζηηγκήο, ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη έλα εληαίν ζχζηεκα αμηνιφγεζε ηεο πγείαο
θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο παξάθηηαο δψλεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ παξάθηησλ θπςειψλ θαη
ησλ παξαιίσλ (Φσηείλεο et al., 2012). Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαδεηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε απηή λα εζηηάδεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο (EEA,
2013), ηα απνξξίκκαηα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο παξαιίεο (EC, 2012), (Arcadis
Nederland BV, 2014) θαη γηα ηελ πξνζηαζία εηδψλ ππφ εμαθάληζε (EC, Environment:
Commission takes Greece to court over failure to protect iconic species, 2014). Παξφια απηά,
απηνχζηνη δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ησλ παξάθηησλ θπςειψλ/παξαιηψλ δελ
βξέζεθαλ. Άμηα αλαθνξάο είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο
θαη Αιηείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ εηζαγσγή ηεο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο
πνιηηηθήο (ΟΘΠ) ην 2007. Μέζσ απηήο επηρεηξείηε λα ζπληνληζηνχλ δηαηνκεαθέο πνιηηηθέο, λα
απμεζεί ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο θαη λα πξνζηαηεπηεί
θαιχηεξα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012). Αλ θαη ζε απηή
πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθέο γηα ην ζαιάζζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νινθιεξσκέλεο
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δηαρείξηζε παξάθηησλ δσλψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013) θαη ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηνπ
αληηθηχπνπ (EC, 2013), δελ πεξηιακβάλνληαη αληηθεηκεληθνί δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πγείαο ηεο παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε
αλάπηπμε κηαο παξάθηηαο δψλεο.
Δπηπξνζζέησο, ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ εθαηνληάδεο πεξηβαιινληηθνί
δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, φκσο δελ βξέζεθαλ φκσο απηνχζηνη
αληηθεηκεληθνί δείθηεο γηα ηελ πγεία παξάθηησλ θπςειψλ ή παξαιίσλ (Rice, 2003).
Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ νη δείθηεο πγείαο παξαιίαο θαη παξάθηηαο θπςέιεο
(beach and littoral cell health indicators), νη νπνίνη νπζηαζηηθά απνηεινχλ δείθηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο (Indicators of Sustainable Development) ηεο παξάθηηαο δψλεο. Οη δείθηεο πγείαο
παξαιίαο θαη παξάθηηαο θπςέιεο απνηεινχλ πξσηνηππία, θαζψο δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
έρνπλ εηζαρζεί ηφζν ζηελ Δπξψπε (eurostat, 2013), (UK Department for Environment, 2013),
φζν θαη παγθνζκίσο, θπξίσο κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UN) (United Nations, 2007), αιιά
θαλέλαο απφ απηνχο δελ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη βησζηκφηεηα ηεο πγείαο ηεο
παξάθηηαο δψλεο. Δπηπξνζζέησο, κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ νδεγία - πιαηζίν
2008/56/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία εζηηάδεηαη ζηελ
θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ, ρσξίο, έσο ζήκεξα, λα ηνληζηεί ε
αμία ησλ παξαιηψλ θαη ε αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ παξάθηησλ θπςειψλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
2008). εκαληηθφ ζηνηρείν ησλ δεηθηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ είλαη φηη κέζσ απηψλ κπνξνχλ λα
νξηζηεί ε θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε παξάθηησλ πεξηνρψλ, λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη
πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο επίηεπμε ηνπο, ην νπνίν απνηειεί
πξναπαηηνχκελν ηεο νδεγίαο - πιαίζην γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2008). Να ζεκεησζεί πσο ε Διιάδα ελζσκάησζε ηελ Οδεγία 2008/56
ζηελ εζληθή λνκνζεζία ην 2011, κε ηνλ Νφκν 3983 (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλεζεσο, 2011).
Οη δείθηεο πγείαο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο παξάθηηαο θπςέιεο θαη παξαιίαο κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή
αληηκεησπίδεη θαη ηελ εχξεζε ελδεδεηγκέλσλ θαη θαηάιιεισλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε βηψζηκε αλάπηπμή ηεο. Δπηπξνζζέησο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηελ απνθπγή θαθψλ πξαθηηθψλ θαη επεκβάζεσλ πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ζηελ παξάθηηα δψλε. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε ηεο
πγείαο ηεο παξάθηηαο θπςέιεο απνθαζίζηεθε λα αμηνινγεζεί ηφζν ε πγεία ηεο ρεξζαίαο φζν
θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο, φπσο θαη νη πηζαλέο εηζξνέο-εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο παξάθηηα
θπςέιε κε ην πεξηβάιινλ.
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Να ζεκεησζεί πσο ε εηζαγσγή θαη ρξήζε δεηθηψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο παξάθηηαο
δψλεο επηηπγράλεη ηε ζχλνςε εμηδαληθεπκέλσλ, ζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηψλ ζε πην απιή θαη επθνινλφεηε κνξθή (Φσηείλεο et al., 2012). Οη δείθηεο
ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κεραληθνχο, ηνπηθέο, εζληθέο αιιά
θαη μέλεο ππεξεζίεο, απφ θνξείο ή θπζηθά πξφζσπα αιιά θαη απφ ηνλ νπνηνδήπνηε πνπ έρεη
άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ παξάθηηα δψλε, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε θαη
απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη βηψζηκε αλάπηπμή ηεο (Φσηείλεο et al., 2012). Δπηπξνζζέησο,
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη ζηφρνπο, φπσο ηελ κέηξεζε θαη
αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο κηαο παξαιίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη δείθηεο
κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο ψζηε λα γίλνπλ αλάινγνη ηεο
επηζπκεηήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επηζπκείηαη λα πεξηέιζεη ε παξάθηηα δψλε. Παξαδείγκαηνο
ράξε, αλ κηα παξαιία είλαη πξνζηαηεπφκελε (π.ρ. natura) θαη δέρεηαη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο,
ηφηε νη δείθηεο κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζηα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα θαη φρη ζε νηθνλνκηθά θαη
άιια θξηηήξηα (Φσηείλεο et al., 2012). Γηα ηελ επθνιφηεξε θαη θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ νη δείθηεο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην δεθαδηθφ ζχζηεκα
βαζκνινγίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θάζε δείθηεο φζν θαη ην άζξνηζκα ηνπο, δίλεη πιεξνθνξίεο
γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ εμεηάδεηαη θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο αληίζηνηρα, ε νπνία
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαθή, κέηξηα έσο θαιή θαη πνιχ θαιή έσο ηέιεηα, αλάινγα κε ηελ
ηειηθή βαζκνινγία (Φσηείλεο et al., 2012), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.1.
Πίλαθαο 3.1: Καηάηαμε παξαιίαο κε βάζε ηελ ηειηθή βαζκνινγία ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο παξάθηηαο
θπςέιεο/παξαιίαο (Φσηείλεο et al., 2012).

Βαζκνινγία
1-3
4-6
7-10

Καηάζηαζε παξαιίαο
Πνιύ θαθή έσο θαθή
Μέηξηα έσο θαιή
Πνιύ θαιή έσο ηέιεηα

3.3.1 Γείθηεο αμηνιόγεζεο παξάθηηαο θπςέιεο
Αξρηθά ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε πγεία ηεο παξάθηηαο θπςέιεο θαη γηα ην ιφγν απηφ
δεκηνπξγήζεθαλ νη δείθηεο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3.2 έσο 3.7. Οη δείθηεο πγείαο
θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο παξάθηηαο θπςέιεο αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο ηεο παξάθηηαο θπςέιεο, ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή αληηκεησπίδεη
θαη ηελ εχξεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη θαηάιιεισλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο, ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε βηψζηκε αλάπηπμή ηεο ζην κέιινλ.
Γηα λα αμηνινγεζεί ε πγεία ηεο παξάθηηαο θπςέιεο πξέπεη λα αμηνινγεζεί ηφζν ε πγεία
ηεο ρεξζαίαο φζν θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο πνπ ηελ νξίδεη, φπσο θαη νη πηζαλέο εηζξνέο-εθξνέο
πνπ έρεη ε παξάθηηα θπςέιε κε ην πεξηβάιινλ. Αξρηθά ζα νξηζηνχλ νη δείθηεο πνπ νξίδνπλ ηελ
θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ ζπλέρεηα θνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο.
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Α. Γείθηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο
3.3.1.1 Γηαρείξηζεο Παξάθηηαο Εώλεο, ηδήκαηνο, ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο
Βαζηθφο δείθηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο απνηειεί ν ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο ή θάπνην πξφγξακκα ηνπηθήο, θνηλνηηθήο, επαξρηαθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο
δηαρείξηζεο ηδήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ παξάθηηα θπςέιε. Δπίζεο αλ ζηελ παξάθηηα
θπςέιε ππάξρεη θάπνηα κέξηκλα γηα ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηφζν ζε
εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ, θνηλνηηθφ επίπεδν; Βαζηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ν λφκνο
2742/ΦΔΚ 207/Α‟/07.10.1999.
Πίλαθαο 3.2: Γηαρείξηζεο παξάθηηαο δψλεο, ηδήκαηνο θαη ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο.
Γείθηεο

Βαζκνινγία

Δζληθόο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
Πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
Σνπηθόο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
Σα έξγα θαη νη παξεκβάζεηο ζηελ παξάθηηα θπςέιε πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζπνξαδηθά θαη ρσξίο κέξηκλα γηα ηελ επίδξαζε ηνπο ζην ζχλνιν ηεο.
Δθαξκνγή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξάθηηαο δψλεο (ΟΓΠΕ)
(Οινθιεξσκέλε) Γηαρείξηζε ηδήκαηνο
Δθαξκνγή ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

3.3.1.2 ηεξενκεηαθνξά κέζα ζηα όξηα ηεο παξάθηηαο θπςέιεο
ε θάζε παξάθηηα θπςέιε/παξαιία ππάξρεη θπζηθή ηζνξξνπία εηζξνψλ/εθξνψλ
ηδήκαηνο, ζπλήζσο απφ ηελ ρεξζαία πξνο ηελ παξάθηηα δψλε. Σν ίδεκα απηφ σο επί ην
πιείζηνλ πξνέξρεηαη απφ ηελ θπζηθή δηάβξσζε θαη απνζάζξσζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο
ρεξζαίαο θαη παξάθηηαο δψλεο. Σα πιηθά απηά κεηαθέξνληαη κέζσ πνηάκηαο ή ρεηκαξξηθήο
απνξξνήο ή ξεκάησλ θαη άιισλ πδάηηλσλ νδψλ ζηελ παξάθηηα θπςέιε/παξαιία ηελ νπνία θαη
εκπινπηίδνπλ. Σν αλ θαη πφζν απηνί νη πδάηηλνη νδνί είλαη θιεηζηνί ή πεξηνξηζκέλνη, παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηελ παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο. Παξαδείγκαηνο
ράξε αλ θάπνην θξάγκα ή θάπνηα άιιε αλζξψπηλε θαηαζθεπή παξαθξαηεί ίδεκα, ηφηε ε
βηψζηκε αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο θηλδπλεχεη.
Καζψο, κέξνο ηνπ ηδήκαηνο πνπ ηξνθνδνηεί ηελ παξάθηηα δψλε πξνέξρεηαη απφ ηελ
θπζηθή δηάβξσζε ηεο αλάληε ρεξζαίαο αιιά θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο απαηηείηαη θαη ε ζσζηή
δηαρείξηζε ηνπο. Δάλ ππάξρεη πιήξεο αζηηθνπνίεζε, αθελφο παξεκπνδίδεηαη ε θπζηθή
δηάβξσζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ελδνρψξαο θαη ζπλεπψο δελ ηξνθνδνηείηαη ε παξάθηηα δψλε κε
ίδεκα, θαη αθεηέξνπ ηα χδαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ ζάιαζζα είλαη θαθήο πνηφηεηαο θαη
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε θαη λα πεξηέρνπλ κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο.
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Πίλαθαο 3.3: ηεξενκεηαθνξά κέζα ζηα φξηα ηεο παξάθηηαο θπςέιεο
Γείθηεο

Βαζκνινγία

Παξεκπφδηζε θπζηθήο δηάβξσζεο ιεθαλψλ απνξξνήο ιφγν αζηηθνπνίεζεο
Παξεκπφδηζε ρεηκαξξηθόηεηαο ξεκάησλ ιφγν αζηηθνπνίεζεο
Ύπαξμε θξαγκάησλ θαη κε ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηνπ παξαθξαηεζέλ ηδήκαηνο
Ακκνιεςίεο απφ θνίηεο πδάηηλσλ νδψλ
Ακκνιεςίεο από παξαιίεο θαη θαηαζηξνθή ακκνζηλώλ
Δθηξνπή εθξνήο ξεκάησλ/πνηακψλ
Παξεκπφδηζε παξάθηηαο ζηεξενκεηαθνξάο απφ θαηαζθεπέο φπσο ιηκέλεο
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

3.3.1.3 Μόιπλζε θαη ξύπαλζε ζηελ παξάθηηα θπςέιε
Απνξξνέο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη άιισλ δηεξγαζηψλ (π.ρ. βηνκεραλία – βηνηερλία)
ζπλήζσο απνηεινχλ αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ζσζηή θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο
θπςέιεο. Αθελφο, πνιιέο θνξέο νη απνξξνέο απηέο πξνθαινχλ ξχπαλζε ησλ πδάησλ θαη ηνπ
ηδήκαηνο αιιά επίζεο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο. Παξαδείγκαηνο
ράξε ε απνξξνή κηαο βηνηερλίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξχπαλζε ηνπ ηδήκαηνο βπζνχ ζην νπνίν
θαηαιήγεη κέζσ ηεο δηαζπνξάο βαξέσλ κεηάιισλ.
Δπηπξνζζέησο, γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο κπνξεί λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο παξάθηηαο θπςέιεο κέζσ επηξνθηζκνχ. Σέινο, ε
χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ ζθαθψλ/πινίσλ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ νη
θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ν ξπζκφο αλαλέσζεο πδάησλ είλαη κηθξφο (θιεηζηνί θφιπνη)
απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο.
Πίλαθαο 3.4: Μφιπλζε θαη ξχπαλζε ζηελ παξάθηηα θπςέιε
Γείθηεο

Βαζκνινγία

Απνξξνέο βηνκεραληψλ βηνηερληψλ θ.α., ζε πδάηηλεο νδνχο
Πνζνζηφ γεσξγηθώλ, κε βηνινγηθψλ, εθκεηαιιεύζεσλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο
Ληκέλεο θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζθαθώλ ζε απηνχο
Πιήζνο ζθαθώλ/πινίσλ αλά κέηξν αθηήο
Απνξξνέο βηνκεραληψλ θαη βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ ζηελ ζάιαζζα
Ύπαξμε ηρζπνθαιιηεξγεηώλ
Ρπζκόο αλαλέσζεο πδάησλ (θιεηζηνί θφιπνη – αλνηθηή ζάιαζζα)
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)
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3.3.1.4 Οηθνζύζηεκα θαη βηνπνηθηιόηεηα
εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παξάθηηαο δψλεο είλαη ε βηνπνηθηιφηεηα πνπ απηή θηινμελεί
θαη ε δηαηήξεζε ηεο. Σν νηθνζχζηεκα πνπ δχλαηαη λα θηινμελεί κηα αθηή κπνξεί λα βξίζθεηαη
ζηελ ρεξζαία δψλε, ζηε ζάιαζζα ή λα επηθνηλσλεί κεηαμχ ζηεξηάο θαη ζάιαζζαο. Γηα ηελ
δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη απαξαίηεηε ε αλαγλψξηζε ηεο θαη ε δηαηήξεζεο ηεο
θαιήο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο.
Πίλαθαο 3.5: Τγεία νηθνζπζηήκαηνο
Γείθηεο

Βαζκνινγία

Βηνπνηθηιφηεηα ρεξζαίαο δψλεο θαη αθηψλ
Βηνπνηθηιφηεηα ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο
Τπνζαιάζζηα ρισξίδα, άιγε θαη ιηβάδηα πνζεηδσλίαο
Ύπαξμε εηδψλ ππφ εμαθάληζε – κέηξα πξνζηαζίαο νηθνζπζηήκαηνο
Δληαηηθή αιηεία (ηξάηεο, δπλακίηηδα θ.α.)
Αλζξψπηλε επέκβαζε ζην παξάθηην νηθνζχζηεκα θαη ζηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο
Δπηξνθηζκφο
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

3.3.1.5 Σύπνο αθηνγξακκώλ
εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παξάθηηαο δψλεο απνηειεί ν ηχπνο (βξαρψδεηο, ακκψδεο) θαη
βαζκφο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο (θαηαζθεπέο ζηελ παξάθηηα δψλε, νρχξσζε, ηχπνο νρχξσζεο
θιπ). Ζ βηνπνηθηιφηεηα ζηηο πξνζρσζηγελείο αθηέο ζπλήζσο είλαη πην πςειή απφ ηηο βξαρψδεηο
αιιά, αιιά εμαηηείο ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνζειθχνπλ κεγάιν πιήζνο επηζθεπηψλ ρξεηάδνληαη
θαηάιιειε δηαρείξεζε. Οη βξαρψδεηο αθηέο θαη νη νρπξσκέλεο είλαη ζηαζεξέο ζηελ δηάβξσζε,
αιιά νη δεχηεξεο απνηεινχλ δείθηε ππνβάζκηζεο ηνπ παξάθηηνπ νηθνζπζηήκαηνο.
Πίλαθαο 3.6: Σχπνο αθηνγξακκψλ
Γείθηεο

Βαζκνινγία

Πνζνζηφ πξνζρσζηγελψλ αθηψλ
Πνζνζηφ πξνζρσζηγελψλ αθηψλ ππφ ελεξγή δηάβξσζε
Πνζνζηφ νρχξσζεο αθηνγξακκήο
Πξφβιεςε γηα παζεηηθή δηάβξσζε
Πνζνζηφ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ αλά m2 αθηήο
Απνπζία βαξηψλ θαηαζθεπψλ (πξνβφισλ/θπκαηνζξαπζηψλ)
Υξήζε πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο αθηνγξακκψλ/παξαιηψλ
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)
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Β. Κνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο
3.3.1.6 Παξάθηηεο ππνδνκέο θαη θπζηθό θάινο
Οη παξάθηηεο ππνδνκέο (θάδνη απνξξηκκάησλ, απνδπηήξηα, αλαςπθηήξηα, εζηηαηφξηα θιπ)
φπσο θαη ην θπζηθφ θάινο θαη ε εληαία αξρηηεθηνληθή ζπκβάιινπλ πξνο ηελ ηέξςε ησλ
επηζθεπηψλ, ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ
χπαξμε ππνδνκψλ έρεη πξνθαιέζεη ζην παξειζφλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ παξάθηηα
θπςέιε/παξαιία, θαζψο πνιιέο απφ απηέο δελ ρσξνζεηήζεθαλ κε θάπνην ζρέδην ή κειέηε.
Παξφια απηά ε χπαξμε ηνπο κπνξεί λα πξνζδψζεη κηα επηπιένλ αμία ζηελ πεξηνρή, φπσο θαη
ζέζεηο εξγαζίαο, εάλ απηέο ρσξνζεηεζνχλ θαηάιιεια θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θάζε παξάθηηαο
θπςέιεο/παξαιίαο. πλεπψο, ηφζν ε χπαξμε ηνπο φζν θαη ε θαηάιιειε ρσξνζέηεζή ηνπο
απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε κηαο παξάθηηαο δψλεο/παξαιίαο.
Παξαδείγκαηνο ράξε, ε χπαξμε θάδσλ απνξξηκκάησλ/αλαθχθισζεο απνηειεί δείθηε
βησζηκφηεηαο, αιιά ε κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπο θαη ε ρξήζε αθαηάιιεισλ θάδσλ
(αθαηάιιειν ρξψκα, έθθιεζε νζκψλ, δηαζηαιαγκάησλ) νδεγεί ηειηθά ζε ππνβάζκηζε.
Πίλαθαο 3.7: παξάθηηεο ππνδνκέο
Γείθηεο

Βαζκνινγία

Φπζηθφ θάινο παξάθηηαο δψλεο
Αξρηηεθηνληθή
Βαζκφο παξέκβαζεο ζηελ παξάθηηα δψλε
Πιήζνο επηζθεπηψλ αλά m2 ακκψδνπο αθηήο
Πξνζβαζηκφηεηα (νδηθφ δίθηπν, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο)
Τπνδνκέο θαη ρσξνζέηεζε ηνπο
Ύπαξμε θέληξνπ πγείαο/λνζνθνκείνπ
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

3.3.2 Γείθηεο αμηνιόγεζεο παξαιίαο
εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παξάθηηαο δψλεο είλαη νη παξαιίεο πνπ απηή θηινμελεί, ιφγν
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ δπλαηνηήησλ αλαςπρήο φπσο θαη γηα πιεζψξα άιισλ ιφγσλ.
πλεπψο, ππάξρεη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα
παξαιία αιιά θαη βειηίσζήο ηεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Βεβαίσο, πξηλ απφ
ηελ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θαη γηα ην
ιφγν απηφ αλαπηχρζεθαλ νη παξαθάησ δείθηεο.
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Α. Γείθηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο
3.3.2.1 Σνπίν
Σν ηνπίν, ε κνλαδηθφηεηα θαη ε αηζζεηηθή ηνπ, απνηειεί δείθηε θαζψο ζρεηίδεηαη κε
πεξηβαιινληηθνχο αιιά θαη θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο, νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Γηα ην ιφγν
απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ θχξσζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ηνπ Σνπίνπ
(Νφκνο 3827/2010, ΦΔΚ A 30 - 25.02.2010), απφ ηελ νπνία παξαηίζεληαη νη παξαθάησ
νξηζκνί:
 Σνπίν: “κηα πεξηνρή, φπσο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηεο νπνίαο ν
ραξαθηήξαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ θπζηθψλ θαη/ή
αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ”.
 Πνιηηηθή ηνπίσλ: “κηα έθθξαζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γεληθψλ αξρψλ, ζηξαηεγηθψλ
θαη νδεγηψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ
πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη ζρεδηαζκφ ησλ ηνπίσλ”.
 ηόρνη πνηόηεηαο ηνπίσλ: “γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπίν, ηε δηακφξθσζε απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ θνηλνχ φζνλ αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηνπίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο”.
 Πξνζηαζία ηνπίσλ: “δξάζεηο γηα λα ζπληεξεζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ ηα ζεκαληηθά ή
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηνπίνπ, πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ αμία ηνπ σο
θιεξνλνκηάο, ε νπνία πεγάδεη απφ ηε θπζηθή ηνπ δηακφξθσζε θαη/ή απφ ηελ αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα”.
 Γηαρείξηζε ηνπίσλ: ”δξάζε, απφ ηελ πξννπηηθή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, γηα λα
δηαζθαιηζηεί ζε ηαθηηθή βάζε ε ζπληήξεζε ελφο ηνπίνπ, ψζηε λα θαηεπζχλνληαη θαη λα
ελαξκνλίδνληαη κεηαβνιέο πνπ πξνμελνχληαη απφ θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο δηαδηθαζίεο”.
 ρεδηαζκόο ηνπίσλ: “δπλακηθή δξάζε κε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή, γηα λα
εληζρχνληαη, απνθαζίζηαληαη ή λα δεκηνπξγνχληαη ηνπία”.
πλεπψο, ν ζπλδπαζκφο θαη ε αιιειεπίδξαζε θπζηθψλ θαη/ή αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ,
πξνζδίδεη έλα επηπξφζζεην φθεινο, ην νπνίν νλνκάδεηαη ηνπίν ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Σν
φθεινο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ηέξςε πνπ εγείξνληαη απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ ησλ κεκνλσκέλσλ παξαγφλησλ ηεο πεξηνρήο (ρισξίδα θαη παλίδα, γεσκνξθνινγία,
αξρηηεθηνληθή θηεξίσλ θ.α.) θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εγείξνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
αλζξψπνπ – ραξαθηήξα πεξηνρήο. Δπνκέλσο, ε αιινίσζε, ππνβάζκηζε, εμαθάληζε ή θαη ε
εηζαγσγή ελφο θαη κφλν παξάγνληα ελδέρεηαη λα έρεη ηδηαίηεξα δπζκελή απνηειέζκαηα ζην
ηνπίν, πνιχ κεγαιχηεξα απφ απηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα.
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Παξαδείγκαηνο ράξε, θαηαζθεπέο πάλσ ή θνληά ζε κηα παξαιία, ρσξίο ηηο αλάινγεο
κειέηεο θαη ηελ ζηάζκηζε ηνπ παξάγνληα ηνπ ηνπίνπ, κπνξεί λα εμαθαλίζεη ην ηδηαίηεξν ηεο
ηνπίν είηε άκεζα ιφγσ αηζζεηηθήο φριεζεο, είηε έκκεζα ιφγσ ηεο δηάβξσζεο πνπ ζα
πξνθαιέζεη. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί παξάθηηνο δξφκνο, ν νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
ηνπηθφ ιηκέλα, πξνθάιεζε δηάβξσζε ζηελ παξαιία ηνπ Μαθξχ Γπαινχ, Λαζίζη (εηθφλα 3.4).

Δηθφλα 3.4. Όςε ηεο παξαιίαο ηνπ Μαθξχ Γηαινχ, θαηάληε ηνπ ιηκέλα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. Ζ θαηαζθεπή ηνπ
παξάθηηνπ δξφκνπ επεξέαζε αξλεηηθά ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο.

Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαίν, ζε θάζε παξαιία, λα αλαγλσξηζηνχλ νη παξάγνληεο θαη ηα
ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο, νη ιφγνη πνπ κπνξεί λα ηνπο απεηιήζνπλ
θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζήο ηνπο. Έηζη, θαζψο ην βηνηηθφ, θνηλσληθφ θαη
νηθνλνκηθφ επίπεδν παξάθηησλ θνηλσληψλ βειηηψλεηαη, γίλνληαη πην εκθαλείο θαη νη ιφγνη γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ κηαο παξαιίαο θαη εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ησλ ηνπίσλ.
Ζ πνιηηηθή ηνπίσλ είλαη κηα ζρεηηθά λέα έλλνηα, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο παξαιηψλ, θαη γηα
ην ιφγν απηφ ε ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη λνκνινγία ζηελ Διιάδα είλαη ειιηπήο. Ζ ζρεηηθή
λνκνζεζία/λνκνινγία, απνθάζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο, θιπ,
πεξηνξίδεηαη ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ζηνλ
αηγηαιφ θαη ηελ παξάθηηα δψλε. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο, ε Διιάδα νπζηαζηηθά δελ
εθαξκφδεη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηηαο δψλεο (ΟΓΠΕ) θαη ζπλεπψο ε φπνηα
δηαρείξηζε γίλεηαη ζπαζκσδηθά, απφ πνιιέο θαη δηάθνξεο αξρέο, ησλ νπνίσλ ζπρλά ηα
ζπκθέξνληα ζπγθξνχνληαη. Ο ιφγνο είλαη φηη παξφιν πνπ έρνπλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο
πξνο απηή ηελ πιεπξά, κε άμηα αλαθνξάο ην Μεζνγεηαθφ Πξσηφθνιιν γηα ηελ Οινθιεξσκέλε
Γηαρείξηζε ησλ Παξάθηησλ Εσλψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010), νη δνκέο ηηο ειιεληθήο
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θνηλσλίαο δελ είλαη αθφκα ψξηκεο γηα λα εθαξκφζνπλ ζρέδηα δηαρείξηζεο, βειηίσζεο θαη
βηψζηκεο αμηνπνίεζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο. Δπίζεο ε ελεκέξσζε θαη γλψζε ηνπ θνηλνχ θαη
ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπίσλ παξαιηψλ αιιά θαη
ηελ βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπο είλαη ειιηπήο. πλεπψο, εθφζνλ ε αλαγλψξηζε ηνπ ππάξρνληνο
ηνπίνπ πνιιψλ παξαιηψλ δελ είλαη εθηθηή, δελ είλαη κε ηελ ζεηξά ηεο δπλαηή ε πξνζηαζία θαη
δηαρείξηζε ηνπ.
Ζ πνηφηεηα ηνπ ηνπίνπ είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζζεί θαη λα πνζνηηθνπνηεζεί, θαζψο
άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, παηδεία, θαηαγσγή, εκπεηξίεο

θαη

βηψκαηα

αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ην ηνπίν. Παξφια απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δείθηεο
ψζηε λα ππάξμεη κηα θνηλή βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηνπίνπ κηαο παξαιίαο. Οη δείθηεο
απηνί αθνξνχλ ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην αλζξσπνγελέο ηνπίν θαη πσο ην ηειεπηαίν επηδξά
ζην πξψην. Όπσο πξναλαθέξζεθε αλζξψπηλεο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ ηνπίν κηαο παξαιίαο
κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα νκνηφκνξθν θαη αξκνληθφ λέν
ηνπίν ή κπνξεί λα επεκβαίλνπλ δξαζηηθά θαη λα ην αιινηψλνπλ (π.ρ. ζηελ Διιάδα πνιιέο
παξεκβάζεηο κε έμαιινπο θπκαηνζξαχζηεο έρνπλ ππνβαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ
ηνπίνπ πνιιψλ παξαιίσλ).
Γηα κηα πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο ηνπίνπ κηαο παξαιίαο είλαη απαξαίηεηε ε
ιήςε παλνξακηθψλ θσηνγξαθηψλ. Καηφπηλ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη παξάγνληεο πνπ
ζπλζέηνπλ κηα παξαιία, πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη πάλσ ζην ελεξγφ πιάηνο ηεο, αλάληε ή θαη
ζηνλ ζαιάζζην ρψξν. Ζ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ παξαγφλησλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
απηνχζηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηνπίνπ, θαζψο ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαζνξίδεηαη θαη απφ
ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, αιιά θπξίσο απφ ηελ
κνλαδηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζχλζεζή ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο παξαιίαο, κπνξεί
λα είλαη θπζηθά ή ηερλεηά δειαδή θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ
ηνπίν.
Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαιίαο
Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο παξαιίαο κπνξεί λα βξίζθνληαη πάλσ ζην πξνθίι
ηζνξξνπίαο ηεο ή θαη έμσ απφ απηφ. Μέζα ζε απηφ βξίζθνληαη νη ακκνζίλεο θαη ην
νηθνζχζηεκα πνπ απηέο θηινμελνχλ, ε θιίζε, ε δηάκεηξνο, ην ρξψκα θαη ην κέγεζνο ηνπ
ηδήκαηνο (άκκνο, θξνθάιεο), ε ρισξίδα θαη παλίδα πνπ θηινμελεί ε παξαιία, ηα ιηβάδηα
πνζεηδσλίαο, νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη κέζα ζε απηή, ην ρξψκα
θαη ε θαζαξφηεηα ησλ πδάησλ, νη έμνδνη ησλ πνηακψλ θαη ρεηκάξξσλ θαη άιια.
Απηά ζπλήζσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηά απφ ηελ πάξνδν κεγάισλ ρξνληθψλ
δηαζηεκάησλ. Ο ιφγνο είλαη φηη γηα λα θηάζεη κηα παξαιία ζην πξνθίι ηζνξξνπίαο απαηηείηαη
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κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έηζη επεκβάζεηο πνπ κπνξεί λα ην επεξεάζνπλ πξέπεη λα
απνθεχγνληαη. Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία βξίζθνληαη έμσ απφ ην πξνθίι ηζνξξνπίαο
είλαη απηά πνπ δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ νη
γεσινγηθνί θαη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί (βνπλά, πεδηάδεο, θιπ), ε ρισξίδα (δέληξα,
πνψδεο βιάζηεζε, θιπ), ε παλίδα, φπσο επίζεο θαη ηα πνηάκηα, νη ρείκαξξνη θαη άιιεο
πδάηηλεο νδνί, αιιά θαη λεζάθηα, βξαρνλεζίδεο θαη άιινη ζρεκαηηζκνί πνπ βξίζθνληαη κέζα
ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ επηζθέπηε ηεο παξαιίαο.
Σερλεηά ραξαθηεξηζηηθά παξαιίαο
Σα αλζξψπηλα ή ηερλεηά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ ζηελ παξαιία ή θνληά ζε απηή. Οη παξεκβάζεηο ζπλήζσο αθνξνχλ
ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηε ζαιάζζηα ρξήζε. Αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ην
ηνπίν θαη ηνπ πξνζδίδνπλ αμία κπνξεί λα είλαη ε νηθηζηηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ αλάληε ηεο
παξαιίαο κε θηίξηα κε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη
παξάθηηεο ππνδνκέο πνπ ζπλάδνπλ κε ην θπζηθφ ηνπίν, νη παξεκβάζεηο ζηελ παξαιία γηα ηελ
βειηίσζε ηεο φπσο ρξήζε απηνρζφλσλ θπηψλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ακκνζηλψλ, ηερλεηέο
λεζίδεο, θιπ.
Οη παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην ηνπίν είλαη θπζηθνί θαη
αλζξσπνγελείο. Οη θπζηθνί πεξηιακβάλνπλ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο κεγάιεο θπκαηηθέο
θαηαηγίδεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απφηνκεο κεηαβνιέο ζηελ παξαιία θαη ζην πξνθίι
ηζνξξνπίαο ηεο θαη ζπλεπψο θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. Δπίζεο ζηνπο θπζηθνχο
παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνληαη καθξνπξφζεζκνη παξάγνληεο, φπσο ε αχμεζε ηεο κέζεο
ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο (ΜΘ), θιπ. Οη θπζηθνί παξάγνληεο έρνπλ ζπλήζσο θάπνηα
επαλαιεςηκφηεηα θαη ε παξαιία έρεη αλαπηχμεη κεραληζκνχο πξνζηαζίαο θαη πξνζαξκνγήο ζε
απηνχο, ελψ πνιιέο θνξέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο (π.ρ. παιίξξνηεο). πλεπψο, νη
θπζηθνί παξάγνληεο ζπλήζσο δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αηζζεηηθή κηαο παξαιίαο. Δίλαη
ζεκηηή φκσο ε αλζξψπηλε παξέκβαζε, γηα ηελ επαλαθνξά ηεο παξαιίαο θαη ηνπ ηνπίνπ ζε
πξφηεξε κνξθή, φηαλ θάπνηνο θπζηθφο παξάγνληαο ηελ επεξεάζεη ζε βαζκφ πνπ μεπεξλάεη ηα
φξηα απηνξξχζκηζεο ηεο ή κεηαβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ αξλεηηθά ην ππάξρνλ ηνπίν.
Παξαδείγκαηνο ράξε, παξεκβάζεηο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ε αθξαία
θπκαηηθή θαηαηγίδα ησλ 100 εηψλ θαη ε παξαιία δηαβξσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ή
θαηαζηξαθνχλ νινζρεξψο νη ακκνζίλεο.
Οη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά κηα παξαιία θαη ην ηνπίν,
νθείινληαη ζε άκεζεο ή έκκεζεο ηνπηθέο θαη γεληθεπκέλεο αλζξψπηλεο επεκβάζεηο ζηελ
παξαιία, ζην κηθξνθιίκα ηεο αιιά θαη ζην θιίκα γεληθφηεξα. Παξαδείγκαηνο ράξε
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γεληθεπκέλε παξέκβαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ην θιηκαηηθφ θαηλφκελν ή φπσο είλαη επξέσο
γλσζηφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε άλνδν ηεο ΜΘ απφ ηελ
αλακελφκελε. Έηζη πεξηνρέο νη νπνίεο δελ πθίζηαηαη γεσινγηθή άλνδν νδεγνχληαη ζε
δηάβξσζε θαη ζε θαηαζηξνθή ησλ ακκνζηλψλ. Σνπηθέο παξεκβάζεηο ζηελ παξαιία θαη ζην
κηθξνθιίκα ηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε άλαξρε θαη ρσξίο θαλέλα ζρέδην δφκεζε θνληά αιιά
θαη πάλσ ζηελ παξάθηηα δψλε, ε θαηαζηξνθή ησλ ακκνζηλψλ, ε ρξήζε μέλσλ πξνο ην θπζηθφ
ηνπίν ρξσκάησλ ζηα θηίξηα, νγθψδεηο παξάθηηεο θαη ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο φπσο ιηκάληα,
πξφβνινη,

θπκαηνζξαχζηεο,

παξαιηαθνί

δξφκνη,

έμνδνη

ιπκάησλ

θαη

ζηαζκψλ

ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηνπηθή ζεξκνθξαζία θαη ζπγθέληξσζε αλφξγαλσλ θαη
νξγαληθψλ πιηθψλ, θαη ε άλαξρε ρξήζε θσηνζηαηψλ θαη πηλαθίδσλ (εηθφλα 3.5).

Δηθφλα 3.5:. Παξάδεηγκα έληνλεο αλζξσπνγελήο παξέκβαζεο ζην θπζηθφ ηνπίν ζηελ παξαιία ΔΟΣ, Άγηνο
Νηθφιανο κε θπκαηνζξαχζηεο, ζαιάζζηνπο ηνίρνπο θαη παξαιηαθφ δξφκν (Αχγνπζηνο 2009).

Θαιάζζην ηνπίν
Έλα ζρεηηθά λέν είδνο ηνπξηζκνχ είλαη ν θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο. Παξαιίεο κε πινχζηα
ζαιάζζηα ρισξίδα θαη παλίδα θαη ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο πξνζειθχνπλ πιήζνο επηζθεπηψλ κε
θχξην ελδηαθέξνλ ηελ ειεχζεξε ή κε εμνπιηζκφ θαηάδπζε (scuba diving). ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο επίζεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηερλεηά θαηαδπηηθά πάξθα, φπνπ ν ππζκέλαο έρεη
δηακνξθσζεί θαηάιιεια ψζηε λα θηινμελεί ηελ ηνπηθή βηνπνηθηιφηεηα θαη κε θαηάιιειεο
ππνδνκέο λα κπνξεί ζπγρξφλσο λα θηινμελεί θαη ηνλ θαηαδπηηθφ ηνπξηζκφ.
Γηα κηα πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο ηνπίνπ κηαο παξαιίαο θαη ηελ εχξεζε ησλ
βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ ην ζπλζέηνπλ, απηψλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη απηψλ πνπ
πξέπεη λα αιιάμνπλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν παξαθάησ πίλαθαο.
Πίλαθαο 3.8: Γείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηνπίνπ
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Γείθηεο

Βαζκνινγία

Ακκνζίλεο, ηνπηθή ρισξίδα θαη παλίδα
Οκνηνκνξθία θαη θιίζε παξαιίαο (π.ρ. δπζκελήο θξίλεηαη ε πεξίπησζε
εκθάληζεο ηνπ βξαρψδνπο ππνζηξψκαηνο)
Υξψκα θαη δηαχγεηα πδάησλ
Δληαία αξρηηεθηνληθή, νκνηφκνξθα ρξψκαηα θαη νηθνδνκηθά πιηθά πνπ
δεκηνπξγνχλ απφ κφλα ηνπο ηελ αίζζεζε ηνπ ηνπίνπ ή ηαηξηάδνπλ κε ηα θπζηθά
ρξψκαηα ηεο παξαιίαο
Αλζξσπνγελείο παξέκβαζε ζηελ παξαιία (π.ρ. θηίξηα πάλσ ζηελ παξαιία ή
πιεζψξα εδ ινλγθ)
Σν θπζηθφ ηνπίν είλαη ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή ή έρεη αιινησζεί κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν (π.ρ. θαηαζηξνθή ακκνζηλψλ,βαξηέο θαηαζθεπέο θιπ)
Φπζηθφ θάινο
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

3.3.2.2 Πνηόηεηα πδάησλ/ηδήκαηνο
Ζ πνηφηεηα ησλ πδάησλ επεξεάδεη ηφζν ηελ αλζξψπηλε πγεία αιιά θαη ηνπο νξγαληζκνχο
πνπ δηαβηψλνπλ ζε απηή. Σν θνιχκπη ζε παξαιίεο κε θαιή πνηφηεηα πδάησλ πξνζθέξεη
ζπλήζσο κεγαιχηεξε ηέξςε ζηνλ επηζθέπηε, αθνχ ε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ην πγηέο
νηθνζχζηεκα ηεο παξαιίαο θαζηζηά ην θνιχκπη πην ελδηαθέξνλ. ε αληίζεζε ε θνιχκβεζε ζε
χδαηα κε πςειά επίπεδα ξχπαλζεο, απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα λνζήζεη ν θνιπκβεηήο, κε πην
ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα ηνλ ππξεηφ, ηε λαπηία, ηε ξηληθή ζπκθφξεζε, ηνλ πνλφιαηκν θαη ην
βήρα. Δπίζεο ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ κπνξεί λα κεηψζεη ή λα εμαθαλίζεη ην ππάξρνλ
νηθνζχζηεκα κε επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην ηνπίν.
Ζ πνηφηεηα ησλ πδάησλ κπνξεί λα εμαρζεί απφ κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δεκφζηνη
θνξείο (κπιε ζεκαίεο) ή απφ κεηξήζεηο πεδίνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξαιία. πλεζηζκέλνη
ξχπνη είλαη ηα βαθηήξηα, ηα βαξέα κέηαιια (κφιπβδνο θαη αξζεληθφ), αλφξγαλεο θαη νξγαληθέο
ρεκηθέο νπζίεο (θπηνθάξκαθα, πεηξέιαην, θιπ) θαη άιια παζνγφλα φπσο νη ηνί θαη ηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ επηβιαβείο απνηθίεο θπθηψλ. Οη ξχπνη απηνί κπνξεί
λα πξνέξρνληαη απφ πνηθίιεο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απφ ηελ ρξήζε
θπηνθαξκάθσλ ζε αλάληε γεσξγηθέο πεξηνρέο ή απφ ηελ χπαξμε ιηκαληψλ φπνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο (παξαδείγκαηνο ράξε ην βάςηκν ζθαθψλ
πξνθαιεί ξχπαλζε αθνχ ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο πεξηέρνπλ βαξέα
κέηαιια).
Σέινο, ηα θαθήο πνηφηεηαο χδαηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηελ αλαπαξαγσγή φζν θαη
ηε ζίηηζε θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, κε δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ φιε
ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζην ηνπίν ηεο παξαιίαο. Οη πεγέο ξχπαλζεο/κφιπλζεο ησλ
πδάησλ κπνξεί λα είλαη ζεκεηαθέο ή κε. Παξαδείγκαηνο ράξε κηα ζεκεηαθή πεγή
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ξχπαλζεο/κφιπλζεο κπνξεί λα είλαη έλα εξγνζηάζην πνπ βξίζθεηαη αλάληε ηεο παξαιίαο ελψ
κία κε ζεκεηαθή πεγή κφιπλζεο κπνξεί λα απνηεινχλ ηα εθπιχκαηα ησλ θαηαθξεκληζκάησλ
απφ ηελ ιεθάλε απνξξνήο.
Πνηόηεηα ηδήκαηνο (άκκνπ)
Ζ πνηφηεηα ηνπ ηδήκαηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πγεία ησλ
ινπφκελσλ, γηα ην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα αιιά θαη γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο παξαιίαο. Ζ πςειή
πνηφηεηα ηδήκαηνο δηαζθαιίδεη ηελ αλζξψπηλε πγεία αιιά θαη πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ηέξςε
ζηνλ επηζθέπηε, αθνχ ην ξππαζκέλν ίδεκα ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ηεο
επηζθεςηκφηεηαο. Δπίζεο, ε άκεζε επαθή κε ην ξππαζκέλν ίδεκα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα
λνζήζεη ν επηζθέπηεο, κε θχξηα λνζήκαηα ηηο δεξκαηηθέο παζήζεηο. Ζ πνηφηεηα ηνπ ηδήκαηνο
ζρεηίδεηαη θπξίσο κε δχν παξάγνληεο, ηελ αηζζεηηθή ξχπαλζε θαη ηνπο κνιπζκαηηθνχο
παξάγνληεο.
Ζ αηζζεηηθή ξχπαλζε γίλεηαη αληηιεπηή κε γπκλφ κάηη, ελψ ζπλήζσο δελ πξνθαιεί
ηδηαίηεξα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Έλα θχξην κεηνλέθηεκα ηεο είλαη φηη
ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ηεο επηζθεςηκφηεηαο. Σν κέγεζνο ηεο αηζζεηηθήο
ξχπαλζεο κπνξεί λα εμαρζεί πξνθαηαξθηηθά κε απηνςία, φπνπ ζα θαζνξηζηεί ε παξνπζία, ην
είδνο ηεο ξχπαλζεο θαη ε αηζζεηηθή φριεζε πνπ πξνθαιείηαη. Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ
ε χπαξμε απνηζίγαξσλ θαη άιισλ κε επηθίλδπλσλ απφ πγεηνλνκηθήο άπνςεο απνξξηκκάησλ,
μέλσλ ζψκαηα πξνο ηελ παξαιία φπσο νγθφιηζνη πνπ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ βαξηέο
θαηαζθεπέο ζηελ παξαιία, ν ηνπηθφο ρξσκαηηζκφο ηνπ ηδήκαηνο, πιαζηηθά θιπ (εηθφλα 3.6 θαη
3.7).

Δηθφλα 3.6. Παξαιία ζηελ Αλάβπζζν, Αζήλα, Ηνχιηνο 2010. Μεηά απφ απηνςία ζηελ παξαιία παξαηεξήζεθε
πςειή αηζζεηηθή ξχπαλζε, θαζψο ελδεηθηηθά κεηξήζεθαλ επηθαλεηαθά κέρξη θαη 27 γφπεο ηζηγάξσλ αλά
ηεηξαγσληθφ κέηξν παξαιίαο.
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Δηθφλα 3.7. Καηάζηαζε ηεο παξαιίαο ηεο Παρηάο Άκκνπ Ηεξάπεηξαο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010.

Οη κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξα δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ
πγεία ηνπ αλζξψπνπ ή φπνηνπ νξγαληζκνχ έξζεη ζε επαθή κε απηνχο. Δάλ κεηά ηελ
πξνθαηαξθηηθή απηνςία ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα κφιπλζε ηνπ ηδήκαηνο πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ εηδηθεπκέλεο κεηξήζεηο γηα ηελ εχξεζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ ζην
ίδεκα.
Πίλαθαο 3.9: Γείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο πδάησλ/ηδήκαηνο
Γείθηεο

Βαζκνινγία

Μπιε ζεκαία
Ύπαξμε αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, καξίλαο ή ιηκέλα
Γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο αλάληε ηεο παξαιίαο
Απνξξίκκαηα ζην ίδεκα
Απνξξίκκαηα ζηε ζάιαζζα
Έμνδνη βηνηερληψλ/βηνκεραληψλ ή βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ ζηελ παξαιία
Ρπζκφο αλαλέσζεο πδάησλ (θιεηζηνί θφιπνη – αλνηθηή ζάιαζζα)
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

3.3.2.3 Παξάθηηα νηθνινγία
ηνλ απιφ παξαηεξεηή ε παξαιία κνηάδεη σο κηα άγνλε έθηαζε απφ άκκν ή θξνθάιεο πνπ
παξνπζηάδεη ειάρηζηε ή θαζφινπ δσή θαη ζπλεπψο κηθξή νηθνινγηθή δηεξγαζία. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηζρχεη ην αληίζεην, θαζψο ζπλήζσο νη παξαιίεο φρη κφλν θηινμελνχλ
πιεζψξα εηδψλ θπηψλ θαη δψσλ (ρισξίδα θαη παλίδα), αιιά επίζεο ρξεζηκεχνπλ θαη σο ηφπνη
αλαπαξαγσγήο. Δπηπιένλ, θηινμελψληαο θχθηα θαη ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο ιεηηνπξγνχλ σο
ρψξνη πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Δλ νιίγνηο, νη παξαιίεο απνηεινχλ
πνιππνίθηια θαη παξαγσγηθά νηθνζπζηήκαηα, θαη απνηεινχλ θξίζηκν θξίθν κεηαμχ ηνπ
ζαιάζζηνπ θαη ρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο. Ζ παξάθηηα νηθνινγία παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη
απφ πιεπξάο επηζθεςηκφηεηαο, αθνχ ε πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα πξνζθέξεη έλα ηδηαίηεξν
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ζέακα ζηνλ επηζθέπηε. ε πνιιέο παξαιίεο αλζίδεη ν θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, ελψ, αλ ζε κηθξφ
βάζνο ν βπζφο είλαη πινχζηνο ζε ρισξίδα θαη παλίδα ηφηε πξνζειθχεη θαη πιεζψξα
θνιπκβεηψλ.
Σέινο ε δηάβξσζε ηεο παξαιίαο, είηε πξνθαιείηαη απφ θπζηθά αίηηα είηε απφ
αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο, ζπλήζσο επεξεάδεη αξλεηηθά ην νηθνζχζηεκα θαη κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ εμαθάληζή ηνπ. Αλ παξνπζηαζηεί δηάβξσζε, αθφκα θαη νη πξνζπάζεηεο
απνθαηάζηαζεο ηεο παξαιίαο ζε πξφηεξε ηεο κνξθή κπνξεί λα δηαηαξάμεη ην νηθνζχζηεκά
ηεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, αλ πξαγκαηνπνηεζεί εκπινπηηζκφο παξαιίαο κε κέγεζνο θφθθνπ θαη
ρξψκα άκκνπ δηαθνξεηηθφ απφ ην ππάξρνλ, είλαη πηζαλφλ λα επεξεαζηνχλ νη αλαπαξαγσγηθέο
ζπλήζεηεο ησλ εηδψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηή. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη νη νπνηαδήπνηε
παξεκβάζεηο ζηελ παξαιία λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ αλάινγε εκπεξηζηαησκέλε
κειέηε.
ε παξαιίεο κε πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα ππάξρεη πεξίπησζε λα θηινμελνχληαη
θάπνηα είδε ππφ εμαθάληζε ή θάπνηνη ηδηαίηεξνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί (εηθφλα 3.8). ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ε παξάθηηα δψλε θαη ε παξαιία απνηειεί κηα πεξηνρή ηδηαίηεξα πςεινχ
θπζηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ θάινπο θαη πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί. Δπίζεο, νη νπνηεζδήπνηε
αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζε απηά ηα νηθνζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη λα
έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ δηαηήξεζε θαη αλάδεημε απηνχ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηνπ
ηνπίνπ θαη φρη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Μπνξεί βεβαίσο απηνί νη δχν ζηφρνη δελ είλαη
αληηθξνπφκελνη αιιά κε θαηάιιειεο κειέηεο είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρνπλ.

Δηθφλα 3.8: Παξαιία Αγθίζηξη, Αηηηθήο (Ηνχιηνο 2010). Ζ παξαιία εθηφο απφ ην πιήζνο ησλ επηζθεπηψλ
θηινμελεί πινχζηα ρισξίδα (ακκνζίλεο) θαη παλίδα (ε ηακπέια ζηελ πεξηθξαγκέλε πεξηνρή επηζεκαίλεη φηη ζηελ
πεξηνρή έρεη γελλήζεη ζαιάζζηα ρειψλα). Καη απηή ε παξαιία θηλδπλεχεη απφ ηελ παξάθηηα δηάβξσζε φπσο θαη
ην νηθνζχζηεκα ηεο, αθνχ φπσο θαίλεηαη ν παξαιηαθφο δξφκνο έρεη θηηζηεί πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο ακκνζίλεο.
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Οη κειέηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο νηθνζπζηήκαηνο, ηελ αλνρή
ηνπ ζε επηζθέπηεο θαη ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Αο ζεκεησζεί φηη ε επηινγή
κέηξσλ πξνζηαζίαο γίλεηαη θαηά πεξίπησζε. Λφγνπ ράξε, ε αλαπιήξσζε ηεο αθηνγξακκήο
κπνξεί λα είλαη κηα θηιηθή πεξηβαιινληηθή κέζνδνο αιιά αλ δελ εθαξκνζηεί ζσζηά ή
εθαξκνζηεί ζε αθαηάιιειεο ηνπνζεζίεο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθά νηθνινγηθά απνηειέζκαηα.
Πίλαθαο 3.10: Γείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζεο ηεο παξάθηηαο νηθνινγίαο
Γείθηεο

Βαζκνινγία

Καηάζηαζε νηθνζπζηήκαηνο
Τπάξρεη πξφλνηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο παξάθηηαο
θπςέιεο
Ζ πεξηνρή είλαη πξνζηαηεπφκελε εμαηηίαο χπαξμεο είδνπο ππφ εμαθάληζε
Δάλ ε πεξηνρή είλαη ζπάληνπ θπζηθνχ θάινπο ππάξρεη ε πξφλνηα γηα ηελ ζσζηή
δηαρείξηζε θαη θαηάιιειν αξηζκφ επηζθεπηψλ θαη ηελ κε ελφριεζε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
Δληαηηθή αιηεία (ηξάηεο, δπλακίηηδα θ.α.)
Δπηξνθηζκφο
Μφιπλζε ή ξχπαλζε ζηελ παξαιία
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

3.3.2.4 Γηάβξσζε
Ζ δηάβξσζε ηεο παξαιίαο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο πγείαο ηεο. Γελ πξέπεη
λα ζπγρέεηαη κε ηελ δηάβξσζε ηεο αθηήο, αθνχ:
- ε δηάβξσζε ηεο παξαιίαο αλαθέξεηαη ζηελ απψιεηα ηεο άκκνπ, θαη
- ε δηάβξσζε ηεο αθηήο αλαθέξεηαη ζηελ απψιεηα εδάθνπο
πλεπψο, ε δηάβξσζε ηεο παξαιίαο ζρεηίδεηαη κε ην δηαζέζηκν ιεηηνπξγηθφ πιάηνο ηεο θαη ηελ
πιεπξηθή πξνζβαζηκφηεηά ηεο. Ζ δηάβξσζε ηεο αθηήο ζπκβαίλεη φπνπ δελ ππάξρεη παξαιία ή
φπνπ ε παξαιία έρεη δηαβξσζεί ζεκαληηθά ή έρεη εμαθαληζηεί. Μπνξεί λα απεηιήζεη
θαηαζθεπέο πνπ ππάξρνπλ αλάληε ηεο παξαιίαο, ηελ θάζεηε πξνζβαζηκφηεηά ηεο
(θαηαζηξνθή παξαιηαθψλ δξφκσλ) θαη ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ζηάζκεπζεο θνληά ζε απηή.
Παζεηηθή δηάβξσζε
Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο ησλ παξαιηψλ είλαη έλα
παγθφζκην θαηλφκελν πνπ ήδε πιήηηεη πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Οη ακκψδεηο παξαιίεο
είλαη πξντφληα καθξνπξφζεζκσλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ – πνπ δηαβξψλνληαη απφ αθξαίνπο
θπκαηηζκνχο θαη εκπινπηίδνληαη απφ ηε ζηεξενκεηαθνξά θεξηψλ πιηθψλ (άκκνπ) απφ
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πνηακνχο θαη ρεηκάξξνπο. Υσξίο παξεκβάζεηο, ε θιίζε ηεο παξαιίαο, ην εχξνο ηεο, ην κέγεζνο
ησλ θφθθσλ άκκνπ θαη νη θπκαηηζκνί έξρνληαη ζε ηζνξξνπία ψζηε ην πιάηνο ηεο παξαιίαο λα
παξακέλεη ζηαζεξφ ή θαη λα απμάλεηαη. Βέβαηα ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο Μέζεο ηάζκεο ηεο
Θάιαζζαο (ΜΘ) ζε πνιιέο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα εκθαληζηεί δηάβξσζε. Ζ δηάβξσζε απηή
πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθνχο παξάγνληεο έρεη ζπλήζσο σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηφπηζε ηεο
αθηνγξακκήο πξνο ηελ ελδνρψξα θαη νλνκάδεηαη παζεηηθή δηάβξσζε. Αλαθνξηθά ην 86% ησλ
αθηνγξακκψλ ηεο Καιηθφξληα δηαβξψλεηαη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηάβξσζεο νθείιεηαη
ζηελ παζεηηθή δηάβξσζε (Stamski, 2005). Λφγσ παζεηηθήο δηάβξσζεο θαηαζθεπέο πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζηελ παξαιία, αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ελψ
ζε βάζνο ρξφλνπ αλ δελ ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα, ε ζσξάθηζε ηεο αθηήο κπξνζηά απφ ηελ
θαηαζθεπή γίλεηαη αλαπφθεπθηε θαη έηζη λα κεηψλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ παξαιία θαη ηειηθά
ράλεηαη έλα κέξνο ηεο παξαιίαο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Καιηθφξληα νη κειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ζσξάθηζε θηηζκάησλ πεξηιακβάλνπλ εθηηκήζεηο γηα ηελ
εμέιημε ηεο παξαιίαο γηα νξίδνληα 75 εηψλ κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θπκαηνινγηθψλ ζελαξίσλ
αλάινγα κε ηα αληίζηνηρα κνληέια γηα ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ιφγσ ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Δλεξγεηηθή δηάβξσζε
Όηαλ ππάξρνπλ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζε κηα παξαιία, φπσο θαηαζθεπέο ζηελ
παξαιία, ακκνιεςίεο θαη δηάθνξα παξάθηηα έξγα, ηφηε κπνξεί λα εκθαληζηεί έληνλε παξάθηηα
δηάβξσζε, ε νπνία νλνκάδεηαη ελεξγεηηθή δηάβξσζε. Οη παξαιίεο ηεο Κξήηεο ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο δηαβξψλνληαη ελεξγά ιφγσ αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
πξφρεηξν θαη ζπλήζσο θαθφ ζρεδηαζκφ παξάθηησλ έξγσλ θαη ππνδνκψλ πνπ επέβαιε ε
αικαηψδεο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ελψ ακκνιεςίεο θαη άιιεο κε λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο,
εληείλνπλ ηελ κείσζε ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ πνπ ηξνθνδνηεί ηηο παξαιίεο. Απφ ζπγθξίζεηο κε
παιαηφηεξεο θσηνγξαθίεο πξνθχπηεη φηη πνιιέο παξαιίεο ηεο βφξεηαο Κξήηεο έρνπλ
ζεκαληηθά κεησκέλν πιάηνο ζε ζρέζε κε 50 ρξφληα πξηλ, ελψ κεξηθέο

έρνπλ ηειείσο

εμαθαληζηεί θαη αληηθαηαζηαζεί κε θξεπηδφηνηρνπο.
Ζ δηάβξσζε ηεο αθηήο/παξαιίαο ζπκβαίλεη απφ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ, θπζηθψλ θαη
αλζξσπνγελψλ. ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλεηαη ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο
ζάιαζζαο, (επηηαρχλεηαη θαη απφ αλζξσπνγελείο παξάγνληεο - θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ), νη
γεσινγηθέο κεηαβνιέο πνπ νδεγνχλ ζηελ βχζηζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ, θ.α. ηνπο
αλζξσπνγελείο, πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη θαηαζθεπέο αλάληε αιιά θαη πάλσ ζηελ παξαιία
(θηίξηα, ππνδνκέο θιπ), ε ρξήζε βαξέσλ θαηαζθεπψλ, ε δηαθνπή ηεο κεηαθνξάο ηδήκαηνο θαη
ηεο ζηεξενκεηαθνξάο (ιφγσ θαηαζθεπήο θξαγκάησλ θαη ιηκέλσλ, θιπ), νη βπζνθνξήζεηο θαη ε
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απνκάθξπλζε ηνπ ηδήκαηνο απφ ηελ παξαιία, νη παξάθηηεο θαηαζθεπέο πάλσ ζην ελεξγφ
πιάηνο ηεο παξαιίαο, ε θαηαζηξνθή ησλ ακκνζηλψλ, θιπ.
Αληίδξαζε ζηελ Γηάβξσζε (Erosion Response) - Δλεκέξσζε ηνπηθνύ πιεζπζκνύ θαη
αξκόδησλ θνξέσλ
Με ηνλ φξν αληίδξαζε ζηελ δηάβξσζε λνείηαη ην πφζν απνηειεζκαηηθά θαη άκεζα
κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα δξάζνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη αξκφδηνη θνξείο
γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε γλψζε
φισλ ησλ δπλαηψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζηελ ΖΠΑ
ρξεζηκνπνηνχληαη ήπηεο κέζνδνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε, νη νπνίεο κηκνχληαη ηηο θπζηθέο
δηεξγαζίεο (π.ρ. ηερλεηέο ακκνζίλεο, αλαπιήξσζε αθηνγξακκήο, θιπ), πνπ πεξηέξγσο δελ είλαη
δηαδεδνκέλεο ζηελ Διιάδα. ε αληίζεζε, ζηελ ρψξα καο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη
κέζνδνη πνπ δελ ελδείθλπηαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο. Αο ζεκεησζεί φηη νη βαξηέο
θαηαζθεπέο επεκβαίλνπλ ελεξγά θαη αιιάδνπλ ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο ηεο παξαιίαο, κε
απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο φρη κφλν λα κελ ιχλνπλ ην πξφβιεκα γηα ην νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ,
αιιά θαη λα ην εληείλνπλ.
Σν θαηά πφζν κηα ηνπηθή θνηλσλία θαη νη αξκφδηνη θνξείο είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη,
ψξηκνη θαη ζε ζέζε λα δξάζνπλ κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαζνξίδεη θαη ην βαζκφ ηνπ δείθηε
πγείαο. Απφ ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ θαη Παξάθηηαο
Μεραληθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ν δείθηεο απηφο ιακβάλεη ζηηο πιείζηεο ησλ
πεξηπηψζεσλ κηθξφ βαζκφ. Ο ιφγνο είλαη φηη ζπλήζσο ε ελεκέξσζε θαη ε γλψζε ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γχξσ ζε ζέκαηα παξάθηηαο δηάβξσζεο είλαη πνιχ κηθξή.
Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη φηαλ ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο επηδεηλσζεί ζεκαληηθά θαη
απεηιήζεη παξάθηηαο θαηαζθεπέο, ηφηε ιακβάλνληαη ππξνζβεζηηθά κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπ, ηα νπνία φκσο πνιιέο θνξέο δελ είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε.
ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ βαξηέο θαηαζθεπέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο δηάβξσζεο θαη επεηδή ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη σο ππξνζβεζηηθέο ιχζεηο, είλαη ρσξίο
θπκαηνινγηθά θαη ξεπκαηνινγηθά δεδνκέλα θαη αλάινγεο κειέηεο. πλεπψο, κεξηθέο απφ ηηο
ζπλέπεηέο ηνπο είλαη φηη δηαθφπηνπλ ηελ ζηεξενκεηαθνξά ηεο παξάθηηαο θπςέιεο ζηελ νπνία
ηνπνζεηνχληαη, εγθισβίδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ηδήκαηνο απφ θάησ, αλάληε ή θαηάληε ηνπο
θαη πξνθαινχλ ζεηξά θπκαηηθψλ θαηλνκέλσλ (αλάθιαζε, πεξίζαζιαζε) κε πνηθίια
απνηειέζκαηα. Δπίζεο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα (π.ρ. πξφβνινη) θαη λα
έρνπλ ηδηαίηεξα αξλεηηθέο αηζζεηηθέο επηπηψζεηο (π.ρ. θπκαηνζξαχζηεο). Σν απνηέιεζκα είλαη
λα πξνζηαηεχνπλ πξνζσξηλά έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο παξαιίαο θαη δεκηνπξγνχλ ζπρλά
ζεκαληηθφ πξφβιεκα δηάβξσζεο ιίγν παξαθάησ.
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Πίλαθαο 3.11: Γείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζεο ηεο δηάβξσζεο
Τπνδείθηεο

Βαζκνινγία

Τπάξρεη επαξθήο ρψξνο γηα παζεηηθή δηάβξσζε
Αλ ππάξρεη δηάβξσζε ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίδξαζε
Υξεζηκνπνηνχληαη ήπηεο κέζνδνη ή βαξηέο θαηαζθεπέο
πκκεηνρή ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ δηαρείξηζε ηεο παξαιίαο/δηάβξσζεο
Οη αξκφδηνη θνξείο είλαη ελήκεξνη γηα ην πξφβιεκα θαη έρνπλ ιάβεη κέηξα ή
ελδέρεηαη λα πάξνπλ ζην άκεζν κέιινλ
Ύπαξμε ππνζαιάζζησλ πεγψλ ηδήκαηνο γηα πηζαλή αλαπιήξσζε ηεο παξαιίαο
Αλ ππάξρεη ιηκέλαο πξαγκαηνπνηείηαη επθαηξηαθή αλαπιήξσζε παξαιίαο
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

Β. Κνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο
3.3.2.5 Πξνζβαζηκόηεηα
Με ηνλ φξν πξνζβαζηκφηεηα ζηελ παξαιία λνείηαη είηε ε πιεπξηθή (παξάιιειε) είηε ε
θάζεηε δηάζρηζή ηεο. Χο πιεπξηθή πξφζβαζε ζηελ παξαιία κπνξεί λα νξηζηεί ε δπλαηφηεηα
δηάζρηζεο θαηά κήθνο ηεο, ελψ σο θάζεηε κπνξεί λα νξηζηεί ε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο
απφ δξφκνπο θαη απφ ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζε απηή. Απηή ε δπλαηφηεηα δηάζρηζεο, δειαδή ε
πξνζβαζηκφηεηα, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί απφ θπζηθνχο θαη απφ αλζξσπνγελείο παξάγνληεο. Ζ
πξνζβαζηκφηεηα κηαο παξαιίαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ δχν δείθηεο, ηνλ βαζκφ
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πξφζβαζεο.
Ο Βαζκφο πξνζβαζηκφηεηαο (Quantity of Access) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
i) Απόζηαζε (m) αλά ζεκείν πξόζβαζεο: απηφ ην ζηνηρείν ππνινγίδεη ηελ κέζε απφζηαζε
κεηαμχ ζεκείσλ πξφζβαζεο ζηελ παξαιία. Ο αξηζκφο απηφο πξνζδίδεη κηα γεληθή ηδέα γηα ηε
πξνζβαζηκφηεηα ηεο παξαιίαο, αιιά κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ζπγθάιπςεο νξηζκέλσλ
πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Μπνξεί δειαδή ε απφζηαζε
κεηαμχ δχν ζεκείσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε λα είλαη κεγάιε ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί ε
κέζε απφζηαζε αλά ζεκείν πξφζβαζεο λα είλαη κηθξή.
ii) Απόζηαζε (m) αλά ρώξν ζηάζκεπζεο: απηφ ην ζηνηρείν ππνινγίδεη ηελ κέζε απφζηαζε
κεηαμχ δηαζέζηκσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Οκνίσο ν αξηζκφο απηφο πξνζδίδεη κηα γεληθή ηδέα γηα
ηε πξνζβαζηκφηεηα ηεο παξαιίαο, αιιά κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ζπγθάιπςεο
νξηζκέλσλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Μπνξεί δειαδή ε
απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ κε πεξηνξηζκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο λα είλαη κεγάιε, ελψ ηελ
ίδηα ζηηγκή κπνξεί ε κέζε απφζηαζε αλά ρψξν ζηάζκεπζεο λα είλαη κηθξή.
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iii) Πνζνζηό (%) παξάθηησλ ηδηνθηεζηώλ: απηφο ν αξηζκφο δείρλεη ηελ έθηαζε ησλ
ηδηφθηεησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ σο πξνο ηελ ζπλνιηθή παξάθηηα έθηαζε. Βέβαηα, απηφο ν
αξηζκφο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κφλνο ηνπ, θαζψο κπνξεί ην πνζνζηφ ησλ
παξάθηησλ ηδηνθηεζηψλ λα είλαη κεγάιν, αιιά ζπγρξφλσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξαιία λα
ππάξρεη θαη κεγάινο ρψξνο ζηάζκεπζεο αιιά θαη πνιιά ζεκεία πξφζβαζεο ηνπ δξφκνπ ή
κνλνπάηηα πξνο ηελ παξαιία, ζπλεπψο λα ππάξρεη άξηζηε πξφζβαζε ζηελ παξαιία.
Πνηόηεηα ηεο πξόζβαζεο (Quality of Access)
Ζ πνηφηεηα ηεο πξφζβαζεο κπνξεί λα αμηνινγεζεί ηφζν απφ ην είδνο ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο
φζν θαη απφ ηηο αλέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά. Σν είδνο ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο κπνξεί λα
είλαη έλα απφ ηα παξαθάησ:
i) Οξγαλσκέλεο παξαιίεο: ζπλήζσο παξέρνπλ ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα ηεο
πξφζβαζεο, αθνχ ζε απηά ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο, ηνπαιέηεο, θαηαζηήκαηα,
θαζίζκαηα θαη άιιεο αλέζεηο. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο ππάξρεη αλάινγε ρξέσζε γηα
ηελ είζνδν ζε απηά ή/θαη ηέιε ζηάζκεπζεο, αηηίεο πνπ πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνχλ
σο απνζαξξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίζθεςε ζηελ παξαιία.
ii) Παξαιίεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ: ε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο
παξαιίεο επηηπγράλεηαη ζρεδφλ ζε φιν ην κήθνο ηνπο. Απνηεινχλ απφ ηα πην
δηαδεδνκέλα ζεκεία πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα, θαζψο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη
κε ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ νη παξαιηαθνί δήκνη θαη θνηλφηεηεο
πξνζπάζεζαλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ παξαιηψλ ηεο
επηθξάηεηάο ηνπο. Έηζη θαηαζθεπάζηεθαλ πιεζψξα παξαιηαθψλ δξφκσλ κε ζθνπφ
ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. πλήζσο φκσο απηέο νη θαηαζθεπέο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο ζρέδην θαη αλάινγεο κειέηεο πάλσ ζην ελεξγφ πιάηνο
ηεο παξαιίαο, αθνχ ζπλήζσο νη εθηάζεηο αλάληε ηεο παξαιίαο είλαη ηδηφθηεηεο θαη
ε απαιινηξίσζε ηνπο αζχκθνξε. Χο απνηέιεζκα πνιινί απφ απηνχο ηνπο
παξαιηαθνχο δξφκνπο θηίζηεθαλ πάλσ ζε ακκνζίλεο, ρξεζηκνπνηήζεθε άκκνο απφ
ηελ παξαιία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ελψ ην ηειηθφ ηνπο απνηέιεζκα ήηαλ ε
κείσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, αθνχ ζε πιεζψξα πεξηπηψζεσλ νδήγεζαλ ζηελ
δηάβξσζε ηεο θαηάληε παξαιίαο θαη ζηελ εμαθάληζή ηεο.
iii) Αδηέμνδα δξόκσλ: είλαη παξαιίεο πνπ ζπλήζσο είλαη πξνζβάζηκεο απφ έλα
κνλνπάηη ή ζθάια ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ηέινο ελφο δξφκνπ. πλήζσο ε
δπλαηφηεηα παξνρήο αλέζεσλ ζε απηά, φπσο ρψξνη ζηάζκεπζεο, δεκφζηεο
εγθαηαζηάζεηο (ηνπαιέηεο, ληνπο), θιπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη πνιιέο θνξέο
αδχλαηε. Γηα ην ιφγν απηφ ηέηνηεο παξαιίεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ
ηνπηθή θνηλσλία, πνπ έρεη άκεζε πξφζβαζε θαη φρη απφ επηζθέπηεο.
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iv) Πεδόδξνκνη θαη κνλνπάηηα: πνιιέο πεξηνρέο έρνπλ πεδνδξφκηα ή κνλνπάηηα ηα
νπνία δηαζρίδνπλ θάζεηα θαη παξάιιεια ηελ παξαιία. Απηά ηα ζεκεία πξφζβαζεο
παξέρνπλ ελ γέλεη πςειήο πνηφηεηαο πξφζβαζεο ζε κεγάιν κέξνο ηεο παξαιίαο. Ζ
ζεκαληηθφηεηα απηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ ην πξφζζεην πιενλέθηεκα
παξνρήο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ, φπσο ακκνζίλεο, πγξφηνπνη θαη άιια επαίζζεηα
ελδηαηηήκαηα, αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ρσξίο ζθπξφδεκα ή άζθαιην.
Πιεπξηθή πξνζβαζηκόηεηα
Οη θπζηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ πιεπξηθή πξφζβαζε
πεξηιακβάλνπλ βξάρνπο, νγθψδε αληηθείκελα (θνξκνί δέληξσλ πνπ έρνπλ θαηαιήμεη κε
θπζηθφ ηξφπν ζηελ παξαιία), εμφδνπο ρεηκάξξσλ θαη πνηακψλ, θιπ. Οη θπζηθνί παξάγνληεο
απνηεινχλ κφληκν ή παξνδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαιίαο. ηα κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ε
δπλαηφηεηα παξέκβαζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, παξαδείγκαηνο ράξε φηαλ ζε θάπνην ζεκείν ε
παξαιία δηαθφπηεηαη απφ απφηνκα βξάρηα. Σα παξνδηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πην εχθνια
δηαρεηξίζηκα. Παξαδείγκαηνο ράξε, έλαο κεγάινο θνξκφο πνπ έρεη θηάζεη ζηελ παξαιία κπνξεί
εχθνια λα απνκαθξπλζεί ή ε θνίηε ελφο ρεηκάξξνπ ή κηθξνχ πνηακνχ πνπ ην ρεηκψλα είλαη κε
πξνζβάζηκε, κπνξεί ην θαινθαίξη πνπ έρεη ιίγν έσο ειάρηζην λεξφ θαη λα δηακνξθσζεί
θαηαιιήισο (εηθφλα 3.9).

Δηθφλα 3.: Παξαιία Φέξκα (Αχγνπζηνο 2009), Άγηνο Νηθφιανο. Ζ πιεπξηθή πξνζβαζηκφηεηα είρε δηαθνπεί
εμαηηίαο ηεο χπαξμεο θνξκψλ δέληξσλ.

Οη αλζξψπηλνη παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε είλαη ηα ιηκάληα, ηα
νρπξσκαηηθά έξγα (πξφβνινη, θηίξηα) θαη άιιεο θαηαζθεπέο. Σέηνηεο παξεκβάζεηο εθηφο ηνπ
φηη κεηψλνπλ ηνπηθά ηελ πξφζβαζε, νδεγνχλ ζπλήζσο ζηε δηάβξσζε ησλ παξαιίσλ θαη
ζπλεπψο ζηελ επξεία κείσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. Σέινο, αλ ππάξμεη έληνλε δηάβξσζε
κπνξεί λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα ην βξαρψδεο ππφζηξσκα ηεο παξαιίαο. Σν γεγνλφο απηφ
58

εκπνδίδεη ηελ θάζεηε πξνζβαζηκφηεηα απφ ηελ παξαιία ζηελ ζάιαζζα, αιιά κπνξεί λα
νδεγήζεη θαη ζε πιεζψξα ηξαπκαηηζκψλ εμαηηίαο ηεο νιηζζεξφηεηαο ηνπ ππνζηξψκαηνο.
Κάζεηε πξνζβαζηκόηεηα
Ζ θάζεηε πξφζβαζε κπνξεί λα απνθνπεί απφ θπζηθνχο (απφθξεκλνπο βξάρνπο, κεγάιε
θιίζε, ην δχζβαην ηεο πεξηνρήο) θαη αλζξψπηλνπο (νρπξσκαηηθά έξγα ζηελ παξαιία, φπσο
ζαιάζζηνη ηνίρνη, θηίξηα) παξάγνληεο. Δπίζεο, κπνξεί ε γε αλάληε ηεο παξαιίαο λα απνηειεί
ηδησηηθή ηδηνθηεζία, θαη έηζη ε πξνζβαζηκφηεηα λα είλαη πεξηνξηζκέλε ή θαη αδχλαηε. ηελ
πεξίπησζε απηή, ηφζν ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κε ηα πφδηα φζν θαη ν δηαζέζηκνο ρψξνο
ζηάζκεπζεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηχπν θαη ηνλ αξηζκφ ηδηνθηεζηψλ πνπ βξίζθνληαη αλάληε
ηεο παξαιίαο (εηθφλα 3.10).

Δηθφλα 3.10: Παξαιία Μχξηνο, Άγηνο Νηθφιανο. Παξάδεηγκα κεησκέλεο θάζεηεο πξνζβαζηκφηεηαο εμαηηίαο
ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ παξαιηαθνχ δξφκνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία αλαβαζκνχ
κεηαμχ απηνχ θαη ηεο παξαιίαο κέρξη θαη 2 κέηξσλ. Ζ αδπλακία πξφζβαζεο επηρεηξήζεθε λα αληηκεησπηζηεί κέζσ
μχιηλσλ ζθαιψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαιία, ρσξίο λα ππάξμεη πξφλνηα γηα πξφζβαζε απφ άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα. Δπίζεο, ε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο είλαη κεγάιε θαη ε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο κεησκέλε.

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ παξαιία είλαη ε
εμηζνξξφπεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο κε ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία ησλ ηνπηθψλ πφξσλ.
Παξαδείγκαηνο ράξε έλαο ζεκαληηθφο πφξνο ηεο παξαιίαο είλαη νη ακκνζίλεο ηεο, νη νπνίεο
θηλδπλεχνπλ απφ ηελ κεγάιε θαη αλνξγάλσηε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ παξαιία.
Τπελζπκίδεηαη φηη νη ακκνζίλεο πξνζηαηεχνπλ ηηο παξαιίεο απφ δηάβξσζε, θαη απνηεινχλ έλα
εμαηξεηηθά επηζπκεηφ ηνπίν γηα επηζθέπηεο. πλεπψο, φηαλ κειεηάηαη ε πξνζβαζηκφηεηα
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πξέπεη ζπγρξφλσο λα κειεηάηαη θαη ε πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ
ακκνζηλψλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά δηακνξθσκέλα κνλνπάηηα ηα νπνία είηε ηηο
παξαθάκπηνπλ είηε είλαη ππέξγεηα, φπσο θεξ‟ εηπίλ κε μχιηλεο εμέδξεο ζε παζζάινπο.
Πίλαθαο 3.12: Γείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
Τπνδείθηεο

Βαζκνινγία

Απφζηαζε (m) αλά ζεκείν πξφζβαζεο
Απφζηαζε (m) αλά ρψξν ζηάζκεπζεο
Δπάξθεηα ρψξσλ ζηάζκεπζεο
Πνζνζηφ (%) παξάθηησλ θαηαζθεπψλ
Γπλαηφηεηα νξηδφληηαο δηάζρηζεο ηεο παξαιίαο (πξφβνινη, ζαιάζζηνη ηνίρνη)
Γπλαηφηεηα θάζεηεο δηάζρηζεο ηεο παξαιίαο (θπκαηνζξαχζηεο)
Μέξηκλα γηα πξφζβαζε γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
ύλνιν (ζύλνιν βαζκνινγίαο δηα 7)

3.4 Γηαρξνληθή εμέιημε αθηνγξακκήο
Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εχξεζε
ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο κηαο παξαιίαο αιιά θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο. Καζψο ζηελ Διιάδα
νη ηνπηθέο θαη θεληξηθέο αξρέο αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην πξφβιεκα δηάβξσζεο
(Synolakis et al, 2008), (Foteinis et al., 2013), κέζνδνη γηα ηελ καθξνρξφληα εμέιημε ηεο
αθηνγξακκήο, κέζν ησλ νπνίσλ ζα γίλεη εκθαλέο ην πξφβιεκα, πξέπεη λα εηζαρζνχλ. Με ηελ
εθαξκνγή ηνπο είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο ππνρψξεζεο ηεο αθηνγξακκήο ζε βάζνπο ρξφλνπ
θαη ε απφθηεζε ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα θαηαζηήζνπλ εκθαλείο ην πξφβιεκα ζηηο ηνπηθέο θαη
θεληξηθέο αξρέο θαη ζα σζήζνπλ ψζηε λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ βηψζηκε αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ αθηνγξακκψλ ηεο Διιάδαο
αλαδεηήζεθαλ δεδνκέλα αιιά δελ βξέζεθαλ. Σα κφλα δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ θαη απφ ηα
νπνία κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ξπζκνί πξφζρσζεο/ππνρψξεζεο αθηνγξακκψλ ήηαλ νη
δηαρξνληθέο αεξνθσηνγξαθίεο απφ ηελ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ), νη νπνίεο
θαιχπηνπλ έλα ρξνληθφ νξίδνληα ηνπιάρηζηνλ 50 εηψλ, θαζψο θαη δνξπθνξηθέο εηθφλεο
(Google Inc., 2012), νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Να ζεκεησζεί πσο ην
θφζηνο ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ είλαη ζρεηηθά πςειφ θαη ζπλεπψο ε θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο
κεγάινπ κήθνπο αθηνγξακκψλ θξίλεηαη κε εθηθηή ρσξίο ηνπο αλάινγνπο πφξνπο. Ζ ειάρηζηε
αλάιπζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο γηα ηελ εχξεζε ηεο δηαρξνληθήο
εμέιημεο αθηνγξακκψλ είλαη ε θιίκαθα 1:25.000, θαζψο κηθξφηεξε αλάιπζε επηθέξεη κεγάιε
δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία θαη εκπεξηέρεη πςειφ ζθάικα. Οη αεξνθσηνγξαθίεο ηεο ΓΤ
(HMGS, 2013) απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο έλα ηζηνξηθφ ληνθνπκέλην γηα ηελ εμέιημε ηεο
αθηνγξακκήο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο, θπξίσο ηεο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
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Καζψο νη ηζηνξηθέο αεξνθσηνγξαθίεο ηεο ΓΤ είλαη ζε αλαινγηθή κνξθή, ρξεηάδεηαη ε
ςεθηνπνίεζε

ηνπο

κέζσ

ελφο

ζαξσηή

πςειήο

αλάιπζεο.

Οη

ςεθηνπνηεκέλεο

αεξνθσηνγξαθίεο ζηελ ζπλέρεηα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ είηε α) κε ην ινγηζκηθφ
πξφγξακκα Αutocad (Autodesk, 2012) είηε β) κε ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ArcGIS (ESRI,
2011). Ζ επεμεξγαζία θαη ζηα δχν ινγηζκηθά πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: αθνχ εηζάγνληαη νη
αεξνθσηνγξαθίεο ΓΤ (HMGS, 2013) σο δεδνκέλα ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη νη δηαζέζηκεο
δνξπθνξηθέο εηθφλεο (Google Inc., 2012). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα ησλ δνξπθνξηθψλ
εηθφλσλ δηνξζψλεηε ε θιίκαθα ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ ηεο ΓΤ θαη ραξηνγξαθείηε ζε θάζε κηα
μερσξηζηά ε αθηνγξακκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία ιήςεο.
Σέινο, ηνπνζεηψληαο

ηηο αεξνθσηνγξαθίεο ηε κία πάλσ ζηελ άιιε, θαη

ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά ζηαζεξά ζεκεία φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ αθηνγξακκή, γηα
λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα ιφγσ παξακφξθσζεο, πξνθχπηεη ε καθξνρξφληα εμέιημε ηεο
αθηνγξακκήο. ηελ ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη κεηξήζεηο πεδίνπ ψζηε λα
εκπινπηηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ArcGIS (ESRI, 2011) παξνπζηάδεη
πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Αutocad θαζψο αθελφο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ 3 θνηλά ζηαζεξά ζεκεία ζε θάζε εηθφλα, ην
νπνίν απνηειεί πεξηνξηζκφ ηνπ Αutocad (Autodesk, 2012) ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ. Αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ σο shapefile θαη
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιιεο κειέηεο/εθαξκνγέο.
Να ζεκεησζεί πσο νη πεξηνξηζκνί θαη ζθάικαηα ηεο κεζφδνπ πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηελ
δηαζέζηκε θιίκαθα ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ, ηε γσλία ιήςεο θαη εζηηαθφ θέληξν ηεο
αεξνθσηνγξαθίαο σο πξνο ηελ αθηνγξακκή θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα άθξα ησλ
αεξνθσηνγξαθηψλ παξνπζηάδνπλ παξακφξθσζε. Δπίζεο, ε θάζε αεξνθσηνγξαθία θαη
δνξπθνξηθή εηθφλα ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα επνρηαθφ πξνθίι παξαιίαο θαη είλαη αλάινγεο
ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηνχζε ηελ ζηηγκή ιήςεο, ζπλεπψο ηα ζπκπεξάζκαηά
πεξηνξίδνληαη ζηελ καθξνρξφληα εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο επηιέγνληαο ίδηα επνρηαθά πξνθίι
γηα ζχγθξηζε. Βεβαίσο, ε αλππαξμία ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο
Διιάδαο ηελ θαζηζηά κνλαδηθή κέζνδν γηα ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ καθξνρξφληα εμέιημε
ησλ ειιεληθψλ αθηνγξακκψλ.
Δπηπξνζζέησο παξάιιεια κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα θαηαγξαθεί ην είδνο
ησλ αθηψλ, ν βαζκνχ αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζηελ παξάθηηα δψλε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα
ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ην θπκαηηθφ θαζεζηψο θαη ηα ξεχκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη λα
δεκηνπξγεζεί κηαο βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηνλ θάλαβν ηνπ ηεηξαγσληθνχ
ρηιηνκέηξνπ.
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Σν είδνο ησλ αθηψλ (ακκψδεο, βξαρψδεηο, ππφ δηάβξσζε) φπσο θαη ν βαζκφο
αλζξψπηλεο παξέκβαζεο (νρπξσκέλεο αθηέο) πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
κειινληηθή ηνπο εμέιημε. Παξαδείγκαηνο ράξε νη βξαρψδεηο αθηέο επεξεάδνληαη ζε κηθξφηεξν
βαζκφ απφ ηελ δηάβξσζε ζε ζρέζε κε ηηο ακκψδεηο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα θπζηθέο ζε ζρέζε κε
ηηο νρπξσκέλεο αθηέο. πλεπψο, ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε δπλαηφηεηα πνζνηηθήο εθηίκεζεο
ηνπ είδνπο ησλ αθηψλ θαη ηνπ βαζκνχ αλζξψπηλεο παξέκβαζεο απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν
γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο δψλεο. Γηα ην ιφγν
απηφ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ραξηνγξάθεζεο
ηνπ είδνπο ησλ αθηψλ θαη ηεο εμέιημήο ηνπο θαηά ηνλ Farangitaki et al. (2013) γηα ηελ εμαγσγή
αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο.
Με ηελ ρξήζε ηνπ δσξεάλ ινγηζκηθνχ Google earth (Google Inc., 2012) θαη ηνπ
ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) - Geographic Information Systems (GIS) θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ArcGIS (ESRI, 2011), κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
ρσξηθή δηαθξηηνπνίεζε ησλ αθηνγξακκψλ ζε θάλαβν ελφο ηεηξαγσληθνχ ρηιηφκεηξνπ (km2)
ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε κειέηε, αμηνιφγεζε θαη ζηαρπνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αξρηθά,
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θάλαβν ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο πεξηβάιινληνο γηα ην δίθηπν Natura
2000, δηάζηαζεο δέθα ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ (10 km2) (Panayiotidis and Drakopoulou,
2010), κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξψηε δηαθξηηνπνίεζε ηεο παξάθηηαο δψλεο. Καζψο
ζηελ Διιάδα αιιαγέο ζην είδνο ησλ αθηψλ θαη αλζξσπνγελψλ επεκβάζεσλ ζηελ παξάθηηα
δψλε παξάθηηα δψλε παξαηεξνχληαη ζπλήζσο απφ εθαηνληάδεο έσο θάπνηεο ρηιηάδεο κέηξα, ε
ρσξηθή δηαθξηηνπνίεζε ηνπ θαλάβνπ 10 km2 δελ επηθέξεη ηελ αλαγθαία αλάιπζε πνπ
ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξάθηηα δψλε. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θάλαβν ηνπ Natura
2000, ε παξάθηηα δψλε κπνξεί λα ρσξηζηεί πεξαηηέξσ ζε θάλαβν δηάζηαζεο 1 km2
(Farangitakis et al., 2013) ρξεζηκνπνηψληαο σο εηθφλα βάζεο δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο
(Google Inc., 2012) ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαιή ρσξηθή
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ (Google Inc., 2012), κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί δηάθξηζε ησλ αθηψλ αιιά θαη ησλ αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ ζε θάζε
ζηνηρείν ηνπ θάλαβνπ.

3.5 Ζ κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλαδεηήζεθε έλαο εχθνινο θαη γξήγνξνο ηξφπνο
γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνθίι παξαιηψλ (ηνπνγξαθία/βαζπκεηξία).
Ζ γλψζε ησλ νγθνκεηξηθψλ κεηαβνιψλ, δειαδή ησλ κεηαβνιψλ θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ηφζν ε δηάβξσζε φζν θαη ε πξφζρσζε παξαιηψλ απνηεινχλ
ηξηζδηάζηαηα θαηλφκελα (Morton et al., 1993). πλεπψο, κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε
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βξέζεθε φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ πςειήο αθξηβείαο απφ ηελ παξάθηηα
δψλε είλαη ε κέζνδνο RTK GPS, αιιά απηή έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί ζηα Διιεληθά δεδνκέλα
θαη λα βειηηζηνπνηεζεί. Γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηήζεθε έλαο ηξφπνο νξηδνληίσζεο ηνπ θηλεηνχ
δέθηε γηα ηελ ιήςε κεηξήζεσλ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ
πξαγκαηηθνχ εκβαδνχ ηεο παξαιίαο θαη ηεο βαζπκεηξίαο, έσο πεξίπνπ 1.5 m βάζνο.
πγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο ηνπ δηαθνπηφκελνπ (stop and go) δηαθνξηθνχ RTK GPS έρεη
πνιχ πςειή αθξίβεηα (±1.00 cm) (Lee et al., 2013) αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ νγθνκεηξηθψλ κεηαβνιψλ ζε παξαιίεο, θαζψο ε εθαξκνγή ηεο πεξηνξίδεηαη είηε
ζηελ ιήςε θάζεησλ ηνκψλ (Morton et al., 1993). Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ηνπ θνληαξηνχ γηα
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ δέθηε GPS (rover) απνηειεί ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. πλεπψο, ε
πιήξεο θηλεκαηηθή (full kinematic) RTK κέζνδνο κε φρεκα ATV ή κε ζαθίδην πιάηεο, παξφιν
πνπ έρνπλ κηθξφηεξε αθξίβεηα, ±1.50 cm θαη ±2.60 cm αληίζηνηρα (Lee et al., 2013), πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ νγθνκεηξηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαβνιψλ κηαο παξαιίαο (Morton
et al., 1993).
Παξφια απηά ε ρξήζε νρήκαηνο ATV ζηηο ειιεληθέο παξαιίεο απνηειεί δχζθνιν
εγρείξεκα θαζψο α) ε πξφζβαζε ζε απηέο είλαη πεξηνξηζκέλε, β) έρνπλ ζπλήζσο κηθξφ πιάηνο
θαη κήθνο, ην νπνίν θαζηζηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ παξαιία δχζθνιε, γ) ππάξρνπλ
ακκνζίλεο, πεξηνρέο κε ππθλή βιάζηεζε θαη πεξηνρέο κε απφηνκεο κεηαβνιέο ζηελ θιήζε νη
νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ κε ηελ ρξήζε ηνπ νρήκαηνο, δ) ηέινο, δελ κπνξεί λα
θαηαγξαθεί ε βαζπκεηξία ηεο παξαιίαο. Ζ κέζνδνο ηνπ πιήξεο θηλεκαηηθνχ (full kinematic)
RTK GPS κε ρξήζε ζαθηδίνπ πιάηεο εκθαλίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, θαζψο ιχλεη ηα
πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο κεζφδνπ RKT GPS κε ρξήζε νρήκαηνο. Παξφια απηά
δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο βαζπκεηξίαο ακέζσο κεηά ηελ
αθηνγξακκή (swash zone) ε νπνία θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή. ε απηή θαηαιήγεη κεγάιν κέξνο
ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο θαη ε θαηαγξαθή ηεο πξνζαξκνγή ηεο ζε θπκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί
λα αλαδείμεη ηελ δπλακηθήο ηεο παξαιίαο κειέηεο. Δθφζνλ, ζηελ Διιάδα νη παιίξξνηεο έρνπλ
πάξα πνιχ κηθξφ εχξνο (European Commission, 2009), δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
θαηαγξαθή ηεο βαζπκεηξίαο ακέζσο κεηά ηελ αθηνγξακκή (swash zone) ζηελ ρακειή
παιίξξνηα. Γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηήζεθε κηα ελαιιαθηηθή γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ εκβαδνχ
ηφζν ηνπ μεξνχ πιάηνπο φζν θαη ηεο άκεζεο βαζπκεηξίαο κηαο παξαιίαο.
Γηα ην ιφγν απηφ ε κέζνδνο ηεο πιήξεο θηλεκαηηθνχ (full kinematic) RTK GPS
ηξνπνπνηήζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ψζηε λα κπνξεί λα θαηαγξάςεη ζπγρξφλσο ηελ
ηνπνγξαθία θαη ηελ άκεζε βαζπκεηξία ηεο παξαιίαο κειέηεο. πγθεθξηκέλα, ζε έλα θξάλνο
αζθαιείαο πξνζαξκφζηεθε κηα βάζε απφ ειαθξέ θξάκα κεηάιινπ, θαη πάλσ ζηελ βάζε απηή
ζηεξεψζεθε ν θηλεηφο δέθηεο GPS (rover). Φνξψληαο ην θξάλνο είλαη δπλαηή ε γξήγνξε θαη
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απνηειεζκαηηθή απνηχπσζε ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο βαζπκεηξίαο ηεο παξαιίαο κε πςειή
αθξίβεηα, αλάιπζε θαη ππθλφηεηα (εηθφλα 3.11). Ζ παξαπάλσ κέζνδνο νλνκάδεηαη ε κέζνδνο
ηνπ θξάλνπο RTK GPS.

Δηθφλα 3.11: Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ θξάλνπο RTK GPS ζηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο θαη ζηελ παξαιία ηνπ
Πιαηαληά, Υαληά.

Σν ζθάικα ηεο κεζφδνπ είλαη παξφκνην κε ην ζθάικα ηεο κεζφδνπ ηνπ ζαθηδίνπ
πιάηεο, θαζψο ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα αξρή, δει. ±2.60 cm ζηνλ θάζεην άμνλα, ελψ ε ηαρχηεηα
απνηχπσζεο είλαη πνιχ ςειή. Αλ ν δέθηεο GPS ξπζκηζηεί λα ιακβάλεη κηα κέηξεζε ην
δεπηεξφιεπην ηφηε ιακβάλνληαη 3600 κεηξήζεηο ηελ ψξα θαη κε κέζε ηαρχηεηα 3 km/ψξα
κεγάια ηκήκαηα ηεο παξαιίαο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ κε πςειή αθξίβεηα ζε ζρεηηθά κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ηελ κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS είλαη δπλαηφλ λα απνηππσζνχλ
ακκνζίλεο θαη πεξηνρέο κε ππθλή βιάζηεζε ζε κηα παξαιία, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξαιίαο ηνπ Καιάζα, Υαληά ε νπνία θηινμελεί ακκνζίλεο θαη πεξηνρέο ππθλήο βιάζηεζεο
(εηθφλα 3.12).
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Δηθφλα 3.12: Γεμηά, δνξπθνξηθή εηθφλα ηεο παξαιίαο ηνπ Καιαζά, Υαληά (Google Inc., 2012). Αξηζηεξά,
απνηχπσζε ηεο παξαιίαο, ησλ ακκνζηλψλ θαη ησλ πεξηνρψλ ππθλήο βιάζηεζεο κε ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK
GPS ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011.

Δπηπξνζζέησο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ είλαη δπλαηή ε απνηχπσζε πεξηνρψλ ηεο
παξαιίαο πνπ εκθαλίδνπλ απφηνκεο κεηαβνιέο ζηελ θιήζε ηνπο, φπσο δηαβξσκέλνη
γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο παξαιίαο (εηθφλα 3.4). Σέινο, κε ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK
GPS είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο βαζπκεηξίαο κηαο παξαιίαο, έσο βάζνπο πεξίπνπ 1.5 m
(αλάινγα κε ην χςνο ηνπ παξαηεξεηή), ζηνηρείν πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πγείαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο κηαο παξαιίαο (εηθφλα 3.13).

Δηθφλα 3.13: Γεμηά, άπνςε ησλ έληνλα δηαβξσκέλσλ θαη γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο
ηνλ Γεθέκβξε 2012. Αξηζηεξά, απνηχπσζε ηεο παξαιίαο θαη γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ
απφηνκεο κεηαβνιέο ζηελ θιήζε ηνπο, κε ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK GPS.

πλνςίδνληαο, ηα θχξηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ είλαη φηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα
απηνκαηνπνηεκέλεο θαηαγξαθήο νγθνκεηξηθψλ κεηαβνιψλ ηφζν ηνπ μεξνχ πιάηνπο παξαιίαο
φζν θαη ηκήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην ζαιάζζην θνκκάηη κε πνιχ πςειή αθξίβεηα (±2.60 cm
ζηνλ θάζεην άμνλα), ελψ δελ απαηηείηαη ππμίδα γηα ηελ γλψζε ηεο δηεχζπλζεο θάζε ηνκήο νχηε
ε γλψζε ζηαζεξνχ ζεκείνπ. Δθηφο απφ ηνκέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ θαηαγξαθή
ηνπ εκβαδνχ θαη ησλ επνρηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ, απνδίδνληαο πιεζψξα δεδνκέλσλ πςειήο
αθξίβεηαο. Ζ ζχγθξηζε ηζηνξηθψλ ηνκψλ δελ επηθέξεη επηζθάιεηεο θαζψο κε ηελ ρξήζε ηεο
είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηηο απφιπηεο ζπληεηαγκέλεο θάζε ζεκείνπ. Σέινο, ε κέζνδνο
δελ είλαη ρξνλνβφξα θαη εθφζνλ ππάξρεη ζεκείν θπιαζζφκελν ή πξνζηαηεπκέλν γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ ζηαζεξνχ δέθηε ε εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλαλ κφλν
παξαηεξεηή
Σα θχξηα είλαη φηη ε εθαξκνγή ηεο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ κεγάια εκπφδηα, φπσο
ςειά θηίξηα θαη δέληξα, γέθπξεο θιπ θαη έληνλεο ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο, π.ρ.
ππιψλεο θαη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζπλήζσο δελ είλαη εθηθηή θαη φηη ε αμία ηνπ νξγάλνπ
είλαη πςειή.
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3.6 Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ADCP ζηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά γηα πξψηε θνξά,
ζχκθσλα κε ηελ γλψζε ηνπ ζπγγξαθέα, πνληηζκέλα θαη ζηξακκέλα πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο
ζαιάζζεο ADCP (acoustic Doppler current profilers) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα φξγαλα AWAC ηεο
Ννξβεγηθήο εηαηξίαο Nortek. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θάησ απφ ηηο
ειιεληθέο ζπλζήθεο, είλαη ην πςειφ θφζηνο αλαλέσζεο ηεο εμσηεξηθήο πεγήο ελέξγεηαο,
δειαδή ηεο κε-επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο απφ ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ην φξγαλν. Σν
φξγαλν έρεη ηελ επηινγή ρξήζεο είηε απεπζείαο ελέξγεηαο απφ δίθηπν κέζσ εηδηθνχ
ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ είηε απφ κπαηαξία (ηχπνπ ιηζίνπ ή αιθαιηθή) ε νπνία βξίζθεηαη ζε
εηδηθή ππνζαιάζζηα ζήθε. Ζ ρξήζε ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν
απαηηεί πςεινχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ελψ βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο φηαλ ην φξγαλν
ηνπνζεηείηε θνληά ζε ιηκέλεο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηηο
πιχζηεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ
βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ππνζαιάζζηαο κπαηαξίαο, αιιά ην γεγνλφο έρεη ζεκαληηθά
κεηνλεθηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ην εηήζην θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα εμσηεξηθψλ πεγψλ
ελέξγεηαο (κπαηαξηψλ) είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 7.000 επξψ, δειαδή πεξίπνπ ην έλα ηξίην
ηεο ηηκήο ηνπ νξγάλνπ. Σν ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο νθείιεηε ζηηο πςειέο ρξεψζεηο γηα ηελ
κεηαθνξά ησλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξηψλ), θαζψο απηέο ζεσξνχληαη επηθίλδπλα
πιηθά (Dangerous Goods).
Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε επαηζζεζία ηεο ζήθεο ηεο κπαηαξίαο θαη ησλ θαισδίσλ
ζχλδεζεο κε ην νξγάλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ρεηξίδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή.
Δπίζεο, ε αδηάβξνρε ζήθε κπαηαξίαο ηελ νπνία πξνκεζεχεη ε εηαηξία είλαη θαηαζθεπαζκέλε
απφ αινπκίλην. πλεπψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειν ειεθηξφδην θαη ηδηαίηεξε
θξνληίδα γηα πξνζηαζία απφ ειεθηξφιπζε, θαζψο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε απεηιείηαη ε ηφζν
ε κπαηαξία φζν θαη ην φξγαλν (εηθφλα 3.14).
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Δηθφλα 3.14: Ζ αδηάβξνρε ζήθε θαη ε κπαηαξία κεηά απφ βιάβε πνπ εκθαλίζηεθε ππνζαιάζζηα.

Γηα ην ιφγν απηφ, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην Διιεληθφ Κέληξν
Θαιάζζησλ Δξεπλψλ (ΔΛΚΔΘΔ), ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αμηνινγήζεθε ε ρξήζε
ππνζαιάζζηαο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο βαζηάο εθθφξηηζεο, ε νπνία ηνπνζεηήζεθε ζε
εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε ζηεγαλή ζήθε. Με ηελ βνήζεηα, θαζνδήγεζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ Γξ.
Υξήζηνπ

Σζακπάξε,

εληεηαικέλν

εξεπλεηή

ηνπ

ΔΛΚΔΘΔ,

θαηαζθεπάζηεθε,

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αμηνινγήζεθε ππνζαιάζζηα ζηεγαλή ζήθε απφ ην ίδην πιηθφ κε ηελ βάζε
πφληηζεο (αλνμείδσην αηζάιη ηχπνπ 316), γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο ζηα ζεκεία έλσζεο ησλ
δχν πιηθψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ φζν κεγαιχηεξε δπλαηή απηνλνκία, θαηαζθεπάζηεθε
ζήθε κπαηαξίαο νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ε νπνία ζα κπνξεί λα ζηεγάζεη κηα θιεηζηνχ ηχπνπ gel
επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη βαζεηάο εθθφξηηζεο. Ζ κπαηαξία
ηνπνζεηείηε ζηελ ζήθε, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα πιεξψλεηε κε ζπλζεηηθφ ιάδη, ππθλφηεηαο
10W/40, θαη ε νπνία ζηεγαλνπνηείηε κε ηελ ρξήζε πιαζηηθνχ ζηξψκαηνο πάρνπο 3 cm (εηθφλα
3.17). Γηα ηελ ζχλδεζε ηεο κπαηαξίαο κε ην φξγαλν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θαιψδην θαη ην
παξερφκελν βχζκα ζχλδεζεο ηεο κπαηαξίαο πνπ παξερφηαλ κε ην φξγαλν.

Δηθφλα 3.15: Ζ ππνζαιάζζηα ζήθε ηεο κπαηαξίαο ηνπνζεηεκέλε ζηελ βάζε ζηήξημεο πξηλ απφ ηελ πφληηζε ηνπ.

Γηα ηελ ζσζηή πφληηζε ηνπ νξγάλνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο
θαηαζθεπάζηεθε θαη αμηνινγήζεθε ε ρξήζε βάζεο πφληηζεο ηξηγσληθνχ ζρήκαηνο, πιεπξάο
1.9 m θαη χςνπο 0.5 m, ρξεζηκνπνηψληαο θνηινδνθνχο απφ αλνμείδσην αηζάιη ηχπνπ 316 κε
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νξζνγσληθή δηαηνκή (ζηξαληδαξηζηφ). Σν πιηθφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε εμαηηίαο ηεο πςειήο
αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ηεο επθνιίαο θαζαξηζκνχ ζπζζσξεπκέλσλ
νξγαληζκψλ (biofouling) ηφζν ππνζαιάζζηα φζν θαη ζηελ μεξά θαη ηέινο εμαηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο φηη δελ παξνπζηάδεη καγλεηηθέο ηδηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ηεο ππμίδαο ηνπ νξγάλνπ. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ηηηάλην σο
πιηθφ θαηαζθεπήο, αιιά ην θφζηνο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη ε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ηνπ
θξίζεθε ηδηαίηεξα δχζθνιε θάησ απφ ηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο θαζψο δελ βξέζεθαλ
εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο πνπ λα γλσξίδνπλ λα επεμεξγαζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ.
Ζ βάζε ζρεδηάζηεθε ψζηε ζην θέληξν ηνπ πάλσ κέξνο ηεο λα ηνπνζεηείηαη ην φξγαλν
(AWAC), ελψ ην πιαηχ θνκκάηη ησλ νξζνγσληθψλ θνηινδνθψλ λα έρεη δηεχζπλζε πξνο ηα
θάησ/πάλσ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ηξηγσληθή δηαηνκή ζην θάησ κέξνο ηεο βάζεο είρε ηελ
κεγαιχηεξε δπλαηή επηθάλεηα. Δπηπξνζζέησο, ζην θάησ κέξνο ηεο βάζεο ζρεδηάζηεθε εηδηθή
ππνδνρή ε νπνία ζα θηινμελεί ηελ βάζε ηεο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ ην θέληξν βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ ρακειφ θαη έηζη επηηπγράλεηαη
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ νξγάλνπ ζηνλ βπζφ θαη ειαρηζηνπνηείηε ε πηζαλφηεηα ιάζνπο ιφγσ
θιπδσληζκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ (εηθφλα 3.16).

Δηθφλα 3.16: Ζ ππνζαιάζζηα βάζεο ζηήξημεο ηνπ awac.

Οη θιίζεο ηεο βάζεο ζρεδηάζηεθαλ λα είλαη ήπηεο θαη ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ηνπ
νξγάλνπ λα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο βάζεο ψζηε ε φιε θαηαζθεπή λα παξνπζηάδεη
κεησκέλε ηξηβή κε δίρηπα θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα ην φξγαλν λα
παξαζπξζεί/κεηαθηλεζεί απφ δίρηπα. Σέινο, γηα ηελ απνθπγή ζπζζψξεπζεο νξγαληζκψλ
(biofouling) ε βάζε ζηήξημεο ιεηάλζεθε ψζηε λα κελ εκθαλίδεη νπέο ή κηθξά εμνγθψκαηα, ελψ
κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη έλα επηπξφζζεην ζηξψκα εηδηθήο αινηθήο κε
θσηνθαηαιπηηθέο ηδηφηεηεο.
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4. Μεζνδνινγία κεηξήζεσλ θπκάησλ/ξεπκάησλ
Γεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην ηνπηθφ θπκαηηθφ θαζεζηψο θαη ηα ξεχκαηα πξνζθέξνπλ ηελ
δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εθηελψλ θαη πςειήο αθξίβεηαο κειεηψλ, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ
λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ
θπκάησλ/ξεπκάησλ κε ηηο αθηέο. Δπηπξνζζέησο, ηα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κειινληηθήο ζηξαηεγηθήο
πνπ αθνξά ηελ παξάθηηα δψλε, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο
παξάθηησλ πεξηνρψλ απφ αθξαίεο θπκαηηθέο θαηαηγίδεο θαη απφ ηελ θπκαηηθή δηάβξσζε. Σα
δεδνκέλα απηά πξέπεη λα αθνξνχλ κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ηάμεο δεθάδσλ εηψλ, ψζηε κε
ηελ ρξήζε ηνπο λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηεο πεξίνδνο επαλαθνξάο αθξαίσλ θπκαηηθψλ
θαηαηγίδσλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ Διιάδα, ηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα ην
θπκαηηθφ θαζεζηψο θαη ηα ξεχκαηα είλαη ειάρηζηα (Foteinis and Synolakis, 2014).
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έγηλε αλαδήηεζε γηα πνζνηηθά ή θαη πνηνηηθά
ζηνηρεία γηα ην θπκαηηθφ θαζεζηψο ηεο Διιάδαο. Σα κφλα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ είλαη απηά
ησλ

θιηκαηηθψλ

κνληέισλ

ηξίηεο

γεληάο

(αξηζκεηηθή

πξνζνκνίσζε)

ηα

νπνία

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επξχηεξνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ Διιεληθψλ
Θαιαζζψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ν ππνινγηζκφο ηνπ θπκαηηθνχ θιίκαηνο γίλεηαη κέζν
ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM (Mazarakis et al., 2012), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην
ΔΛΚΔΘΔ, ε πιεξνθνξία παξέρεηαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Πνζεηδψλ (ΔΛΚΔΘΔ, 2014), θαη
απφ ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (ΔΑΑ), ε πιεξνθνξία παξέρεηαη κέζσ ηεο
πιαηθφξκαο Meteo (ΔΑΑ, 2014). Παξφια απηά, νη πιαηθφξκεο απηέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
θπξίσο γηα λαπζηπινΐα θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ
παξάθηηα δηάβξσζε θαζψο ε εθαξκνγή ηνπο δχλαηαη λα επηθέξεη επηζθάιεηεο. Ο ιφγνο είλαη
φηη έρεη βξεζεί φηη ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο έρεη ηελ ηάζε λα
ππεξεθηηκά θχκαηα κε χςνο κηθξφηεξν απφ 2.5 m θαη λα ππνεθηηκά ηα θχκαηα κε χςνο
κεγαιχηεξν απφ 2.5 m.
Άιιε πεγή κε ζηνηρεία ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Διιάδαο απνηειεί ν “Άηιαληαο
Αλέκνπ θαη Κχκαηνο ησλ Διιεληθψλ Θαιαζζψλ” ν νπνίνο απνηειεί ζπιινγή ζηνηρείσλ,
πιεξνθνξηψλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο πιαηθφξκαο Πνζεηδψλ (ΔΛΚΔΘΔ, 2014) γηα ρξνληθή
πεξίνδν 10 εηψλ (1995 – 2004). Καζψο, ηα ζηνηρεία ηνπ “Άηιαληαο Αλέκνπ θαη Κχκαηνο ησλ
Διιεληθψλ Θαιαζζψλ” απνηεινχλ ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θπκαηηθφ κνληέιν
WAM, ε ρξήζε ηνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δελ πξνηείλεηαη γηα κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ
παξάθηηα δηάβξσζε.
Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, αλαδεηήζεθαλ, εθαξκφζηεθαλ
θαη αμηνινγήζεθαλ δχν κέζνδνη κέηξεζεο θπκάησλ θαη ξεπκάησλ, νη νπνίεο θαηά ηελ γλψκε
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ηνπ ζπγγξαθέα απνηεινχλ βέιηηζηεο ιχζεηο γηα ηελ ζπιινγή ηνπηθψλ παξάθηησλ δεδνκέλσλ
ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, νη κέζνδνη πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη ην λαπηηθά ξαληάξ (marine
radar) θαη ην πνληηζκέλν, ζηξακκέλν πξνο ηελ επηθάλεηα ADCP (bottom-mounted, upwardfacing acoustic Doppler current profilers). Παξαθάησ αθνινπζεί ελδειερήο αλαζθφπεζε ησλ
θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θάζε νξγάλνπ,
φπσο θαη κηα ζπγθξηηηθή ηνπο αμηνιφγεζεο.
4.1 Οδεγόο παξαηήξεζεο παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο
Ζ παξαηήξεζε παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε νξγαλσκέλε θαηαγξαθή ησλ θχξησλ
αθηνκεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ παξαηεξεηέο μεθίλεζε απφ ην ψκα Μεραληθψλ ηνπ
ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ (US Army Corps of Engineer). Μέξνο ηεο απνζηνιήο ηνπ είλαη ν
ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή παξάθηησλ έξγσλ, ηα νπνία φρη κφλν πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζηηθά άξηηα αιιά θαη ιεηηνπξγηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην σθεαλνγξαθηθφ θαη κεηεσξνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ
επεξεάδεη ηηο αθηέο. Γηα ηελ ζπιινγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζπζηάζεθε ην πξφγξακκα
Παξαηήξεζεο Παξάθηηνπ Πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα παξάθηηα
δεδνκέλα κέζσ πνηνηηθήο ζπιινγήο ηνπο απφ ηνπηθνχο παξαηεξεηέο, φηαλ εμεηδηθεπκέλα
φξγαλα κέηξεζεο θαη άιιεο κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ιφγσ θφζηνπο ή πξνζβαζηκφηεηαο (Schneider, 1981), (Smith and Wagner, 1991).
πγθεθξηκέλα, ην 1966, ην ψκα Μεραληθψλ ηνπ Ακεξηθάληθνπ ηξαηνχ ζην αλ
Φξαλζίζθν, δήηεζε απφ ην Κέληξν Έξεπλαο ηεο Παξάθηηαο Μεραληθήο (CERC, WES) λα
ζπκκεηάζρεη ζε έλα θνηλφ πξφγξακκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ηελ Γηεχζπλζε Παξαιηψλ θαη
Πάξθσλ ηεο πνιηηείαο ηεο Καιηθφξληα. Οη ππεξεζίεο ζπκθψλεζαλ φηη ε πνιηηεία ηεο
Καιηθφξληαο ζα παξέρεη ην πξνζσπηθφ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αλά ηαθηηθά
δηαζηήκαηα

θαη

ην

Κέληξν

Έξεπλαο

ηεο

Παξάθηηαο

Μεραληθήο

ζα

κειεηήζεη,

θαηεγνξηνπνηήζεη θαη αλαιχζεη ηα δεδνκέλα απηά (Smith and Wagner, 1991). Απφ ηφηε, ην
πξφγξακκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξάθηησλ δηαδηθαζηψλ ζε φιε
ηελ αλαηνιηθή αθηή ησλ ΖΠΑ, ζηηο αθηέο ησλ Μεγάισλ Ληκλψλ, αιιά θαη ζηηο αθηέο ηνπ
Κφιπνπ ησλ Πνιηηεηψλ Ζλσκέλσλ.
Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πιεζψξαο παξάθηησλ έξγσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα
δεδνκέλα απηά δελ είλαη έρνπλ πςειή αθξίβεηα θαη επηθέξνπλ πνιχ κεγάιε αβεβαηφηεηα ζε
ζρέζε κε ηα δεδνκέλα απφ εμεηδηθεπκέλα φξγαλα κέηξεζεο. Παξφια απηά ν νδεγφο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνρέο φπνπ ην θφζηνο ηεο ηνπνζέηεζεο νξγάλσλ είλαη απαγνξεπηηθφ
(Smith and Wagner, 1991). Καζψο ζηελ Διιάδα, ηα φξγαλα κέηξεζεο θπκάησλ θαη ξεπκάησλ
είλαη ειάρηζηα θαη ηα πεξηζζφηεξα ιηκεληθά έξγα ζηεξίδνληαη ζε απιέο κεζφδνπο εθηίκεζεο
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ησλ θπξίσλ παξάθηησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζσ αλεκνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ε πνηνηηθή εθηίκεζε
ησλ θχξησλ αθηνκεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκε γλψζε. Γηα ην
ιφγν απηφ ν νδεγφο Παξαηήξεζεο Παξάθηηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ ακεξηθάληθνπ ζηξαηνχ
κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα Διιεληθά δεδνκέλα. Δλδειερήο αλαθνξά ζηελ ηζηνξία
ηνπ νδεγνχ, ζηελ επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα ειιεληθά
δεδνκέλα ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαθεξζεί ζην Παξάξηεκα Η.
4.2 Ναπηηθό ξαληάξ Miros WaveX
Σν λαπηηθφ ξαληάξ κπνξεί λα ππνινγίδεη ην ηνπηθφ θπκαηηθφ θαζεζηψο θαη ηα ξεχκαηα
κηαο πεξηνρήο κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ
ζπκβαηηθά λαπηηθά ξαληάξ ηχπνπ X-Band. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη σο εμήο, ν πνκπφο
(transmitter) ηνπ ξαληάξ ηχπνπ X-Band εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ηα νπνία
αιιειεπηδξνχλ κε ηελ δηαηαξαγκέλε επηθάλεηα ηεο ζαιάζζεο θαη δεκηνπξγνχλ έλα κνηίβν
νπηζζνζθέδαζε (backscatter). Απηφ ην κνηίβν ζηελ ζπλερεία ιακβάλεηαη θαη επεμεξγάδεηαη
απφ ηνλ δέθηε ηνπ ξαληάξ (receiver), ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηερληθή αληίζηξνθεο αλάιπζεο
(Borge et al., 2000). Ζ ρσξηθή θαη ρξνληθή επεμεξγαζία ηνπ κνηίβνπ νπηζζνζθέδαζεο απφ
εηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθηίκεζε ησλ θπκάησλ θαη ησλ
επηθαλεηαθψλ ξεπκάησλ ζηηο 3 δηαζηάζεηο (Reichert et al., 1998).
Σν λαπηηθφ ξαληάξ (marine radar) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηνπ
θπκαηηθνχ

θαζεζηψηνο θαη ησλ ξεπκάησλ ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο είλαη ην ζχζηεκα

WaveX ηεο Ννξβεγηθήο εηαηξίαο Miros. Σν ζχζηεκα WaveX ιεηηνπξγεί ρξεζηκνπνηψληαο
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ελζσκαησκέλε κνλάδα ςεθηνπνίεζεο βίληεν ε νπνία
επεμεξγάδεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο κε-αλνηθηφ (Proprietary) ινγηζκηθφ, εηθφλεο ηεο ζαιάζζηαο
επηθάλεηαο νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην ζπκβαηηθφ λαπηηθφ ξαληάξ ηχπνπ X-band (3
cm). Μέζσ ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ηνπ ξαληάξ ην ζχζηεκα WaveX
ππνινγίδεη ηηο θχξηεο παξακέηξνπο (χςνο, πεξίνδν, δηεχζπλζε θιπ) ησλ επηθαλεηαθψλ θπκάησλ
θαη ξεπκάησλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο (Miros, 2013).
Σν ζχζηεκα Miros WaveX παξαρσξήζεθε απφ ην ΔΛΚΔΘΔ, ζην νπνίν θαη αλήθεη,
ψζηε λα αμηνινγεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη
ξεπκάησλ ζε παξαιίεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2,
θαη φπσο είλαη εκθαλέο ην κεράλεκα παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ζθάικα γηα ηελ κέηξεζε
θπκάησλ χςνπο κεηαμχ 5 θαη 10 m, γηα ηα νπνία έρεη ηππηθή απφθιηζε κηθξφηεξε απφ ην10%
ηεο κέηξεζεο. Σν κέγηζην χςνο θχκαηνο πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη είλαη 15 m (ηππηθή απφθιηζε
κηθξφηεξε απφ ην 20% ηεο κέηξεζεο) ελψ γηα κεηξήζεηο θπκάησλ απφ 0 - 5 m ε ηππηθή
απφθιηζε είλαη ζηαζεξή θαη είλαη 0.5 m. πλεπψο, ε κέηξεζε θπκάησλ χςνπο κηθξφηεξε απφ 2
m, ηα φπνηα είλαη αλακελφκελα ζηηο ειιεληθέο παξαιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηθξά αλαπηχγκαηα
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πειάγνπο, επηθέξεη ζεκαληηθέο επηζθάιεηεο, ελψ θχκαηα κηθξφηεξα απφ 1 m ζε χςνο
νπζηαζηηθά δελ πξνηείλεηαη λα ππνινγίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηνπ λαπηηθνχ ξαληάξ (Πίλαθαο
4.1).
Πίλαθαο 4.1: Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο WaveX ηεο εηαηξίαο Miros γηα ηελ κέηξεζε θπκάησλ
(Miros, 2013).
Υαξαθηεξηζηηθά θπκάησλ
Ύςνο
Αλάιπζε
Σππ. απφθιηζε
εκαληηθφ χςνο

Πεξίνδνο

Γηεχζπλζε

0-5m

0.1 m

0.5 m

5 - 10 m

0.1 m

< 10%

10 - 15 m

0.1 m

< 20%

5.0 - 13.0 s

0.1 s

< 10%

3.2 - 5.0 s

0.1 s

< 20%

13.0 - 25.6 s

0.1 s

< 20%

1 - 360°

1°

< 20°

Σν ζχζηεκα WaveX ηνπνζεηήζεθε, σο πεξίπησζε ηεο κειέηεο παξαιία Βάξθηδαο.
πγθεθξηκέλα, ην ζπκβαηηθφ ξαληάξ λαπηηθφ ηχπνπ X-band (3 cm) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ
εηαηξίαο Furuno, ην νπνίν ηξνθνδνηείηε απφ ελαιιαζζφκελε ηάζε 220 Volt/50Hz, έρεη πνιχ
πςειή εκβέιεηα (>100 km) θαη ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ηα 9410±30 MHz. Σέινο, ην
νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν εχξνο δέζκεο ηνπ είλαη 0.95º θαη 20º αληίζηνηρα. Σν ξαληάξ
ηνπνζεηείηαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη ειεχζεξε ζέα πξνο ηελ πεξηνρή
κέηξεζεο θπκάησλ. Σν κήθνο ηεο θεξαίαο είλαη πεξίπνπ 2.5 m (8 feet), ε ηαρχηεηα
πεξηζηξνθήο θεξαίαο είλαη 42 rpm θαη ε ηζρχο εθπνκπήο είλαη 12 KW. Να ζεκεησζεί πσο
εμαηηίαο ηεο πςειήο ηζρχο εθπνκπήο ην ξαληάξ δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε
ηνπο ινπφκελνπο.
Δθηφο απφ ην ζπκβαηηθφ ξαληάξ λαπηηθφ, ην ππφινηπν ζχζηεκα ζπκπιεξψλεηαη απφ
κηα κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ εηθφλσλ ηνπ ξαληάξ, κηα νινθιεξσκέλε κνλάδα ςεθηνπνίεζεο
βίληεν, έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή νζφλε θαη εηδηθφ ζχζηεκα πνληίθη/πιεθηξνιφγην εηδηθά
ζρεδηαζκέλν γηα λαπηηθέο ρξήζεηο, ηα νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηεγαζκέλα ζε
πξνζηαηεπκέλν ρψξν θαη λα ηξνθνδνηείηε απφ ελαιιαζζφκελε ηάζε 220 Volt (Miros, 2013).
Καζψο, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ξαληάξ φζν θαη ηνπ ππφινηπνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη
εμσηεξηθή ηξνθνδνζία ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν (ελαιιαζζφκελε ηάζε 220 Volt) θαη φρη απφ
θάπνηα άιιε πεγή, φπσο κπαηαξίεο, ην νπνίν ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα.
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4.3 ADCP Nortek awac
Ζ δεχηεξε ηερληθή γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ηνπηθνχ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ
ξεπκάησλ, ε νπνία αμηνινγήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ηα πνληηζκέλα θαη
ζηξακκέλα πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ζαιάζζεο ADCP (acoustic Doppler current profilers). Σα
ADCP αξρηθά ζρεδηαζηήθαλ γηα κεηξήζεηο ξνήο θαη ζηελ ζπλέρεηα γηα κέηξεζε θαη
παξαθνινχζεζε αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζε παξάθηηα πεξηβάιινληα θαη ζε πνηακηά (Sassi et
al., 2012). ήκεξα ηα ADCPs ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη γηα ηε κέηξεζε θπκάησλ θαη ησλ
ξεπκάησλ ζε ηξεηο δηαηάζεηο ζηα παξάθηηα πεξηβάιινληα. ηελ πεξίπησζε κειέηεο
ρξεζηκνπνηήζεθε ην φξγαλν AWAC ηεο Ννξβεγηθήο εηαηξίαο Nortek, ην νπνίν απνηειεί
ζπλδπαζκφ ADCP θαη ελφο θπκαηνκεηξεηή (Siegel et al., 2006).
Σν AWAC έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο δηεχζπλζεο ησλ
ξεπκάησλ ζρεδφλ ζε φιε ηε ζηήιε ηνπ χδαηνο (αλά δηαθξηηά δηαζηήκαηα ην κήθνο ησλ νπνίσλ
θηάλεη έσο θαη ηα 0.25 m) αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ADCP, ελψ ρξεζηκνπνηψληαο
έλαλ θπκαηνκεηξεηή θάλεη εθηηκήζεηο ηνπ χςνπο θαη ηεο δηεχζπλζεο ησλ θπκάησλ (Siegel et
al., 2006). Σν AWAC θαηαγξαθεί ηξηζδηάζηαηα πξνθίι θπκάησλ θαη ξεπκάησλ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηέζζεξηο (4) αθνπζηηθέο δέζκεο (3 Doppler θαη 1 AST) νη νπνίεο
ιεηηνπξγνχλ κε αθνπζηηθή ζπρλφηεηα 400, 600 ή 1000 KΖΕ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο
θχκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ειεθηξνληθφ κεηξεηή ηεο πδξνζηαηηθήο
πίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθνπζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο επηθάλεηαο – AST (acoustic
surface tracking) (Siegel et al., 2006). Ζ αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο επηθάλεηαο (AST) ηεο
ζαιάζζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο θάζεηεο, πνιχ ζηελήο αθνπζηηθήο δέζκεο (1.7 o), ε
νπνία ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο ηξεηο θεθιηκέλεο αθνπζηηθέο δέζκεο, ππφ γσλία 25o
απφ ην θέληξν, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηεχζπλζεο ησλ θπκάησλ (
εηθφλα 4.1). Ζ AST κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ηνπ θάζκαηνο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ
θπκάησλ θαη ησλ ππνινίπσλ κνλνδηάζηαησλ παξακέηξσλ, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηεο
αλχςσζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζηάζκεο ηεο ζαιάζζεο (Siegel et al., 2006).

Δηθφλα 4.1: Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ χςνπο θχκαηνο (δεμηά) θαη ηελ θαηεχζπλζε
ηνπ (αξηζηεξά) (Nortek, 2013).
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Αλάινγα κε ηελ αθνπζηηθή ζπρλφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ην φξγαλν έρεη δπλαηφηεηα
κέηξεζεο θπκάησλ ή ξεπκάησλ έσο θαη βάζνπο 100 m (1 MΖΕ), ελψ ε ρσξηθή ζπρλφηεηα
κέηξεζεο ξεπκάησλ ζηελ ζηήιεο χδαηνο θηάλεη έσο θαη ηα 0.25 m (400 KΖΕ). Σν εχξνο
κέηξεζεο ηαρπηήησλ ησλ ξεπκάησλ είλαη 10 m/s ζηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε θαη 5 m/s θαηά
κήθνο ησλ αθνπζηηθψλ δεζκψλ (θάζεηε δηεχζπλζε), κε αθξίβεηα 1 cm/s. Σν εχξνο κέηξεζεο
χςνπο θχκαηνο είλαη απφ -15 m έσο +15 m, επίζεο κε αθξίβεηα έσο 1%. Σέινο ην εχξνο
κέηξεζεο ησλ πεξηφδσλ ησλ θπκάησλ είλαη απφ 0.5 έσο 30 s (Nortek, 2013). Σέινο, ην AWAC
έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζεκείν πφληηζεο (δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο απφ -4 νC έσο +40 νC, κε αθξίβεηα 0.1 νC) φπσο θαη επίζεο έρεη θαη ηελ
δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ αιιαγψλ ηεο πίεζεο ζηελ ζηήιεο ηνπ χδαηνο (δπλαηφηεηα
κέηξεζεο ηεο πίεζεο ζε εχξνο 0 – 50 m, κε αθξίβεηα 0.5% ή 0.1%) (Nortek, 2013).
Απφ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ εξγαζηεξίνπ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη παξάθηηαο
κεραληθήο ηνπ πνιπηερλείνπ Κξήηεο γηα κεηξήζεηο θπκάησλ/ξεπκάησλ ζηελ πεξηνρή ησλ
Υαληψλ ε ρξήζε ηνπ AWAC είρε δχν πεξηνξηζκνχο. Ο πξψηνο είλαη ε αλάγθε θαηάιιειεο
ππνζαιάζζηαο βάζεο γηα ηελ ζηήξημε, ε νπνία ζα παξνπζηάδεη πςειή ζηαηηθφηαηα θαη
αληίζηαζε ζην θαηλφκελν ζπζζψξεπζεο δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζηελ επηθάλεηα ηεο
(biofouling). Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο είλαη ην πςειφ θφζηνο ηεο κε-επαλαθνξηηδφκελεο
κπαηαξίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην φξγαλν θαη ε νπνία πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θάζε 3 κε 6 κήλεο,
αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ νξγάλνπ.

74

5. Γηάβξσζε θαη λνκνζεζία/λνκνινγία
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αμηνινγήζεθαλ αθηνγξακκέο θαη πιεζψξα
παξαιηψλ αλά ηελ Διιάδα, κε εζηίαζε ζηελ Κξήηε, ψζηε λα βξεζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο
ηνπο θαη λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κειινληηθή ηνπο εμέιημε. Δίλαη γλσζηφ πσο νη
αθηνγξακκέο ηεο Διιάδαο παξνπζηάδνπλ πςειή επηθηλδπλφηεηα ζε θαηλφκελα δηάβξσζεο
(European Commission, 2009).

πγθεθξηκέλα, 3.945 km αθηνγξακκήο ή ην 28,6 %

ππνρσξνχλ ελεξγά κε πςεινχο ξπζκνχο (European Commission, 2009), ην νπνίν δελ κπνξεί
λα απνδνζεί ζηελ άλνδν ηεο ΜΘ, ε νπνία γηα ζηελ Διιάδα είλαη ήπηα (European
Commission, 2009). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, θαζψο αλ ζπλππνινγηζηεί πσο
πεξίπνπ ην 70% ησλ αθηψλ ηεο Διιάδαο είλαη βξαρψδεο (MEPPPW, 2008), νπζηαζηηθά ην
ζχλνιν ησλ πξνζρσζηγελψλ αθηψλ ηεο Διιάδαο απεηιείηαη απφ δηάβξσζε.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κξήηε εηδηθφηεξα, ην έληνλν
πξφβιεκα δηάβξσζεο μεθίλεζε κε ηελ απφηνκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, ε
νπνία έγηλε ζηηο πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ρσξίο θάπνην θεληξηθφ ζρέδην θαη κειέηεο
(Synolakis et al, 2008). Έθηνηε, νη ρξήζεηο ηεο παξάθηηα δψλε έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά
ρσξίο θάπνην ζρέδην, κε απνηέιεζκα έληνλεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο. Χο απνηέιεζκα ε πγεία ηεο
παξάθηηαο δψλεο, ε πνηφηεηα ησλ παξαιηψλ θαη νη δπλαηφηεηεο αλαςπρήο έρνπλ κεησζεί, ην
νπνίν

ζπλεπάγεηαη

έληνλεο

πεξηβαιινληηθέο

επηπηψζεηο

αιιά

θαη

άκεζεο

θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, θαζψο ε δηάβξσζε απεηιεί θαη ηελ «βαξηά βηνκεραλία» ηεο
Διιάδαο, δειαδή ηνλ ηνπξηζκφ.
Δθφζνλ ε έληνλε δηάβξσζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ δελ νθείιεηαη ζε θπζηθνχο
παξάγνληεο, ηα αίηηα ηεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη ζηηο
ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ε αλζξψπηλε παξνπζία, ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο, ηφζν ζηελ παξάθηηα δψλε φζν θαη ζε ιεθάλεο απνξξνήο πνπ ηελ ηξνθνδνηνχζαλ
(Doody et al, 2004) (Synolakis et al, 2008) (European Commission, 2009). Καζψο, νη
αλζξψπηλεο επεκβάζεηο πνηθίινπλ θαη ην κήθνο ησλ αθηνγξακκψλ ηεο Διιάδαο είλαη πνιχ
κεγάιν, 13,676 km (CIA, 2013), ζηελ παξνχζα δηαηξηβή αλαδεηήζεθαλ κνηίβα ηα νπνία
νδήγεζαλ ζηελ έληνλε δηάβξσζε, φπσο επίζεο θαη πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί ηξφπνη θαη κέζνδνη
κέηξεζεο, αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ηεο πγείαο αθηνγξακκψλ/παξαιηψλ.
Γηα ηελ εχξεζε ησλ κνηίβσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έληνλε δηάβξσζε πξαγκαηνπνηεζήθαλ
επηζθέςεηο θαη εξγαζίεο πεδίνπ ζε αθηέο θαη παξαιίεο αλά ηελ Διιάδα, κε εζηίαζε ζηελ
Κξήηε. Δπίζεο αλαδεηήζεθαλ θαη ζηαρπνινγήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ 18 κειέηεο
(πεξηβαιινληηθέο, σθεαλνγξαθηθέο, ζθνπηκφηεηαο θιπ) πνπ αθνξνχλ έξγα θαη παξεκβάζεηο
ζηελ παξάθηηα δψλε, φπσο ιηκάληα θαη ιηκεληθά θαηαθχγηα, έξγα αλάπιαζεο ηεο αθηήο θαη
πξνζηαζία απφ δηάβξσζε (Βιέπε Παξάξηεκα ΗΗ). Οη κειέηεο απηέο ζπγθεληξψζεθαλ θαη
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αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ αξηηφηεηα ηνπο, ηα πξσηνγελή ζηνηρεία θαη ηηο κεηξήζεηο πνπ
πεξηείραλ (θχκαηα, ξεχκαηα, βαζπκεηξία θαη ηνπνγξαθία), ηηο θαηαζθεπέο πνπ πξφηεηλαλ θαη
ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ζηηο γεηηνληθέο αθηνγξακκέο/παξαιίεο.
Μέζσ ηεο αμηνιφγεζε ησλ παξάθηησλ κειεηψλ αλαδεηήζεθε ην πλεχκα πνπ δηέπεη ηελ
ειιεληθή αθηνκεραληθή θνηλφηεηα θαη ηελ ζηάζε ηεο απέλαληη ζηελ δηάβξσζε ησλ
αθηνγξακκψλ/παξαιηψλ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πνπ πξνηείλεη.
ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο πνπ αθνξά ηνλ αηγηαιφ θαη ηε δηάβξσζε αθηνγξακκψλ/παξαιηψλ,
ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα νπνηνδήπνηε θελά ππάξρνπλ θαη λα πξνηαζνχλ βηψζηκεο ιχζεηο γηα
ηελ θάιπςε ηνπο. Δπίζεο, κειεηήζεθε θαη ε λνκνζεζία άιισλ ρσξψλ, νη νπνίεο αθνινπζνχλ
πην πεξηβαιινληηθά θηιηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηαρείξηζε ησλ αθηψλ ηνπο θαη επίζεο
εθαξκφδνπλ ΟΓΠΕ (φπσο ε Γαιιία θαη ε Καιηθφξληα, ΖΠΑ).
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ, πξνέθπςαλ νη θχξηνη αλζξσπνγελείο
παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε έληνλε δηάβξσζε θαη ε κε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ
αθηνγξακκψλ ηεο Διιάδαο θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
5.1 Κύξηνη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο δηάβξσζεο ζηελ Διιάδα
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ησλ
αθηνγξακκψλ ηεο Διιάδαο, ε νπνία βξέζεθε λα είλαη θαθή, θαη αλαδεηήζεθαλ νη θχξηνη ιφγνη
δηάβξσζεο, κε εζηίαζε ζηελ Κξήηε ε νπνία απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηεο
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. ε παιαηφηεξεο κειέηεο (Αιεμαλδξάθεο, 2011) έρεη
ππνινγηζηεί ε ηξσηφηεηα παξαιηαθψλ δσλψλ (Boruff et al., 2005) ηεο Διιάδαο σο πξνο ηελ
δηάβξσζε θαη έρεη εηζαρζεί ν δείθηεο ηξσηφηεηαο ησλ παξαιηαθψλ δσλψλ, κέζν ηνπ νπνίνπ
κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηκήκαηα ηεο παξαιηαθήο δψλεο, ηα νπνία λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε
ηξσηφηεηα απφ γεηηνληθά ή αθφκα θαη απφ ην ζχλνιν ηεο παξαιηαθήο δψλεο (Αιεμαλδξάθεο,
2011). χκθσλα κε ηνλ δείθηε ηξσηφηεηαο ησλ παξαιηαθψλ δσλψλ νη αθηνγξακκέο ηηο
Διιάδαο αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα δηάβξσζεο (Alexandrakis et al., 2009), αιιά αο ζεκεησζεί
πσο ν δείθηεο είλαη πνηνηηθφο θαη δίλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο παξάθηηαο
δψλεο κε εζηίαζε ζε θπζηθνχο παξάγνληεο θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξάθηηαο δψλεο
θαη ηελ αχμεζε ηεο ΜΘ, ελψ νη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ
ξφιν ζηηο ηξνπνπνηεκέλεο αθηνγξακκέο ηεο Διιάδαο (Doody et al, 2004) (Synolakis et al,
2008) (European Commission, 2009) δελ εμεηάδνληαη ελδειερψο.
Δπίζεο, δελ έρεη αθφκα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλνιηθή ζηαρπνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε
ησλ θπξίσλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ ξπζκψλ παξάθηηαο δηάβξσζεο,
ηδηαίηεξα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πξάγκα ην νπνίν ζα επηρεηξεζεί ζηελ παξνχζα
δηαηξηβή. Αο ζεκεησζεί, γηα κηα αθφκα θνξά, πσο ηα κνηίβα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ, θαη ζηα
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νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ε έληνλε δηάβξσζε ησλ αθηνγξακκψλ/παξαιηψλ ηεο Διιάδαο δελ
είλαη θπζηθά, αιιά φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Μεζφγεην (Doody et al, 2004), (Synolakis et al,
2008) νθείινληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.
5.1.1 Αλππαξμία νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο
χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξάθηηαο δψλεο (ΟΓΠΕ) είλαη «κηα δπλακηθή, ζπλερή θαη
ακθίδξνκε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ πξναγσγή κηαο βηώζηκεο δηαρείξηζεο ησλ
παξάθηησλ δσλώλ, πξνζπαζώληαο λα ζπκβηβάζεη καθξνπξόζεζκα όια ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ
από ηελ εθκεηάιιεπζε απηώλ ησλ δσλώλ από όιεο ηνπο ηηο απόςεηο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ
νηθνινγηθή επζξαπζηόηεηα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη» (Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, 2001).
Αλ θαη ε Μεζφγεηνο, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην
Πεξηβάιινλ, είλαη ε πξψηε πεξηνρή πνπ ελέθξηλε ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο, ήδε
απφ ην 1975, ην γλσζηφ Μεζνγεηαθφ πξφγξακκα δξάζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Έλαο νδηθφο
ράξηεο γηα ηνλ ζαιάζζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ επίηεπμε θνηλψλ αξρψλ ζηελ ΔΔ, 2008), ε
Διιάδα, 39 ρξφληα αξγφηεξα, δελ έρεη εθαξκφζεη νξγαλσκέλα ζρέδηα ΟΓΠΕ (Breton et al,
2006), (MEPPPW, 2008), (Νηθνξάηνο ., 2012).
πγθεθξηκέλα, δελ έρνπλ εηζαρζεί εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δψλεο
(MEPPPW, 2008), νχηε ππάξρεη θάπνην εληαίν θαη απνηειεζκαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ (Νηθνξάηνο ., 2012). Δπηπξνζζέησο, δελ ππάξρεη θαλέλα
εζληθφ ζρέδην γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πφζν κάιινλ γηα ηελ έληνλε
ηξνπνπνίεζε ηεο Διιεληθήο παξάθηηαο δψλεο απφ ηνλ άλζξσπν, αιιά κφλν απνζπαζκαηηθέο
δξάζεηο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, φπσο ε παξάθηηα δηάβξσζε, φηαλ
απηά εκθαληζηνχλ (European Commission, 2009). αλ γεληθφ ζρφιην κπνξεί λα εηπσζεί πσο
ππάξρεη πιεζψξα λφκσλ νη νπνίνη βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ζπρλά
αιιειεπηθαιχπηνληαη, πξνθαιψληαο πνιιά πξνβιήκαηα, αιιά ζε θακία πεξίπησζε απηνί νη
λφκνη δελ θαζηζηνχλ κηα εληαία πνιηηηθή ΟΓΠΕ (MEPPPW, 2008).
Ζ επίκνλε άξλεζε ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο λα εηζάγεη νπζηαζηηθά ηελ ΟΓΠΕ ζηελ
Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (MEPPPW, 2008), (Νηθνξάηνο ., 2012), θαλεξψλεη αθελφο ηελ
κεγάιε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ Διιάδα κε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα απηφ
(Βίηηεο, 2004), (Νηθνξάηνο ., 2012) θαη αθεηέξνπ ηελ αδπλακία εμεχξεζεο βηψζηκσλ ιχζεσλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο. Να ζεκεησζεί πσο, ηφζν ν ΟΖΔ (Γηαθήξπμεο
ηνπ Ρίν, Agenda 21) φζν θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ε ΔΔ, πξνηξέπνπλ ηα παξάθηηα
θξάηε λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή πξνγξάκκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ παξάθηησλ
δσλψλ (Βίηηεο, 2004). Ζ Διιάδα, παξφιν πνπ ζπλππφγξαςε ην πξσηφθνιιν γηα ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξαθηίσλ δσλψλ ηεο Μεζνγείνπ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξαθηίσλ
δσλψλ ηεο Μεζνγείνπ, 2009) δελ ηελ έρεη νπζηαζηηθά ελζσκαηψζεη αθφκα ζηελ εζληθή
λνκνζεζία.
Αο ζεκεησζεί πσο ε κε εηζαγσγή ηεο ΟΓΠΕ ζηελ Διιάδα ππνβνεζάεη ηελ ρξφληα
πξνβιεκαηηθή ζηελ δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ζηελ θαηαζθεπή παξάθηησλ έξγσλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ρξφληαο πξνβιεκαηηθήο απνηειεί άξζξν ηεο ηνπηθήο
εθεκεξίδαο ησλ Υαλίσλ έρεη ζπγγξαθεί ην 1923 θαη εθθξάδεη ηα παξάπνλα γηα ηελ θαηάζηαζε
ηνπ παιαηνχ ιηκέλα Υαλίσλ θαη ηεο νιηγσξίαο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ βειηίσζή ηνπ (εηθφλα
5.1).

Δηθφλα 5.1: Άξζξν ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο Δζπεξηλφο Σαρπδξφκνο κε εκεξνκελία 1 Απγνχζηνπ 1923 γηα ηελ
θαηαζπαηάιεζε δεκφζησλ πφξσλ θαη ηελ αλππαξμία ππνδνκψλ, πνπ ήδε απφ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ
ζπλπθαζκέλεο κε βαξηέο θαηαζθεπέο θαη δξφκνπο (Δζπεξηλφο Σαρπδξφκνο, 1923).

Σέινο, ε κε εηζαγσγή ΟΓΠΕ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε ηεο
παξάθηηαο δψλεο, δειαδή απφ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο έσο ηελ πθαινθξεπίδα, ππνβνεζάεη
επίζεο ηελ κε πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ κειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα ή άκεζα κε
ηελ παξάθηηα δψλε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε θακία απφ ηηο κειέηεο πνπ εμεηάζηεθαλ
(Παξάξηεκα ΗΗ) δελ αλαθέξζεθε ε έλλνηα ηεο ΟΓΠΕ ε νπνία απφ κφλε ηεο εκπεξηέρεη
πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.
5.1.2 Διιηπήο γλώζε παξάθηησλ δηεξγαζηώλ
Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο είρε ηελ
επθαηξία λα ζπλεξγαζηεί ηφζν κε επηζηεκνληθνχο θνξείο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ην
ειιεληθφ θέληξν ζαιαζζίσλ εξεπλψλ (ΔΛΚΔΘΔ) φζν θαη κε αξκφδηεο αξρέο, θεληξηθέο θαη
ηνπηθέο, κεραληθνχο, θάηνηθνπο, ηδηνθηήηεο παξάθηησλ επηρεηξήζεσλ θαη ρξήζηεο ηεο
παξάθηηαο δψλεο. ηνπο κε επηζηεκνληθνχο θνξείο, νη νπνίνη είλαη θαη νη θχξηνη δηαρεηξηζηέο
ηεο Διιεληθήο παξάθηηαο δψλεο, ην θχξην κνηίβν πνπ αλαγλσξίζηεθε ήηαλ δηηηφ:
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α) ζρεδφλ ε πιεηνςεθία ησλ εκπιεθνκέλσλ δελ κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη ην πξφβιεκα
δηάβξσζεο, παξά κφλν φηαλ πιένλ απεηινχζε ηδηνθηεζίεο
β) φηαλ ην πξφβιεκα γηλφηαλ αληηιεπηφ νη αξκφδηεο αξρέο, κεραληθνί, κειεηεηέο θαη νη
ππφινηπνη εκπιεθφκελνη, πξνζπαζνχλ λα ην αληηκεησπίζνπλ έρνληαο ειιείπεη γλψζε ησλ
παξάθηησλ δηεξγαζηψλ (Synolakis et al, 2008) θαη ζπλεπψο κεησκέλε αληίιεςε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
πγθεθξηκέλα, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη ππφινηπνη εκπιεθφκελνη, νη νπνίνη δελ έρνπλ
επηζηεκνληθή ζπλάθεηα κε ηελ παξάθηηα δψλε θαη είλαη αλακελφκελν λα κελ γλσξίδνπλ ηνπο
παξάθηηνπο κεραληζκνχο, παξφια απηά κφιηο αληηιακβαλφηαλ πξφβιεκα δηάβξσζεο
εκθάληδαλ δηάζεζε λα ην επηιχζνπλ. Βεβαίσο, αθελφο αληηιακβάλνληαη ην πξφβιεκα
δηάβξσζεο φηαλ απηφ έρεη πξνρσξήζεη ζεκαληηθά θαη αθεηέξνπ ππνζηήξηδαλ κε ζέξκε
απνθιεηζηηθά βαξηέο ιχζεηο, κε ηηο νπνίεο ήηαλ νηθείνη. ε ζπδεηήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ
δηδάθηνξα κε ηηο παξαπάλσ νκάδεο ε απάληεζε πνπ δηλφηαλ γηα ηελ απνθιεηζηηθή πηνζέηεζε
ηεο ρξήζεο βαξίσλ θαηαζθεπψλ ήηαλ πσο είλαη νη κφλεο ιχζεηο ηηο νπνίεο γλψξηδαλ θαη
βξέζεθε επίζεο φηη έρνληαο νπηηθή επαθή καδί ηνπο ιαλζαζκέλα πηζηεχνπλ φηη φζν
κεγαιχηεξεο ηφζν πνην απνηειεζκαηηθέο είλαη. πλεπψο, ππάξρεη ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε θαη
βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ παξάθηησλ δηεξγαζηψλ ηφζν ησλ αξκφδησλ αξρψλ φζν θαη ηνπ
επξχ θνηλνχ, θάηη ην νπνίν επίζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηεο ΟΓΠΕ ζηελ
Διιάδα, ε νπνία νπζηαζηηθά εθθξεκεί.
Οη επηζηεκνληθνί θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθε ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, φπσο
ην ΔΛΚΔΘΔ θαη επηζηήκνλεο απφ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, είραλ νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ
παξάθηησλ δηεξγαζηψλ αιιά κηθξή επίδξαζε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Σηο απνθάζεηο γηα ηελ
δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δψλεο ηηο ιακβάλνπλ ζπλήζσο νη ηνπηθέο αξρέο, θαζψο ηα
πεξηζζφηεξα έξγα είλαη κηθξήο εκβέιεηαο, κε ηελ ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο κειεηεηέο. Σν θχξην
πξφβιεκα πνπ αλαγλσξίζηεθε είλαη φηη εθηφο απφ ηελ ηνπηθή

δηνίθεζε νχηε νη ηδηψηεο

κειεηεηέο είραλ νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ παξάθηησλ δηεξγαζηψλ. ηηο κειέηεο ηδησηψλ
κεραληθψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ (Παξάξηεκα ΗΗ) δελ βξέζεθαλ πξσηνγελή δεδνκέλα αιιά νχηε
ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ επαξθψο ηα πξνηεηλφκελα έξγα θαη ηηο
επηπηψζεηο πνπ απηά ζα έρνπλ ζηελ παξάθηηα δψλε. Δπηπξνζζέησο, σο επί ην πιείζηνλ ηα
πξνηεηλφκελα έξγα εκθαλίδνληαη λα πξνθαινχλ ειάρηζηεο ή κεδακηλέο επηπηψζεηο ζηελ
παξάθηηα δψλε, θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μφλν ζε κία
κειέηε (Φξάγθνπ θαη Σδαλαθάθεο, 2008) πεξηείρε πξσηνγελή θπκαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία
φκσο ήηαλ απνζπαζκαηηθά θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
πλεπψο, φιεο νη κειέηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ βαζηδφηαλ ζε αλεκνινγηθά δεδνκέλα, ηα
νπνία κέζσ απιψλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ, κεηαηξέπνληαλ ζε θπκαηηθφ θαζεζηψηνο
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ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο φπσο Pierson-Neumann ή πην ζπρλά ηελ κέζνδν Sverdrup-MunkBretschneider – SMB. Αο ζεκεησζεί πσο νη παξαπάλσ κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί γηα αλνηθηέο
ζάιαζζεο, δει. Χθεαλνχο (P. S. Srivastava, 1963) θαη φρη γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα κε
πιεζψξα λεζηψλ θαη ζπλεπψο πνιχ κηθξά αλαπηχγκαηα πειάγνπο. Χο απνηέιεζκα, ε ρξήζε
ηνπο δελ ελδείθλπηαη, θαζψο επηθέξεη πνιχ κεγάιεο επηζθάιεηεο.
Δπηπξνζζέησο, κφλν ζε 2 απφ ηηο εμεηαδφκελεο κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ππνινγηζηηθά
κνληέια γηα ηα ξερά λεξά θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηεξενκεηαθνξάο (Μαηζνχθεο Π-Φ.,
2010α), (Μαηζνχθεο Π-Φ., 2010β). Οη ππφινηπεο βαζίζηεθαλ μαλά ζε απιέο καζεκαηηθέο
ζρέζεηο θαη θπξίσο ζηελ κέζνδν CERC ή αθφκα θαη ζηελ εμίζσζε Pelnard-Considere ηνπ 1956
(αρίλνγινπ Η., 2010), ε νπνία ζεκεηψλεηαη πσο είλαη έλαο ηξφπνο εκπεηξηθήο εθηίκεζεο ηνπ
ζπληειεζηή δηάρπζεο θαη δελ ζεσξείηαη αμηφπηζηε κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ζηεξενκεηαθνξάο. Σέινο, ζε κηα κειέηε επηρεηξήζεθε λα ππνινγηζηεί ε ζηεξενκεηαθνξά κε
θπζηθφ κνληέιν, ην νπνίν δελ απνηειεί δφθηκε πξνζέγγηζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ίδεκα
ηεο παξαιίαο πνπ πξνζνκνηψζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηεξενκεηαθνξάο δελ βξηζθφηαλ
ππφ θιίκαθα, ην νπνίν θέξεη πνιχ κεγάιεο επηζθάιεηεο ζηνλ ππνινγηζκφ. Βεβαίσο, νχηε είλαη
δπλαηφ λα βξίζθεηαη ην ίδεκα ππφ θιίκαθα, θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή απμάλεηε ζεκαληηθά
ε ελεξγφο επηθάλεηα ηνπ θαη επηθξαηνχλ νη δπλάκεηο ζπλνρήο. πλεπψο, ε πξνζέγγηζε ηεο
ζηεξενκεηαθνξάο κε θπζηθά κνληέια θξίλεηαη κε εθαξκφζηκε ιχζε.
Έλα αθφκα πξφβιεκα ην νπνίν αλαδείρζεθε απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειεηψλ
(Παξάξηεκα ΗΗ) είλαη φηη απηέο ζπλήζσο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν πνιπεπηζηεκνληθήο
πξνζέγγηζεο. Ζ ζπλήζεο πξνζέγγηζε, ζηηο κειέηεο πνπ εμεηάζηεθαλ, έδηλε έκθαζε ζην
αληηθείκελν ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ην νπνίν ζηελ Διιάδα είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηηο
θαηαζθεπέο θαη ηελ ζηαηηθφηαηα ησλ έξγσλ, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη, ζηνλ βαζκφ πνπ ζα
έπξεπε ηνπιάρηζηνλ, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ πνηφηεηα ηεο παξάθηηαο
δψλεο, ζηελ αηζζεηηθή φριεζε θαη ζηελ δηάβξσζε πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ. Αο ζεκεησζεί
πσο, ζε γεληθέο γξακκέο, ην πλεχκα ησλ κειεηψλ πνπ θαινχληαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα
ηεο παξάθηηαο δψλεο, ε νπνία έρεη ππνβαζκηζηεί ιφγσ αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ, δηέπεηαη
κε ηελ ζεηξά ηνπ απφ έληνλεο, κε δπλακηθέο, αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ιφγν ηεο κε
πνιπεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο νδεγνχλ ηειηθά ζηελ πεξαηηέξσ δηάβξσζε θαη ππνβάζκηζε
ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο πνπ θαινχληαη λα βειηηψζνπλ.
Χο απνηέιεζκα, κειέηεο πνπ αθνξνχλ παξάθηηα έξγα αιιά θαη έξγα ζηηο ιεθάλεο
απνξξνήο, φπσο θξάγκαηα, δελ ζπλππνινγίδνπλ ηελ δηάβξσζε πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ε
θαηαζθεπή ηνπο ζηα θαηάληε θαη ζπλεπψο λέεο κειέηεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηνπο. Παξάδεηγκα απνηειεί ην θξάγκα ησλ Μπξακηαλψλ, Άγηνο Νηθφιανο, ην
νπνίν νδήγεζε ζε δηάβξσζε ηεο παξαιία ηνπ Μχξηνπ, κε ξπζκφ πεξίπνπ 0,7 m/έηνο, ηα
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απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ θιίζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ άιιεο κειέηεο (Αλαζηαζάθεο, 2003),
(ΔΦΚΜ, 2011).
5.1.3 Έιιεηςε δηαρξνληθώλ θαη πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Γηαρξνληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ γεσκνξθνινγία ησλ αθηψλ, ην θπκαηηθφ
θαζεζηψο θαη ηα ξεχκαηα πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθηίκεζεο, κε κεγάιε αθξίβεηα, ηεο
ζπκπεξηθνξάο, αιιειεπίδξαζεο θαη επηδξάζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ θαηαζθεπψλ ζηελ παξάθηηα
δψλε. ηελ Διιάδα, ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο, φπσο νη ΖΠΑ, νη νπνίεο ζπιιέγνπλ θπκαηηθά
δεδνκέλα εδψ θαη ηέζζεξηο δεθαεηίεο (NOAA, 2007), κεηά απφ ελδειερήο αλαδήηεζε ηνπ
ππνςεθίνπ δηδάθησξ δελ βξέζεθαλ δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα ην θπκαηηθφ
θαζεζηψο θαη ηα ξεχκαηα, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα θάζε κειέηε θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάθηηα δψλε. Απηφ έγηλε εκθαλέο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο
εμεηαδφκελεο κειέηεο (Παξάξηεκα ΗΗ) κφλν κία κειέηε (Φξάγθνπ θαη Σδαλαθάθεο, 2008)
πεξηείρε πξσηνγελή θπκαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία φκσο ήηαλ απνζπαζκαηηθά θαη ηειηθά δελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Να ζεκεησζεί, πσο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θνξέαο ππεχζπλνο γηα ηνλ
ζπληνληζκφ, κέηξεζε θαη ηελ ιήςε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ παξάθηηα δψλε θαη απηφ
είλαη έλα αθφκα ζπλεπαθφινπζν ηεο έιιεηςεο ΟΓΠΕ. Οπζηαζηηθά, ηα κφλα δηαζέζηκα
δεδνκέλα είλαη απηά ησλ θιηκαηηθψλ κνληέισλ (θπκαηηθφ κνληέιν WAM) (Mazarakis et al.,
2012), ηα νπνία αθνξνχλ ην θπκαηηθφ θαζεζηψο ζηα βαζηά λεξά θαη δεδνκέλα ηα νπνία
ζπλέιεμε ην εξγαζηήξην Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ & Παξάθηηαο Μεραληθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αιιά θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παξάθηηα έξγα, θαη εηδηθά ηα ιηκεληθά, πξέπεη λα
ζηεξίδνληαη ζε πξσηνγελή δεδνκέλα, ελψ ε απνπζία ηνπο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηδηαίηεξα
αξλεηηθά απνηειέζκαηα, ηφζν ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο φζν θαη ζηελ πγεία ησλ γεηηνληθψλ
αθηψλ. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ βάζνο ρξφλνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε
πεξίνδνο επαλαθνξάο αθξαίσλ θαηλνκέλσλ. Καη‟ επέθηαζε, ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ παξάθηησλ
πεξηνρψλ απφ αθξαίεο θπκαηηθέο θαηαηγίδεο θαη επνκέλσο θαη απφ ηελ θπζηθή δηάβξσζε. Δάλ
ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα αθηνκεραληθά δεδνκέλα είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ βηψζηκεο ιχζεηο
γηα ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο παξάθηηαο δψλεο, νη νπνίεο κέρξη ζηηγκήο εθθξεκνχλ.
Ζ έιιεηςε θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ξεπκάησλ έρεη νδεγήζεη ζε πιεζψξα κε
ιεηηνπξγηθέο παξάθηηεο θαηαζθεπέο αιιά θαη ζε έληνλε δηάβξσζε γεηηνληθψλ αθηνγξακκψλ
θαη δε θαη παξαιίσλ.
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5.1.4 Ad hoc βαξηέο θαηαζθεπέο
ηελ Διιάδα δελ απνηειεί πξσηνηππία ε θαηαζθεπή παξάθηησλ έξγσλ, δεκφζησλ ή
ηδησηηθψλ, φπσο κηθξψλ ιηκέλσλ θαη αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ, ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο ή
ρσξίο ηνπιάρηζηνλ εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο (MEPPPW, 2008). πλεπψο, είλαη θνηλή γλψζε
πσο πιεζψξα παξάθηησλ έξγσλ έρεη θαηαζθεπαζηεί ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο, νδεγψληαο
κνηξαία ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο ηεο θαη ζηελ δηάβξσζε ησλ παξαθείκελσλ αθηψλ θαη
παξαιηψλ. Δμαηηίαο ηεο αλππαξμίαο ΟΓΠΕ θαη ηεο πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζίαο
αδεηνδφηεζεο παξάθηησλ έξγσλ, ηδηψηεο αιιά θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, φπσο
δήκνη, έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή κηθξψλ ιηκέλσλ, ζαιάζζησλ ηνίρσλ, πξνβφισλ,
θπκαηνζξαπζηψλ θαη άιισλ βαξηψλ θαηαζθεπψλ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο θαη ρσξίο
αδεηνδνηήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα θαη
ηεο παληειήο έιιεηςεο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη βειηίσζεο ηεο
πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη κέρξη θαη ρψξνο αλεμέιηθηεο δηάζεζεο
απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ) έρεη ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηελ παξάθηηα δψλε (MEPPPW, 2008).
Ο ιφγνο χπαξμεο πιεζψξαο κε ιεηηνπξγηθψλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ, ζηηο πιχζηεο
ησλ πεξηπηψζεσλ, νθείιεηαη ζε πξνζσξηλά ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη αλάγθεο ηα νπνία σζνχλ
ζηελ θαηαζθεπή ηνπο (MEPPPW, 2008) ρσξίο απηά ζηεξίδνληαη ζε θαηάιιειεο κειέηεο αιιά
πνιιέο θνξέο ρσξίο θαλ αδεηνδφηεζε. πλεπψο, πιεζψξα παξάθηησλ έξγσλ ζηελ Διιάδα δελ
είλαη ιεηηνπξγηθά, ελψ επίζεο πξνθαινχλ θαη έληνλα πξνβιήκαηα ζηηο παξαθείκελεο αθηέο
θαζψο επηδξνχλ άκεζα ή έκκεζα ζηηο παξάθηηεο δηεξγαζίεο θαη ζηελ ηδεκαηνκεηαθνξά
(MEPPPW, 2008). Βεβαίσο, παξφιν πνπ ε θαηαζθεπή ηνπο δελ ήηαλ ζχλλνκε θαη πξνθάιεζαλ
θαη αθφκα πξνθαινχλ πιεζψξα πξνβιεκάησλ, ε αθαίξεζε ηνπο απφ ηελ παξάθηηα δψλε είλαη
ζπλήζσο αδχλαηε, θαζψο είηε νη αξκφδηεο αξρέο δελ αλαγλσξίδνπλ ην πξφβιεκα θαη
θσιπζηεξγνχλ είηε εθεπξίζθνληαη επθάληαζηνπο ηξφπνη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο. Παξάδεηγκα
απνηεινχλ ρψξνη ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο (εηθφλα 5.2), νη νπνίνη ζπρλά ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε
θπκαηνζξαχζηεο ιηκελίζθσλ θαη πξνβφισλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ρσξίο αδεηνδφηεζε θαη
ηηο θαηάιιειεο κειέηεο, ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε παξνπζία ηνπο σο ηξφπνο πξφζβαζεο ζην
ρψξν ιαηξείαο.
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Δηθφλα 5.2: Αξηζηεξά, ρψξνο ιαηξείαο ηνπνζεηεκέλνο ζηελ άθξε απηνζρέδηνπ ιηκελνβξαρίνλα ζηελ πεξηνρή
Βξαράθηα, Υαληά. Γεμηά, απεηθφληζε ηεο αθηνγξακκήο ην 1973, πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκελνβξαρίνλα θαη ην
2010, κεηά ηελ θαηαζθεπή (Παπιάθεο, 2013).

Αο ζεκεησζεί επίζεο πσο ε ππάξρνπζα λνκνζεζία γηα ηελ παξάθηηα δψλε νπζηαζηηθά
νδεγεί ζε έξγα πνπ δελ βαζίδνληαη ζε νινθιεξσκέλεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο, θαζψο
ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ρξνλνβφξεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Χο
αληηπξνζσπεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ζηελ απιή πεξίπησζε πνπ έλαο ηδηψηεο
επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κε ηδία θεθάιαηα πξνζηαηεπηηθά έξγα ζε κηα αθηή ζεκαληηθά
δηαβξσκέλε, απηά γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρξεηάδνληαη απφ αξθεηνχο κήλεο έσο ζπλήζσο
κεξηθά ρξφληα. Ο ιφγνο είλαη φηη πξέπεη πξψηα λα ζπζηαζεί επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο πξφεδξν, έλαλ
δηπισκαηνχρν κεραληθφ ή ηερλνιφγν ηνπνγξάθν κεραληθφ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ
αξκφδην Ληκελάξρε ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Αθνχ ζπλεδξηάζεη ε ελ ιφγσ επηηξνπή θαη
επηβεβαηψζεη φηη ππάξρεη δηάβξσζε θαη φηη απαηηείηαη επέκβαζε, ηφηε κφλν κπνξεί λα
ππνβιεζεί αίηεζε πξνο ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν πνπ
πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο φπσο θαη ηελ νξηνγξακκή αηγηαινχ, αλ έρεη θαζνξηζηεί,
αιιηψο πξέπεη λα γίλεη θαζνξηζκφο. Μεηαμχ ησλ άιισλ πξέπεη λα δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο
γηα ηελ επέκβαζε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην Τπνπξγείν
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ην Τπνπξγείν Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο εθφζνλ ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαη ηέινο ην νηθείν
Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην.
Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα, ελψ σο παξάδεηγκα παξαηίζεηαη ε
απφθαζε γηα ηελ άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ γηα πξνζηαζία αθηήο απφ δηάβξσζε, ε νπνία ελέθξηλε
ηα απαξαίηεηα έξγα ζηηο 30/12/2010 ελψ ν αηηνχκελνο είρε επηζεκάλεη πεξηζζφηεξν απφ
δπφκηζε ρξφληα λσξίηεξα, ζηηο 12/05/2008, ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο (Γεληθήο γξακκεηέαο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 2010). πλεπψο, απαηηνχληαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο
δηαδηθαζίεο θαη κηα εληαία αξρή πνπ ζα επηβιέπεη ηελ πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ζα
επεκβαίλεη άκεζα, φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, κε ππξνζβεζηηθά κέηξα έσο φηνπ
πξνεηνηκαζηνχλ νη απαξαίηεηεο κειέηεο θαη βξεζεί βηψζηκε ιχζε.
Μηα αθφκε ρξφληα πξνβιεκαηηθή πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
δηαηξηβήο είλαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε βαξηψλ θαηαζθεπψλ, πην ζπλεζηζκέλα ζηελ Διιάδα
ρξεζηκνπνηνχληαη πξφβνινη θαη έμαιινη θπκαηνζξαχζηεο, ζηελ παξάθηηα δψλε. Απηέο είλαη
αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο απφ πιηθφ μέλν πξνο ηελ παξαιία (ζπλήζσο νγθφιηζνη θαη ηζηκέλην) νη
νπνίεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο επεκβαίλνπλ δξαζηηθά θαη αιιάδνπλ ζην θπκαηηθφ θαζεζηψο
θαη ηα ξεχκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζπλήζσο απηέο νη κέζνδνη
ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ βειηηψλνπλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ θαηάζηαζε ή
83

ηελ ζηαζεξνπνηνχλ.

ηελ ζπλέρεηα ζπλήζσο πξνθαινχλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα φπσο

πεξαηηέξσ δηάβξσζε θαη αηζζεηηθή θαη πεξηβαιινληηθή φριεζε. Αξρίδεη κε ηνλ ηξφπν απηφ
έλαο θαχινο θχθινο πνπ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε παλνκνηφηππεο ζθιεξέο θαηαζθεπέο ζε φιε
ηελ αθηή, ρσξίο λα επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθά απνθαηάζηαζεο ηεο θπζηθήο παξαιίαο (εηθφλα
5.3).

Δηθφλα 5.3: Πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο δηάβξσζεο κε 45 θπκαηνζξαχζηεο θαη 15 πξνβφινπο ζηελ Λεκεζφ
(Google Inc., 2012).

Οη βαξηέο ιχζεηο ρξεζηκνπνηνχηαλ θαηά θφξνλ πξηλ 30 κε 50 ρξφληα, ελψ ζήκεξα νη
αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρνπλ ζηακαηήζεη λα ηεο ρξεζηκνπνηνχλ σο κέηξα πξνζηαζίαο γηα
δηάβξσζε (California Department of Boating, 2002). Παξφιν πνπ ε ρξήζε ήπησλ θαη θηιηθψλ
κεζφδσλ πξνζηαζίαο αθηνγξακκήο/παξαιίαο έρεη πιένλ πηνζεηεζεί απφ ηελ δηεζλή
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (Dean, 2002), (Smith et al., 2009), (Roberts and Wang, 2012), (Ng et
al., 2013), (Hinkel et al., 2013), (Houston and Dean, 2013), ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ αθφκα
εηζαρζεί, ελψ κφλν κία κειέηε (Παξάξηεκα ΗΗ) έθαλε αλαθνξά ζηελ αλαπιήξσζε παξαιίαο,
σο κηα απφ ηηο πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο (Marnet Α.Σ.Δ θαη
Αλησλφπνπινο, 2001). Σν πλεχκα ησλ ππφινηπσλ κειεηψλ ήηαλ ε πηνζέηεζε κε δπλακηθψλ
βαξηψλ θαηαζθεπψλ, νη νπνίεο ζηελ Διιάδα απνηεινχλ θιαζζηθέο αθηνκεραληθέο κεζφδνπο ζε
πεξηπηψζεηο παξάθηηαο δηάβξσζεο (Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 2007). Σέινο, νη
πεξηζζφηεξεο κειέηεο δελ πεξηείραλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, παξά κφλν κηα βαξηά θαηαζθεπή,
ζπλήζσο έμαιινπο θπκαηνζξαχζηεο, ε ρξήζε ηεο νπνίαο επαλαιακβαλφηαλ. Σα επξήκαηα
απηά ζπκθσλνχλ θαη κε ηα επξήκαηα άιισλ κειεηψλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ Διιάδα
νη έμαιινη θπκαηνζξαχζηεο απνηεινχλ κηα ad-hoc ιχζε (MEPPPW, 2008), (European
Commission, 2009). Να ζεκεησζεί πσο ε ad-hoc πηνζέηεζε βαξηψλ θαηαζθεπψλ, φπσο
θπκαηνζξαπζηψλ θαη πξνβφισλ, δελ απνηειεί Διιεληθή πξσηνηππία αιιά ρξφλην πξφβιεκα
ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, ελψ ε εθαξκνγή ηνπο νδεγεί ζε επηπιένλ πξνβιήκαηα, θπξίσο
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δηάβξσζε, ησλ παξαθείκελσλ αθηψλ (Doody et al, 2004), (Synolakis et al, 2008), (European
Commission, 2009).
Δπηπξνζζέησο, θαηά ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα κε
πιεζψξα κεραληθψλ, δεκνζίσλ θνξέσλ θαη κε, παξαηεξήζεθε φηη πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ
πξνηείλνπλ σο a priori ηε ρξήζε βαξηψλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο,
ελψ είηε δελ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηηο ήπηεο κεζφδνπο είηε ππνζηήξηδαλ φηη δελ είλαη ιεηηνπξγηθέο
θαη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ Διιάδα (Synolakis et al, 2008). Δπηπξνζζέησο, ην ίδην
κνηίβν αλαγλσξίζηεθε θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη εκπιεθφκελσλ
θνξέσλ, νξγαλψζεσλ θαη αηφκσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξάθηηα δψλε. ε εξσηήζεηο
ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα ε πην ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ζηελ εξψηεζε πσο κπνξεί λα
επηηεπρζεί ε πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πγείαο αθηψλ/παξαιηψλ, ήηαλ πσο κπνξεί λα
επηηεπρζεί κφλν κε βαξηέο θαηαζθεπέο, ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ θαη έρνπλ δεη θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ζ αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ βησζηκφηεηα απηψλ ησλ
θαηαζθεπψλ ζπλνςίδεηαη ζην φηη, ιαλζαζκέλα, πηζηεχνπλ φηη ε επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπο
εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν ηεο θαηαζθεπήο, δειαδή φζν κεγαιχηεξε ε θαηαζθεπή ηφζν
κεγαιχηεξε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.
Να ζεκεησζεί φηη νη βαξηέο θαηαζθεπέο δελ απνηεινχλ νηθνλνκηθέο ιχζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζε, αιιά ην αληηζέησο ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα
θνζηνβφξα. Καζψο δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο
εθαξκνγήο ησλ βαξηψλ θαηαζθεπψλ ζηελ Διιάδα (MEPPPW, 2008), (European Commission,
2009), εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ βαξηψλ θαηαζθεπψλ ζηελ
Κχπξν, ηφηε ππνινγίδεηαη πσο θάζε ρξφλν ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα ζηνηρίδεη 16 εθ.
Δπξψ (European Commission, 2009). Να ζεκεησζεί πσο ε εθηίκεζε απηή είλαη ρακειή, θαηά
ηελ άπνςε ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα, θαζψο ε θαηαζθεπή ελφο κφλν έμαιινπ θπκαηνζξαχζηε
ππνινγίδεηαη φηη έθηαλε λα θνζηίδεη έσο θαη 1 εθ. επξψ, αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ην θφζηνο ησλ
κειεηψλ

ζην

θφζηνο

θαηαζθεπήο.

Δπηπξνζζέησο,

έλα

ζεκαληηθφ

πξφβιεκα

πνπ

αλαγλσξίζηεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, θαηφπηλ δηεπηζηεκνληθεο έξεπλαο κε
εηδηθνχο επηζηήκνλεο, φπσο ν Γξ. Υξήζηνο Αλαγλψζηνπ, εξεπλεηήο Α‟ ζην Διιεληθφ θέληξν
ζαιαζζίσλ εξεπλψλ (ΔΛΚΔΘΔ), είλαη θαη νη πςειέο έκκεζεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ
ηελ εθαξκνγή βαξηψλ ιχζεσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα επηζεκαλζεί.
Γηα ηελ θαηαζθεπή βαξηψλ ιχζεσλ, αιιά θαη ιηκεληθψλ θαηαζθεπψλ, απαηηνχληαη
πςεινί φγθνη θπζηθψλ ιίζσλ θαη νγθνιίζσλ, νη νπνίνη ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ εμνξχμεηο θαη
ιαηνκεία (Vasiliko cement, 2013) θαζψο δελ βξίζθνληαη θπζηθά δηαζέζηκεο. Γηα ην ιφγν απηφ
εθδίδνληαη εηδηθέο άδεηεο εμφξπμεο θπζηθψλ ιίζσλ θαη νγθνιίζσλ, αιιά κφλν γηα αλάθηεζε
ηνπ φγθνπ πνπ απαηηεί ην εγθεθξηκέλν παξάθηην έξγν. Να ζεκεησζεί πσο ε εμφξπμε ηνπο
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ζπλδέεηαη κε ηδηαίηεξα πςειφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη νριήζεηο. Παξφια απηά, θαη
ζχκθσλα κε παξαηεξήζεηο πεδίνπ, ν Γξ. Υξήζηνο Αλαγλψζηνπ επηζήκαλε πσο ε εμφξπμε δελ
ζηακαηνχζε φηαλ ν απαηηνχκελνο φγθνο είρε αλαθηεζεί. Δμαηηίαο έιιεηςεο νινθιεξσκέλσλ
κεραληζκψλ επίβιεςεο, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ε εμφξπμε λα ζπλερίδεηαη θαζ‟ φιε ηελ
δηάξθεηα ησλ έξγσλ, αλαθηψληαο έσο θαη 10 θνξέο πεξηζζφηεξν πιηθφ, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα
πσιείηαη γηα άιινπο ζθνπνχο, νδεγψληαο ζε επηπξφζζεηεο θαη ηδηαίηεξα πςειέο
πεξηβαιινληηθέο νριήζεηο θαη ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ ηνπίνπ.
πλνςίδνληαο, γηα ηελ βηψζηκε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηάβξσζεο ε ρξφληα
πξνβιεκαηηθή θαη ε επηκνλή ζε δνθηκαζκέλεο θαη κε ιεηηνπξγηθέο ιχζεηο, ζπγθεθξηκέλα ηηο
γλσζηέο βαξηέο θαηαζθεπέο, πξέπεη λα αιιάμεη. Γηεζλψο ρξεζηκνπνηνχκελεο, θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ ιχζεηο, φπσο ε αλαπιήξσζε αθηνγξακκήο θαη νη ππνζαιάζζηνη χθαινη απφ
γεσχθαζκα (Ewing, 1998), (Dean, 2002) (Smith et al., 2009), (Carmo et al., 2010), (Roberts
and Wang, 2012), (Ng et al., 2013), (Hinkel et al., 2013), (Houston and Dean J. R., 2013),
(Houston and Dean, 2013) πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, λα
δνθηκαζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ζηα Διιεληθά δεδνκέλα, θάηη ην νπνία αθφκα εθθξεκεί.
5.1.5 Έληνλε αζηηθνπνίεζε
Οη ειιεληθέο παξαιίεο, έσο θαη πξφζθαηα, κπνξνχζαλ θαη ηζνξξνπνχζαλ ηελ θπζηθή
δηάβξσζε πνπ πξνθαινχζαλ νη ρεηκεξηλέο ηζρπξέο θπκαηηθέο θαηαηγίδεο θπξίσο κε θεξηά
πιηθά απφ πνηάκηα, ρείκαξξνπο θαη πδαηνξέκαηα θαη κε πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε
δηάβξσζε ησλ ππαξρφλησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο παξάθηηαο δψλεο. Όκσο ε απφηνκε
νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηφζν ηεο παξάθηηαο δψλεο φζν θαη ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη δελ βαζίζηεθε ζε θάπνην νξγαλσκέλν
ζρέδην έρεη αλαηξέςεη απηή ηε θπζηθή ηζνξξνπία. Αθελφο ε αζηηθνπνίεζε ηεο παξάθηηαο
δψλεο θαη ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο κεηψλεη ηελ δηαζέζηκε επηθάλεηα εδάθνπο ε νπνία θπζηθά
ζα απνζαζξψλνληαλ/δηαβξψλνληαλ θαη παξεκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε ηνπ ηδήκαηνο πξνο
ηελ ζάιαζζα. Αθεηέξνπ, ε αζηηθνπνίεζε ηεο παξάθηηαο δψλεο κεηψλεη θαη πεξηνξίδεη ηελ
επηθάλεηα ησλ ππαξρφλησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο αθηήο πνπ ζα δηαβξψλνληαλ θπζηθά
θαη πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ δπλαηφηεηα θπζηθήο δηάβξσζεο θαη κεηαθίλεζεο ηεο
αθηνγξακκήο πξνο ηελ ελδνρψξα. Αο ζεκεησζεί πσο ην βαζηθφ αίηην ηεο δηάβξσζεο ησλ
αθηνγξακκψλ ηεο Διιάδαο δελ είλαη ε νρχξσζε ηεο κε βαξηέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο είλαη
απνηέιεζκα ηεο έληνλεο δηάβξσζεο θαη απνηεινχλ κέηξα αλάζρεζεο ηεο, κε απνηειεζκαηηθά
φκσο, αιιά ε ηαρεία θαη θπξίσο άλαξρε αζηηθνπνίεζε (Doody et al, 2004).
Ζ άλαξρε θαη γξήγνξε αλνηθνδφκεζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, εθηφο απφ ηελ
αηζζεηηθή φριεζε πξνθάιεζε θαη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ππνβαζκίδνληαο
έηζη ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο, ε νπνία κέρξη πξφζθαηα
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βξηζθφηαλ ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε (MEPPPW, 2008). Ζ αλνηθνδφκεζε ηεο Διιάδαο
μεθίλεζε νπζηαζηηθά κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν (Synolakis et al, 2008) αιιά ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ξπζκφο επηηαρχλζεθε ζεκαληηθά, νδεγψληαο έσο θαη ζε πιήξε
αζηηθνπνίεζε ιεθαλψλ απνξξνήο θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο ε αμία ηεο γεο είλαη
πνιχ πςειή. Απφ ην 2008 ε αζηηθνπνίεζε, ε νπνία ζηελ Διιάδα ζπλδπάζηεθε απνθιεηζηηθά
κε ηελ αλνηθνδφκεζε λέσλ θαηνηθηψλ, ρσξίο ηελ πξφλνηα γηα ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, ρψξσλ
πξαζίλνπ θαη ππνδνκψλ, εηζέξρεηαη ζε χθεζε καδί κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Υαξαθηεξηζηηθά, ε επηθάλεηα ησλ λέσλ αδεηψλ νηθνδνκψλ μεθίλεζε λα κεηψλεηε ην 2008,
2009, 2010, 2011 θαη ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2012 θαηά 19,0%, 24,4%, 19,8% 41,4%
θαη 27,9% αληίζηνηρα (Μεηξάθνο θαη Αθαληδηιηψηνπ, 2012). Απηέο νη ζεκαληηθέο
απμνκεηψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ άλαξρν ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλππαξμία νπζηαζηηθά
θεληξηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ είρε σο απνηέιεζκα κέξνο έσο θαη νιφθιεξεο ιεθάλεο
απνξξνήο λα αζηηθνπνηεζνχλ (εηθφλα 5.4), κεηψλνληαο αθελφο ηε δηαζέζηκε επηθάλεηα γηα
δηάβξσζε θαη αθεηέξνπ πεξηνξίδνληαο ή δηαθφπηνληαο ηε θπζηθή ξνή πδάηηλσλ νδψλ θαη
ρεηκάξξσλ.

Δηθφλα 5.4: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο αζηηθνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο, Αζήλα απφ ην
1939 έσο ζήκεξα. Αξηζηεξά, ε πεξηνρή ην 1939 ζε αεξνθσηνγξαθία ηεο γεσγξαθηθήο ππεξεζίαο ηνπ ζηξαηνχ
(ΓΤ). ην θέληξν ε παξαιία 30 ρξφληα αξγφηεξα, ην 1969, ζε αεξνθσηνγξαθία ηεο ΓΤ. Γεμηά, ε πεξηνρή θαη
παξαιία ηεο Βάξθηδαο ην 2013 (Google Inc., 2012).

Ζ αλζξψπηλε παξέκβαζε φκσο δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ αζηηθνπνίεζε ησλ ιεθαλψλ
απνξξνήο θαη ησλ πδάηηλσλ νδψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ κε ίδεκα ηηο παξαιίεο, αιιά ζπλερίζηεθε,
κε εληαηηθφηεξνπο ξπζκνχο αθφκα θαη πάλσ ζηελ παξάθηηα δψλε, ε νπνία ζηελ Διιάδα έρεη
ηδηαίηεξα πςειή νηθνλνκηθή αμία. Χο απνηέιεζκα, ε παξάθηηα δψλε ηεο Διιάδαο, εηδηθά ζε
πεξηνρέο φπνπ απηή θηινμελεί παξαιίεο, έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε θαη αιιαγή
ρξήζεσλ γεο (Rekacewicz and Ahlenius, 2006), ππνβαζκίδνληαο ζεκαληηθά ην θπζηθφ ηνπίν
θαη ηελ πγεία ησλ αθηψλ/παξαιίσλ. Δπηπξνζζέησο, ε αζηηθνπνίεζε ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην
ελεξγφ πιάηνο παξαιίσλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε θηεξίσλ, δξφκσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ
ακκνζηλψλ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην ελεξγφ πιάηνο θαη επηδξφληαο άκεζα ζηηο παξάθηηεο
δηεξγαζίεο θαη ηελ ζηεξενκεηαθνξά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαιία ηνπ
Πιαηαληά, Υαληά θαη ε παξαιία πηάληδα, Ζιεία. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε παξάθηηα δψλε
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είλαη έληνλα αζηηθνπνηεκέλε κε ην δεκνηηθφ πνδνζθαηξηθφ ζηάδην, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε
ην 1959 (Π.Α.Δ. Πιαηαληάο, 2012) λα έρεη θηηζηεί θπξηνιεθηηθά πάλσ ζηελ παξαιία, θαζψο ην
κηζφ βξίζθεηαη κέζα ζηελ δψλε ηνπ αηγηαινχ, νδεγψληαο ζηελ έληνλε δηάβξσζε ηεο παξαιίαο.
ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε έληνλε απζαίξεηε δφκεζε ηεο παξαιίαο θαη ε θαηαζθεπή
παξάθηηνπ δξφκνπ πάλσ ζε απηή νδήγεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο ηεο θαη ζηελ έληνλε
δηάβξσζε ηεο. Υαξαθηεξίζηεθα, ρξεζηκνπνηψληαο δνξπθνξηθέο εηθφλεο (Google Inc., 2012),
ππνινγίζηεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο φηη ε ηνπηθά ε παξαιία έραζε πεξηζζφηεξα
απφ 50 m πιάηνπο ή ε παξάθηηα ππνρψξεζε είρε κέγηζην ξπζκφ 7.5 m, γηα ην δηάζηεκα 2003
έσο ην έηνο 2010, κε απνηέιεζκα ηκήκαηα ηεο παξαιίαο λα εμαθαληζηνχλ.
Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ γελλά ε έληνλε αζηηθνπνίεζε είλαη ε αλάγθε γηα άκεζε
πξφζβαζε ζε παξαιίεο. Ζ έιιεηςε ππνδνκψλ, φπσο νδηθψλ αξηεξηψλ, δξφκσλ θαη ρψξσλ
ζηάζκεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα ηνπηθή αλάπηπμε, έρνπλ
νδεγήζεη ζηελ αλεμέιηθηε θαη ρσξίο ζρέδην θαηαζθεπή δξφκσλ, ζπλήζσο αζθαιηνζηξσκέλσλ,
πάλσ ζην ελεξγφ πιάηνο παξαιηψλ, νδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ δηάβξσζε ηνπο. Ο
ιφγνο θαηαζθεπήο παξάθηησλ δξφκσλ πάλσ ζε παξαιίεο είλαη φηη ζηηο πιχζηεο ησλ
πεξηπηψζεσλ νη παξάθηηεο εθηάζεηο απνηεινχλ ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαη ε άμηα ηεο γεο είλαη
πνιχ πςειή θαζηζηψληαο ηελ απαιινηξίσζε ηνπο νηθνλνκηθά θνζηνβφξα. Δπηπξνζζέησο,
ηνπηθά ζπκθέξνληα αιιά θαη παξάθηηεο θνηλφηεηεο αζθνχλ πηέζεηο ζηελ ηνπηθέο αξρέο γηα
αλάπηπμε, δειαδή γηα θαηαζθεπή δξφκσλ κπξνζηά απφ παξάθηηεο ηδηνθηεζίεο, ρσξίο φκσο λα
ππάξρεη ηδία ζπλεηζθνξά ζε γε γηα ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ. Ζ ιχζε, ηελ νπνία έρεη
αθνινπζήζεη θαηά θφξνλ έσο ζήκεξα ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, είλαη ε θαηαζθεπή παξάθηησλ
δξφκσλ πάλσ ζε ακκνζίλεο θαη ζην ελεξγφ πιάηνο ηεο παξαιίαο, θαηαζηξέθνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ησλ ακκνζηλψλ θαη ππνβαζκίδνληαο ηελ πγεία ησλ
παξαιηψλ, νδεγψληαο ηειηθά ζε δηάβξσζε. Ο ιφγνο πνπ επηθξάηεζε απηή ε πξαθηηθή είλαη
δηηηφο, αθελφο κε ηνλ ηξφπν απηφ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηθαλνπνηεί ηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε
αλάπηπμεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε θαηαζθεπέο θαη
δξφκνπο, θαη αθεηέξνπ είηε γηα λα κελ επσκηζηεί ην πςειφ θφζηνο απαιινηξίσζεο είηε γηα λα
κελ ζίμεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ/ςεθνθφξσλ δεηψληαο ηνπο αθηινθεξδή ζπλεηζθνξά
ζε γε (απηή ε δπλαηφηεηα ππάξρεη αιιά δελ εθαξκφδεηαη ζπρλά). Χο απνηέιεζκα, ην θπζηθφ
ηνπίν παξαιηψλ αλά ηελ Διιάδα ππνβαζκίδεηαη, θαζψο αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη θαη
ηζηκέλην, πιηθά μέλα πξνο ηα θπζηθά, πξνθαινχλ αηζζεηηθή φριεζε θαη επηηαρχλνπλ ηελ
δηάβξσζε.
Παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαιία ηνπ Σαπξσλίηε, δπηηθά απφ ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ.
Καηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία θαηαζθεπάζηεθε παξάθηηνο δξφκνο (άζθαιηνο) κε
πεδνδξφκην (ηζηκέλην) πάλσ ζην ελεξγφ πιάηνο ηεο. Χο απνηέιεζκα επηηαρχλζεθε ε δηάβξσζε
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θαη ν δξφκνο απεηιήζεθε κε θαηάξξεπζε ιφγσ ππνζθαθήο. Ζ αληίδξαζε ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ήηαλ ε νρχξσζε ηκεκάησλ ηνπ δξφκνπ κε νγθφιηζνπο, κε ζηαδηαθή εμαθάληζε
ηεο παξαιίαο ζηα ζεκεία απηά. ε κηα έληνλε θπκαηηθή θαηαηγίδα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012,
ηκήκα ηνπ δξφκνπ, ην νπνίν δελ ήηαλ νρπξσκέλν, ππνζθάθηεθε θαη ηειηθά θαηέξξεπζε
(Δηθφλα 5.5). Αο ζεκεησζεί φηη ν παξάθηηνο δξφκνο δελ θαηαζθεπάζηεθε ζε φιν ην κήθνο ηεο
παξαιίαο θαη ην ηκήκα ηεο παξαιίαο ην νπνίν δελ ππέζηε αλζξσπηλή παξέκβαζε δηαβξψζεθε
θπζηθά θαη παξακέλεη πγηείο κε κέγηζην πιάηνο πάλσ απφ 70 m.

Δηθφλα 5.5: Έληνλε δηάβξσζε θαη θαηάξξεπζε ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ δξφκνπ κεηά απφ θπκαηηθή
θαηαηγίδα ζηηο 9/11/2012 ζηελ παξαιία Σαπξσλίηε, Υαλίσλ.

πλεπψο, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θαηαζθεπέο πνιχ θνληά θαη πάλσ ζηελ
αθηή, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο παξαιηψλ, θαζψο απηέο ζπλήζσο νδεγνχλ ζε δηάβξσζε θαη
δεκηνπξγείηε έηζη έλαο θαχινο θχθιν. πγθεθξηκέλα, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα ε
ηνπηθή δηάβξσζε κπξνζηά ή αλάληε/θαηάληε απφ παξάθηηεο θαηαζθεπέο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά
ηεο αληηκεησπίδεηαη σο ζπλήζσο βαξηέο ιχζεηο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο απηέο είηε
ππνζθάπηνληαη θαη θαηαξξένπλ (εηθφλα 4.5) νδεγψληαο ζε εθαξκνγή νγθσδέζηεξσλ ιχζεσλ
είηε

παξακέλνπλ ζηαζεξέο, αιιά ε αθηνγξακκή κπξνζηά απφ απηέο ή αλάληε/θαηάληε

ζπλερίδεη λα δηαβξψλεηαη, ζπλήζσο κε πςειφηεξνπο ξπζκφπο κε πςεινχο ξπζκνχο. πλεπψο, ε
εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα κεηαθέξεη αιιά θαη λα απμήζεη ην πξφβιεκα δηάβξσζεο, ε νπνία
νδεγεί ζηελ πεξαηηέξσ νρχξσζε ηεο αθηήο κε επηπξφζζεηεο θαηαζθεπέο (εηθφλα 5.3).
Παξάδεηγκα αζηηθνπνηεκέλεο παξάθηηαο δψλεο απνηειεί ε παξαιία ηνπ Κνιπκβαξίνπ,
Υαληά, ε νπνία δηαβξσλφηαλ εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δεθαεηίεο. Ζ έληνλε αζηηθνπνίεζε ηεο
παξαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ακκνιεςίεο νδήγεζαλ ζηελ δηάβξσζε ηεο παξαιίαο ηνπιάρηζηνλ
απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίεο ηνπ 1980, ελψ ε επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο ιηκέλα ζηηο αξρέο ηνπ
2000 νδήγεζε ζηελ έληνλε δηάβξσζε ηεο παξαιίαο θαη απεηινχζε ηελ αζηηθνπνηεκέλε αθηή
θαη ηηο παξαθείκελεο θαηαζθεπέο (εηθφλα 5.6).
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Δηθφλα 5.6: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο ηεο παξαιίαο ηνπ Κνιπκβαξίνπ θαη ηεο
επέθηαζεο ηνπ νκψλπκνπ ιηκέλα (Υαληψηηθα Νέα, 2008).

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έληνλεο δηάβξσζεο, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ επέθηαζε ηνπ
ιηκέλα, ε παξαιία νρπξψζεθε κε έλα ζαιάζζην ηνίρν απφ νγθνιίζνπο. Ο ζαιάζζηνο ηνίρνο
φκσο δελ έιπζε ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο, αιιά ην επέηεηλε θαζψο πηζαλά ελίζρπζε ηα
ζηάζηκα θχκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ιηκέλα, επηηαρχλνληαο ηελ
δηάβξσζε ζην ζεκείν πνπ ζηακαηνχζε ν ηνίρνο. Χο απνηέιεζκα ην 2006 θαηά ηελ δηάξθεηα
κηα ηζρπξήο θπκαηηθήο θαηαηγίδαο κηα νηθεία ε νπνία βξηζθφηαλ κεηά ην ηέινο ηνπ ζαιάζζηνπ
ηνίρνπο, ππνζθάθηεθε απφ ηα θχκαηα θαη θαηάξξεπζε (εηθφλα 5.7).

Δηθφλα 5.7: Καηάξξεπζε νηθίαο κεηά απφ έληνλε θπκαηηθή θαηαηγίδα. Υεηκψλαο 2006, παξαιία Κνιπκβαξίνπ,
Υαληά.

Ζ αληίδξαζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ήηαλ ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνίρνπ,
νδεγψληαο ζηελ εμαθάληζε ηεο παξαιίαο αιιά θαη ζηελ ππνζθαθή ηνπ θαη κεξηθή θαηάξξεπζε
ηνπ απφ κηα έληνλε θπκαηηθή θαηαηγίδα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 (εηθφλα 5.8). πλεπψο, ε
εθαξκνγή βαξηψλ ιχζεσλ, νη νπνίεο δελ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη ζηνηρεία,
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πξέπεη απνθεχγεηαη θαζψο ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο, ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία έρεη
δείμεη φηη δελ απνηεινχλ βηψζηκεο ιχζεηο.

Δηθφλα 5.8: Ννέκβξηνο 2012, απνηειέζκαηα κηαο έληνλεο θπκαηηθήο θαηαηγίδαο ζηα νρπξσκαηηθά έξγα
(ζαιάζζηνο ηνίρνο απφ νγθφιηζνπο) ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Κνιπκβαξίνπ, Υαληά.

5.1.6 Ακκνιεςίεο
Δπαθφινπζν ηεο απφηνκεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ήηαλ θαη ε αλάγθε κε κεγάιεο
πνζφηεηεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη δε θαη ιεπηφθνθθεο άκκνπ θαη θξνθάιαο, θαζψο νη
θαηαζθεπέο ζηελ Διιάδα ζηεξίδνληαη ζην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαηά 2/3
απνηειείηαη απφ άκκν. Ζ πςειή ηηκή εμφξπμεο απηψλ ησλ πιηθψλ νδήγεζε ζηελ αλεμέιηθηε
ιήςε ηνπο απφ θνίηεο πνηακψλ θαη παξαιίεο, κεηψλνληαο, έκκεζα θαη άκεζα αληίζηνηρα, ην
δηαζέζηκν ίδεκα ησλ παξαιίσλ θαη νδεγψληαο ζηελ δηάβξσζε ηνπο.
Ζ άκκνο ζαιάζζεο, παξ‟ φιεο ηεο πςειήο ηεο αιαηφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά
θφξνλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθφκα ρξεζηκνπνηείηαη σο νηθνδνκηθφ πιηθφ. Ο ιφγνο
αθελφο είλαη φηη απνηειείηαη απφ ιεπηφθνθθν ίδεκα, ην νπνίν ζπλεπψο έρεη πςειή ελεξγφ
επηθάλεηα θαη ζπλεπψο πνιχ θαιέο θπζηθέο ηδηφηεηεο γηα ρξήζε ζην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη
αθεηέξνπ φηη έρεη πνιχ κηθξφ θφζηνο εμφξπμεο. Να ζεκεησζεί φηη παιαηφηεξα ε ίδηα ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε ρξεζηκνπνηνχζε ηελ άκκν ζαιάζζεο σο πεγή εηζνδήκαηνο θαη ελνηθίαδε
παξαιίεο ζε εξγνιάβνπο γηα ιήςε άκκνπ (Synolakis et al, 2008).
Παξάδεηγκα εθηεηακέλεο δηάβξσζεο, εμαηηίαο απεπζείαο ακκνιεςηψλ, απνηειεί ε
παξαιία Καιχβεο, Υαληά. Ζ παξαιία κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 παξέκελε πγηήο, κε κέζν
πιάηνο

ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζηα 50 m (Synolakis et al, 2008), (εηθφλα 5.9). Όκσο ε

θαηάζηαζε άιιαμε μαθληθά ην 1954, ρξνληά θαηά ηελ νπνία μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηνπ δηεζλέο
αεξνδξφκηνπ

Υαληψλ

“Ησάλλεο

Γαζθαινγηάλλεο”,

γηα

ην

νπνίν

ππνινγίδεηαη

φηη

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 225.000 ηφλνη άκκνπ, κέξνο ησλ νπνίσλ πξνήιζε απφ ηελ παξαιία
Καιχβεο (Synolakis et al, 2008). Χο απνηέιεζκα, ε παξαιία άξρηζε λα δηαβξψλεηαη ζηαδηαθά,
κε ην κέζν πιάηνο ηεο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 λα έρεη κεησζεί ζηα 10 m. Σειηθά, ην 1990 έλαο
ζαιάζζηνο ηνίρνο απφ νγθφιηζνπο πήξε ηελ ζέζε ηεο παξαιίαο, αθελφο γηα λα πξνζηαηεχζεη
ηεο θαηάληε νηθίεο θαη αθεηέξνπ γηα λα θαηαζθεπαζηεί παξάθηηνο δξφκνο εθεί πνπ θάπνηε
βξηζθφηαλ ε παξαιία (εηθφλα 5.9).
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Δηθφλα 5.9: Αξηζηεξά άπνςε ηεο παξαιίαο Καιχβεο ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 θαη δεμηά άπνςε ην 2010.

Αλ θαη νη ακκνιεςίεο απφ παξαιίεο θξίζεθαλ παξάλνκεο ην 1986, κε ην λφκν 1650,
απνηεινχλ αθφκα θαη ζήκεξα πξαγκαηηθφηεηα. Αθφκα θαη ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ
θαη ππνδνκψλ, φπσο κεγάινη νδηθνί άμνλεο, πηζαλφο λα ρξεζηκνπνηείηαη άκκνο παξαιηψλ. ε
αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηεο έληνλεο δηάβξσζεο ηεο παξαιίαο Γξέπαλν/Μαθξπγηάιη,
Ζγνπκελίηζα ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, απφ πξνθνξηθέο καξηπξίεο, θαηέγξαςε φηη πηζαλψο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απεπζείαο ακκνιεςίεο απφ ακκνζίλεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ παξαιία
Μαθξπγηάιη. Σν πιηθφ απηφ, ζχκθσλα πάληα κε καξηπξίεο πηζαλψο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
θαηαζθεπή ηκεκάησλ ηεο Δγλαηίαο νδνχ.
Δθηφο, απφ ακκνιεςίεο απφ ην μεξφ πιάηνο παξαιηψλ, ηδηαίηεξα επηβιαβείο είλαη νη
ακκνιεςίεο απφ ην ελεξγφ πιάηνο ηνπο κέζσ βπζνθφξπζεο. Παξακέλνληαο ζην ίδην
παξάδεηγκα θαη πάιη ζχκθσλα κε πξνθνξηθέο καξηπξίεο, πξαγκαηνπνηήζεθε εθβάζπλζε, κέζν
βπζνθφξεζεο, ηνπ ζαιαζζίνπ πεξάζκαηνο πξνο ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο, ην νπνίν
βξίζθεηαη κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα απφ ηελ παξαιία Γξέπαλν. Καζψο ην ίδεκα ηεο
παξαιίαο είλαη ιεπηφθνθθν θαη ε θιίζε ηεο είλαη κηθξή είλαη πνιχ πηζαλφ νη βπζνθνξήζεηο λα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην ελεξγφ ηεο πιάηνο. Να ζεκεησζεί πσο ηα βπζνθνξήκαηα,
ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο, δελ αμηνινγήζεθαλ ψζηε λα θξηζνχλ θαηάιιεια ή κε, γηα ηελ
επηζηξνθή ηνπο ζηελ παξαιία, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαβξψλεηαη κε έληνλνπο ξπζκνχο,
αιιά απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ παξαιία θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα άιινπο ζθνπνχο.
Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηάβξσζεο είλαη θαη νη ακκνιεςίεο απφ θνίηεο
πνηακψλ/ρεηκάξξσλ θαη άιισλ πδάηηλσλ νδψλ, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηελ παξάθηηα δψλε. Οη
ακκνιεςίεο απφ ηηο θνίηεο πξνηηκνχληαη, θαζψο αθελφο ην ίδεκα δελ πεξηέρεη αιάηη,
θαζηζηψληαο ην θαηάιιειν γηα νηθνδνκηθφ πιηθφ θαη αθεηέξνπ ζε απηέο βξίζθεηαη κηα κεγάιε
πνηθηιία δηαθνξεηηθήο θνθθνκεηξίαο ηδήκαηνο, απφ ιεπηφθνθθν πιηθφ έσο θξνθάια. Βεβαίσο,
ην ίδεκα πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηηο θνίηεο, απνκαθξχλεηαη νπζηαζηηθά απφ ηηο παξαιίεο,
αθνχ απηφ ηηο ηξνθνδνηεί, νδεγψληαο έηζη ζηελ δηάβξσζε ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαιία ηνπ Σαπξσλίηε, δπηηθά ηεο πφιεο ησλ
Υαλίσλ. Ζ παξαιία ηξνθνδνηείηαη κε ίδεκα απφ ηνλ νκψλπκν πνηακφ, αιιά νη ακκνιεςίεο
92

απφ ηελ θνίηε ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή δξφκνπ πάλσ ζην ελεξγφ πιάηνο ηεο, ν
νπνίνο αλαιχζεθε παξαπάλσ, νδήγεζαλ ζηελ δηάβξσζε ηεο. πγθεθξηκέλα, κφιηο 2 km
αλάληε ηεο παξαιίαο, κεξηθά κέηξα δίπια απφ ηελ θνίηε ηνπ Σαπξσλίηε πνηακνχ
πξαγκαηνπνηνχληαη νξγαλσκέλεο ακκνιεςίεο (Δηθφλα 5.10), νη νπνίεο έρνπλ ήδε επηζεκαλζεί
ζηηο ηνπηθέο αξρέο απφ ηνπ 2006, φπσο θαη ην πξφβιεκα πνπ πξνθαινχλ ζηελ παξαιία
(Synolakis et al, 2008), ρσξίο σζηφζν κέρξη ζήκεξα λα έρεη αιιάμεη θάηη.

Δηθφλα 5.10: Γεμηά, ακκνιεςίεο απφ ηελ θνίηε ηνπ Σαπξσλίηε πνηακνχ (ιήςε θσηνγξαθίαο 2007). Αξηζηεξά ην
ζεκείν ακκνιεςίαο, πεξίπνπ 2 km απφ ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ, θαη ε πεξηνρή έληνλεο δηάβξσζεο (Google Inc.,
2012).

5.1.7 Φξάγκαηα
ηελ Διιάδα, θαη ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθησξ ε θαηαζθεπή
θξαγκάησλ δελ απνηειεί αληηθείκελν πνιπεπηζηεµνληθήο πξνζέγγηζεο, παξά κφλν εζηηάδεηαη
ζηελ ζηαηηθφηαηα ησλ θαηαζθεπψλ. Χο απνηέιεζκα, ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ νδεγεί ζηελ
ζπγθέληξσζε ηδήκαηνο αλάληε ηνπο, νδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ δηάβξσζε ησλ
θαηάληε παξαιηψλ. Αο ζεκεησζεί πσο ην πξφβιεκα δελ είλαη απνηειεί Διιεληθή πξσηνηππία,
θαζψο ζηελ Δπξψπε θάζε ρξφλν, πεξηζζφηεξνη απφ 100.000.000 ηφλνη γεο, πνπ ζα
εκπινχηηδαλ κε θπζηθέο δηαδηθαζίεο ηηο παξαιίεο ζπγθεληξψλνληαη απφ θξάγκαηα πνηακψλ,
κπινθάξνληαη απφ ηερληθά έξγα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηαζθεπέο αληί λα κεηαθεξζνχλ
ζηηο παξαιίεο πνπ ζα εκπινχηηδαλ θπζηθά (Doody et al, 2004).
ηελ Διιάδα νξγαλσκέλα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη κεηξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ
επηπηψζεσλ ησλ θξαγκάησλ ζηελ παξάθηηα δψλε δελ ππάξρνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ
αλαδεηεζήθαλ παιαηφηεξεο κεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο
(Παπαδφπνπινο, 2009). ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηεο παξάθηηαο δψλεο πξηλ θαη κεηά
ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ αλαδεηήζεθαλ ζε παιαηφηεξεο κειέηεο (Παπαδφπνπινο, 2009) θαη
απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο πξνέθπςαλ ξπζκνί δηάβξσζεο γηα ηηο θαηάληε πεξηνρέο, νη νπνίνη
βξέζεθαλ λα είλαη πνιχ πςεινί. Υαξαθηεξηζηηθά, κειεηήζεθαλ (Παπαδφπνπινο, 2009) νη
επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηνλ πνηακφ Αρειψν, ηα νπνία αλ θαη δεθάδεο έσο
θαη εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά νδήγεζαλ ζε έληνλε δηάβξσζε ηεο αθηνγξακκήο, κε
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κέγηζηνπο ξπζκνχο πνπ έθηαζαλ έσο θαη ηα 20 m/έηνο (Foteinis et al., 2010). Δθηφο απφ ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, πςειέο είλαη θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαζψο,
κφλν γηα ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1985-2006 νη απψιεηεο γεο απφ
ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 1,5*106 m2 (Παπαδφπνπινο, 2009). Αλ
ζεσξεζεί κηα κέζε ηηκή 20 επξψ αλά m2 παξάθηηαο έθηαζεο, ηφηε ε άκεζεο απψιεηεο ζε
νηθνλνκηθφ θφζηνο γεο ππνινγίδνληαη ζε 30 εθ. επξψ γηα ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ
νη απψιεηεο απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ
αλαςπρήο πνπ απηή πξνζθέξεη είλαη πνιιαπιάζηεο.
Δπηπξνζζέησο, ζε αλαδήηεζε ηνπ πλεχκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ θαηαζθεπή
θξαγκάησλ, ην 2009 ν ππνςήθηνο δηδάθησξ πξαγκαηνπνίεζε απηνςία ζε ππφ θαηαζθεπή
θξάγκα ζηελ Κξήηε θαη ζπλνκίιεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο κεραληθνχο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ην θξάγκα ζηηο θαηάληε παξαιίεο. Ζ γλψζε ησλ κεραληθψλ γηα ηηο
παξάθηηεο δηεξγαζίεο θξίζεθε ειιηπήο θαη ζε εξψηεζε γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθαιέζεη
ην θξάγκα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζηηο θαηάληε παξαιίεο, ε απάληεζε πνπ δφζεθε ήηαλ φηη
«απηό είλαη έλα πξόβιεκα πνπ θαινύληαη λα ιύζνπλ νη επόκελεο γελεέο θαη δελ απνηειεί θνκκάηη
ηεο κειέηεο». Βεβαίσο, νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο ζα έπξεπε λα απνηεινχλ
ζεκαληηθφ ζηνηρείν θάζε κειέηεο, θαζψο ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηελ Διιάδα πξνθαιεί
δηάβξσζε ζηελ θαηάληε αθηνγξακκή.
πλεπψο, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο θξαγκάησλ ζηελ Διιάδα επηβεβαηψλεη ηελ ειιηπή
γλψζε ησλ παξάθηησλ δηεξγαζηψλ, ηελ έιιεηςε πνιπεπηζηεµνληθήο πξνζέγγηζεο θαη
αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο ΟΓΠΕ.
5.2 Αμηνιόγεζε λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο
Ζ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ παξαιίσλ πνπ απηή
θηινμελεί, απνηεινχλ ηκήκα ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή, ζηαρπνιφγεζε θαη θξηηηθή ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο πνπ αθνξά ηελ παξάθηηα δψλε (Παξάξηεκα ΗΗΗ), ε
νπνία βξέζεθε ειιηπήο. Ζ θείκελε λνκνζεζία πεξηέρεη ειάρηζηα απηνχζηα θαη δηαθξηηά
ηκήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ηηο παξαιίεο, ελψ
ε λνκνινγία πξνζπαζεί, αλεπηηπρψο θαζψο ε λνκνζεζία δελ είλαη επαξθήο, λα θαιχςεη ηα
θελά. Σν γεγνλφο απηφ ζέηεη πεξηνξηζκνχο θαη ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ηφζν ζηελ πξνζηαζία φζν
θαη ζηελ αλάδεημε, δηαρείξηζε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο δψλεο.
Ζ δνκή γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ παξαιηψλ
ζηελ Διιάδα κπνξεί λα εηδσζεί ππφ ην εμήο πξίζκα (δηάγξακκα 5.1). Αξρηθά ε πεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία ηεο παξάθηηαο δψλεο επηηπγράλεηαη ζε έλα πξψην θαη γεληθφηεξν επίπεδν κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν απνηειεί ην πξψην επίπεδν πξνζηαζίαο. Σα
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άξζξα ηνπ πληάγκαηνο απνηεινχλ ην ζεκειηψδε λφκν ηεο Πνιηηείαο, ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε
απμεκέλε ηππηθήο ηζρχνο, κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζπκθσλνχλ φινη νη θαλφλεο δηθαίνπ ηεο
έλλνκεο ηάμεο (χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2008). ηε ζπλέρεηα ε λνκνζεηηθή εμνπζία νθείιεη λα
αθνινπζήζεη ηηο πξνζηαγέο ηνπ ζπληάγκαηνο θαη λα παξάγεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία, ε νπνία
απνηειεί ην δεχηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο. Ζ λνκνινγία ζέηεη ηα φξηα θαη ηνπο θαλφλεο
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο δψλεο. Σέινο, ε δηθαζηηθή εμνπζία νθείιεη λα
εξκελεχεη ηα θελά θαη ηηο παξαλνήζεηο πνπ δχλαηαη λα πεγάζνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη λα εθδίδεη λνκνινγία γηα ηελ θάιπςε θαη βειηίσζε ηεο, ην νπνίν απνηειεί ην ηξίην επίπεδν
πξνζηαζίαο.

φνταγμα

Νομοκεςία

Νομολογία

Νομολογία

Νομοκεςία

Νομολογία

Γηάγξακκα 5.1: Σα ηξία επίπεδα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ηνπο.

Γηα ηελ ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο παξάθηηαο δψλεο
απαηηείηαη ε γλψζε θαη ζσζηή θαηαλφεζε ηνπ θάζε επηπέδνπ, κέζσ ηεο νπνίαο νδεγνχκαζηε
ζε έλα λέν επίπεδν πξνζηαζίαο ή έλα Γθεζηάιη (Gestalt). Ο φξνο Gestalt απνηειεί δάλεην απφ
ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγία θαη θεληξηθφο ηνπ άμνλαο είλαη ε θξάζε «Σν φινλ είλαη
πεξηζζφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ ηεκαρίσλ ηνπ» (David Hothersall, 2003). Ζ ίδηα θξάζε
βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο δψλεο,
θαζψο ε πξνζηαζία ηεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ επηπέδσλ,
απνηειεί απφ κφλε κηα νιφηεηα ζηελ νπνία ηα ηξία επίπεδα ζπλδπάδνληαη θαη παξάγνπλ έλα
ηειηθφ επίπεδν- Gestalt κε κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ησλ ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ. Βέβαηα κέρξη
ζηηγκήο ππάξρνπλ πνιιά θελά θαη ειιείςεηο, θπξίσο ζην 2ν επίπεδν πξνζηαζίαο (λνκνζεζία),
ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί πιεζψξα πξνβιεκάησλ θαη ζην 3ν επίπεδν (λνκνινγία),
κε απνηέιεζκα ην παξαγφκελν Γθεζηάιη λα είλαη ειιηπήο θαη λα κελ επηηπγράλεηαη ν κέγηζηνο
βαζκφο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. ε αληηδηαζηνιή, άιιεο ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, έρνπλ
αμηνινγήζεη εδψ θαη δεθαεηίεο (California Coastal Commission, 1976) ηηο δπλαηφηεηεο θαη
αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο επηθξαηείαο
ηνπο (California Coastal Commission, PUBLIC RESOURCES CODE, DIVISION 20,
CALIFORNIA COASTAL ACT, 2013). Χο απνηέιεζκα, ζηηο ρψξεο απηέο έρεη δεκηνπξγεζεί
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έλα νινθιεξσκέλν Γθεζηάιη ην νπνίν έρεη νδεγήζεη ζε ψξηκεο δνκέο θαη ζε ζεκαληηθέο
αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο δψλεο. Δλδειερήο
αλάιπζε ησλ 3σλ επηπέδσλ, φπσο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ απηά αλαπηχζζνπλ θαζψο θαη ησλ
αδπλακηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ κε αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη ζην
Παξάξηεκα ΗΗΗ.
5.2.1 πληαγκαηηθή επηηαγή - 1ν επίπεδν πξνζηαζίαο
Κχξηνο ζηαζκφο ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ
παξάιησλ απνηειεί ην χληαγκα ηνπ 1975, φπσο απηφ αλαζεσξήζεθε ην 1986, 2001 θαη 2008
θαζψο γηα πξψηε θνξά εηζάγεηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα, απηή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
ζπληάγκαηνο (Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, 2008). Ο θχξηνο άμνλαο αλαθνξάο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο απνηειεί ην άξζξνπ 24 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ην άξζξν 117 παξ. 3
(Παξάξηεκα ΗΗΗ), ην νπνίν «παξαδφμσο» έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
(Παπαδεκεηξίνπ, 2002). πκθψλα κε ην άξζξν 24 « Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο»
(χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2008).
πλεπψο, ε πξνζηαζία ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ παξαιηψλ, νη νπνίεο αλήθνπλ ζην
θπζηθφ, αιιά θαη πνιιέο θνξέο θαη ζην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά.
Ζ πξνζηαζία ησλ παξαιηψλ εθθξάδεηαη θπξίσο ζην άξζξν 24 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο
επάιιειεο θαλνληζηηθέο δψλεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζπληάγκαηνο. Οη επάιιειεο θαλνληζηηθέο
δψλεο (Παπαδεκεηξίνπ, 2002) είλαη δηαηάμεηο πνπ πεξηβάιινπλ ην πεξηβαιινληηθφ ζπληάγκαηα
θαη έρνπλ φκνηα ζεκαηνινγία ή παξαπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα κε απηφ (Μάλεζεο, 1982).
Απηέο είλαη έλα ζχλνιν δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
καδί κε ην άξζξν 24 θαη ην άξζξν 117 παξ. 3 νινθιεξψλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
ζπληάγκαηνο (Παπαδεκεηξίνπ, 2002). Δλδειερήο αλάιπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο
ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ παξάιησλ ζχκθσλα κε ηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή
πξαγκαηνπνηείηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ.
5.2.1.1 Πξνβιεκαηηθή ειιεληθνύ ζπληάγκαηνο ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία
Όπσο νξίδεηαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ην Κξάηνο, δειαδή θάζε Ννκηθφ
Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. πλεπψο, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΗΓ) δελ δεζκεχνληαη
απφ ην γξάκκα ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη
ηδηαίηεξα νμχκσξν, θαζψο νπζηαζηηθά ππάξρεη έλα «παξάζπξν» ζην ζχληαγκα, ην νπνίν δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα ζην Κξάηνο λα κπνξεί λα «παξαθάκπηεη θαηά ην δνθνχλ» ηελ ζπληαγκαηηθή
επηηαγή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα
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ζπκθέξνληα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε αλάπηπμε ζε
κηα νηθνινγηθά επαίζζεηε πεξηνρή, νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα «παξαθάκςνπλ» ηελ
ζπληαγκαηηθή επηηαγή θαη κέζσ ηεο ίδξπζεο ελφο ΝΠΗΓ ή κηαο αλψλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.),
φπσο π.ρ. κηα αλαπηπμηαθή εηαηξία θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Δλδεηθηηθά, ην 2011 8 ΝΠΗΓ θαη κηα Α.Δ. (Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο
Διιεληθήο Γηνίθεζεο, 2011) αλήθαλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο. πλεπψο, απηά ηα λνκηθά πξφζσπα, αλ θαη αλήθαλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο δελ δεζκεπφηαλ απφ ηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ θαη λα θάλνπλ επηινγέο θαη κε άιια
θξηηήξηα (νηθνλνκηθά, νηθηζηηθά θιπ), ηα νπνία κπνξεί λα ζπγθξνχνληαη θαη λα είλαη εηο βάξνο
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη θαηαλνεηφ, φηη εθφζνλ ν πιένλ αξκφδηνο θνξέαο γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα «παξάβιεςεο» ηεο
ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο, κέζσ ίδξπζεο ΝΠΗΓ θαη Α.Δ., πσο θαη άιινη Κξαηηθνί θνξείο
πξνρσξνχλ ζε απηή ηε δπλαηφηεηα. Καηά ηελ γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα
έγθεηηαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Γήκνπο
θαη ηηο Πεξηθέξεηεο. Δμαηηίαο ηνπ ηνπηθνχ ηνπο ραξαθηήξα ηνπο, ζπρλά πξνζπαζνχλ λα
εμππεξεηήζνπλ πξνζσξηλά επθαηξηαθά ζπκθέξνληα, ηα νπνία φκσο δελ ζπλάδνπλ κε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Καζψο ζηελ Διιάδα ε αλάπηπμε ιαλζαζκέλα έρεη ζπζρεηηζηεί
κε θαηαζθεπέο, απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηνπηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ηα νπνία, ζπλήζσο πξνζθέξνπλ βξαρππξφζεζκε
αλάπηπμε θαη ζέζεηο εξγαζίαο ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζπρλά ζε
πνηθίιεο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αιιά θαη νηθνλνκηθέο καθξνρξφληεο
επηπηψζεηο. πλεπψο έξγα ηνπηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηελ έγθξηζε ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλε νη
ίδηνη νη Ο.Σ.Α. κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ΝΠΗΓ θαη Α.Δ. πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο,
ρσξίο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε.
5.2.2 Ννκνζεζία - 2ν επίπεδν πξνζηαζίαο
Χο αξρηθφ ζρφιην κπνξεί λα εηπσζεί πσο ε θείκελε λνκνζεζία είλαη ειιηπήο θαη δελ
πξνζηαηεχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία ησλ Διιεληθψλ αθηνγξακκψλ.
Αλ θαη ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνλ παξάθηην ρψξν έρεη απαζρνιήζεη ην Διιεληθφ θξάηνο απφ
ηα ζπάξγαλα ηνπ, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ (Παξάξηεκα ΗΗΗ), αθφκε θαη
ζήκεξα απηή παξακέλεη ειιηπήο. Οπζηαζηηθή λνκνζεζία γηα ηελ παξάθηηα δψλε εηζήρζεθε γηα
πξψηε θνξά ην 1940 κε ηνλ Α.Ν. 2344, αιιά απηή δελ βειηηψζεθε θαη παξέκεηλε ζε ηζρχεη
πάλσ απφ 60 ρξφληα (Παξάξηεκα ΗΗΗ). ηελ ζπλέρεηα ην 2001 πξαγκαηνπνηείηαη αλεπηηπρήο
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πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο κε ηνλ λφκν 2971, ελψ ε πξφζθαηε
ηξνπνπνίεζε κε ηνλ λφκν 4048/2012 δελ βειηίσζε ηελ θαηάζηαζε.
Αο ζεκεησζεί, πσο ε Διιεληθή λνκνζεζία εθηφο ηνπ φηη είλαη ειιηπήο δελ αθινπζεί
επίζεο ην πλεχκα ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία ζαθψο είλαη πην πεξηβαιινληηθά
θηιηθή.

Παξαδείγκαηνο

ράξε,

ζηελ

Διιάδα

ε

ειάρηζηε

απφζηαζε

εγθαηάζηαζεο

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ αηγηαιφ είλαη ηα 50 m, αλ θαη ε Δπξσπατθή λνκνζεζία (Europe 2000)
εδψ θαη ήδε κηα δεθαεηία έρεη πξνηείλεη σο ειάρηζηε απφζηαζε ηα 100 m απφ ηνλ αηγηαιφ
(ηακαηίνπ Δ. , 2003), δίλνληαο έηζη πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παζεηηθήο
δηάβξσζεο.
Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ησλ
Διιεληθψλ αθηνγξακκψλ θαη παξαιηψλ, νη νπνίεο εθηφο απφ ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ θαη
θνηλσληθφ απνηεινχλ θαη νηθνλνκηθφ πφξν, ηίζεηαη ζην πξνζθήλην θαη ε ειιηπήο λνκνζεζία
ρεηξνηεξεχεη αληί λα βειηηψλεηαη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν πξφζθαηε Κ.Τ.Α.
ππ‟αξηζκ. ΔΠΠ/ΓΔΝ/νηθ. 12285 ( Φ.Δ.Κ. 348Β/14-02-2014 ) ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε 42279/24/1938 (ΦΔΚ Β΄ 267). πκθσλά κε απηή επηηξέπεηαη ε "θαη‟
εμαίξεζε … ρσξνζέηεζε ρψξσλ ακκνραιηθνιεςίαο ζε θνίηεο πνηακψλ, ρεηκάξξσλ θαη
πδαηνξξεκάησλ νη νπνίνη απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε δάλεηα πιηθά θαη κφλν
γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Δζληθήο εκαζίαο". πλεπψο, γηα ηελ
θαηαζθεπή έξγσλ Δζληθήο εκαζίαο ζα «ζπζηαζηεί» πιεζψξα παξαιηψλ, νη νπνίεο ζα
δηαβξσζνχλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε απεπζείαο ακκνιεςηψλ απφ πνηάκηεο θαη ρεηκάξηεο
θνίηεο, πξάγκα ην νπνίν έσο πξφζθαηα απαγνξεπφηαλ.
Δπηπξνζζέησο, ην πξφζθαην επί δηαβνχιεπζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηνπ αηγηαινχ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα, φλεηδν ελψ κέζσ
ησλ αληηζπληαγκαηηθψλ ηνπ δηαηάμεσλ δεκηνπξγεί πιεζψξα πεξηβαιινληηθψλ αιιά θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηηο παξαιίεο.
Χο γεληθφ ζρφιην κπνξεί λα εηπσζεί πσο ε Διιεληθή λνκνζεζία παξαβιέπεη θαη
ζπλεπψο αδπλαηεί λα επηιχζεη ηα πεξίπινθα θαη πνιπζχλζεηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδεη ν παξάθηηνο ρψξνο ηεο Διιάδαο, ελψ νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη λνκνζεζία
πνπ λα αζρνιείηαη κε ηηο παξάθηηεο θπςέιεο σο ζχλνιν φπσο επίζεο θαη γηα ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηηαο δψλεο (ΟΓΠΕ). Δπηπξνζζέησο, ε λνκνζεζία δελ
αληηκεησπίδεη ηηο παξαιίεο ζην ζχλνιν ηνπο, νδεγψληαο ζε δηάβξσζε θαη ζηελ ππνβάζκηζε
ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο, ελψ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή πξφβιεςε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
επαίζζεηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ ακκνζηλψλ (Παξάξηεκα ΗΗΗ).
Απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο ν παξάθηηνο ρψξνο ζπλήζσο ρσξίδεηαη ζε δπν ππνζχλνια,
ηνλ ρεξζαίν παξάθηην ρψξν θαη ηνλ ζαιάζζην παξάθηην ρψξν. Σν θχξην ελδηαθέξνλ ηεο
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λνκνζεζίαο έρεη εζηηαζηεί ζηνλ ρεξζαίν παξάθηην ρψξν ή ρεξζαία παξάθηηα δψλε, ν νπνίνο θαη
απνηειεί άκεζν δέθηε αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφο έρεη ρσξηζηεί μαλά, γηα
δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο, ζε άιια δχν ππνζχλνια, ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία (δηάγξακκα 5.2).
Ο λνκνζέηεο, αλαγλσξίδεη σο αηγηαιφ ηε δψλε ηεο μεξάο ε νπνία βξέρεηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο
θαη ζπλήζεηο αλαβάζεηο ζαιάζζησλ θπκάησλ, ελψ σο παξαιία ηε δψλε μεξάο (κέγηζην πιάηνο
50 κέηξα) πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ αηγηαιφ πξνο εμππεξέηεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο μεξάο µε ηε
ζάιαζζα θαη αληίζηξνθα (λφκν 2971 ηνπ 2001), (Παξάξηεκα ΗΗΗ). Αο ζεκεησζεί πσο ε
παξαιία απφ λνκνζεηηθήο ζθνπηάο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ παξαιία σο (νηθν)ζχζηεκα ην
νπνίν αλαιχζεθε παξαπάλσ, θαζψο ε δεχηεξε εκπεξηέρεη ηελ πξψηε, ηνλ αηγηαιφ, ηνλ
ζαιάζζην ρψξν κπξνζηά απφ απηφλ αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ρψξν πίζσ απφ ηελ
δψλε παξαιίαο πνπ νξίδεη ν λνκνζέηεο.

Παράκτιοσ
χϊροσ

Χερςζα
παράκτια
ηϊνθ

Αιγιαλόσ

Θαλάςςιοσ
χϊροσ

Παραλία

Γηάγξακκα 5.2: ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ ηξηψλ επίπεδσλ θαηάηαμεο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ.

πλνςίδνληαο, ε ππάξρνπζα λνκνζεζία, ε νπνία αλαιχεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, δελ
θαιχπηεη νπζηαζηηθά ηα (νηθν)ζπζηήκαηα ησλ παξαιηψλ, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ
θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πφξν, ελψ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζα
αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο παξάθηηεο θπςέιεο θαη ηα (νηθν)ζπζηήκαηα ησλ παξαιηψλ αθφκα
εθθξεκεί. Γηα ην ππφινηπν ηκήκα ηεο παξάθηηαο δψλεο φπσο θαη γηα ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ
παξαιηψλ δελ έρεη αθφκα εηζαρζεί απηνχζηα λνκνζεζία θαη ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαγή γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο θαιχπηεηαη κφλν θαηά κέξνο εκκέζσο κέζσ λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ πνπ
έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία. πλεπψο, απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο ε παξάθηηα δψλε δελ
πξνζηαηεχηεθε σο νθείινληαλ απφ ην ίδην ην ζχληαγκα θαη σο απνηέιεζκα ζήκεξα ε πγεία
παξάθηησλ δσλψλ αιιά θπξίσο παξαιηψλ αλά ηελ Διιάδα είλαη θαθή (Doody et al, 2004) ,
(Synolakis et al, 2008).
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5.2.2.1 Πξνβιεκαηηθή – ύγθξνπζε λνκνζεηηθήο-εθηειεζηηθήο εμνπζίαο
Σν πξφβιεκα λνκνζεηηθήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο παξάθηηαο δψλεο πνπ
αλαγλσξίζηεθε έγθεηηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα νη αξκνδηφηεηεο ηεο
εθηειεζηηθήο θαη ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο αιιειεπηθαιχπηνληαη, ελψ ηα θίλεηξα ηνπο
πεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα ηα νπνία έξρνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Σν πλεχκα πνπ δηαρξνληθά επηθξαηνχζε, αιιά θαη αθφκα επηθξαηεί, είλαη απηφ
ηεο αλάπηπμεο, θπξίσο νηθνλνκηθήο, ε νπνία ζηελ Διιάδα έρεη ζπλδπαζηεί κε θαηαζθεπέο θαη
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. πλεπψο, ε θξελίηηδα θαη ε αλεμέιηθηε αλνηθνδφκεζε ησλ ηειεπηαίσλ
δεθαεηηψλ, ε νπνία αλαθφπεθε κφλν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (Μεηξάθνο θαη
Αθαληδηιηψηνπ, 2012) θαη δελ πεξηνξίζηεθε νχηε πξαγκαηνπνηήζεθε πξνγξακκαηηζκέλα ψζηε
λα πξνβιεθηνχλ θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη πεξηβαιινληηθέο ηηο επηπηψζεηο αληηθαηνπηξίδεη ηελ
αδπλακία ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, δειαδή ηνπ θξάηνπο, λα αθνινπζήζεη ην πλεχκα θαη ηηο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 24 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Ζ επηηπρία ηεο αηξεηήο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζηελ Διιάδα ζπλήζσο θξίλεηαη απφ ηελ
βξαρππξφζεζκε αλάπηπμε θαη ηε βξαρππξφζεζκε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ
επηηπγράλεη ζηηο αλάινγεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, αλάπηπμε ε νπνία ζηα κάηηα ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ κεηαθξάδεηαη ζε θαηαζθεπέο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ δηάξθεηα κηαο εθινγηθήο
ζεηείαο, νη αηξεηέο αξρέο πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην εζληθφ θαη ηνπηθφ αίζζεκα γηα
αλάπηπμε. πλεπψο, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν κε ηελ έγθξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο

λα

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηθξά έσο θαη κεγάια έξγα ππνδνκήο ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη
πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ην Θεάηξνπ Μπάληκηληνλ, ηνπ
νπνίν ε νηθνδνκηθή άδεηα θξίζεθε σο αληηζπληαγκαηηθή απφ ηΔ (απφθαζε 1970/2012).
Οξκψκελνη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, νη ηνπηθέο αξρέο κε ηελ ζεηξά ηνπο
πξαγκαηνπνηνχλ

πιεζψξα

έξγσλ,

θαηαζθεπψλ

θαη

παξάθηησλ

δξφκσλ,

ρσξίο

λα

ζπλππνινγίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Απφ απηφ ηνλ θαχιν θχθιν δελ ιείπνπλ θαη
νη ίδηνη νη πνιίηεο, νη νπνίνη είηε κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο είηε κε θαηαζθεπέο ρσξίο ηηο
απαξαίηεηεο άδεηεο έρνπλ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηελ πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο, κέζσ
αζηηθνπνίεζεο αιιά θαη κέζσ ακκνιεςηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θαθέθηππνπ αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο απνηειεί ε
παξαιία πηάληδα, Ζιεία, ζηελ νπνία ππνινγίδεηαη φηη απφ ην 1993 έσο ην 2010
ειεθηξνδνηήζεθαλ πεξίπνπ 2.000 απζαίξεηα θηίζκαηα (Νηθνιφπνπινο, 2010). Σα θηίζκαηα
έρνπλ θηηζηεί ζηελ θπξηνιεμία πάλσ ζηελ παξαιία, επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ηελ πγεία ηεο
θαη νδεγψληαο ζηελ δηάβξσζε ηεο. Καζψο ε πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο ελφο ηδηαίηεξα
δεκνθηιήο πξννξηζκνχ είρε κεησζεί ζεκαληηθά, ην 2010 ν ηφηε γεληθφο επηζεσξεηήο Γεκφζηαο
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Γηνίθεζεο δήηεζε απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ησλ
απζαίξεησλ θηηζκάησλ (Νηθνιφπνπινο, 2010). Ζ θίλεζε απηή ζπλάληεζε ηελ έληνλε
αληίδξαζε ησλ ζπιιφγσλ νηθηζηψλ ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη σο απνηέιεζκα ζε δεκφζηα
ζπδήηεζε ν ηφηε λνκάξρεο δήισζε, φηη «ν λνκάξρεο Ζιείαο δελ πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη πνηέ
κηα ηέηνηα απφθαζε» (Νηθνιφπνπινο, 2010). Ζ αδηαθνξία απφ ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο γηα νπζηαζηηθά κέηξα πξφιεςεο θαη βειηίσζεο ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο
ζηελ πηάληδα, Ζιείαο θαη ε έλζεξκε ζηήξημε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ απζαηξέησλ
θαηαζθεπψλ (Νηθνιφπνπινο, 2010), είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο ηεο
παξαιίαο. Χο απνηέιεζκα, ε θχζε «αλέιαβε» ην ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη ιφγν έληνλεο ηνπηθήο
δηάβξσζεο πιεζψξα απζαίξεησλ θηεξίσλ θαηέξξεπζε ιφγν ππνζθαθήο, γεγνλφο ην νπνίν
επηθέξεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ηφζν ζηνλ άλζξσπν φζν θαη ζην πεξηβάιινλ. Χο δείγκα ηεο
απνπζίαο νπνηαδήπνηε δηαρείξηζεο θαη ηεο ζεκαληηθήο ππνβάζκηζεο ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο
δψλεο παξαηίζεηαη ε εηθφλα 4.11, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη κέξνο ηεο παξαιίαο πηάληδα,
Ζιεία. χκθσλα κε ηελ απηή ππνινγίδεηαη φηη ε κέγηζηε ππνρψξεζε αθηνγξακκήο γηα ην
δηάζηεκα 2003 έσο ην 2010 ήηαλ 53 m, δειαδή ε παξάθηηα ππνρψξεζε είρε κέγηζην ξπζκφ 7.5
m ζην δηάζηεκα απηφ. Χο απνηέιεζκα θηίζκαηα ππνζθάθηεθαλ θαη θαηεδαθίζηεθαλ απφ ηα
θχκαηα, φπσο θαη ν παξαιηαθφο δξφκνο πνπ βξηζθφηαλ πίζσ απφ απηά θαη πηζαλψο είρε θηηζηεί
πάλσ ζηηο ακκνζίλεο (εηθφλα 5.11).

Δηθφλα 5.11: Καηάζηαζε ηεο παξαιίαο πηάληδα, Ζιεία ην 2003 (αξηζηεξά) θαη ην 2010 (δεμηά) (Google Inc.,
2012).

πλνςίδνληαο, αθελφο ε εθηειεζηηθή εμνπζία πξνζπαζεί ζην δηάζηεκα κηαο εθινγηθήο
ζεηείαο λα πξαγκαηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θαηαζθεπέο θαη αθεηέξνπ
νπζηαζηηθά σζεί ηνπο πνιίηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλεμέιηθηε αλνηθνδφκεζε ψζηε λα
ππάξμεη ηνπηθή αλάπηπμε. πλεπψο, ιφγσ απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, ε λνκνζεζία πνπ αθνξά
ηελ παξάθηηα δψλε θαη ηηο παξάθηηεο θπςέιεο, είλαη ηδηαίηεξα ειιηπήο, ελψ θχξηνο άμνλαο ηεο
είλαη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη φρη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία.
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5.2.3 Ννκνινγία - 3ν επίπεδν πξνζηαζίαο
Ζ λνκνινγία παξάγεηαη κέζσ ηεο εξκελείαο ησλ λφκσλ απφ ηελ δηθαζηηθή εμνπζία θαη
δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ λνκνζεζία, ε νπνία απνηειεί ην ζχλνιν λφκσλ. Ζ
λνκνινγία απνηειεί κηα έκκεζε πεγή δηθαίνπ ε νπνία εξκελεχεη θαη εμεηδηθεχεη ηελ λνκνζεζία
θαη ηελ ελαξκνλίδεη ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε. Κχξηα πεγή απνηειεί ε λνκνινγία
πνπ εθδίδνπλ ηα αλψηεξα δηθαζηήξηα (π.ρ. Άξεηνο Πάγνο ή πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο), ηελ
νπνία θαηά θαλφλα αθνινπζνχλ θαη νη θαηψηεξνη δηθαζηείο γηα ηελ νκνηνκνξθία ηεο απνλνκήο
δηθαίνπ (εθηφο αλ ππάξρνπλ λεφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ δελ είραλ
ζπλππνινγηζηεί ζηα αλψηεξα δηθαζηήξηα).
Να ζεκεησζεί πσο πξνζηαγή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ζπλεπψο θαη ηεο
παξάθηηαο δψλεο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ πφξν, δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο
φηη ην πκβνχιην ηεο επηθξαηείαο (ηΔ) έρεη απνδψζεη ξφιν εηδηθήο δηάηαμεο ζην άξζξν 24. Σν
γεγνλφο απηφ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην άξζξν 24 έλαληη άιισλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ
έρνπλ αληηθξνπφκελν ζπκθέξσλ κε απηφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε απφθαζε ηνπ
ηΔ (ηΔ 613/02 νινκέιεηα), ε νπνία δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην αγαζφ «πεξηβάιινλ» έλαληη
ηνπ άξζξνπ 106 θαη ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 1 (Παξάξηεκα ΗΗΗ).
Ζ λνκνινγία πνπ αθνξά ηελ παξάθηηα δψλε θαη ηηο παξαιίεο δελ είλαη εθηεηακέλε
(Παξάξηεκα ΗΗΗ), θαζψο ε ππάξρνπζα λνκνζεζία είλαη ειιηπήο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο
δηαηξηβήο αλαδεηήζεθε, ζηαρπνινγήζεθε θαη αμηνινγήζεθε ε ππάξρνπζα λνκνινγία, ε νπνία
παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ, θαη θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηνλ αηγηαιφ θαη παξαιία αιιά θαη
ηνπο ιηκέλεο. Ζ θχξηα πεγή λνκνινγίαο γηα ηελ παξάθηηα δψλε ηεο Διιάδαο απνηειεί απηή πνπ
έρεη εθδψζεη ν Άξεηνο Πάγνο θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (παξάξηεκα ΗΗΗ). Ζ έιιεηςε
λνκνζεζίαο πνιιέο θνξέο νδεγεί ηνπο αλψηεξνπο δηθαζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην χληαγκα
ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξάθηηα δψλε, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ άκεζε αλάγθε
γηα παξαγσγή λνκνζεζίαο ε νπνία ζα ζπλάδεη κε ηηο ζπληαγκαηηθέο πξνζηαγέο αιιά θαη ζα
ελαξκνληζηεί κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη βηψζηκε αλάπηπμε
ηεο παξάθηηαο δψλεο.
Παξ‟ φιεο ηεο έιιεηςήο λνκνζεζίαο, ν δηθαζηήο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρεη θαιχςεη
λνκνζεηηθά θελά θαη ε παξαγφκελε λνκνινγία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο φηνπ εηζαρζεί
ε απαξαίηεηε λνκνζεζία αιιά θαη ε ΟΓΠΕ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα λνκνινγίαο ε νπνία
αλαιακβάλεη ην ξφιν λνκνζεζίαο απνηειεί ε απφθαζε ηΔ 3346/99, ε νπνία αθχξσζε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο γηα ρσξνζέηεζε ζαιάζζηαο δψλεο αγθπξνβνιίνπ
ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ ζηνλ φξκν Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνλ Οξλφ Μπθφλνπ (ηακαηίνπ Κ. , 2006).
Σν ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ίδξπζε αγθπξνβνιίσλ επηηξέπεηαη
κφλν θαη' εμαίξεζε, πάληνηε ζην πιαίζην επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ππφ ηελ
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πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη πεξί φξκσλ, νη νπνίνη δελ πξνζθέξνληαη, θαη' αξρήλ, γηα θνιχκβεζε
(ηακαηίνπ Κ. , 2006). Δάλ απηέο νη δχν ρξήζεηο, δειαδή αλάγθε ειιηκεληζκνχ θαη ε
θνιπκβεηηθή ρξήζε, ζπγθξνχνληαη ηφηε πξνεγείηαη ε ρξήζε ηεο θνιχκβεζεο. πλεπψο, κε ηελ
απφθαζε απηή ν δηθαζηήο απαγνξεχεη ηελ θαηαζθεπή ιηκέλσλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ πάλσ ζε
παξαιίεο, πξάγκα ην νπνίν έπξεπε λα απνηεινχζε λνκνζεηηθή πξνζηαγή. Αλ ην ζθεπηηθφ
απφθαζε ηΔ 3346/99 είρε ηνπιάρηζηνλ ελαξκνληζηεί ζηελ λνκνζεζία γηα ηελ παξάθηηα δψλε
πνπ παξήρζεζε ην 2001, ηφηε ζήκεξα πνιιέο παξαιίεο ζα παξέκελαλ πγηείο, ηα ιηκεληθά έξγα
ζα ήηαλ ιεηηνπξγηθά θαη ην δεκφζην δελ ζα είρε θαηαζπαηαιήζεη πφξνπο γηα θαηαζθεπή ή
ζπληήξεζε έξγσλ ησλ νπνίσλ ε βησζηκφηεηα θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο είλαη
ακθίβνιέο, φπσο ε θαηαζθεπή ιηκεληθψλ έξγσλ πάλσ ζε παξαιίεο.
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6. Πεξίπησζε κειέηεο: Ν. Λαζηζίνπ
Ζ πξψηε αληηπξνζσπεπηηθή πεξίπησζε κειέηεο είλαη ν Ν. Λαζηζίνπ νπνίνο θηινμελεί
πιεζψξα παξαιηψλ, ην εχξνο ηεο θνθθνκεηξίαο, ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (κήθνο
θαη πιάηνο) θαη ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ξεπκάησλ ησλ νπνίσλ θαιχπηεη ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ παξαιηψλ πνπ ζπλαληνχληαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. πγθεθξηκέλα,
θηινμελεί απφ παξαιίεο ηζέπεο έσο παξαιίεο πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ, ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ
πιάηνπο (20 - 60 m), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ιεπηφθνθθν έσο ρνληξφθνθθν πιηθφ θαη
επεξεάδνληαη είηε απφ αλνηθηά αλαπηχγκαηα πειάγνπο είηε απφ θαηαθεξκαηηζκέλα ιφγν
λεζηψλ θαη βξαρνλεζίδσλ.
6.1 Γηαρξνληθή εμέιημε αθηνγξακκώλ
Ζ

κέζνδνο

εθηίκεζεο

ηεο

δηαρξνληθή

εμέιημε

αθηνγξακκήο

κε

ρξήζε

αεξνθσηνγξαθηψλ, δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη κεηξήζεσλ πεδίνπ εθαξκφζηεθε πηινηηθά, σο
πεξίπησζε κειέηεο, ζε επηιεγκέλεο παξαιίεο ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ. Καζψο, ν λφκνο Λαζηζίνπ
αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηάβξσζεο, απνθαζίζηεθε ε αμηνιφγεζε ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ παξαιηψλ πνπ απηφο θηινμελεί. Γηα ην ιφγν απηφ
ήδε απφ ην 2009 πξαγκαηνπνηεζήθαλ επηζθέςεηο πεδίνπ θαηά ηηο νπνίεο αμηνινγήζεθε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ Ν. Λαζηζίνπ, ζπγθεληξψζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ
κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ παξάθηηα δψλε, πάξζεθε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο πεξηνρέο ην νπνίν
απεηθνλίδεη ην έληνλν πξφβιεκα δηάβξσζεο (εηθφλα 6.1) θαη εξσηήζεθαλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο
θαη νη αξκφδηνη θνξείο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα δηάβξσζεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο
ηνπ.

Δηθφλα 6.1: Πάλσ αξηζηεξά, ε παξαιία ηνπ Μαθξχ Γηαινχ, Ηεξάπεηξαο. Πάλσ δεμηά, ε παξαιία ΔΟΣ, Άγηνο
Νηθφιανο. Κάησ, ε παξαιία Άγηνο Αλδξέαο, Ηεξάπεηξα. Ζ ιήςε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010.

πλνιηθά, επηιέρζεθαλ 25 ηνπνζεζίεο (εηθφλα 6.2) νη νπνίεο δχλαηαη λα απεηινχληαη
απφ δηάβξσζε θαη έπξεπε λα κειεηεζεί ε βησζηκφηεηα ηνπο (ΔΦΚΜ, 2011). Οη ζέζεηο απηέο
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εληνπίζηεθαλ είηε ζηηο επηηφπηεο απηνςίεο, φπνπ δηαπηζηψζεθε ε θαθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο
ηνπο, είηε θαηφπηλ ππφδεημεο απφ ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ θαη ησλ ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ, νη νπνίνη επηζήκαλαλ φηη θπξίσο ιφγσ παξάθηησλ παξεκβάζεσλ (θαηαζθεπή
ιηκαληψλ, αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ, παξάθηησλ δξφκσλ, θιπ) ζεκαληηθά ηκήκαηα ησλ ελ ιφγσ
πεξηνρψλ έρνπλ δηαβξσζεί/εμαθαληζηεί. Να ζεκεησζεί πσο θαη ζηηο 25 ηνπνζεζίεο ππάξρνπλ
αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζηελ παξάθηηα δψλε.

Δηθφλα 6.2: Οη 25 πεξηνρέο πνπ κειεηήζεθαλ γηα θαηλφκελα δηάβξσζεο.

Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο ησλ επηιεγκέλσλ
πεξηνρψλ αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ παιαηφηεξεο κειέηεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαιίαο (κήθνο, πιάηνο, θιίζε, θιπ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ηνκέο, ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζεξά ζεκεία, ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο, νη νπνίεο εθηείλνληαλ θαη
κέζα ζηε ζάιαζζα θαη κέρξη βάζνπο έσο θαη 1,5m. ηηο ηνκέο απηέο κεηξήζεθε ε πςνκεηξηθή
δηαθνξά θαη ε απφζηαζε απφ θάπνην ζηαζεξφ ζεκείν, κεηξψληαο θάζε θνξά θαη ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ηνκήο (εηθφλα 6.3, δηάγξακκα 6.1, ). Δπηπξνζζέησο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
κεηξήζεηο κε ηελ ρξήζε RTK GPS.
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Δηθφλα 6.3: ηαζεξέο ηνκέο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ πξνθίι ηεο παξαιίαο ΔΟΣ, Αγίνο Νηθνιάνο.

1ε ηνκή

2ε ηνκή

3ε ηνκή

4ε ηνκή

5ε ηνκή

106

6ε ηνκή

Γηάγξακκα 6.1: Πξνθίι παξαιίαο ΔΟΣ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζε 6 επηιεγκέλεο ζέζεηο ζηηο 12/10/2010.

Γηα

ηνλ

πξνζδηνξηζκφ

ησλ

γεσκεηξηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ηνπ

ηδήκαηνο,

πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία ηδήκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππα
θφζθηλα (sieves) πξνζδηνξίζηεθε ε κέζε δηάκεηξνο ησλ θφθθσλ (d50), παξάκεηξνο ε νπνία
εθηφο ησλ άιισλ πξνζδηνξίδεη θαη ηελ θαηαιιειφηεξε δηάζηαζε ηνπ ηδήκαηνο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εκπινπηηζκφ κίαο παξαιίαο. πγθεθξηκέλα, ην ρεηκψλα ηνπ 2010,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θνθθνκεηξηθέο αλαιχζεηο ζε πιεζψξα παξαιηψλ ηνπ Ν. Λαζηζίνπ
(πίλαθαο 6.2). Οη αλαιχζεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο θαζψο πξνζδίδνπλ ηα ηνπηθά
ραξαθηεξηζηηθά θάζε παξαιίαο.
Καζψο δελ βξέζεθαλ ζηνηρεία απφ παιαηφηεξεο κειέηεο ηα νπνία κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο αθηνγξακκήο ησλ
επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ, απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί πηινηηθά ε κέζνδνο ηεο δηαρξνληθήο
εμέιημεο αθηνγξακκήο κε ρξήζε αεξνθσηνγξαθηψλ, δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη κεηξήζεσλ
πεδίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ 88 αεξνθσηνγξαθίεο απφ ηελ
ΓΤ (HMGS, 2013), 42 δνξπθνξηθέο εηθφλεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (Google Inc., 2012) θαη
πξαγκαηνπνηεζήθαλ 5 έξεπλεο πεδίνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2009-2012. Σν αεξνθσηνγξαθηθφ
πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε καξηπξεί απφ κφλν ηνπ ηελ έληνλε δηάβξσζε πνπ έρνπλ ππνζηεί νη
παξαιίεο ηνπ Ν. Λαζηζίνπ θαη ηελ ρακειή βησζηκφηεηα ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ εηθφλα 6.4
ε έληνλε δηάβξσζε ζε κία πεξίπνπ δεθαεηία γίλεηαη εκθαλήο, απφ ηελ απνπζία ησλ δέληξσλ
κπξνζηά απφ ην ζηάδην ην 1987.
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Δηθφλα 6.4. Αεξνθσηνγξαθίεο ηεο ΓΤ γηα ηελ παξαιία ΔΟΣ, Άγηνο Νηθφιανο ην 1978 (αξηζηεξά) θαη ην 1987
(δεμηά).

ηελ ζπλέρεηα, νη αεξνθσηνγξαθίεο, νη δνξπθνξηθέο εηθφλεο φπσο θαη νη κεηξήζεηο
πεδίνπ εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Αutocad (Autodesk, 2012) θαη ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ κέζνδν ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο αθηνγξακκήο, ε νπνία αλαιχζεθε παξαπάλσ, εθηηκήζεθε
ε ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο ζηηο 25 παξάθηηεο πεξηνρέο κειέηεο. Χο παξάδεηγκα ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο παξαιίαο ΔΟΣ ζηελ
πφιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα
6.1 θαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ εηθφλα 6.5.
Πίλαθαο 6.1 Γεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κέζνδνπ ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο
αθηνγξακκήο γηα ηελ παξαιία ΔΟΣ, Άγηνο Νηθφιανο
εκεξνκελία
Πεγή
Κιίκαθα
Υξώκα
ΓΤ

1978

1/15.000

Γαιάδην

ΓΤ

13/07/1987

1/20.000

Αλνηθηφ πξάζηλν

ΓΤ

30/05/1995

1/8.000

Πξάζηλν

Google Earth

13/05/2003

-

Κίηξηλν

Google Earth

19/06/2010

-

Μεηξήζεηο πεδίνπ

30/10/2010

-

Κφθθηλν

Μεηξήζεηο πεδίνπ

14/12/2012

-

Μαχξν

Μαχξεο δηαθεθνκκέλεο
γξακκέο
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Δηθφλα 6.5: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο θαη ππνρψξεζεο αθηνγξακκήο ζηελ παξαιία ΔΟΣ,
Άγηνο Νηθφιανο γηα ην δηάζηεκα 1978 – 2012.

Δθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν θαη ζηηο 25 επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο ππνινγίζηεθε ε
ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο ζε θάζε ηνπνζεζία (ελδεηθηηθά εηθφλα 6.6 έσο 6.12).

.
Δηθφλα 6.6: πγθξηηηθή παξάζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αθηνγξακκήο ζηε δεκνηηθή παξαιία ηεο Δινχληαο απφ ην
1966 έσο ην 2010.
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Δηθφλα 6.7: Γηαρξνληθή εμέιημε αθηνγξακκήο παξαιίαο Καινχ Υσξηνχ, Γήκνπ Μηξακπέινπ.

Δηθφλα 6.8: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο παξαιίαο κπξνζηά απφ ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα, ίζη, Γήκνπ Μηξακπέινπ.

Δηθφλα 6.9: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο αλαηνιηθήο παξαιίαο ηνπ Αγίνπ Αλδξέα Ηεξάπεηξαο απφ ην 1978 έσο ην
2010.
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Δηθφλα 6.10: Γηαρξνληθή εμέιημε παξάθηηαο δψλεο Μχξηνπ Ηεξάπεηξαο, απφ ην 1989 έσο ην 2010.

Δηθφλα 6.11. Γηαρξνληθή εμέιημε αθηνγξακκήο παξάθηηαο πεξηνρήο Φεξκψλ Ηεξάπεηξαο, απφ ην 1966 – 2005

Δηθφλα 6.12. Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο ζηελ παξάθηηα δψλε ηεο Παρηά Άκκνπ, Ηεξάπεηξα απφ ην 1960
έσο ην 2010.
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Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θάζε ηνπνζεζίαο ππνινγίζηεθε ν
κέζνο ξπζκφο ππνρψξεζεο αθηνγξακκήο γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν αλαθνξάο, ελψ απφ ηηο
έξεπλεο πεδίνπ θαη ηηο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ βξέζεθαλ νη θχξηεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ
δηάβξσζε (πίλαθαο 6.2).
Πίλαθαο 6.2: Ζ ππνρψξεζε αθηνγξακκήο γηα ηηο 25 επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ.
Σνπνζεζία

Τπνρώξεζε
αθηνγξακκήο (m/έηνο)

Υξνληθή
πεξίνδνο

ρόιηα/Αίηηα

Κηηξνπιαηεία

0

1975-2012

-

Παξαιία ΔΟΣ

0.25
1972-2012

Αζηηθνπνίεζε, ακκνιεςίεο,
ζαιάζζηνο ηνίρνο θαη καξίλα

1995-2012

ηαζεξή ηερλεηή παξαιία

1966-2012

ηαζεξή ηερλεηή παξαιία

Βαζχ

0

Δινχληα

0

Πιάθα

0.08

1966 - 2012

Αζηηθνπνίεζε

θηλίαο

0

1992-2012

-

Καιφ Υσξηφ

0.22
1966-2012

Ακκνιεςίεο απφ ηελ θνίηε
ρεηκάξξνπ, ζαιάζζηνο ηνίρνο

Μίιαηνο

0.35

1995-2012

Αζηηθνπνίεζε, ιηκέλαο

ίζη

0.23

1967-2012

Αζηηθνπνίεζε, ιηκέλαο

Ηεξάπεηξα

0.45 beach)
- East (Sisi
accretion rate 0,12 m/
year.
0.28

1978-2012

Αζηηθνπνίεζε, ιηκέλαο,
ακκνιεςίεο, ζαιάζζηνο ηνίρνο

1960-2012

Ληκέλαο, παξάθηηνο δξφκνο,
πξφβνινη

1987-2012

Δπεκβάζεηο ζηελ θνίηε
ρεηκάξξνπ

1989-2012

Αζηηθνπνίεζε, ιηκέλαο,
ακκνιεςίεο, ζαιάζζηνο ηνίρνο

1996-2012

Αζηηθνπνίεζε, ακκνιεςίεο,
παξάθηηνο δξφκνο

1995-2012

Ληκέλαο, πξφβνινη

1994 - 2012

Θαιάζζηνο ηνίρνο, παξάθηηνο
δξφκνο

1966-2012

Αζηηθνπνίεζε, ιηκέλαο,
παξάθηηνο δξφκνο, πξφβνινη

1966-2012

Θαιάζζηνο ηνίρνο, ηνπηθή
δηάβξσζε

Γξα Λπγηά
ηφκην
Μχξηνο
Φέξκα

0.5
0.45

0.15

Παρεία Άκκνο

0.25

Θφινο

0.08

Μαθξχο γπαιφοΚνπηζνπξάο

0.2

Κάησ Εάθξνο

0.17

Κνπξεκέλνο

0.18

1995-2012

Ληκέλαο, παξάθηηνο δξφκνο

Ξεξφθακπνο

0

1995-2012

-

Άκαηνο

0

2002-2012

-

Μφρινο

0.12

2002-2012

Ληκέλαο

Αγία Φσηηά

0.25

1992-2012

Παξάθηηνο δξφκνο
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εηία

0.32

Παλαγία
Φαλεξσκέλε

1966-2012

Αζηηθνπνίεζε, ιηκέλαο,
ακκνιεςίεο, ζαιάζζηνο ηνίρνο

1995-2010

-

0

6.1.1 Καλνληθνπνίεζε απνηειεζκάησλ
Καζψο βξέζεθε πσο παξαιίεο ηνπ Ν. Λαζηζίνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα δηάβξσζεο
απνθαζίζηεθε λα γίλεη θαλνληθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ην πιάηνο θαη ην κήθνο
ηνπο. Ο ιφγνο είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ κνηίβνπ δηάβξσζεο ζε παξαιίεο πεξηνξηζκέλνπ κήθνπο
(παξαιίεο ηζέπεο) θαη ζε παξαιίεο κεγάινπ κήθνπο (έσο 2.5 km ζηελ πεξίπησζε κειέηεο). Γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ ην κέζν πιάηνο θάζε πεξηνρήο κειέηεο δηαηξέζεθε κε ην αληίζηνηρν κήθνο θαη
ν θαλνληθνπνηεκέλνο ιφγνο αξρηθά ζπζρεηίζηεθε κε ηελ κέζε δηάβξσζε πνπ αληηκεησπίδεη ε
θάζε πεξηνρή, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 6.1.

Μέζνο ξπζκφο ππνρψξεζεο αθηνγξακκήο
(m/yr)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Καλνληθνπνηεκέλν κέζν πιάηνο (κε ην κήθνο)
Γηάγξακκα 6.1: Καλνληθνπνηεκέλνο κέζν πιάηνο, πξνο ην κήθνο θάζε πεξηνρήο κειέηεο σο ηνλ αληίζηνηρν κέζν
ξπζκφ ππνρψξεζεο.

Όπσο είλαη εκθαλείο ζην δηάγξακκα 6.1 ε ππνρψξεζε αθηνγξακκήο είλαη αληίζηξνθνο
αλάινγε ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ πιάηνπο πξνο ην κήθνο, γηα θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο έσο
πεξίπνπ 0.1. Γηα ηηο πέληε πςειφηεξεο (απφ 0.15 έσο 0.5) θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο, νη νπνίεο
αληηζηνηρνχλ ζε ηνπνζεζίεο κηθξνχ κήθνο, ζπγθεθξηκέλα έσο 200 m, παξαηεξνχκε φηη ε
δηάβξσζε είλαη κεδεληθή. πλεπψο, πξνθχπηεη φηη νη παξαιίεο πεξηνξηζκέλνπ πιάηνπο
(παξαιίεο ηζέπεο) είλαη πην ζηαζεξέο απφ ηηο παξαιίεο κεγάινπ κήθνπο, ην νπνίν είλαη
αλακελφκελν.
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ηελ ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ ζεκεξηλνχ
θαη ηνπ ηζηνξηθνχ κήθνπο θαη πιάηνπο ησλ θπζηθψλ ακκσδψλ παξαιηψλ ηνπ Ν. Λαζηζίνπ. Γηα
ην ιφγν απηφ απφ ηηο 25 πεξηνρέο κειέηεο επηιέρζεθαλ νη 19, εμαηξψληαο ηερλεηέο παξαιίεο
(Βαζχ θαη Δινχληα), παξαιίεο πνπ πεξηέρνπλ θξνθάια (πιάθα) θαη παξαιίεο πνπ δελ έρνπλ
επαξθή ηξνθνδνζίαο ηδήκαηνο θαη δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο απφ δηάβξσζε ηνπηθψλ
γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ (Άκαηνο, Μφρινο, θηλίαο, ηφκην). Σν κήθνο θάζε παξαιίαο
ζπζρεηίζηεθε κε ην ζεκεξηλφ θαη κε ην ηζηνξηθφ (απφ ην 1960 έσο ην 1995, αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή) θαλνληθνπνηεκέλν πιάηνο (σο πξνο ην κήθνο), ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ν ζεκεξηλφο θαη
ν ηζηνξηθφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ κήθνπο θαη πιάηνπο ησλ ακκσδψλ παξαιηψλ ηνπ λνκνχ.
Αξρηθά ζρεδηάζηεθε κήθνο σο πξνο ην ζεκεξηλφ θαλνληθνπνηεκέλν πιάηνο (πξνο ην κήθνο)
φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 6.2.

Γηάγξακκα 6.2: Μήθνο παξαιίαο σο πξνο ην θαλνληθνπνηεκέλν (πξνο ην κήθνο) κέζν πιάηνο ηνπο.

Όπσο είλαη εκθαλέο ε ζρέζε κεηαμχ κήθνπο θαη θαλνληθνπνηεκέλνπ πιάηνπο (πξνο ην
κήθνο) δελ είλαη γξακκηθή αιιά είλαη κνλψλπκν ηεο κνξθήο y=axc, ηα δεδνκέλα ζρεδηάζηεθαλ
ζε ινγαξηζκηθφ - ινγαξηζκηθφ (log-log), κε βάζε ην 10, δηάγξακκα (Γηάγξακκα 6.3).
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Γηάγξακκα 6.3: Καλνληθνπνηεκέλν κήθνο (πξνο κέγηζην) παξαιίαο σο πξνο ην θαλνληθνπνηεκέλν (πξνο ην κήθνο)
κέζν πιάηνο ηνπο.

Όπσο είλαη εκθαλέο απφ ην δηάγξακκα 6.3 ππάξρεη θαιφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ κήθνπο
θαη θαλνληθνπνηεκέλνπ πιάηνπο (πξνο κήθνο) παξαιηψλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε
κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ζρεδηάδνληαο ηελ επζεία ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ
(εθζεηηθή), ν ζπζρεηηζκφο βξέζεθε πσο είλαη πνιχ θαιφο, κε ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο R² =
0.9725. Καζψο ππάξρεη πνιχ θαιφο ζπζρεηηζκφο, αλαδεηήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κήθνπο
θαη ηνπ πιάηνπο ησλ ακκσδψλ θπζηθψλ παξαιηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ. Βξέζεθε πσο ζηαηηζηηθά
ε ζρέζε πνπ ηζρχεη δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε:
y=23.47x-0.05 (6.1)
φπνπ y ην πιάηνο ηεο παξαιίαο θαη x ην κήθνο ηνπο.
πλεπψο, ζηαηηζηηθά κηιψληαο, νη κηθξέο (παξαιίεο ηζέπεο) ζε κήθνο παξαιίεο ηνπ
λνκνχ ηείλνπλ λα έρνπλ κέζν πιάηνο πεξίπνπ 19 m ελψ νη κεγάιεο ζε κήθνο παξαιίεο ηείλνπλ
λα έρνπλ κέζν πιάηνο πεξίπνπ 16 m. Αο ζεκεησζεί πσο φζν απμάλεηαη ην κήθνο ηφζν
απμάλεηαη θαη ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ κέζνπ πιάηνπο. Άξα ζηαηηζηηθά ην κέζν πιάηνο ησλ
παξαιηψλ ηνπ λνκνχ θπκαίλεηαη ζε πνιχ κηθξφ εχξνο, απφ πεξίπνπ 16 έσο 19 m, ελψ φζν
κηθξαίλεη ην κήθνο ηεο παξαιίαο ηφζν απμάλεη ην κέζν πιάηνο ηνπο.
ηελ ζπλέρεηα γηα λα βξεζεί πνηα ήηαλ ηζηνξηθά ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κήθνπο κε ην κέζν
πιάηνπο ησλ παξαιηψλ ηνπ Ν. Λαζηζίνπ ηα δεδνκέλα μαλαζρεδηάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην
ηζηνξηθφ κέζν πιάηνο ησλ παξαιηψλ, ην νπνίν αλάινγα κε ηελ παξαιία έρεη πεξίνδν αλαθνξάο
απφ ην 1960 έσο ην 1995. Γηα ην ιφγν απηφ ην κήθνο θάζε παξαιίαο ζπζρεηίζηεθε κε ην
ηζηνξηθφ θαλνληθνπνηεκέλν πιάηνο (σο πξνο ην κήθνο), θαη νκνίσο θαζψο ε ζρέζε δελ
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βξέζεθε γξακκηθή αιιά ηεο κνξθήο y=axc, ηα δεδνκέλα ζρεδηάζηεθαλ ζε ινγαξηζκηθφ ινγαξηζκηθφ (log-log) δηάγξακκα (Γηάγξακκα 6.4).

Γηάγξακκα 6.4: Μήθνο παξαιίαο σο πξνο ην θαλνληθνπνηεκέλν (πξνο ην κήθνο) ηζηνξηθφ πιάηνο ηνπο.

Όπσο είλαη εκθαλέο απφ ην δηάγξακκα 6.3 ππάξρεη θαη πάιη θαιφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ
κήθνπο θαη θαλνληθνπνηεκέλνπ πιάηνπο (πξνο κήθνο) παξαιηψλ. πγθεθξηκέλα, ν
ζπζρεηηζκφο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθε πσο είλαη
πνιχ θαιφο, κε ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο R² = 0.9792. H ζρέζε κεηαμχ ηνπ κήθνπο θαη ηνπ
ηζηνξηθνχ κέζνπ πιάηνπο ησλ ακκσδψλ θπζηθψλ παξαιηψλ βξέζεθε πσο δίλεηαη απφ ηελ
εμίζσζε:
y=18.276x0.02 (6.2)
φπνπ y ην πιάηνο ηεο παξαιίαο θαη x ην κήθνο ηνπο.
πλεπψο, ζηαηηζηηθά κηιψληαο, νη κηθξέο (παξαιίεο ηζέπεο) ζε κήθνο παξαιίεο ηνπ
λνκνχ έηεηλαλ λα έρνπλ κέζν πιάηνο πεξίπνπ 20 m ελψ νη κεγάιεο ζε κήθνο παξαιίεο έηεηλαλ
λα έρνπλ κέζν πιάηνο πεξίπνπ 21 m. Άξα ζηαηηζηηθά ην κέζν πιάηνο ησλ ακκσδψλ παξαιηψλ
ηνπ λνκνχ θπκαίλνληαλ ζε πνιχ κηθξφ εχξνο, απφ 20 έσο 21 m, ελψ ην κέζν πιάηνο ησλ
παξαιίσλ απμάλνληαλ φζν απμάλνληαλ ην κήθνο ηνπο.
6.1.1 πκπεξάζκαηα
πλεπψο, ην πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη θπζηθέο ακκψδεηο παξαιίεο ηνπ λνκνχ,
ζηηο νπνίεο έρεη ππάξμεη αλζξσπνγελείο παξέκβαζε, παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πνιχ κηθξφ κέζν
πιάηνο, ην νπνίν ζήκεξα είλαη πεξίπνπ 19 m γηα παξαιίεο κηθξνχ κήθνπο (παξαιίεο ηζέπεο)
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ελψ νη κεγάιεο ζε κήθνο παξαιίεο ηείλνπλ λα έρνπλ κηθξφηεξν κέζν πιάηνο, πεξίπνπ 16 m
(εμίζσζε 6.1). Να ζεκεησζεί φηη φζν απμάλεη ην κήθνο ησλ παξαιηψλ ηφζν απμάλεη ην εχξνο
ησλ ηηκψλ ηνπ κέζνπ πιάηνπο ηνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 6.2. Σν γεγνλφο απηφ
κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ζε αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο θαζψο ζε πνιιέο απφ απηέο
επεκβάζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε ηνπηθή δηάβξσζε θαη εμαθάληζε ηκεκάησλ ηεο παξαιίαο
(πιάηνο 0 m) ελψ ζε άιια θνκκάηηα έρεη ππάξμεη κε θπζηθή ηνπηθή πξφζρσζε πνπ έρεη
νδεγήζεη ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιάηνπο ζηα ηκήκαηα απηά.
Όζν αλαθνξά ην ηζηνξηθφ κέζν πιάηνο ησλ παξαιηψλ παξαηεξνχκε παξνπζηάδνπλ
ζρεηηθά παξφκνην κέζν πιάηνο, πεξίπνπ 20 m γηα παξαιίεο κηθξνχ κήθνπο (παξαιίεο ηζέπεο)
ελψ αληηζέησο νη κεγάιεο ζε κήθνο παξαιίεο έηεηλαλ λα έρνπλ κεγαιχηεξν κέζν πιάηνο, ην
νπνίν έθηαλε ηα πεξίπνπ 21 m (εμίζσζε 6.2). πλεπψο, ζπγθξίλνληαο ην ηζηνξηθφ κε ην
ζεκεξηλφ κέζν πιάηνο θπζηθψλ παξαιηψλ ηνπ λνκνχ, ησλ νπνίσλ ε παξάθηηα δψλε έρεη
ππνζηεί αλζξσπνγελείο παξέκβαζε, παξαηεξνχκε φηη νη κηθξέο ζε κήθνο παξαιίεο δελ έρνπλ
ππνρσξήζεη ζεκαληηθά (1 m κέζε ππνρψξεζε) θαη ηα κέζν πιάηνο ηνπο παξακέλεη ζρεηηθά
ζηαζεξφ. Αληηζέησο, νη κεγαιχηεξεο ζε κήθνο παξαιίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζην ηζηνξηθφ θαη ζεκεξηλφ κέζν πιάηνο ηνπο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (πεξίνδν αλαθνξά κεηαμχ 1960 θαη 1995) νη κεγάινπ κήθνπο παξαιίεο
(έσο πεξίπνπ 2.5 km) έρνπλ ππνρσξήζεη, ζηαηηζηηθά, θαηά πεξίπνπ 5 m ή έρνπλ ράζεη πεξίπνπ
ην 30 % ηνπ κέζνπ πιάηνπο ηνπο.
πλεπψο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πιάηνο κηαο παξαιίαο ηφζν πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο έρεη λα επεξεαζηεί απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο θαη ηφζν πην επηξξεπείο είλαη
ζηελ δηάβξσζε.
6.2Αμηνιόγεζε ηεο πγείαο παξάθηησλ θπςειώλ/παξαιηώλ
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλαγλσξίζηεθε φηη ε παξάθηηα δψλε ηεο Διιάδαο
δέρεηαη ζεκαληηθέο αλζξσπνγελείο πηέζεηο νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε
ηεο, ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη πηέζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ έληνλε αζηηθνπνίεζε, ηηο
επεκβάζεηο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο, ηελ έιιεηςε Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξάθηηαο
Εψλεο (ΟΓΠΕ) αιιά ζε ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη ζε θαθέο πξαθηηθέο. Οη παξαπάλσ ιφγνη
νδήγεζαλ θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Ν. Λαζηζίνπ, αιιά κέρξη
ζηηγκήο δελ ππάξρεη επηζηεκνληθή κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πγείαο θαη ηνπ βαζκνχ
ππνβάζκηζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο. πλεπψο, ρξεζηκνπνηψληαο σο πεξίπησζε κειέηεο
δεκηνπξγήζεθαλ νη πγείαο ησλ παξάθηησλ θπςειψλ/παξαιηψλ ηνπ Ν. Λαζηζίνπ, νη νπνίνη
βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε φιε ηελ παξάθηηα δψλε ηεο Διιάδαο αιιά θαη άιισλ πεξηνρψλ κε
παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξάθηηα δψλε ρσξίζηεθε ζηα βαζηθά
ζπζηαηηθά πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, δειαδή ζηηο παξάθηηεο θπςέιεο θαη ζηηο
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παξαιίεο πνπ απηέο θηινμελνχλ. ηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ
επηζήκαλζε ησλ ζσζηψλ πξαθηηθψλ δεκηνπξγήζεθε ν νδεγφο αμηνιφγεζεο παξάθηηαο
θπςέιεο/παξαιίαο κέζσ ησλ δεηθηψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ. Αλαιπηηθά νδεγφο αμηνιφγεζεο παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο παξνπζηάδεηαη ζην
Παξάξηεκα Η.
6.2.1 Βηώζηκε Αλάπηπμε παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο
Οη δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο θπςέιεο θαη παξαιηψλ εθαξκφζηεθαλ ζε
πεξίπησζε κειέηεο ζηηο 25 επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ν. Λαζηζίνπ, ε βησζηκφηεηα ησλ νπνίσλ
βξέζεθε λα είλαη ρακειή. Με ηελ εθαξκνγή ηνπο αλαδείρζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη ε δηαβξσκέλε παξαιία αιιά θαη ε αζηηθνπνηεκέλε θαη νρπξσκέλε παξάθηηα
δψλε. Δπηπξνζζέησο, ε εθαξκνγή ηεο ηφληζε ζσζηέο πξαθηηθέο νη νπνίεο κπνξεί λα
βειηηψζνπλ ηελ κειινληηθή βησζηκφηεηα ηεο παξάθηηαο δψλεο/παξαιίαο. πλνςίδνληαο, ε
εθαξκνγή ησλ δεηθηψλ βηψζηκεο αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο θπςέιεο θαη παξαιηψλ βξέζεθε λα
είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη παξάθηηεο θνηλφηεηεο θαη αξρέο λα
αλαγλσξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ παξάθηησλ δσλψλ/παξαιίσλ ηνπο θαη λα βξνπλ ηξφπνπο λα
βειηηψζνπλ ηελ πγεία ηνπο.
Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κεηαμχ ησλ 96 δεηθηψλ πνπ αλάπηπμε ε
Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (CSD) δελ βξίζθνληαη δείθηεο πνπ
αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο θπςέιεο θαη ησλ παξαιηψλ
(Φσηείλεο et al., 2012). πλεπψο, πξνηείλεηαη, ιφγσ ησλ πηέζεσλ απφ ηελ ππέξκεηξε αλάπηπμε
πνπ δέρνληαη νη παξάθηηεο θπςέιεο θαη παξαιίεο θαζψο θαη ηα πνιπζχλζεηα νηθνζπζηήκαηα ηα
νπνία απηέο θηινμελνχλ (Ray, 1991) λα δηεπξπλζνχλ νη Γείθηεο Βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο
Δπηηξνπήο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (CSD) θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη Γείθηεο Τγείαο
Παξάθηηαο Κπςέιεο/Παξαιηψλ. Με ηελ ρξήζε ησλ δεηθηψλ απηψλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε
πγείαο ηεο παξάιηαο θπςέιεο/παξαιίαο φζν θαη ε βηψζηκε ηεο αλάπηπμε. Οη παξαπάλσ δείθηεο
κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο (environmental) δείθηεο ηεο Δπηηξνπήο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ζηελ ελφηεηα Χθεαλνί, ζάιαζζεο θαη αθηέο
(Oceans, Seas and Coasts) θαη ζηελ ππνελφηεηα πνπ αθνξά ηελ παξάθηηα δψλε (Coastal Zone)
(United Nations, 2007). Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ δεηθηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη εθηφο ηνπ φηη
επηηπγράλεηαη ε άκεζε αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ππάξρεη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα, αλ
ζπιιερζνχλ δεδνκέλα γηα ηηο παξάθηηεο θπςέιεο/παξαιίεο κηαο πεξηνρήο ή θαη ρψξαο λα
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο φζν θαη
λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ βηψζηκε ηεο αλάπηπμε ζην κέιινλ.

118

6.3 Καηαλόεζε θαη βηώζηκε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλαγλσξίζηεθε ην πξφβιεκα δηάβξσζεο ησλ
Διιεληθψλ αθηνγξακκψλ, εθαξκφζηεθαλ πξσηφηππνη κέζνδνη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ξπζκψλ
ππνρψξεζεο θαη βξέζεθαλ θαη νη θχξηεο αηηίεο δηάβξσζεο. Δπηπξνζζέησο, κεηά απφ
πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθησξ κε νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
παξάθηηα δψλε βξέζεθε πσο ν βαζκφο επίγλσζεο ησλ παξάθηησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ
επηπηψζεσλ πνπ επηθέξνπλ ζηελ παξάθηηα δψλε αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο είλαη κηθξφο. Καζψο
πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε θαη δπλαηφηεηαο θαηαλφεζεο θαη βηψζηκεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηάβξσζεο, δελ ππάξρνπλ θνκκάηη ηεο δηαηξηβήο
εζηηάζηεθε ζηνλ ζθνπφ απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην πιαίζην εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
(ΔΦΚΜ, 2011) ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αμηνιφγεζε ηνλ βαζκφ επίγλσζεο, φζνλ αλαθνξά ηελ
παξάθηηα

δηάβξσζε

ηεζζάξσλ

δηαθνξεηηθψλ

νκάδσλ

πνπ

αιιειεπηδξνχλ

θαη

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξάθηηα δψλε. πγθεθξηκέλα, εξσηήζεθαλ α) κέιε ηνπηθψλ
παξάθηησλ θνηλνηήησλ, β) ηνπηθέο αηξεηέο αξρέο, γ) άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηελ παξάθηηα,
φπσο μελνδφρνη, καγαδάηνξεο θιπ θαη δ) νη αξκφδηνη κεραληθνί ηνπηθψλ δεκνηηθψλ
δηακεξηζκάησλ.
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν πνπ αλάπηπμε ν Synolakis
and Okal (2005) θαη αθνξά ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε παιηξξντθά θχκαηα
απφ απηφπηεο κάξηπξεο (Synolakis and Okal, 2005). πγθεθξηκέλα, κέιε απφ ηηο παξαπάλσ
νκάδεο εξσηήζεθαλ, απηνπξφζσπνο ή θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κέζσ ηειεθψλνπ, ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη ηειενκνηφηππνπ (fax), ψζηε λα αμηνινγεζεί ε γλψζε ηνπο ζηα
παξαθάησ ζέκαηα:
- Δμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο παξάθηηαο κεραληθήο (ηη νλνκάδνπκε χςνο, κήθνο θαη
πεξίνδν θχκαηνο, ηη γλσξίδεηαη γηα ηα ξεχκαηα, ηελ ηδεκαηνκεηαθνξά θαη γηα ην επνρηαθφ
πξνθίι παξαιίαο)
- Ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ επάισησλ ζε δηάβξσζε πεξηνρψλ (δηαβξσκέλεο αθηέο, ελεξγή
δηάβξσζε, πηζαλή δηάβξσζε ζην άκεζν κέιινλ ιφγσ πξφζθαησλ αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ
φπσο ιηκάληα, παξάθηηνη δξφκνη, ακκνιεςίεο θαη θξάγκαηα)
- Τθηζηάκελεο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο (θακηά αληηκεηψπηζε, βαξηέο
θαηαζθεπέο φπσο πξφβνινη θαη θπκαηνζξαχζηεο , ζσξάθηζε αθηνγξακκήο κε ζαιάζζηνο
ηνίρνπο, θαη ήπηεο ιχζεηο φπσο αλαπιήξσζε αθηνγξακκήο θαη ηερλεηνί χθαινη).
Καηφπηλ νη απαληήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ θαη απνηειέζκαηα γηα ηελ γλψζε θαη
δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη βηψζηκεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηάβξσζεο
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εμήρζεζαλ. Απφ ηνπο 9 δήκνπο/θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα πνπ εξσηήζεθαλ, απάληεζαλ ηα 7. Ζ
ζπλνιηθή γλψζε θαη σξηκφηεηα γηα ηελ βηψζηκε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, βξέζεθε λα
είλαη ρακειή, θάηη ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ ππφινηπε Διιάδα. ε ζρέζε
κε ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο βξέζεθε φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ παξάθηησλ θνηλνηήησλ θαη
ηνπηθψλ αξρψλ, ην 50% ησλ εκπιεθφκελνη κε ηελ παξάθηηα θαη ην 90 % αξκφδησλ κεραληθψλ
ησλ ηνπηθψλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ήηαλ ε εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
παξάθηηαο κεραληθήο. Αο ζεκεησζεί πσο κφλν νη αξκφδηνη κεραληθνί ησλ ηνπηθψλ δεκνηηθψλ
δηακεξηζκάησλ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ην επνρηαθφ πξνθίι παξαιίαο, ηελ ηδεκαηνκεηαθνξά
(πεγέο/θαηαβφζξεοο ηδήκαηνο) θαη κπνξνχζε κε επθνιία λα εληνπίζεη επάισηεο αθηέο ζε
δηάβξσζε. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη παξάθηηεο θνηλφηεηεο θαη νη ηνπηθέο αξρέο ήηαλ ζε
ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ επάισηεο πεξηνρέο κφλν φηαλ ε δηάβξσζε είρε πξνρσξήζεη ζεκαληηθά
θαη απεηινχζε ηδηνθηεζίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηελ παξάθηηα
δψλε κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ επάισηεο πεξηνρέο πην εχθνια, αθνχ κεησκέλν ην πιάηνο
παξαιίαο έρεη άκεζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο.
Σέινο, φινη νη εξσηψληεο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κφλν κε ζθιεξέο ιχζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο, ελψ ην κνηίβν ζθέςεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ήηαλ φηη ε δηάβξσζε
δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κφλν κε βαξηέο θαηαζθεπέο. Όηαλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ
ιχζεηο, φπσο ε αλαπιήξσζε παξαιίαο, ήξζε εηο γλψζε ηνπο, κφλν νη άκεζα εκπιεθφκελνη
εμέθξαζαλ ζεηηθέο γλψκεο. Δπηπξνζζέησο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη αξρέο ήηαλ απνθιεηζηηθά
ππέξ ησλ βαξηψλ θαηαζθεπψλ θαη ε αληίιεςή πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ φηη φζν κεγαιχηεξε θαη
πνην νξαηή ε θαηαζθεπή ηφζν απνδνηηθφηεξε είλαη. Οη αξκφδηνη κεραληθνί (κέζε ειηθία
πεξίπνπ 40 εηψλ) πξφηεηλα κφλν βαξηέο θαηαζθεπέο, θαζψο ν θχξηνο ηζρπξηζκφο ήηαλ φηη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ άθνπζαλ πνηέ γηα ήπηεο ιχζεηο θαη ζπλεπψο δελ ηηο
γλψξηδαλ.
πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξήζεθε φηη ε γλψζε θαη σξηκφηεηα αληηκεηψπηζεο ηεο
παξάθηηαο δηάβξσζεο, ηφζν ησλ ηνπηθψλ παξάθηησλ θνηλνηήησλ θαη αξρψλ, φζν θαη ησλ
άκεζα εκπιεθφκελσλ θαη ησλ αξκφδησλ κεραληθψλ ήηαλ ρακειή, θαη φηαλ ε δηάβξσζε
απεηινχζε αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο, ε ζπλήζεο πξαθηηθή ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηεο κε βαξηέο
θαηαζθεπέο, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα άιισζηε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη
θακία απφ ηηο 18 σθεαλνγξαθηθέο θαη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
αμηνινγήζεθαλ (Παξάξηεκα ΗΗ) θαη αθνξνχζαλ ηνλ λνκφ Λαζηζίνπ, δελ εμέηαζε ήπηεο ιχζεηο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο. Σνπλαληίνλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνηάζεθαλ βαξηέο
θαηαζθεπέο, ε κεραληθή ησλ νπνίσλ δελ βαζίζηεθε ζε πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο θπκάησλ θαη
ξεπκάησλ ή άιια πξσηνγελή δεδνκέλα. πλνςίδνληαο, ε ρακειή γλψζε θαη σξηκφηεηα
αληηκεηψπηζεο ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ λνκφ Λαζηζίνπ
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αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ελψ βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε πιήξεο
έιιεηςε ΟΓΠΕ.
6.4 Υάξηεο επηθηλδπλόηεηαο δηάβξσζεο
Γεδνκέλνπ φηη νη ηνπηθέο αξρέο θαη παξάθηηεο θνηλφηεηεο ηνπ πξψελ λνκνχ Λαζηζίνπ
δελ ήηαλ ψξηκεο θαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ επάισηεο πεξηνρέο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ
αμηνιφγεζε ηεο καθξνρξφληαο εμέιημεο ησλ 25 επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ράξηε επηθηλδπλφηεηαο παξάθηηαο δηάβξσζεο
(εηθφλα 5.13). Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ράξηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δηαρξνληθήο
εμέιημεο αθηνγξακκήο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο ζε δηάβξσζε κηαο παξαιίαο έσο θαη κηα νιφθιεξεο παξάθηηαο
δψλεο. Χο πεξίπησζε κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν λνκφο Λαζηζίνπ ψζηε λα βξεζνχλ λα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα ψζηε λα βειηησζεί ε
σξηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε αληηκεηψπηζε ηνπο.
Γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ε ππνρψξεζε αθηνγξακκήο
ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, ηελ πςειή (>0.25 m/έηνο ), ηε κέζε

(0.15 έσο

0.25m/έηνο), ηε ρακειή (0.05-0.15 m/έηνο) θαη ηηο ζηαζεξέο αθηνγξακκέο (~0 m/έηνο).
Υξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) - Geographic Information
Systems (GIS) θαη ζπγθεθξηκέλα ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ArcGIS (ESRI, 2011), θαη
εηζάγνληαο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο σο δεδνκέλα δεκηνπξγήζεθε ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο
παξάθηηαο δηάβξσζεο (εηθφλα 5.13). Απηφο απεηθνλίδεη, ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πγεία
ηεο αθηνγξακκήο κε ηδηαίηεξε ζαθήλεηα θαη εληνπίδεη ηηο επάισηεο ζε δηάβξσζε πεξηνρέο. Ζ
θαηαζθεπή ηνπ ράξηε είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνπο θεληξηθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, ηνπο
θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαζψο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπλ ην
πξφβιεκα, λα αλαδεηρηνχλ νη πην επάισηεο πεξηνρέο θαη λα βειηησζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ε
σξηκφηεηα ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο.
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Δηθφλα 6.13: Υάξηεο επηθηλδπλφηεηαο παξάθηηαο δηάβξσζεο γηα ηνλ Ννκφ Λαζηζίνπ.

χκθσλα κε ην ράξηε επηθηλδπλφηεηαο δηάβξσζεο, ην 40% ησλ εμεηαζκέλσλ παξαιίσλ
αληηκεησπίδνπλ εθηεηακέλα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο (> 0.25 m/έηνο), ελψ ηκήκαηα απφ ηηο
πεξηνρέο/παξαιίεο απηέο έρνπλ ήδε εμαθαληζηεί. Σν 20% αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα
δηάβξσζεο (0.15 έσο 0.25 m/έηνο) θαη αλ ην πξφβιεκα δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα ή ζην εγγχο
κέιινλ, νη πεξηνρέο/παξαιίεο απηέο κπνξεί λα εμαθαληζηνχλ. Σέινο, ην 12% ησλ ππφ κειέηε
πεξηνρψλ παξνπζηάδνπλ ρακειά πνζνζηά παξάθηηαο ππνρψξεζεο (0.05-0.15 m/έηνο) θαη κφιηο
ην 28% είλαη παξακέλνπλ ζηαζεξά (~ 0 m/έηνο).
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7. Πεξίπησζε κειέηεο: Ζ παξαιία ηεο Βάξθηδαο
Ζ παξαιία ηεο Βάξθηδαο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο Διιεληθήο
παξαιίαο, θαζψο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή, κε πεξηνξηζκέλν κήθνο θαη πιάηνο, ελεξγή
δηάβξσζε, έληνλε αζηηθνπνίεζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη ηεο παξαιίαο θαη ρσξίο θακία
κνξθή δηαρείξηζεο ηεο.
7.1 ρεηηθά πεξηνρήο κειέηεο
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδήηεζε παξαιίσλ νη νπνίεο
αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα δηάβξσζεο, θπξίσο απφ αλζξσπνγελείο παξάγνληεο (παξάθηηεο
θαηαζθεπέο, ακκνιεςίεο, δηεπζεηήζεηο θαη ακκνιεςίεο απφ θνίηεο πνηακψλ, βπζνθνξήζεηο
θιπ) αιιά θαη απφ θπζηθνχο παξάγνληεο παξάθηηαο δηάβξσζεο (αλέκνπο, ζχειιεο, παξάθηηα
ξεχκαηα θαη άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θιπ) ή απφ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν. Μεηά απφ
αλαδήηεζε, απνθαζίζηεθε λα εμεηαζηεί ελδειερψο ε παξαιία ηεο Βάξθηδαο (εηθφλα 7.1). Ζ
παξάθηηα θπςέιε ηεο Βάξθηδαο θηινμελεί πξνζρσζηγελή αθηή κήθνπο ιίγν παξαπάλσ απφ 1
km, ε νπνία βξίζθεηαη ππφ δηάβξσζε, ζχκθσλα θαη κε ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ, ελψ δπηηθά ηεο
πεξίπνπ 200 m αθηνγξακκήο έρνπλ νρπξσζεί κε έλαλ ζαιάζζην ηνίρν θαη κε νγθφιηζνπο
κπξνζηά απφ απηψλ, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν ιηκέλαο ηεο Βάξθηδαο. Σέινο, ε
ππφινηπε αθηή είλαη βξαρψδεο θαη είλαη ειάρηζηα ηξνπνπνηεκέλε, κε εμαίξεζε έλα ηκήκα
λφηηα ηνπ ιηκέλα ην νπνίν είλαη νρπξσκέλν κε νγθφιηζνπο.

Δηθφλα 7.1: Ζ πεξηνρή κειέηεο ζην ράξηε.

Ζ επηινγή ηεο σο πεξίπησζε κειέηεο βαζίζηεθε ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο:


Βξίζθεηαη θνληά ζηελ έδξα ηνπ ηδξχκαηνο (πεξίπνπ 20km) θαη είλαη θαηάιιειε γηα
ηνπνζέηεζε εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο (λαπηηθφ ξαληάξ) θαζψο ζε απηήλ
βξίζθεηαη ν Ναπηηθφο Όκηινο Βάξεο – Βάξθηδαο, ν νπνίνο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα
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παξαρσξήζεη κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη βαζηθέο ππνδνκέο (ζηεγαζκέλν ρψξν,
παξνρή ξεχκαηνο) γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ.


Έρεη λφηην πξνζαλαηνιηζκφ (εηθφλα 7.1 θαη 7.2) θαη ζπλεπψο δέρεηαη κεγάια χςε θχκαηνο
ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ κνξθνδπλακηθή ηεο.



Ζ παξάθηηα θπςέιε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε παξαιία είλαη ζχλζεηε θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί
ζεκαληηθά, θπξίσο απφ αλζξψπηλνπο παξάγνληεο. Απνηειείηαη απφ δηάθνξα πδαηνξέκαηα,
ηα νπνία ζην παξειζφλ ελδερνκέλσο λα είραλ θαη ζπλερή ξνή (πνηάκηα), ελψ ζήκεξα ε
ξνή ηνπο θαη ηα θεξηά πιηθά ηα νπνία απηά κεηαθέξνπλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Δπίζεο,
έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θνληά ζηελ παξαιία παξάθηηνη δξφκνη φπσο θαη έλαο ηνίρνο ν
νπνίνο δηρνηνκεί ηελ παξαιία (εηθφλα 6.2).



Υξεζηκνπνηψληαο ηζηνξηθέο αεξνθσηνγξαθίεο νη νπνίεο μεθηλάλ απφ ην 1939 θαη
πξφζθαηεο δνξπθνξηθέο εηθφλεο θαη βξέζεθε φηη ε παξαιία έρεη ππνζηεί δηάβξσζε θαη ε
πγεία ηεο έρεη ππνβαζκηζηεί ζην δηάζηεκα απηφ.

Δηθφλα 7.2: Παξάθηηα ππνρψξεζε (θαλαβήο, 2013) ρξεζηκνπνηψληαο 6 ηζηνξηθέο αεξνθσηνγξαθίεο (1935,
1945, 1960, 1969, 1979 θαη 1988) θαη δχν δνξπθνξηθέο εηθφλεο (2002 θαη 2011) νη νπνίεο επεμεξγάζηεθαλ ζην
ινγηζκηθφ πξφγξακκα ArcGIS (ESRI, 2011).

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, ζε ζπλδπαζκφ κε αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο (νηθίεο θαη
θαηαζηήκαηα θνληά ζηελ παξάιηα, φπσο θαη έλαο ιηκέλαο) έρνπλ νδεγήζεη ζηελ δηάβξσζε ηεο
παξαιίαο (εηθφλα 7.2). Γηα λα κειεηεζεί ε βξαρππξφζεζκε γεσδπλακηθή πξνζαξκνγή ηεο
παξαιίαο ζε θπκαηηθά γεγνλφηα, ην πξνθίι ηεο θαηαγξάθεθε κε κεζφδνπο γηα ηελ ιήςε
ηνκψλ απφ παξαιίεο (shore-normal techniques), θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε κέζνδνο ηνπ νξίδνληα
θαη ηνπ ζενδφιηρνπ θαη κε κεζφδνπο γηα ηελ απνηχπσζε επηθαλεηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε
κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.
Σέινο, ην θπκαηηθφ θαζεζηψο θαη ηα ξεχκαηα ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο κεηξήζεθαλ κε δχν
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δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα, κε ην ζχζηεκα WaveX ηεο Ννξβεγηθήο εηαηξίαο Miros ην νπνίν
θάλεη ρξήζε ελφο λαπηηθνχ ξαληάξ θαη κε ηνλ θπκαηνκεηξεηή AWAC ηεο Ννξβεγηθήο
εηαηξίαο Nortek.
7.2 Μέηξεζε κνξθνδπλακηθώλ παξακέηξσλ
7.2.1 Κιαζζηθέο κέζνδνη γηα ηελ θαηαγξαθή πξνθίι θαη θνθθνκεηξίαο
ηελ παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη γηα ηελ θαηαγξαθή πξνθίι
παξαιηψλ (shore-normal techniques) ζε πιεζψξα παξαιίσλ αλά ηελ Κξήηε, θπξίσο ζε
παξαιίεο ηνπ λνκνχ Υαληψλ θαη Λαζηζίνπ. Ζ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ
κεηαθέξζεθε ζηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο φπνπ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ νξίδνληα θαη ε
κέζνδνο ηνπ ζενδφιηρνπ. πλνιηθά, 5 έξεπλεο πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ παξαιία ηεο
Βάξθηδαο γηα ην δηάζηεκα 21 Φεβξνπαξίνπ 2012 έσο θαη ηεο 18 Φεβξνπαξίνπ 2013. Καηά ηελ
δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ κεηξήζεθαλ, κέζσ ηεο ρξήζεο έμη αληηπξνζσπεπηηθψλ ηνκψλ (A έσο
F), ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαιίαο κε ηελ κέζνδν ηνπ νξίδνληα θαη κε ηελ
κέζνδν ηνπ ζενδφιηρνπ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία ηδήκαηνο γηα ηελ θνθθνκεηξηθή
αλάιπζε (εηθφλα 7.3).

Δηθφλα 7.3: Οη έμη αληηπξνζσπεπηηθέο ηνκέο ζηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο, νη νπνίεο κειεηήζεθαλ ζην δηάζηεκα 21
Φεβξνπαξίνπ 2012 έσο θαη ηεο 18 Φεβξνπαξίνπ 2013

Δθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ηνπ νξίδνληα θπξίσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνία θξίλνληαη
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά, θαζψο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ειάρηζην θφζηνο είλαη
δπλαηή ε ιήςε ηνκψλ απφ ην μεξφ φζν θαη απφ ην ζαιάζζην ηκήκα παξαιηψλ, κε ζρεηηθά
ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα θαηαγξάθεθαλ επνρηαθά πξνθίι απφ ηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο
(πίλαθαο 7.1, δηάγξακκα 7.1).
Πίλαθαο 7.1: Απνηειέζκαηα ηνκήο Δ, εκεξνκελία ιήςεο ηνκήο 17/12/2012
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Γηάγξακκα 7.1: Γξαθηθή απεηθφληζε απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 17/12/2012
ζηελ ηνκή Δ.

ηελ ζπλέρεηα ζπγθξίζεθαλ ηα επνρηαθά πξνθίι κεηαμχ ηνπο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
ζχγθξηζε ησλ ρεηκεξηλψλ πξνθίι ηνπ 2012 (21 Φεβξνπαξίνπ) κε απηά ηνπ 2013 (18
Φεβξνπαξίνπ). Ζ ζχγθξηζε απηψλ ησλ πξνθίι, παξφιν πνπ αλαθέξνληαη ζε εκεξνκελίεο ζηηο
νπνίεο δελ έρεη ηειεηψζεη ν θπκαηηθφο ρεηκψλαο, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εμέιημε ηεο παξαιίαο (δηάγξακκα 6.2). πγθεθξηκέλα, ζην δηάζηεκα αλαθνξάο παξαηεξείηαη
κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο παξαιία θαη δηάβξσζε ηεο παξαιίαο, κε κέζε ππνρψξεζε αθηνγξακκήο
θαηά πεξίπνπ 3 m (δηάγξακκα 7.2). Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο
παξαιίαο έρεη ππνζηεί ηελ κεγαιχηεξε δηάβξσζε ελψ ην δπηηθφ παξακέλεη ζρεηηθά πην
ζηαζεξφ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη πηζαλψο ε ζηεξενκεηαθνξά έρεη θαηεχζπλζε απφ ηα
αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά.
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Γηάγξακκα 7.2: χγθξηζε ησλ ρεηκεξηλψλ πξνθίι ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 κε
απηά πνπ πάξζεθαλ ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013.

Δπηπξνζζέησο,

παξάιιεια

κε

ηηο

κεηξήζεηο

ησλ

πξνθίι

ηεο

παξαιίαο

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζπιινγή ηδήκαηνο απφ ηελ παξαιία, ε θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ηνπ
νπνίνπ παξείρε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη ε θνθθνκεηξία ζην δπηηθφ
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θνκκάηη ηεο παξαιίαο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ αλαηνιηθνχ
(δηάγξακκα 7.3). Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη μαλά φηη πηζαλψο ε ζηεξενκεηαθνξά έρεη
θαηεχζπλζε απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά. Δπίζεο βξέζεθε, φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε
θνθθνκεηξία ηνπ μεξνχ ηκήκαηνο ηεο παξαιίαο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ππνζαιάζζηνπ,
γεγνλφο ην νπνίν είλαη αλακελφκελν.
Σέινο, ε κέζε θνθθνκεηξία ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο παξαιίαο είλαη πεξίπνπ 0.6
mm ε νπνία κεηψλεηαη ζηαδηαθά φζν απμάλεηαη ην βάζνο θαη ζηαζεξνπνηείηαη πεξίπνπ ζηα
0.32 mm. Πεγαίλνληαο πξνο ηα δπηηθά ην κνηίβν πνπ αλαγλσξίζηεθε είλαη φηη ε θνθθνκεηξία
ηεο παξαιίαο παξνπζηάζεη κηα ζπλερή κείσζε, κε ην ζην δπηηθφηεξν άθξν λα παξνπζηάδεη κηα
κέζε θνθθνκεηξία πεξίπνπ 0.33 mm ζην μεξφ πιάηνο ηεο παξαιίαο θαη πεξίπνπ 0.22 mm ζην
ππνζαιάζζην θνκκάηη (δηάγξακκα 6.3).
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Γηάγξακκα 7.3: Κνθθνκεηξηθέο αλαιχζεηο γηα ηηο έμη αληηπξνζσπεπηηθέο ηνκέο ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο γηα ην
δηάζηεκα 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 έσο θαη ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013.

Σα κνξθνινγηθά δεδνκέλα πνπ πάξζεθαλ ζην δηάζηεκα 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 έσο
θαη ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 απφ ηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο απνθάιπςαλ ηελ
κνξθνδπλακηθή εμέιημε ηεο παξαιίαο, κε ζεκαληηθνχο φγθνπο λα δηαβξψλνληαη απφ απηή θαη
ηελ ηδεκαηνθνξά ζηελ παξάθηηα θπςέιε λα έρεη πηζαλψο δηεχζπλζε απφ αλαηνιάο πξνο
δπζκάο. Σέινο, ηα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηνηρείν εηζφδνπ ζε θάπνην
πδξνδπλακηθφ κνληέιν, κε ην νπνίν, αλ ρξεηαζηεί ζην κέιινλ, λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ
κειέηε θαη ππνινγηζκφο ηεο κειινληηθήο εμέιημεο ηεο παξαιίαο ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ.
7.2.2 Ζ κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δεκηνπξγήζεθε ε κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS
γηα ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ εκβαδνχ θαη ηεο ηνπνγξαθίαο/βαζπκεηξίαο κηαο παξαιίαο.
Με ηελ ρξήζε ησλ πξψησλ δελ είλαη δπλαηφο ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ησλ νγθνκεηξηθψλ
κεηαβνιψλ κηαο παξαιίαο θαζψο ην εκβαδφλ ηεο παξαιίαο πξνζεγγίδεηαη κέζν παξεκβνιήο
απφ πεπεξαζκέλεο ηνκέο ζηελ παξαιία. Καζψο νη ππφ δηάβξσζε ειιεληθέο παξαιίεο δελ
παξνπζηάδνπλ ήπηεο θαη ρσξηθά φκνηεο θιίζεηο, ε παξεκβνιή κε ηελ ρξήζε ηνκψλ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο επηζθάιεηεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ πξνηείλεηαη.
Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ηεο παξαιίαο, ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS. Ζ κέζνδνο
πξνηείλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε ειιεληθέο παξαιίεο, κε θχξην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο λα
απνηειεί ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ κεραλήκαηνο.

Οη πξναλαθεξφκελεο κέζνδνη γηα ηελ

θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι παξαιίσλ εθαξκφζηεθαλ σο πεξίπησζε κειέηεο ζηελ παξαιία ηεο
Βάξθηδαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ γηα ηελ απφθηεζε πξνθίι παξαιηψλ
(shore-normal techniques) θαη ηεο κεζφδνπ ηνπ θξάλνπο RTK GPS γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο
επηθάλεηαο ηεο παξαιίαο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη
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αληηπξνζσπεπηηθέο ηνκέο πνπ κεηξήζεθαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ νξίδνληα θαη ηνπ ζενδφιηρνπ
(εηθφλα 7.3) θαη ζπγρξφλσο εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS.
Παξαηεξήζεθε φηη ην εκβαδφλ πνπ πξνέθπςε κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο πξνθίι είλαη
αξθεηά δηαθνξεηηθφ κε απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK GPS, ην νπνίν
είλαη θαη ην πξαγκαηηθφ εκβαδφλ ηεο παξαιίαο (εηθφλα 7.4). πλεπψο, ζε παξαιίεο ππφ
δηάβξσζε, ζηηο νπνίεο ζπλήζσο παξαηεξνχληαη πςειέο ρσξηθέο κεηαβνιέο ζην αλάγιπθν, νη
κέζνδνη θαηαγξαθήο πξνθίι παξαιηψλ δελ ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο δεο
κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ κε αθξίβεηα ην αλάγιπθν θαη ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε
απηφ. πλεπψο, απηέο δελ ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κέζνδνη γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε
απνηχπσζε ησλ παξαιίσλ, φπσο κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK GPS, είλαη πην απνηειεζκαηηθέο.
Καζψο ε κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS βξέζεθε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε
παξαιίεο

ππφ

δηάβξσζε,

νη

νπνίεο

εκθαλίδνπλ

πςειέο

ρσξηθέο

κεηαβνιέο

ηνπνγξαθίαο/βαζπκεηξίαο, απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε
κεηαβνιή ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο γηα ην δηάζηεκα 2011 έσο 2013 (εηθφλα 7.4).

Δηθφλα 7.4: Σν πξαγκαηηθφ εκβαδφλ ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο ην νπνίν θαηαγξάθεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 κε
ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK GPS.

πλεπψο, κε ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK GPS είλαη δπλαηή ε εχξεζε ηφζν ηεο
δπλακηθήο κηαο παξαιίαο φζν θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ελεξγνχ ηεο πξνθίι ζε γεγνλφηα
πςειήο θπκαηηθήο ελέξγεηαο, φπσο θπκαηηθέο θαηαηγίδεο. Δάλ ην εκβαδφλ ηεο παξαιίαο
θαηαγξαθεί πξηλ θαη κεηά απφ θάπνην θπκαηηθφ γεγνλφο γλσζηψλ ζηνηρείσλ, ηφηε είλαη δπλαηή
ε βξαρππξφζεζκε εχξεζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ νγθνκεηξηθψλ κεηαβνιψλ (δηάβξσζε –
πξφζρσζε) ζε κηα παξαιία. ηελ εηθφλα 7.5 απεηθνλίδεηαη ε ηνπηθή πξφζρσζε ηεο παξαιίαο ην
θέληξν ηεο θαη ζην μεξφ ηκήκα ηεο δπηηθήο πιεπξάο (πξάζηλν ρξψκα), ελψ ην ππνζαιάζζην
ηκήκα, έσο 1.5 m βάζνο, δηαβξψζεθε (θφθθηλν ρξψκα) θαη ε ππφινηπε παξαιία εκθαλίδεηαη
ζρεηηθά ζηαζεξή (γθξη ρξψκα). Ζ γλψζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ εκβαδνχ ηεο παξαιίαο ζε
γλσζηά θπκαηηθά γεγνλφηα θαη ησλ πξαγκαηηθψλ νγθνκεηξηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ ελεξγνχ
πξνθίι ηεο παξαιίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ζηνηρείν εηζφδνπ γηα ηελ βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ
εμέιημε πδξνδπλακηθψλ κνληέισλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε παξαιηψλ.

130

Δηθφλα 7.5: Βξαρππξφζεζκεο νγθνκεηξηθέο κεηαβνιέο ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο απφ ην δηάζηεκα 5 Ηαλνπαξίνπ
2013 έσο 18 Φεβξνπαξίνπ 2013.

Δθηφο απφ ηελ εχξεζε βξαρππξφζεζκσλ κεηαβνιψλ ηεο παξαιίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή
ηεο ζε θπκαηηθά γεγνλφηα είλαη δπλαηή θαη ε εχξεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο εμέιημεο ηεο
παξαιίαο, εθφζνλ ε κέζνδνο εθαξκνζηεί ζε βάζνο ρξφλνπ. ηελ πεξίπησζε κειέηεο, ε
κέζνδνο εθαξκφζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θπκαηηθνχ ρεηκψλα 2012 έσο 2013. Ζ εθαξκνγή
ηεο κεζφδνπ απνθάιπςε φηη ε παξαιία δηαβξψλεηαη ελεξγά θαη φγθνη άκκνπ απνκαθξχλζεθαλ
απφ ην αλαηνιηθφ μεξφ θαη ππνζαιάζζην θνκκάηη ηεο παξαιίαο θαη απφ ην δπηηθφ
ππνζαιάζζην θνκκάηη, ελψ ε ππφινηπε παξαιία παξέκελε ζηαζεξή θαη δελ πξνζρψζεθε
(εηθφλα 7.6). πλνιηθά, βξέζεθε φηη ην μεξφ ηκήκα ηεο παξαιίαο θαη ην ππνζαιάζζην έσο 1.5
m δηαβξψζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θπκαηηθνχ ρεηκψλα θαη νη φγθνη απηνί κεηαθέξζεθαλ ζε
θάπνην θνκκάηη εθηφο ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο.

Δηθφλα 7.6: Μαθξνπξφζεζκεο νγθνκεηξηθέο κεηαβνιέο ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδα γηα ην δηάζηεκα 21
Φεβξνπαξίνπ 2012 έσο 18 Φεβξνπαξίνπ 2013.

Καζψο κε ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK GPS δελ είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ νη
κεηαβνιέο ηεο βαζπκεηξίαο κεηά ηα 1.5 m πεξίπνπ βάζνο, ε κέζνδνο πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε
θάπνηα άιιε κέζνδν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο βαζπκεηξίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηρεηξήζεθε λα
131

θαηαγξαθεί ε βαζπκεηξία ηεο παξαιίαο ζπζηεκαηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ

βπζνκέηξνπ

SonarMite ηεο εηαηξίαο ohmex, γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ βάζνπο, ην νπνίν ζπλδεφηαλ κε ην
δηαθνξηθφ GPS HyperPro γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ. Λφγν έιιεηςεο πφξσλ δελ
θαηαζηεί δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο βαζπκεηξίαο ηεο
παξαιίαο, παξά κφλν κηα εξγαζία πεδίνπ θαηά ηελ νπνία θαηαγξάθεθε ηκήκα ηεο βαζπκεηξίαο
ηεο παξαιίαο (εηθφλα 7.7).

Δηθφλα 7.7: Αλαπαξάζηαζε ηεο βαζπκεηξία ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο (θαλαβήο, 2013).

Παξφιν πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα ζπλδπαζηεί ε κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS κε
παξάιιειε θαηαγξαθή ηεο βαζπκεηξίαο, απφ καξηπξίεο αλαδείρζεθε έλα πξφβιεκα ην νπνίν
ζπληειεί, ζεκαληηθά πηζαλψο, ζηελ δηάβξσζε ηεο παξαιίαο. χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο, ν
νκψλπκνο ιηκελίζθνο, ν νπνίνο βξίζθεηαη δπηηθά ηεο παξαιίαο, παξνπζηάδεη πςεινχο ξπζκνχο
πξφζρσζεο θαη σο απνηέιεζκα απαηηείηαη ε βπζνθφξεζε ηνπ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα γηα λα
παξακέλεη ιεηηνπξγηθφο. Καζψο, ην θφζηνο βπζνθφξεζεο είλαη πςειφ, ζχκθσλα κε καξηπξίεο
θαηνίθσλ θαη αιηέσλ, κηα ηδηφηππε ξεηή ζπκθσλία έρεη δεκηνπξγεζεί. πγθεθξηκέλα, ν
ιηκελίζθνο βπζνθνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ηα έμνδα ηεο βπζνθφξεζεο ηα αλαιακβάλεη
επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα. Χο αληάιιαγκα ην
πιηθφ βπζνθφξεζεο, ην νπνίν απνηειείηαη νπζηαζηηθά ίδεκα (άκκν) απφ ηελ παξαιία ηεο
Βάξθηδαο, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ παξάθηηα θπςέιε ηεο Βάξθηδαο θαη κεηαθέξεηαη ζε άιιε
παξάθηηα θπςέιε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ επθαηξηαθφ εκπινπηηζκφ κηαο άιιεο
παξαιίαο.
πκθψλα κε ηηο καξηπξίεο, ν επθαηξηαθφο εκπινπηηζκφο απμάλεη κφλν επνρηαθά ην
μεξφ πιάηνο ηεο παξαιίαο θαη ην ρεηκψλα ην πιηθφ ράλεηαη, πηζαλψο ιφγν αθαηαιιειφηεηαο
ησλ γεσκεηξηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ (Foteinis et al., 2013). Δάλ νη καξηπξίεο έρνπλ
ππφζηαζε, ην γεγνλφο απφ κφλν ηνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο θαθέο παξάθηηεο πξαθηηθέο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Διιάδα θαη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ΟΓΠΕ.
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7.3 Μέηξεζε θπκάησλ θαη ξεπκάησλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο
7.3.1 Ναπηηθό ξαληάξ Miros WaveX
ηελ πεξίπησζε κειέηεο, ν εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο WaveX ζηεγάζηεθε ζην
εζσηεξηθφ ελφο θνληέηλεξ (container) ην νπνίν ηξνθνδνηείηε απφ ην δίθηπν (ελαιιαζζφκελε
ηάζε 220 Volt) θαη ην νπνίν παξαρσξήζεθε απφ ηνλ ηνπηθφ λαπηηθφ-αζιεηηθφ φκηιν ΒάξεοΒάξθηδαο (εηθφλα 7.8).
Καζψο, ε δεκηνπξγία ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επηπηψζεηο
ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ θαηαζθεπάζηεθε,
αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, βάζε ζηήξημεο ηθαλνπνηεηηθνχ χςνπο, ε
νπνία ηνπνζεηήζεθε ζην πάλσ κέξνο ηνπ θνληέηλεξ θαη ζηελ νπνία ζηεξεψζεθε ην ξαληάξ
(εηθφλα 7.8).

Δηθφλα 7.8: Γεμηά, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ηελ ελζσκαησκέλε κνλάδα ςεθηνπνίεζεο βίληεν, αξηζηεξά ην
ζπκβαηηθφ λαπηηθφ X-band (3 cm) ηεο εηαηξίαο Furuno ζε ιεηηνπξγία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011.

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη πξνζπάζεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξήζεθε φηη
απηφ δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί/ζπληεξεζεί επαξθψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ έζεζε
πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα έπξεπε
λα απνζπλαξκνινγεζεί, λα κεηαθεξζεί θαη λα ζπλαξκνινγεζεί μαλά ζηελ πεξηνρή κειέηεο.
ηελ ζπλέρεηα, ρξεηάζηεθε ν ζπγρξνληζκφο ηνπ ξαληάξ κε ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, θαηά ηνλ νπνίν παξαηεξήζεθε φηη ην ξαληάξ δελ ιεηηνπξγνχζε.
Δπηρεηξήζεθε ε ζπληήξεζε ηνπ, αιιά εθηφο ηνπ φηη ην θφζηνο ήηαλ πςειφηεξν απφ ην
αλακελφκελν, δελ ππήξρε ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν ππνςήθηνο δηδάθησξ επηζθέθηεθε ηα
θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηελ Ννξβεγία θαη δήηεζε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αξκφδηνπο
κεραληθνχο.
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Παξφιν ησλ πξνζπαζεηψλ ζπληήξεζεο ηνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθή θαη ηειηθά κφλν ζπνξαδηθέο κεηξήζεηο θαηαγξάθηεθαλ. πγθεθξηκέλα, κφλν γηα
ην δηάζηεκα 10 Απξηιίνπ 2013 έσο 23 Απξηιίνπ 2013 ην ζχζηεκα WaveX πξαγκαηνπνίεζε
αμηνπνηήζηκεο θαηαγξαθέο ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ ξεπκάησλ (δηάγξακκα 7.4).

Γηάγξακκα 7.4: Απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο WaveX γηα ην κέγηζην χςνο θχκαηνο (Hmax)
ζηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο απφ ηηο 10 έσο θαη ηηο 23 Απξηιίνπ 2013, ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο 2 sec.

Παξφια απηά γηα ην δηάζηεκα απηφ ην κέγηζην χςνο θχκαηνο πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ
κφιηο 0.6 m θαη ζπλεπψο νη κεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ πνζνηηθέο ζπγθξίζεηο παξά
κφλν πνηνηηθέο, θαζψο ε ηππηθή απφθιηζε ζηηο κεηξήζεηο απηέο είλαη πνιχ πςειή (0.5 m).

7.3.2 ADCP Nortek awac
ηε πεξίπησζε κειέηεο έλα AWAC 400 kHz πνληίζηεθε ζε βάζνο ~ 25m θαη ζε
απφζηαζε ~ 2 ρηιηφκεηξα απφ ηελ αθηνγξακκή ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο. Σν φξγαλν
πνληίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ βάζε ζηήξημεο θαη ηελ ππνζαιάζζηα ζήθε (εηθφλα 6.11) ε
νπνία ζηέγαδε κηα θιεηζηνχ ηχπνπ επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία θαη βαζηάο εθθφξησζεο
ρσξεηηθφηεηαο 120 Ah θαη ηάζεο 12 V. Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θπκάησλ ήηαλ 0.75 Hz,
ελψ θάζε ψξα ην φξγαλν ξπζκηζηηθέ λα πξαγκαηνπνηεί 2048 κεηξήζεηο θπκάησλ θαη ηνλ
ππφινηπν ρξφλν λα πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ξεπκάησλ. Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ ηνλ θπκαηηθφ
ρεηκψλα 2012 - 2013 θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο αμηνινγήζεθε ηφζν ε
ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο βάζεο πφληηζεο θαη ηεο
αδηάβξνρεο κπαηαξίαο.
Σν AWAC πνληίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 23 Οθησβξίνπ ηνπ 2012 θαη νη κεηξήζεηο
ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ηηο 10 Μαΐνπ ηνπ 2013, θαηαγξάθνληαο έηζη ηνλ θπκαηηθφ ρεηκψλα
2012-2013. Να ζεκεησζεί, πψο ιφγν πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξαιίεο φιεο νη θαηαηγίδεο είραλ
βφξηα θαηεχζπλζε. Καζψο, ζχκθσλα κε ηελ γλψζε ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα, ήηαλ ε πξψηε
θνξά πνπ έλα ADCP ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε βάζε θαη
κπαηαξία, ην φξγαλν αλαθηήζεθε ζπλνιηθά ηέζζεξηο θνξέο γηα λα αμηνινγεζεί ε ιεηηνπξγία
134

ηνπ. Να ζεκεησζεί κε ηελ κπαηαξία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα
δεηγκαηνιεςίαο ην φξγαλν έρεη απηνλνκία θαηαγξαθήο έσο θαη ελφο νιφθιεξνπ θπκαηηθνχ
ρεηκψλα. Παξφια απηά, πξνηείλεηαη ε ζρεηηθά ζπρλή παξαθνινχζεζε ηνπ νξγάλνπ.
Ζ πξψηε πφληηζε ήηαλ πνιχ ζχληνκε, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 23 Οθησβξίνπ έσο
ηηο 6 Ννεκβξίνπ ηνπ 2012. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ήηαλ λα ειέγρεη ε ζηεγαλφηεηα ηεο
ππνζαιάζζηαο ζήθεο ηεο κπαηαξίαο, ε νπνία θαη βξέζεθε ζηεγαλή, θαη ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία
ηνπ νξγάλνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πφληηζεο ην φξγαλν θαηέγξαςε δχν θπκαηηθέο θαηαηγίδεο.
Ζ πξψηε είρε δηάξθεηα πεξίπνπ ηξηάκηζη κέξεο, μεθίλεζε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 13.00
θαη ηειείσζε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 23.00, είρε βφξεηα θαηεχζπλζε, κέγηζην χςνο
θχκαηνο 2.6 κέηξα θαη ε κέγηζηε θαζκαηηθή πεξίνδνο ήηαλ πάλσ απφ 6 sec (δηάγξακκα 7.5). Ζ
δεχηεξε θαηαηγίδα είρε κηθξφηεξε δηάξθεηα, πεξίπνπ δπν κέξεο, απφ ηηο 1 Ννεκβξίνπ 2012 ζηηο
4.00 έσο ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2012 ζηηο 7.00, είρε βφξεηα θαηεχζπλζε θαη κέγηζην χςνο θχκαηνο
πεξίπνπ 1.65 κέηξα (δηάγξακκα 7.5).

Γηάγξακκα 7.5: Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ AWAC απφ ηηο 23 Οθησβξίνπ έσο ηηο 6 Ννεκβξίνπ ηνπ
2012, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Storm (Nortek AS, 2013).

ηελ ζπλέρεηα, αθνχ επαλαθνξηίζηεθε ε κπαηαξία ην φξγαλν πνληίζηεθε μαλά ζηηο 9
Ννεκβξίνπ έσο θαη ηηο 27 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012, νπφηε θαη αλαθηήζεθε γηα λα αμηνινγεζεί ε
ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ηεο κπαηαξίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πφληηζεο πέληε θαηαηγίδεο δχν κεγαιχηεξεο θαη ηξεηο κηθξφηεξεο θαηαγξάθεθαλ
(δηάγξακκα 7.6). Ζ πξψηε είρε δηάξθεηα πέληε κέξεο, απφ ηεο 27 Ννεκβξίνπ ζηηο 09.00 έσο ηελ
1 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 ζηηο 10.00 θαη είρε κέγηζην χςνο θχκαηνο πεξίπνπ 4 κέηξα θαη ε
κέγηζηε θαζκαηηθή πεξίνδνο έθηαζε ηα 8 sec. ηελ ζπλέρεηα απφ ηηο 2 Γεθεκβξίνπ ζηηο 09.00
έσο ηηο 6 Γεθεκβξίνπ ζηηο 04.00 ηνπ 2012 δχν κηθξφηεξεο θαηαηγίδεο αθνινχζεζαλ κε κέγηζην
χςνο 2.2 θαη 1.85 κέηξα αληίζηνηρα. Καηφπηλ ζηηο

8 Γεθεκβξίνπ ζηηο 00.00 έσο ηηο 10

Γεθεκβξίνπ ζηηο 15.00 ηνπ 2012 κηα κεγαιχηεξε θαηαηγίδα θαη ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ ζηηο 00.00
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έσο ηηο 12 Γεθεκβξίνπ ζηηο 00.00 ηνπ 2012 κηα κηθξφηεξε αθνινχζεζαλ κε πεξίπνπ 3.3κέηξα
κέγηζην χςνο θχκαηνο ε πξψηε θαη 2 κέηξα ε δεχηεξε (δηάγξακκα 7.6).

Γηάγξακκα 7.6: Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ AWAC απφ ηηο 9 Ννεκβξίνπ έσο θαη ηηο 27 Γεθεκβξίνπ
ηνπ 2012, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Storm (Nortek AS, 2013).

Καζψο, ε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ θαη ηεο κπαηαξίαο ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα
βξέζεθε ηθαλνπνηεηηθή, απνθαζίζηεθε ε επφκελε πφληηζε λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα κεγαιχηεξν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ ην φξγαλν πνληίζηεθε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 θαη
αλαθηήζεθε ζηηο 1 Απξηιίνπ 2013. ην δηάζηεκα απηφ θαηαγξάθεθαλ ηέζζεξηο θπκαηηθέο
θαηαηγίδεο κεγίζηνπ χςνπο ιίγν πάλσ απφ ηέζζεξα κέηξα θαη άιιεο εθηά κηθξφηεξεο, νη
νπνίεο είραλ κέγηζην χςνο ιίγν πεξηζζφηεξν απφ δπν κέηξα (δηάγξακκα 7.7). ην δηάζηεκα
απηφ ην φξγαλν ζηακάηεζε λα ιακβάλεη δεδνκέλα ζηηο 24 Απξηιίνπ 2013, θαζψο ε ηάζε ηεο
κπαηαξίαο έπεζε ζηα 8.1 V θαη νη κεηξήζεηο ξεπκάησλ/θπκάησλ δηαθφπεθαλ ελψ νη κεηξήζεηο
ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλερίζηεθαλ (δηάγξακκα 7.7).

Γηάγξακκα 7.7: Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ AWAC απφ ηηο 28 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 έσο ηηο 1
Απξηιίνπ 2013, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Storm (Nortek AS, 2013).

Σέινο, ην φξγαλν πνληίζηεθε μαλά ζηηο 15 Απξηιίνπ θαη αλαθηήζεθε μαλά ζηηο 10
Μαΐνπ 2013. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πφληηζεο είρε ήδε ηειεηψζεη ν θπκαηηθφο ρεηκψλαο
θαη θακηά θαηαηγίδα δελ θαηαγξάθεθε (δηάγξακκα 7.8).
136

Γηάγξακκα 7.8: Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ AWAC απφ ηηο 15 Απξηιίνπ έσο ηηο 10 Μαΐνπ 2013,
ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Storm (Nortek AS, 2013).

πλνιηθά, κηα θαηαηγίδα κεγίζηνπ χςνπο θχκαηνο πεξίπνπ ηέζζεξα κέηξα ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2012 θαη ηέζζεξηο θαηαηγίδεο κεγίζηνπ χςνπο θχκαηνο ιίγν πεξηζζφηεξν απφ
ηέζζεξα κέηξα ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013 θαηεγξάθεζαλ. Όιεο νη θαηαηγίδεο
είραλ πξνζαλαηνιηζκφ απφ λφην πξνο βνξά, ε νπνία είλαη θαη ε θχξηα δηεχζπλζε ε νπνία
επεξεάζεη ηελ κνξθνδπλακηθή ηεο παξαιίαο.
7.5 ύγθξηζε λαπηηθνύ ξαληάξ κε ADCP Nortek awac
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ δπν
δηαθνξεηηθέο κέζνδνη κέηξεζεο θπκάησλ θαη ξεπκάησλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, ην λαπηηθφ
ξαληάξ θαη ηα πνληηζκέλα θαη ζηξακκέλα πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ζαιάζζεο ADCP. Κάζε κηα
κέζνδνο παξνπζηάδεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, κε ηα ADCP λα
παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Παξφια
απηά ε ρξήζε θαη ησλ δχν κεζφδσλ πξνηείλεηαη γηα ηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο θαζψο ε
απνηειεζκαηηθφηεηα

ηνπο

έγθεηηαη

ζηηο

ηνπηθέο

ζπλζήθεο,

πφξνπο

θαη

ππνδνκέο.

Παξαδείγκαηνο ράξε αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπρλήο πφληηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ
ADCP, ε νπνία ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε αθηιφθεξδνο θαη κε
ηδίνπο πφξνπο/κεραλήκαηα, ηφηε ε ρξήζε ηνπ λαπηηθνχ ξαληάξ εκθαλίδεηαη πην ειθπζηηθή απφ
ηελ ρξήζε ADCP. Αληηζέησο, αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπρλήο πφληηζεο, ε εκπεηξία απφ ηελ
παξνχζα δηαηξηβή είλαη φηη ηα ADCP παξνπζηάδνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαζψο ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ρξήζε ηνπ λαπηηθνχ ξαληάξ δελ έδσζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
θαη ε ρξήζε ηνπο εκθαλίζηεθε ηδηαίηεξα πνιχπινθε θάησ απφ ηηο Διιεληθέο πλζήθεο.
πγθεθξηκέλα, θαζψο ε εκπεηξία κε ηα λαπηηθά ξαληάξ ζηελ Διιάδα ήηαλ ειιηπήο ν
ππνςήθηνο δηδάθηνξαο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ζηελ
Ννξβεγία, θαηά ηελ νπνία αλαδείρζεθαλ ηα πνιχπιεπξά θαη πνιπζχλζεηα πξνβιήκαηα ηεο
Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
νξγάλσλ αιιά κε πνιχπινθεο θαη πνιπδαίδαιεο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηνπο.
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Καζψο, ε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε ηνπ έιιελα αληηπξνζψπνπ πνπ είρε πξνκεζεχζεη ηα
φξγαλα (Miros WaveX) ήηαλ πσο ε ζπληήξεζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη νηθνλνκηθά
θνζηνβφξα, ελψ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν απφ ηνλ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν ηεο
εηαηξίαο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν δελ ζπλάδεη κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ν ππνςήθηνο
δηδάθησξ απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηελ
Ννξβεγία. ηελ πξνζσπηθή ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε
ήηαλ πσο δελ ππάξρεη επίζεκνο αληηπξφζσπνο ζηελ Διιάδα θαη πσο ε ζπληήξεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο δελ είλαη πνιχπινθή θαη νηθνλνκηθά θνζηνβφξα, αιιά απαηηεί εηδηθφ ηερληθφ.
Παξφιν πνπ ε ζπληήξεζε δελ βξηζθφηαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο,
επηρεηξήζεθε ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηφπηλ ησλ νδεγηψλ ηεο Ννξβεγηθήο εηαηξίαο,
αιιά παξφια απηά ην φξγαλν ιεηηνχξγεζε νπζηαζηηθά φηαλ είρε ηειεηψζεη ν θπκαηηθφο
ρεηκψλαο.

πλεπψο, παξφιν πνπ θαη ηα δπν φξγαλα είλαη ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά γηα ηελ

ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ θαη έρνπλ παξφκνην θφζηνο, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
νηθνλνκηθή ζχγθξηζε, ε νπνία είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε
κεζφδνπ, θάησ απφ ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο ιφγν ππεξθνζηνινγήζεσλ θαη κε ζσζηήο
πιεξνθφξεζεο. Να ζεκεησζεί πσο ην ADCP awac είρε πξνκεζεπηεί απεπζείαο θαηφπηλ
απεπζείαο ζπλελλφεζεο κε ηελ εηαηξία Nortek απφ ηελ Ννξβεγία, γεγνλφο ην νπνίν
ειαρηζηνπνίεζε ην θφζηνο ηνπ, ην νπνίν ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα ήηαλ πνιιαπιάζην
ηνπ αξρηθνχ. Δπηπξνζζέησο, ζην ίδην ηαμίδη ν ππνςήθηνο δηδάθησξ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε
θαη εθπαηδεχηεθε απφ εηαηξία Nortek ζηελ Ννξβεγία, γεγνλφο ην νπνίν ειαρηζηνπνίεζε ην
θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ.
Αλ μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα ζπιινγήο
επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή νη ππεξθνζηνινγίζεηο θαη πνιιέο θνξέο θαη ε θαθή
πιεξνθφξεζε/ζπληήξεζε ησλ νξγάλσλ, ηφηε νη δχν ηερληθέο παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ
πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα. Λακβάλνληαο ππφςε απηά θαη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο, ζπλζήθεο
θαη πξνζδνθίεο ψζηε λα κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε ρξήζε ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε ρξήζε ηνπ λαπηηθνχ ξαληάξ γηα ηε κέηξεζε
θπκάησλ θαη ξεπκάησλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο είλαη ηα εμήο:


αθξίβεηα κηθξφηεξε απφ 10% θαη πςειή αλάιπζε ζηελ κέηξεζε θπκάησλ κεγάιεο
ελέξγεηαο (χςνο θχκαηνο απφ 5 έσο θαη 10 m θαη πεξίνδνο απφ 5.0 έσο 13.0 s) ηα νπνία
θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο Διιεληθέο αθηνγξακκέο



Μέηξεζε θπκάησλ/ξεπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γεγνλφο ην νπνίν θάλεη ηηο
κεηξήζεηο άκεζα αμηνπνηήζηκεο θαη γηα άιινπο ζθνπνχο φπσο π.ρ. απφπινπ ζθαθψλ
απφ θνληηλνχο ιηκέλεο
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κε άκεζε επαθή ηεο ζπζθεπήο κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ζεκαληηθά
ηνλ ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο



δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ζε ζεκείν ηεο μεξάο πνπ ππάξρεη δηαζχλδεζε
κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, θαζψο ε εκβέιεηα ηνπ είλαη πνιχ κεγάιε



δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ ζε θηλνχκελα πινία



Θεσξεηηθφ ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθά
πισηά ζψκαηα (ζεκαδνχξεο) κέηξεζεο θπκάησλ/ξεπκάησλ (wave buoys)
Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα είλαη



δπζθνιία ηνπνζέηεζεο ηνπ νξγάλνπ ζε θάπνην ζεκείν γηα πξψηε θνξά, θαζψο
απαηηείηαη ζηεγαζκέλνο ρψξνο θαη παξνρή ξεχκαηνο. Αλ δελ ππάξρεη απηφο ν ρψξνο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην θνληέηλεξ, φπσο ζηελ πεξίπησζε κειέηεο



ε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεη ην ξαληάξ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη πςειή θαη γηα ην
ιφγν απηφ ην ξαληάξ δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε δσληαλνχο
νξγαληζκνχο



ε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ξαληάξ είλαη νηθνλνκηθά θνζηνβφξα ζηελ Διιάδα



ην φξγαλν έρεη πνιχ κηθξή αθξίβεηα γηα θπκαηηζκνχο χςνπο θάησ απφ 5 m
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ησλ πνληηζκέλσλ θαη ζηξακκέλσλ πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο

ζαιάζζεο ADCP (bottom-mounted, upward-facing acoustic Doppler current profilers) είλαη ηα
εμήο:


έρνπλ πςειή αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηνπ 1% γηα χςνπο θχκαηνο απφ -15 m έσο +15 m θαη
πεξηφδνπο απφ 0.5 έσο 30 s



έρνπλ δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζεκείν πφληηζεο (δπλαηφηεηα
κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ -4 νC έσο +40 νC, κε αθξίβεηα 0.1 νC)



δπλαηφηεηα εχθνιεο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε ηεο ειιεληθήο
πθαινθξηπίδαο (βέιηηζην βάζνο πφληηζεο 20-30 θαζψο ζε βαζχηεξα λεξά είλαη πνην
επηθίλδπλε ε θαηάδπζε)



ρακειφ

θφζηνο

ζπληήξεζεο

θαη

ιεηηνπξγίαο

αλ

έρεη

πξνβιεθζεί

ρξήζε

επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε κειέηεο


Θεσξεηηθφ ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθά
πισηά ζψκαηα (ζεκαδνχξεο) κέηξεζεο θπκάησλ/ξεπκάησλ (wave buoys)
Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο:



Σν φξγαλν θηλδπλεχεη λα παξαζπξζεί/αλαζπξζεί θαη λα ραζεί απφ αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαηαδχζεηο ή αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηδίσο απφ ηξάηεο
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Ζ αζθάιηζε ηνπ νξγάλνπ είλαη ηδηαίηεξα θνζηνβφξα, θαζψο ζε εξψηεζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ην εηήζην αζθάιηζηξν ηνπ θνζηίδεη πεξίπνπ ην 1/3 ηεο αμίαο ηνπ
νξγάλνπ



ε κέηξεζε θπκάησλ/ξεπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έρεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο θαη
είλαη ηδηαίηεξα θνζηνβφξα (εθηφο απφ πφληηζεο θνληά ζε ιηκέλεο νη νπνίνη έρνπλ
θαηάιιειεο ππνδνκέο)



ε άκεζε επαθή ηεο ζπζθεπήο κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ κπνξεί λα επηθέξεη αξθεηά
πξνβιήκαηα θαη λα νδεγήζεη ζε απψιεηα κεηξήζεσλ κεγάισλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ



Σν πνιχ πςειφ θφζηνο κε επαλαθνξηηδφκελσλ πεγψλ ελέξγεηαο



Ζ ζπρλή αλάγθε πφληηζεο θαη αλάθηεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιεζψξα αηπρεκάησλ
ελψ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζθάθνο, ηα νπνία απαηηνχλ πςεινχο
πφξνπο
πλεπψο, θάζε φξγαλν έρεη ηα δηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, κε ηελ

θχξηα δηαθνξά ηελ αλάγθε πφληηζεο ηνπ ADCP. Όπσο αλαθέξζεθε ην ζχζηεκα waveX δελ
είρε ζπληεξεζεί ζσζηά νχηε θαη ππήξρε απηή ε δπλαηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη γηα ην ιφγν απηφ
νη κεηξήζεηο πνπ έδσζε ήηαλ απνζπαζκαηηθέο θαη αθνξνχζαλ κφλν πεξηφδνπο κε πνιχ κηθξά
χςε θχκαηνο, γηα ηα νπνία ε επηζθάιεηα ησλ κεηξήζεσλ είλαη πνιχ πςειή (0.5 m). Παξφια
απηά, νη κεηξήζεηο ηνπ waveX ζπγθξίζεθαλ κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ awac, νη νπνίεο γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα χςε θχκαηνο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Απφ ηελ ζχγθξηζε απηή
βξέζεθε φηη ην λαπηηθφ ξαληάξ αθνινπζεί έλα παξφκνην κνηίβν ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνιχ
κηθξψλ πςψλ θχκαηνο κε ηάζε ππνεθηίκεζεο ηνπο (δηάγξακκα 7.9).
χγθξηζε awac κε waveX απφ ηηο 16 έσο 18/4/2013
0.6

Ύςνο θχκαηνο (m)

0.5
0.4

awac
waveX

0.3
0.2
0.1
0
1 3 5 7 9 11131517192123 1 3 5 7 9 11131517192123
Γηάξθεηα (hr)

Γηάγξακκα 7.9: χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ awac (κπιε ρξψκα) κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ waveX (θφθθηλν
ρξψκα) γηα ην δηάζηεκα 16 έσο 18 Απξηιίνπ 2013.
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πλνςίδνληαο, ε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα είλαη φηη εάλ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα πφληηζεο, ηα αληίζηνηρα

κέζα (βάξθα, κηθξφο γεξαλφο θιπ) φπσο θαη

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ηα πνληηζκέλα θαη ζηξακκέλα πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ζαιάζζεο
ADCP παξνπζηάδνπλ ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ρξήζε ηνπο θάησ απφ ηηο Διιεληθέο
ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ε αθξίβεηα ηνπο είλαη πςειφηεξε απφ ηα λαπηηθά ξαληάξ, ελψ δίλνπλ
θαη επηπξφζζεηα ζηνηρεία φπσο ηελ ζεξκνθξαζία ζην ζεκείν πφληηζεο. Αλ δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα πφληηζεο ηφηε ηα λαπηηθά ξαληάξ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά πξηλ απφ
ηελ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπο πξέπεη λα ππάξμεη απεπζείαο ζπλελλφεζε κε ηελ εηαηξία πνπ
ζα ηα πξνκεζεχζεη θαζψο ειινρεχεη ν θίλδπλνο ππεξθνζηνιφγεζεο θαη θαθήο ζπληήξεζεο
ηνπο.
7.6 Κπκαηηθό κνληέιν SMB θαη ζύγθξηζε ηνπ κε ηα δεδνκέλα awac
ηελ Διιάδα, ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θπκαηηθνχ θιίκαηνο είλαη
κέζσ ηνπ κνληέινπ πεξηγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο δηαηαξαρήο ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο SMB
(Svedrup- Munk-Bretschneider) (Μνπηδνπξεο, 2002). χκθσλα κε απηφ νη θπκαηηζκνί
δηαηξνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Μνπηδνπξεο, 2002):


Κχκαηα πιήξσο αλεπηπγκέλεο ζάιαζζαο. Γεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πλνή αλέκνπ καθξάο

δηαξθείαο θαηά κήθνο κεγάινπ αλαπηχγκαηνο πειάγνπο.


Κχκαηα πεξηνξηζκέλνπ αλαπηχγκαηνο πειάγνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ καθξά πλνή

αλέκνπ


Κχκαηα κεγάινπ αλαπηχγκαηνο πειάγνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πλνή αλέκνπ

ζχληνκεο δηάξθεηαο
Σν κνληέινπ SMB επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ην ραξαθηεξηζηηθφ χςνο θχκαηνο Hs θαη ηελ
πεξίνδν Ts ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θχκαηνο ζαλ κνλνζήκαληεο ζπλαξηήζεηο ηεο ηαρχηεηαο U ηνπ
αλέκνπ, ηνπ αλαπηχγκαηνο πειάγνπο (fetch) F θαη ηεο δηάξθεηαο πλνήο ηνπ αλέκνπ D,
θάλνληαο ρξήζε ηηο αδηάζηαηεο εμηζψζεηο 1 έσο 5 (Μνπηδνπξεο, 2002):

 R cos a
 cos a
2

F

i

(1)



gH s
 0,283  tanh 0,0125   0, 42
2
U



(2)

gs
 7,540  tanh 0,077   0, 25 (3)
U
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gD
 6,588  e
U


0 , 0161ln  2  0 , 369ln   2 , 2024  0 ,8798ln  

(4)

gf
(5)
U2

7.6.1 Τπνινγηζκόο αλαπηύγκαηνο πειάγνπο
Σα αλαπηχγκαηα πειάγνπο κεηξήζεθαλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Google earth
(Google Inc., 2012) θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ζέηνληαο σο γσλία 0ν ηελ λφηηα
δηεχζπλζε ζηελ νπνία είλαη εθηεζεηκέλε ε παξαιία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.2.
Πίλαθαο 7.2: Αλαπηχγκαηα πειάγνπο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βάξθηδαο
Γηεχζπλζε Απφζηαζε Γηεχζπλζε Απφζηαζε
Αλέκνπ
(km)
Αλέκνπ
(km)
90

0.98

-5

252.18

85

0.93

-10

251.46

80

1.16

-15

250.50

75

1.24

-20

276.31

70

1.4

-25

277.99

65

5.33

-30

276.19

60

5.9

-35

134.26

55

46.62

-40

129.68

50

46.58

-45

132.06

45

55.16

-50

126.30

40

53.26

-55

13.23

35

161.02

-60

12.89

30

561.32

-65

10.9

25

564.39

-70

9.80

20

576.78

-75

7.54

15

576.77

-80

5.63

10

244.04

-85

3.62

5

256.07

-90

1.32

0

252.44

Κάλνληαο ρξήζε ηελ ζρέζε (1) θαη ζέηνληαο σο γσληά 0ν ηελ λφηηα δηεχζπλζε πξνθχπηεη
φηη ην αλάπηπγκα πειάγνπο γηα λφηηα δηεχζπλζε ζηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο είλαη Fetch =
265,09 km
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7.6.2 Αλεκνινγηθά Γεδνκέλα.
Σα αλεκνινγηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ θπκαηηθνχ
θιίκαηνο ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο απνθηήζεθαλ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία
(ΔΜΤ) θαη ην θιηκαηηθφ κνληέιν WAM ηνπ εζληθνχ αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ. Σα δεδνκέλα
ηεο ΔΜΤ ππνινγίδνληαη αλά 6 ψξεο θαη αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο – θσδηθφο ζηαζκνχ
16716 – θαζψο δελ βξέζεθε θάπνηνο άιινο ζηαζκφο πην αληηπξνζσπεπηηθφο γηα ηελ πεξηνρή
ηεο Βάξθηδαο ελψ ηνπ WAM θάζε ηξεηο ψξεο θαη αθνξνχλ ηελ πεξηνρή αλνηθηά ηεο παξαιίαο
ηεο Βάξθηδαο. πλεπψο, ηα αλεκνινγηθά δεδνκέλα ηνπ WAM ππεξέρνπλ γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπο ζηελ κέζνδν SMB αιιά παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηελ γλψζε ηνπ ζπγγξαθέα, δελ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί έσο ζήκεξα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Αληηζέησο, ζηηο πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ
ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα απφ ζηαζκνχο ηεο ΔΜΤ, ζπρλά κε αληηπξνζσπεπηηθνχο ησλ
πεξηνρψλ κειέηεο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο επηζθάιεηεο ηεο κεζφδνπ SMB, νη νπνίεο είλαη
πνιιέο θαζψο απηή έρεη αλαπηπρζεί γηα αλνηθηέο ζάιαζζεο θαη φρη γηα πειάγε.
Σα αλεκνινγηθά δεδνκέλα, πξέπεη λα δίλνληαη ζε km/h, ελψ σο ρξφλνο πλνήο ηνπ αλέκνπ
(D) ιακβάλεηαη ην γηλφκελν ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ αλέκνπ (%) κε ην ζχλνιν ησλ σξψλ ηνπ
ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν εμεηάδεηαη ε θάζε πεξηνρή. Χο πεξίπησζε κειέηεο επηιέρζεθε ε
θαηαηγίδα ηεο 27/11/2012 ε νπνία είρε δηάξθεηα έσο ηεο 0/12/2012. Σα δεδνκέλα ηεο ΔΜΤ
παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 7.3.
Πίλαθαο 7.3: Γεδνκέλα ΔΜΤ γηα ηνλ ζηαζκφ 16716.
year month day hour Wind dir

Wind (m/s)

2012

11

27

12

150

2.058

2012

11

27

18

150

3.087

2012

11

28

6

0

0

2012

11

28

12

150

2.572

2012

11

28

18

150

4.116

2012

11

29

6

290

5.144

2012

11

29

12

180

5.144

2012

11

29

18

160

7.202

2012

11

30

6

270

3.601

2012

11

30

12

180

4.116

2012

11

30

18

180

4.116

Αθνχ έρεη ππνινγηζηεί ην αλάπηπγκα πειάγνπο, ππνινγίδεηαη ν αδηάζηαηνο ιφγνο Φ απφ
ηελ ζρέζε (5). Χο ρξφλνο πλνήο ηνπ αλέκνπ ιακβάλεηαη ην γηλφκελν ηεο ζπρλφηεηάο ηνπ (%),
κε ην ζχλνιν ησλ δεπηεξνιέπησλ ηνπ ρξφλνπ πνπ δηήξθεζε ε θαηαηγίδα. ηελ ζπλέρεηα
ππνινγίδεηαη μαλά ην Φ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμηζψζεηο 6 θαη 7 (Μνπηδνπξεο, 2002):
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0,5
gD
 6.588 exp 0.0161(ln ) 2  0,369(ln()  2,2024  0,8798(ln() (6)
U

γηα ηελ επίιπζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππνινγηζηηθφ πξνγξάκκαηνο MATLAB, ζέησληαο:
A



gD
2
& B  6.588 exp 0.0161 (ln  )  0,369 (ln(  )  2,2024
U



0,5



 0,8798 (ln(  ) (7)

έηζη ψζηε, γηα θάζε δνθηκή ηπραίνπ Φ λα εμεηάδνπκε αλ ν φξνο Β πξνζεγγίδεη αξηζκεηηθά ηνλ
φξν Α, ν νπνίνο έρεη ήδε ππνινγηζηεί. Σέινο ζπγθξίλνληαη νη ηηκέο ησλ Φ θαη ιακβάλεηαη
ππφςε ε ειάρηζηε απφ απηέο.
7.6.3 Τπνινγηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ θπκαηηζκώλ
Σν ραξαθηεξηζηηθφ χςνο θχκαηνο ζηα βαζηά Ζs θαη πεξίνδν Ts ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
θχκαηνο ππνινγίδνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο (8) θαη (9) αληίζηνηρα (Μνπηδνπξεο, 2002):
U 2
gH s
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0
,
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tanh
0
,
0125



S
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  0,283  tanh 0,0125   0, 42 (8)






U 
gTs
0 , 25
(9)
 7,540  tanh  0,77   0, 25  TS     7,540  tanh  0,77  
U
g









7.6.4 ύγθξηζε απνηειεζκάησλ SMB θαη awac
Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζεκαληηθφ χςνο θαη ηελ ζεκαληηθή πεξίνδν
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κέζνδν SMB κε ηα πξαγκαηηθά πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ
θπκαηνκεηξεηή awac παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.4.
Πίλαθαο 7.4 χγθξηζε θαηεχζπλζεο θαη ραξαθηεξηζηηθνχ χςνπο θαη πεξηφδνπ θχκαηνο απφ ηελ κέζνδν SMB κε
απηά ηνπ θπκαηνκεηξεηή awac
day

hour

SMB
Wind dir

Awac
Wind dir

SMB wave
height

Awac wave
height

SMB wave
period

Awac wave
period

27

12

150

172.60

0

0.21

-

2.42

27

18

150

202.10

0.17

0.38

1.88

3.05

28

6

0

176.11

-

0.73

-

4.09

28

12

150

180.63

0.17

1.29

1.88

5.13

28

18

150

185.42

0.17

1.02

1.88

4.59

29

6

290

187.32

0.55

1.34

3.37

5.68

29

12

180

184.17

0.55

1.19

3.37

5.13

29

18

160

188.26

1.28

2.24

5.13

7.23

30

6

270

182.44

0.17

1.53

1.88

6.26
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30

12

180

182.91

0.17

1.16

1.88

5.33

30

18

180

183.22

0.17

1.22

1.88

5.03

Όπσο είλαη εκθαλέο ην ζθάικα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο θχκαηνο είλαη πνιχ πςειφ,
θαζψο νη ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ κέζνδν SMB δηαθέξνπλ έσο θαη κηα ηάμε απφ ηηο
πξαγκαηηθέο. Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη κεγάιν ζθάικα θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηεχζπλζεο.
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζεκαληηθήο πεξίνδν πάιη ππάξρεη ζεκαληηθφ ζθάικα κε εμαίξεζε ηελ
πεξίνδν θαηά ηελ θνξχθσζε ηεο θαηαηγίδαο ηελ νπνία ππνεθηηκά ε κέζνδνο SMB πεξίπνπ 30
% ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
7.7 ύγθξηζε δεδνκέλσλ Awac κε εθηηκήζεηοWAM
Καζψο κέρξη ζηηγκήο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε
πξσηνγελή θπκαηηθά δεδνκέλα, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα θάζε αθηνκεραληθή κειέηε, ζηελ ελ
ιφγσ δηαηξηβή αμηνινγήζεθε ε ελαιιαθηηθή ρξήζε ζηνηρείσλ θπκαηηθψλ κνληέισλ ηξίηεο
γεληάο (αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM
(Mazarakis et al., 2012).
Γηα ην ιφγν απηφ ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ήξζε ζε επηθνηλσλία κε ην Δζληθφ
Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (ΔΑΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο Meteo
(ΔΑΑ, 2014) θαη αλαδήηεζε θπκαηηθά ζηνηρεία γηα ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν ην awac
θαηέγξαθε ην θπκαηηθφ θιίκα ηεο πεξηνρήο ηεο Βάξθηδαο. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ
βξέζεθαλ αθνξνχλ ην ζεκαληηθφ χςνο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θχκαηνο φπσο θαη ηελ
αληίζηνηρε ζεκαληηθή θαη κέγηζηε πεξίνδν.
Γηα λα βξεζεί ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε
δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθψλ θαη πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο
δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο γξακκέο, φπσο επίζεο θαη απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδνο ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ. Καζψο ην awac είρε πνληηζηεί ζηα
25 m βάζνο θαη ην πςειφηεξν ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο γηα ηελ πεξίνδν ελδηαθέξνληνο ήηαλ
πεξίπνπ 2.5 m, πξνθχπηεη φηη ην ζεκείν πφληηζεο ηνπ νξγάλνπ είλαη ζηα βαζηά λεξά. πλεπψο,
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεπζείαο νη ηηκέο ηνπ κνληέινπ WAM θαη δελ απαηηείηαη ε
ρξήζε θπκαηνζεηξψλ ζε βαζχηεξα λεξά θαη ε κεηαθνξά ηνπο, κε θάπνην θαηάιιειν εξγαιείν
(π.ρ. MIKE 21 SW), ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο. Σα δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ WAM είραλ
εκεξήζηα επαλαιεςηκφηεηα θαη θάζε ρξνλνζεηξά παξείρε πξφβιεςε ησλ θχξησλ θπκαηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γηα βάζνο ρξφλνπ πεξίπνπ ηξηψλ εκεξψλ. πλεπψο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν
ηα δεδνκέλα ηνπ 1νπ 24σξνχ θάζε ρξνλνζεηξάο, ψζηε νη πξνζεγγίζεηο ηνπ κνληέινπ λα
βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. ηελ ζπλέρεηα ηα πξαγκαηηθά
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δεδνκέλα (κεηξήζεηο awac) ήξζαλ ζε αληηδηαζηνιή κε απηά ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ
(ππνινγηζκνί WAM). Χο παξάδεηγκα, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 7.5 ν νπνίνο αθνξά ζηελ
ζχγθξηζε ηεο πςειφηεξεο θπκαηηθήο θαηαηγίδαο, ζηεο 27/11/2012 έσο ηεο 01/12/2012, πνπ
θαηέγξαςε ην awac γηα ηνλ θπκαηηθφ ρεηκψλα 2012 - 2013.
Πίλαθαο 7.5: Παξάδεηγκα αληηδηαζηνιήο δεδνκέλσλ awac κε δεδνκέλα WAM
Date

Hour

27/11/12

9:00

Hm0
awac
(m)
0.11

27/11/12

12:00

0.145

27/11/12

15:00

0.275

27/11/12

18:00

0.32

27/11/12

21:00

28/11/12

Hm0
WAM
(m)
0.1

9.09

Tm0
awac
(m)
2.56

Tm0
WAM
(m)
3.73

45.7

Tmax
awac
(m)
3.33

Tmax
WAM
(m)
4.35

Mdir
awac
(deg)
190.01

Mdir
WAM
(deg)
182

0.2

37.93

2.29

0.26

5.45

2.23

4.18

82.53

3.33

4.78

4.57

104.93

2.33

5.26

43.54

172.6

191

10.66

125.75

224.12

184

17.90

0.26

18.75

2.35

4.74

101.70

2.66

5.26

97.74

202.1

182

9.95

0.48

0.3

37.5

2.69

4.74

76.21

3.33

5.26

57.96

180.56

186

3.013

0:00

0.59

0.35

40.68

2.94

4.81

63.6

4

5.26

31.5

175.75

189

7.54

28/11/12

3:00

0.61

0.35

42.62

3.07

5.24

70.68

4

5.78

44.5

180.06

190

5.52

28/11/12

6:00

0.665

0.34

48.87

3.18

5.81

82.7

3.67

6.37

73.57

176.11

186

5.62

28/11/12

9:00

0.845

0.46

45.56

3.32

6.33

90.66

4

6.99

74.75

182.16

184

1.01

28/11/12

12:00

1.21

0.52

57.02

3.87

6.85

77

4.67

7.69

64.67

180.63

182

0.76

28/11/12

15:00

1.405

0.55

60.85

4.12

7.35

78.4

5

8.47

69.4

182.53

186

1.9

28/11/12

18:00

1.17

0.46

60.68

3.81

8.06

111.55

5.33

9.35

75.42

185.42

187

0.85

28/11/12

21:00

1.09

0.45

58.72

3.7

8.4

127.03

4.33

9.35

115.93

186.48

183

1.87

29/11/12

0:00

1.03

0.5

51.45

3.6

8.33

131.39

4.33

10.31

138.11

185.86

185

0.46

29/11/12

3:00

1.005

0.58

42.29

3.56

7.81

119.38

4.67

9.35

100.21

183.25

190

3.68

29/11/12

6:00

1.35

0.73

45.93

4.01

7.75

93.27

5

9.35

87

187.32

187

0.17

29/11/12

9:00

1.37

0.98

28.47

4.24

7.75

82.78

5

9.35

87

190.74

184

3.53

29/11/12

12:00

1.21

1.41

16.53

3.84

7.63

98. 7

5

9.35

87

184.17

188

2.08

29/11/12

15:00

1.485

2.05

38.05

4.25

7.58

78.35

5.67

9.35

64.9

188.88

191

1.12

29/11/12

18:00

2.215

2.34

5.64

5.08

7.41

45.87

6

9.35

55.83

188.26

191

1.45

29/11/12

21:00

2.35

2.29

2.55

5.37

7.25

35.01

6.67

8.47

26.7

185.14

191

3.16

30/11/12

0:00

2.12

2.02

4.72

5.01

7.25

44.71

7.67

8.47

10.43

185.17

189

2.07

30/11/12

3:00

2.1

1.7

19.05

5.01

7.04

40.52

6.66

8.47

27.18

184.29

187

1.47

30/11/12

6:00

1.955

1.16

40.66

4.86

6.71

38.07

6.33

8.47

33.81

182.44

186

1.95

30/11/12

9:00

1.6

0.83

48.13

4.74

6.54

37.97

7

7.69

9.86

183.29

185

0.93

30/11/12

12:00

1.455

0.64

56.01

4.3

6.37

48.14

5.33

7.69

44.28

182.91

183

0.049

30/11/12

15:00

1.215

0.55

54.73

3.98

6.25

57.03

4.33

7.69

77.6

180.43

181

0.32

30/11/12

18:00

1.16

0.51

56.03

3.77

6.1

61.8

4.33

7.69

77.6

183.22

179

2.3

30/11/12

21:00

1.325

0.5

62.26

4.05

5.92

46.17

5.33

7.69

44.28

184.5

183

0.81

1/12/12

0:00

0.95

0.45

52.63

4.21

5.62

33.49

4.66

7.69

65.02

182.08

184

1.05

1/12/12

3:00

0.705

0.6

14.89

4.37

5.35

22.43

5.33

7.69

44.28

181.79

184

1.22

1/12/12

6:00

0.48

0.6

25

4.32

5.18

19.91

5.67

6.99

23.28

178.15

182

2.16

1/12/12

9:00

0.39

0.41

5.13

4.09

5.03

22.98

5.33

6.99

31.14

184.95

178

3.76

1/12/12

12:00

0.39

0.39

0

4.6

4.69

1.96

5.33

6.99

31.14

185.45

176

5.096

Error
(%)

Error
(%)

Error
(%)
30.63

Error
(%)
4.21

Όπσο είλαη εκθαλέο ην κνληέιν WAM ππνινγίδεη κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα (2.55 %) ην
ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο θαηά ηελ θνξχθσζε ηεο θαηαηγίδαο. Παξφια απηά παξνπζηάδεη
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ζεκαληηθφ ζθάικα θαηά ηελ αξρή θαη ηέινο ηεο θαηαηγίδαο, θαζψο ππνεθηηκά ζε κεγάιν
βαζκφ (~50 %) ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο. Όζνλ αλαθνξά ηελ ζεκαληηθή πεξίνδν
παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζπλερείο ππεξεθηίκεζε ηεο απφ ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM, ε
νπνία θηάλεη έσο ~130%, κε ην ίδην λα ηζρχεη θαη γηα ηελ κέγηζηε πεξίνδν. Σέινο,
παξαηεξνχκε φηη ε θαηεχζπλζε πνπ ππνινγίδεη ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM είλαη ζρεδφλ
παλνκνηφηππε κε απηή πνπ ππνιφγηζε ην awac.
Παξ‟φιεο ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ χςνπο θαη
πεξηφδνπ θχκαηνο, είλαη άμην αλαθνξάο φηη ε ξνή ελέξγεηαο, ζε βαζηά λεξά, πνπ ππνινγίδεη ην
WAM είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ ππνιφγηζε ην awac (Γηάγξακκα 7.10).
25
energy flux awac

Energy flux (kW/m)

20

energy flux WAM
15
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Γηάγξακκα 7.10: χγθξηζε ξνήο ελέξγεηαο κεηαμχ κεηξήζεσλ ηνπ awac θαη ηνπ WAM γηα ηελ θπκαηηθή
θαηαηγίδα 27/11/2012 έσο ηεο 01/12/2012.

Γηα λα βξεζεί ν αθξηβήο ζπζρεηηζκφο ησλ θπκαηνζεηξψλ ηνπ awac κε απηψλ ηνπ
WAM, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε φισλ ησλ θνηλψλ δεδνκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο
νπνίαο αλαιχνληαη παξαθάησ.
Αξρηθά ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ ζεκαληηθνχ χςνπο
θχκαηνο (Hs) θαη απηνχ πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM. Γηα ην ιφγν απηφ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο
γξακκέο (Γηάγξακκα 7.11). Όπσο είλαη εκθαλέο ππάξρεη έλαο ζρεηηθά θαιφο ζπζρεηηζκφο
κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ (awac) θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ (WAM), αιιά ππάξρεη κε
θαηαγξαθή δχν θπκαηηθψλ γεγνλφησλ ζεκαληηθνχ χςνπο > 1.5 m (Γηάγξακκα 7.11).
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θμαντικό φψοσ κφματοσ (m)

3
Hm0 - awac

2.5

Hm0-WAM

2
1.5
1
0.5
0
18/10/2012

7/12/2012

26/1/2013

17/3/2013

6/5/2013

Ημερομθνία
Γηάγξακκα 7.11: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ ζεκαληηθνχ χςνο θχκαηνο θαη ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.

Καζψο βξέζεθε φηη ηα δεδνκέλα ηνπ WAM έρνπλ έλαλ ζρεηηθά θαιφ ζπζρεηηζκφ κε
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα λα βξεζεί
ν αθξηβήο ζπζρεηηζκφο ηνπο. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ
θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ βξέζεθε λα είλαη ζρεηηθά θαιφο, κε ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο R²
= 0.7849 (Γηάγξακκα 7.11). Υξεζηκνπνηψληαο, ηελ επζεία y=x πξνθχπηεη φηη ππάξρεη
ππνεθηίκεζε θαη ππεξεθηίκεζε γηα χςνο θχκαηνο έσο 2.5 m, ρσξίο λα κπνξεί λα βξεζεί
θάπνηνο ζπζρεηηζκφο. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ βξέζεθε πσο ε ππεξεθηίκεζε
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πξφσξε πξφγλσζε θπκαηηθψλ θαηαηγίδσλ ζε ζρέζε κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ε ππνεθηίκεζε ζηελ θαζπζηέξεζε πξφγλσζεο, πξφσξε ιήμε αιιά θαη
ζηε κε πξφβιεςε δπν θπκαηηθψλ θαηαηγίδσλ, κε ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο έσο θαη 1.9 m
(Γηάγξακκα 7.11 θαη 7.12).

Γηάγξακκα 7.12: Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο κεηαμχ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.

ηελ ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ζεκαληηθήο
πεξηφδνπ θχκαηνο (Tm0) θαη απηήο πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM. Αξρηθά
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο
γξακκέο (Γηάγξακκα 7.13). Όπσο είλαη εκθαλέο ππάξρεη θαθφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ
πξαγκαηηθψλ (awac) θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ (WAM), κε κηα ηάζε ζεκαληηθήο
ππεξεθηίκεζεο (έσο θαη >100%) ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM (Γηάγξακκα 7.13).
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Γηάγξακκα 7.13: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ζεκαληηθήο πεξηφδνπ θχκαηνο θαη ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο
γξακκέο.

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, επηρεηξήζεθε λα βξεζεί ν
αθξηβήο ζπζρεηηζκφο ηνπο, ν νπνίνο βξέζεθε θαθφο, κε ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο R² =
0.1792. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επζεία y=x πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή
ππεξεθηίκεζε ζρεδφλ φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πεξηφδσλ πνπ ππνινγίδεη ην θπκαηηθφ κνληέιν
WAM κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο (Γηάγξακκα 7.14).

Γηάγξακκα 7.14: Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηε ζεκαληηθή πεξίνδν (Tm0) κεηαμχ πξαγκαηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.

ηελ ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο κέγηζηεο πεξηφδνπ
θχκαηνο (Tmax) θαη απηήο πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM (Γηάγξακκα 7.15).
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Όπσο είλαη εκθαλέο θαη πάιη ν ζπζρεηηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ κε απηέο ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ είλαη θαθφο ζεκαληηθέο ππνεθηηκήζεηο θαη ππεξεθηηκήζεηο ησλ ππνινγηζηηθψλ
ηηκψλ θαη ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπζρεηηζκφ. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα
7.15, ππάξρεη ζεκαληηθή ππνεθηίκεζε κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ awac θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ
ηνπ WAM θαηά ην ηέινο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ηελ αξρή ηεο θαινθαηξηλήο (Απξίιηνο
έσο Μάηνο). Απηή ε ζχγθξηζε δελ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαζψο νθείιεηαη ζε αδπλακία ηνπ
θπκαηνκεηξεηή awac ζηελ κέηξεζε κηθξψλ πεξηφδσλ.

14
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Γηάγξακκα 7.15: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο κέγηζηεο πεξηφδνπ θχκαηνο θαη ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο
γξακκέο.

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, επηρεηξήζεθε λα βξεζεί ν
αθξηβήο ζπζρεηηζκφο ηνπο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε κέγηζηε πεξίνδν γηα ην awac κε ην
WAM. Απηά παξνπζηάδνπλ θαθφ ζπζρεηηζκφ, ην νπνίν πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ πνιχ ρακειφ
ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο, πνπ βξέζεθε λα είλαη R² = 0.0171 (Γηάγξακκα 7.16).
Υξεζηκνπνηψληαο, ηελ επζεία y=x πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κηα κηθξή ηάζε ππεξηίκεζεο γηα
κέγηζηε πεξίνδν έσο 8 sec, εγψ γηα κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο ην κνληέιν WAM ππνεθηηκά ηελ
κέγηζηε πεξίνδν. Να ζεκεησζεί πσο ε αθαίξεζε ησλ ηηκψλ πνπ αθνξνχλ ην ηέινο ηεο
ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ηελ αξρή ηεο θαινθαηξηλήο (Απξίιηνο έσο Μάηνο) δελ επεξέαζε
ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα.
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Γηάγξακκα 7.16: Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηεο κέγηζηεο πεξηφδνπ (Tmax) κεηαμχ πξαγκαηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.

Σέινο, ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαηεχζπλζεο θαη απηήο
πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM (Γηάγξακκα 7.17). Όπσο είλαη εκθαλέο θαη ν
ζπζρεηηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ κε απηέο ησλ πξνζεγγηζηηθψλ είλαη θαθφο, κε ζεκαληηθέο
ππνεθηηκήζεηο θαη ππεξεθηηκήζεηο ησλ ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ θαη ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν
ζπζρεηηζκφ. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 7.17, ππάξρεη ζεκαληηθή ππνεθηίκεζε
κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ awac θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ WAM θαηά ην ηέινο ηεο
ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ηελ αξρή ηεο θαινθαηξηλήο (Απξίιηνο έσο Μάηνο). Απηή ε ζχγθξηζε
δελ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαζψο δχλαηαη λα νθείιεηαη ζε αδπλακία ηνπ θπκαηνκεηξεηή
awac ζηελ κέηξεζε ηεο θαηεχζπλζεο θπκάησλ πνιχ κηθξνχ χςνπο.
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Γηάγξακκα 7.17: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαηεχζπλζεο θχκαηνο θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ
ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο γξακκέο.

Γηα λα βξεζεί ν ζπζρεηηζκφο ζηηο θπκαηηθέο θαηαηγίδεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ
ζεκαληηθή ηελ κνξθνδπλακηθή εμέιημε ησλ παξαιίσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηξηψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ θπκαηηθψλ θαηαηγίδσλ, κε κέγηζην χςνο θχκαηνο
απφ 2 έσο 4 m.
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Ζ πξψηε αθνξά ην δηάζηεκα 27 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 00.00 έσο ζηηο 30 Οθησβξίνπ
2012 ζηηο 24.00, κε βφξεηα θαηεχζπλζε, κέγηζην χςνο θχκαηνο 2.6 m θαη ε κέγηζηε θαζκαηηθή
πεξίνδνο ήηαλ πάλσ απφ 6 sec.
Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ γηα ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο,
ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο γξακκέο

γηα ηελ πξψηε θαηαηγίδα

(Γηάγξακκα 7.18). Όπσο είλαη εκθαλέο δελ ππάξρεη θαιφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ
πξαγκαηηθψλ (awac) θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ (WAM) θαη επηπξνζζέησο ην WAM
ππνινγίδεη φηη ε θαηαηγίδα μεθηλάεη πεξίπνπ 12 ψξεο λσξίηεξα θαη φηη ηειεηψλεη πεξίπνπ 30
ψξεο λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Γηάγξακκα 7.18).

θμαντικό φψοσ κφματοσ (m)
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Γηάγξακκα 7.18: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ (κπιε ρξψκα ξφκβνη, awac) θαη
πξνζεγγηζηηθνχ (wam) ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο γηα ην θπκαηηθφ γεγνλφο απφ ηεο 27 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο
00.00 έσο ηεο 30 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 24.00.

ηελ ζπλέρεηα, γηα ηελ ίδηα θαηαηγίδα, ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο
πξαγκαηηθήο ζεκαληηθήο πεξηφδνπ θχκαηνο (Tm0) θαη απηήο πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ
κνληέιν WAM, κέζσ ζχγθξηζεο δεπγψλ ηηκψλ κε δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο γξακκέο
(Γηάγξακκα 7.19). Όπσο είλαη εκθαλέο ππάξρεη θαθφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ
(awac) θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ (WAM), κε κηα ηάζε ζεκαληηθήο ππεξεθηίκεζεο (έσο
θαη >100%) ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM (Γηάγξακκα 7.19).
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Γηάγξακκα 7.19: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαη πξνζεγγηζηηθήο ζεκαληηθήο πεξηφδνπ
θχκαηνο γηα ηελ θπκαηηθή θαηαηγίδα κε δηάξθεηα απφ ηεο 27 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 00.00 έσο ηεο 30 Οθησβξίνπ
2012 ζηηο 24.00.

Καηφπηλ, ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο γηα ηελ πξαγκαηηθή κέγηζηε πεξίνδν θχκαηνο
(Tmax) θαη απηήο πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM ρξεζηκνπνηψληαο κέζσ
ζχγθξηζεο δεπγψλ ηηκψλ κε δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο γξακκέο (Γηάγξακκα 7.20). Όπσο
είλαη εκθαλέο ν ζπζρεηηζκφο πξαγκαηηθψλ ηηκψλ κε πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ είλαη θαθφο, κε
ζεκαληηθέο ππεξεθηηκήζεηο ησλ ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ, ε νπνίεο γηα πεξηφδνπο κεγαιχηεξεο ησλ
4 sec (γηα λα απνθεπρζεί ην ζθάικα ζηνλ ππνινγηζκφ κηθξψλ πεξηφδσλ απφ ην awac) έρνπλ
ζθάικα έσο 100%.
Μζγιςτθ περίοδοσ κφματοσ (s)
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Γηάγξακκα 7.20: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαη πξνζεγγηζηηθήο κέγηζηεο πεξηφδνπ
θχκαηνο γηα ηελ θπκαηηθή θαηαηγίδα κε δηάξθεηα απφ ηεο 27 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 00.00 έσο ηεο 30 Οθησβξίνπ
2012 ζηηο 24.00.

Σέινο, ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαηεχζπλζεο θαη απηήο
πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM (Γηάγξακκα 7.21). Όπσο είλαη εκθαλέο ν
ζπζρεηηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ κε ηηο πξνζεγγηζηηθέο είλαη πνιχ θαιφο κε κέγηζην
ζθάικα ην νπνίν θηάλεη ην 22%.
220

Κατεφκυνςθ (μοίρεσ)

210
200
190
180
170
160

Mdir-awac

150

Mdir-wam

140
130
120
0

20

40

60

80

100

Διάρκεια καταιγίδασ (hour)
Γηάγξακκα 7.21: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ πξαγκαηηθήο (awac) θαη πξνζεγγηζηηθήο (WAM) θαηεχζπλζεο
θχκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο γξακκέο.
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Ζ δεχηεξε θπκαηηθή θαηαηγίδα αθνξά ην δηάζηεκα απφ ηεο 27 Ννεκβξίνπ ζηηο 09.00
έσο ηελ 1 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 ζηηο 09.00, κε βφξεηα δηεχζπλζε, κέγηζην χςνο θχκαηνο
πεξίπνπ 4 m θαη κέγηζηε θαζκαηηθή πεξίνδνο 8 sec.
Πξαγκαηνπνηψληαο ζχγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα
δηαζπνξάο κε νκαιέο γξακκέο βξέζεθε πσο ππάξρεη θαιφο ζπζρεηηζκφο φηαλ ην θπκαηηθφ
γεγνλφο είρε κέγηζηε ελέξγεηα, αιιά παξφια απηά ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM εκθάληζε ηελ
αξρή ηεο θαηαηγίδαο πεξίπνπ 30 ψξεο κεηά ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο, φπσο επίζεο ππνιφγηζε φηη
ε θαηαηγίδα ηειεηψλεη πεξίπνπ 10 λσξίηεξα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο
ππάξρεη πνιχ θαιφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ ζεκαληηθνχ χςνο θχκαηνο θαη ηνπ
πξνζεγγηζηηθνχ (WAM), θαζψο ην ζθάικα είλαη πεξίπνπ 2.5 % (Γηάγξακκα 7.22).
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Γηάγξακκα 7.22: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ πξαγκαηηθνχ (awac) θαη πξνζεγγηζηηθνχ (WAM) ζεκαληηθνχ
χςνπο θχκαηνο γηα ηελ θπκαηηθή θαηαηγίδα κε δηάξθεηα απφ ηεο 27 Ννεκβξίνπ ζηηο 09.00 έσο ηελ 1 Γεθεκβξίνπ
ηνπ 2012 ζηηο 09.00.

ηελ ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ζεκαληηθήο
πεξηφδνπ θχκαηνο (Tm0) θαη πξνζεγγηζηηθήο, ε νπνία βξέζεθε λα είλαη έρεη ζθάικα πεξίπνπ
50%, κε ηάζε ππεξεθηίκεζεο ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM θαη κε εμαίξεζε ηελ αξρή θαη ην
ηέινο ηνπ γεγνλφηνο θαηά ηελ νπνία ην ζθάικα ήηαλ πςειφηεξν θαη έθηαλε θαη ην 200 %
(Γηάγξακκα 7.23). Απηή ε κφληκε ππεξεθηίκεζε έρεη σο απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή ξνήο
ελέξγεηαο κεηαμχ κεηξήζεσλ ηνπ awac θαη ηνπ WAM γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θπκαηηθή
θαηαηγίδα λα είλαη πεξίπνπ ε ίδηα, φπσο δείρζεθε θαη ζην ζρήκα 7.10.
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θμαντικι περίοδοσ κφματοσ (s)
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Γηάγξακκα 7.23: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαη πξνζεγγηζηηθήο ζεκαληηθήο πεξηφδνπ
θχκαηνο, γηα ηελ θπκαηηθή θαηαηγίδα κε δηάξθεηα απφ ηεο 27 Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 00.00 έσο ηεο 30 Οθησβξίνπ
2012 ζηηο 24.00.

Καηφπηλ, ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο πξαγκαηηθήο κέγηζηε πεξηφδνπ θχκαηνο (Tmax)
θαη πξνζεγγηζηηθήο. Ο ζπζρεηηζκφο είλαη ζρεηηθά θαιφο, κε ζθάικα πνπ θπκαίλεηαη απφ
πεξίπνπ 25% έσο θαη πεξηζζφηεξν απφ 200 %, κε ζπλερή ηάζε ππεξεθηίκεζεο ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ (Γηάγξακκα 7.24).
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Γηάγξακκα 7.24: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο κέγηζηεο πεξηφδνπ θχκαηνο θαη
πξνζεγγηζηηθήο γηα ηελ θπκαηηθή θαηαηγίδα ηεο 27 Ννεκβξίνπ ζηηο 09.00 έσο ηελ 1 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 ζηηο
09.00.

Σέινο, ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη πξνζεγγηζηηθήο
θαηεχζπλζεο, ν νπνίνο βξέζεθε πσο είλαη πνιχ θαιφο (Γηάγξακκα 7.25).
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Γηάγξακκα 7.25: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ πξαγκαηηθήο (awac) θαη πξνζεγγηζηηθήο (WAM) θαηεχζπλζεο
θχκαηνο, γηα ηελ θπκαηηθή θαηαηγίδα ηεο 27 Ννεκβξίνπ ζηηο 09.00 έσο ηελ 1 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 ζηηο 09.00.

Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκεηηθνχ κνληέινπ SMB δελ βξέζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά,
γεγνλφο αλακελφκελν θαζψο ην κνληέιν απηφ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα εθαξκνγή ηνπ ζε
αλνηθηέο ζάιαζζεο (σθεαλνχο). Παξ‟ φισλ ησλ ζεκαληηθψλ επηζθαιεηψλ ηνπ, ην κνληέιν
απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ιηκεληθψλ θαηαζθεπψλ ζηελ Διιάδα.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλαδεηήζεθε έλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη
εθηηκήζεηο ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ ηξίηεο γεληάο WAM, έσο φηνπ θαηαζηεί δπλαηφλ λα
ηνπνζεηεζνχλ φξγαλα θαηαγξαθήο θπκάησλ θαη ξεπκάησλ ζε ξερά λεξά ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα. Όπσο είλαη εκθαλέο ζην δηάγξακκα 7.11, ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM δελ
ππνινγίδεη δχν θαηαηγίδεο, κε ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο κεγαιχηεξν απφ 1.5 m, θαη απηφο είλαη
πηζαλφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν “Άηιαληαο Αλέκνπ θαη Κχκαηνο ησλ Διιεληθψλ Θαιαζζψλ”
(ΔΛΚΔΘΔ, 2014) δελ δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα (θαλαβήο, 2013). Δπηπξνζζέησο
έρεη ηελ ηάζε ππεξππνινγηζκνχ ησλ πεξηφδσλ θχκαηνο. Παξφιν απηά, ε ελαιιαθηηθή ρξήζε
ζηνηρείσλ θπκαηηθψλ κνληέισλ ηξίηεο γεληάο (αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε) θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM (Mazarakis et al., 2012) κπνξεί λα δψζεη πνιχ θαιχηεξεο
πξνζεγγίζεηο απφ απηέο ηεο κεζφδνπ SMB. πλνιηθά φκσο, ην WAM δελ κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη ηα πξσηφγελλε δεδνκέλα, θαζψο εκπεξηέρεη ζπκαληηθφ ζθάικα ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ πεξηφδσλ θχκαηνο.
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8. Πεξίπησζε κειέηεο: Ν. Υαληώλ
Ο Ν. Υαληψλ, θηινμελεί, ζε κεγάιν βαζκφ, ηδηαίηεξα δεκνθηιείο παξαιίεο θαη κεγάιν
κέξνο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη ζε απηέο. Παξφια απηά, ηηο ηειεπηαίεο θπξίσο
δεθαεηίεο, έρεη παξαηεξεζεί ε έληνλε δηάβξσζε, ξχπαλζε θαη ππνβάζκηζε ηεο πγείαο, φπσο
ζπκβαίλεη θαη ζηηο ππφινηπεο ηνπξηζηηθά αλαπηπγκέλεο ηεο Διιάδαο.
8.1 πιινγή δεδνκέλσλ
ηνηρεία γηα ηελ δηαρξνληθή εμέιημεο ησλ αθηνγξακκψλ ηνπ Ν. Υαληψλ αλαδεηήζεθαλ
ζε πιεζψξα κειεηψλ ζρεηηθέο κε ηελ παξάθηηα δψλε, νη νπνίεο ζπιιέρζεθαλ θαη
αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα. Tα κφλα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ ζε
απηέο αθνξνχλ, ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, ηελ βαζπκεηξία πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ, ελψ ε απνηχπσζε ηεο αθηνγξακκήο/παξαιίαο θαη ηεο θιίζεο ηεο είηε δελ ππήξρε είηε
ήηαλ ρακειήο αθξίβεηαο θαη αθνξνχζε κφλν ηελ ζέζε ηεο θαη φρη ηελ θιίζε. Γηα ην ιφγν απηφ
αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, θεληξηθή δηνίθεζε, πεξηθέξεηεο, δήκνπο
θαη θνηλφηεηεο. ηελ επηθνηλσλία ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα, ε απάληεζε πνπ δφζεθε ήηαλ πσο
δελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ηα κφλα ζηνηρεία πνπ γλσξίδνπλ είλαη
απηά ηεο θηεκαηηθήο ππεξεζίαο ηνπ δεκνζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη ράξηεο αηγηαινχ θαη
παξαιίαο, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ ζέζε ηελ αθηνγξακκήο θαη φρη ηελ θιίζε θαη ηελ βαζπκεηξία
θάζε πεξηνρήο.
Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζε πξψηε θάζε αλαδήηεζε απφ ηελ θηεκαηηθή ππεξεζία ηνπ
δεκνζίνπ ησλ Υαληψλ ράξηεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ψζηε λα αμηνιφγεζε αλ ε ρξήζε ηνπο
κπνξεί λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο. Οη ράξηεο απηνί πεξηέρνπλ ηα δηαλχζκαηα θαζνξηζκνχ θαη
επαλαθαζνξηζκνχ, ησλ νξηνγξακκψλ ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο θαζψο θαη ηνπ παιαηνχ αηγηαινχ
θάζε πεξηνρήο (εηθφλα 8.1).

Δηθφλα 8.1: Σνπνγξαθηθφο ράξηεο ηνπ 1978 ηεο πεξηνρή ησλ βπξζνδεςείσλ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ. Ζ
απνηχπσζε ησλ νξηνγξακκψλ ηνπ αηγηαινχ (κσβ ρξψκα), ηεο παξαιίαο (θίηξηλν ρξψκα) θαη ηνπ παιαηνχ αηγηαινχ
(κπιε ρξψκα) έγηλε ζηηο 16/09/1983.
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Αο ζεκεησζεί πσο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θεληξηθνχ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο παξάθηηαο
δψλεο θαη κε εηζαγσγή ΟΓΠΕ, ν δαλεηζκφο απηψλ ησλ ραξηψλ είλαη ρξεψζηκνο, αθφκα ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο φπνπ ε ρξήζε ηνπο ζρεηίδεηαη κε έξεπλα θαη κε
θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Μεηά απφ απφθηεζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ραξηψλ απφ ηελ παξάθηηα
δψλε ηνπ λνκνχ Υαληψλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, θξίζεθε φηη ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα δψζεη
κφλν πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο, ε αθξίβεηα ησλ νπνίσλ φκσο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν
ζπδήηεζεο.
Ο ιφγνο είλαη πσο νη ράξηεο αηγηαινχ/παξαιίαο, σο επί ην πιείζηνλ, δελ είλαη
εμαξηεκέλνη ζε γλσζηά ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία ελψ ν ζρεδηαζκφο ησλ νξηνγξακκψλ ζπλήζσο
πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη‟ εθηίκεζε, θαζψο κεγάιεο εθηάζεηο έπξεπε λα απνηππσζνχλ ζε κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέινο, νη κεηξήζεηο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ηνπνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ
ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχηαλ κε φξγαλα κηθξήο αθξίβεηαο. πλεπψο, ε αθξίβεηα ηεο
θαηαγξαθήο ησλ νξηνγξακκψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν ζπδήηεζεο, φπσο παξαδείγκαηνο
ράξε απνηειεί ε ράξαμε ηνπ παιαηνχ θαη λένπ αηγηαινχ ζηελ παξαιία ηνπ Πιαηαληά Υαληά
(εηθφλα 8.2). Ζ παξαιία έρεη ππνζηεί έληνλε δηάβξσζε θαη έρεη ράζεη πάλσ απφ ην κηζφ πιάηνο
ηεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δειαδή πεξηζζφηεξα απφ 20 m πιάηνπο αλά κέηξν
παξαιίαο. Παξφια απηά ε ράξαμε ησλ νξηνγξακκψλ παιαηνχ θαη λένπ αηγηαινχ εκθαλίδεη ηελ
παξαιία λα πξνζρψλεηαη (εηθφλα 8.2), θάηη ην νπνίν δελ ζπλάδεη κε ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ νχηε
κε ηελ θαηάζηαζε ηεο παξαιίαο ζήκεξα.

Δηθφλα 8.2: Κάηνςε παξαιίαο Πιαηαληάο, Υαληά (Google Inc., 2012) θαη απνηχπσζε νξηνγξακκψλ παιαηνχ θαη
λένπ αηγηαινχ (Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Υαλίσλ, 2013). Με πξάζηλν ρξψκα, δεμηά, εκθαλίδεηαη ε πεξηνρή
πξφζρσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ράξηεο αηγηαινχ/παξαιίαο, ζηελ έληνλα δηαβξσκέλε παξαιία.

8.1.1 πγθέληξσζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ
Ο ΤΓ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά επηζθέςεσλ ζε παξαιίεο ηνπ Ν. Υαληψλ, κε εζηίαζε ηηο
παξαιίεο ηνπ θφιπνπ Υαλίσλ, θαηά ηηο νπνίεο πήξε ν ίδηνο θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Δπίζεο,
επηθνηλψλεζε κε αξκφδηνπο θνξείο θαη θαηνίθνπο θαη ζπγθέληξσζε ηζηνξηθφ θσηνγξαθηθφ
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πιηθφ ην νπνίν απεηθνλίδεη ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ παξαιηψλ ηνπ θφιπνπ Υαληψλ. Δδηθή
εζηίαζε δφζεθε ζηελ παξαιία ηνπ Πιαηάληα ε νπνία έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή δηάβξσζε ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζηελ νπνία ιφγν ηεο έληνλεο νηθηζηηθήο παξνπζίαο βξέζεθε πιεζψξα
θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ. πγθεθξηκέλα, ζπγθεληξψζεθε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο αξρέο ηηο
δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο θαη ζήκεξα, ελψ κεηά απφ ηελ ζηαρπνιφγεζε ηνπ βξέζεθαλ θνηλά
θνκκάηηα ηα νπνία έρνπλ θσηνγξαθεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ηα νπνία
εμηζηνξνχλ ηελ δηάβξσζε πνπ έρεη ππνζηεί ε παξαιία (εηθφλα 8.3). Σν πιηθφ απηφ, ην νπνίν
βξίζθεηαη ζην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ θαη Παξάθηηαο
Μεραληθήο ηνπ ΠΚ απνηειεί ζεκαληηθφ ληνθνπκέλην γηα ηελ πγεία ησλ παξαιηψλ ζην
παξειζψλ θαη γηα ηελ ππνβάζκηζε πνπ έρνπλ ππνζηεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.

Δηθφλα 8.3: Άπνςε ηεο παξαιίαο ηνπ Πιαηαληά κπξνζηά απφ ηνλ 1 πξφβνιν (αλαηνιηθά ηνπ νκψλπκνπ ιηκέλα)
γηα ην δηάζηεκα 1983 έσο θαη ην 2008.

8.1.2 Σα εζληθά αξρεία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
Καζψο ηα δηαρξνληθά δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ ζηελ Διιάδα, θαη αθνξνχλ ηελ παξάθηηα
δψλε, ήηαλ ειάρηζηα, απηά αλαδεηήζεθαλ θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Γεδνκέλα ηειηθά βξέζεθαλ ζε
απφζηαζε πεξίπνπ 3.000 km θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα εζληθά αξρεία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
ζην Κηνχ (Kew), Λνλδίλν. Μεηά απφ ζπλεξγαζία θαη αλαδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
βξέζεθε φηη ζηα αξρεία απηά ππάξρνπλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαιίεο ηεο
Κξήηεο, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. ηα αξρεία πνπ ηεξνχζε ην
λαπαξρείν θαη ε ηνπνγξαθηθή ππεξεζία (Admiralty, Inter-service Topographical Department)
ηελ πεξίνδν 1941-1945, βξέζεθαλ πσο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηηο
παξαιίεο ηεο Κξήηεο. Ο ιφγνο ήηαλ φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ
νη παξαιίεο ηεο Κξήηεο ήηαλ πγηείο θαη είραλ πιάηνο εθαηνληάδσλ κέηξσλ, θαη γηα ην ιφγν
απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αεξνδηάδξνκνο απφ γεξκαληθά πνιεκηθά αεξνζθάθε. πλεπψο, ε
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κειέηε ησλ γεσκνξθνδπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηε ψζηε λα εμαρζνχλ
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο αμηνινγνχζε ε ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ λεζηνχ απφ Γεξκαληθή εηζβνιή, ε νπνία ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε.
ήκεξα, νη εθζέζεηο απηέο απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ δεδνκέλν ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο
ησλ αθηνγξακκψλ/παξαιηψλ ηεο Διιάδαο. Απηέο, πξνζθέξνπλ επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο πξηλ απφ επηά θαη πιένλ δεθαεηίεο,
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα δελ ήηαλ γλσζηέο ζηελ Διιάδα.
Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε έθζεζε ε νπνία αθνξά ηνλ θφιπν ησλ Υαληψλ θαη έρεη
εκεξνκελία Μάξηηνο 1941 (WO 252/60). ηελ έθζεζε απηή γίλεηαη ελδειερήο αλαθνξά γηα ηα
γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξάθηηαο δψλεο αιιά θαη ησλ παξάθηησλ θπςειψλ πνπ
ζπλαληνχληαη ζηελ πεξηνρή (εηθφλα 7.4). Ζ έθζεζε μεθηλά θάλνληαο αλαθνξά ζηελ παξαιία
ηνπ Κνιπκβαξίνπ, Υαληά, ε νπνία ην 1941 ήηαλ ακκψδεο θαη είρε πιάηνο ην νπνίν θπκαηλφηαλ
απφ 51 έσο 104 m, ελψ ε κέζε θιίζε ηεο παξαιίαο ήηαλ πεξίπνπ 1/80. Δπηπξνζζέησο, ε
παξάθηηα δψλε δελ είρε ππνζηεί αζηηθνπνίεζε θαζψο δελ ππήξραλ θηίζκαηα γηα κηα απφζηαζε
πεξίπνπ 375 m (εηθφλα 8.4).

Δηθφλα 8.4: Έθζεζε ηνπ Ναπαξρείνπ θαη ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ε νπνία αθνξά
ηνλ θφιπν ησλ Υαληψλ θαη έρεη εκεξνκελία Μάξηηνο 1941 (WO 252/60).
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Δηθφλα 8.5: Αεξνθσηνγξαθία απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Κνιπκβαξίνπ ην 1941 (WO 252/60).

πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε θαη κεηαθνξά φιεο απηήο ηεο
πιεξνθνξίαο ζηελ Διιάδα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γηα ηελ εχξεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο
ησλ Διιεληθψλ αθηνγξακκψλ θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πγείαο ηνπο αιιά
θαη γηα άιινπο ζθνπνχο.
8.2 Μεηξήζεηο πξνθίι παξαιηώλ
ηνλ Ν. Υαληψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη γηα ηελ θαηαγξαθή πξνθίι παξαιηψλ
(shore-normal techniques) φπσο θαη ε κέζνδνο ηνπ θξάλνπο RTK GPS γηα ηελ αλαιπηηθή
θαηαγξαθή ηνπ εκβαδνχ θαη ηεο ηνπνγξαθίαο/βαζπκεηξίαο. Καζψο νη παξαιίεο πνπ θηινμελεί
ν λνκφο είλαη πνιχ κεγάιεο ζε κήθνο, ηεο ηάμεο κεξηθψλ ρηιηνκέηξσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε
νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαιηψλ αιιά
δφζεθε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ ξεπκάησλ.
Παξφια απηά θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο εξεπλεηέο θαη ζην πιαίζην αζθήζεσλ πεδίνπ
ηνπ καζήκαηνο παξάθηηαο κεραληθήο ηνπ ΠΚ, ζην νπνίν ζπκκεηείρε ν ππνςήθηνο δηδάθησξ σο
επηβιέπσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά κεηξήζεσλ επνρηαθψλ πξνθίι παξαιηψλ ηνπ θφιπνπ
Υαληψλ.
Δπηπξνζζέησο, ν ππνςήθηνο δηδάθησξ (ΤΓ) ρξεζηκνπνίεζε ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο
RTK GPS γηα ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο παξαιίαο ηνπ Πιαηαληά, ε νπνία
φπσο πξναλαθέξζεθε έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή δηάβξσζε. Καζψο ζηελ παξαιία έρεη εκθαληζηεί
ην βξαρψδεο ππφζηξσκα, ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα πιεζψξα ηξαπκαηηζκψλ θάζε ρξφλν, ν
ΤΓ ρξεζηκνπνίεζε ηελ κέζνδν ηνπ RTK GPS ψζηε λα θαηαγξάςεη ηα ζεκεία πςειήο
επηθηλδπλφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλν θαηαγξάθεθε ε αλαιπηηθή ηνπνγξαθία ηεο
παξαιίαο αιιά επηζεκάλζεθαλ ηα επηθίλδπλα, ιφγν ηεο πςειήο νιηζζεξφηεηαο, ζεκεία ζηελ
παξαιία ηνπ Πιαηαληά (εηθφλα 8.6).
161

Δηθφλα 8.6: Καηαγξαθή ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηνπ βξαρψδνπο ππνζηξψκαηνο (έληνλν θίηξηλν) ζηελ κε ηελ κέζνδν
ηνπ θξάλνπο RTK GPS παξαιίαο ηνπ Πιαηαληά ηνλ Μάξηην ηνπ 2012.

8.3 Μεηξήζεηο θπκάησλ/ξεπκάησλ
ην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο επηρεηξήζεθε ε δηάδνζε θαη ρξήζε ηνπ νδεγφο παξαηήξεζεο
παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πιαηαληά θαη ηεο Γεσξγηνχπνιεο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ αιιά θαη ζηνλ Άγην Νηθφιαν Κξήηεο.
Παξφιν πνπ ην αξρηθφ ελδηαθέξνλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ παξάθηησλ θνηλνηήησλ ήηαλ
πςειφ ζε θακία πεξίπησζε ν νδεγφο παξαηήξεζεο παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο δελ
εθαξκφζηεθε νινθιεξσκέλα. Γηα ην ιφγν απηφ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα πξέπεη λα
ππάξμεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο παξαηεξεηέο πνπ ζα αλαιάβνπλ
ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ. Καζψο δελ έρεη αμηνινγεζεί αθφκα ε αθξίβεηα ηνπ, απηφο πξνηείλεηαη λα
εθαξκνζηεί ζε θάπνηα πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρεη φξγαλν θαηαγξαθήο θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ
θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ.
Δπηπξνζζέησο, ν ΤΓ εθηφο απφ ηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο, ζπκκεηείρε θαη ζηελ
ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ θφιπν ησλ Υαληψλ ζην πιαίζην ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο
θπκάησλ θαη ξεπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηελ πεξηνρή ην εξγαζηήξην Φπζηθψλ
Καηαζηξνθψλ θαη Παξάθηηαο Μεραληθήο ηνπ ΠΚ. Γεδνκέλα γηα ηνλ θφιπν Υαληψλ
ζπιιέγνληαη κε ηελ ρξήζε δπν θπκαηνκεηξεηψλ Nortek Awac, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία
βειηηζηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηεο ππνζαιάζζηαο κπαηαξίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ
πεξίπησζε κειέηεο ηεο Βάξθηδαο. Οη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ θφιπν Υαληψλ
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή γηαηί απνηεινχλ ηα κνλαδηθά πξαγκαηηθά καθξνρξφληα
δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή αιιά θαη παλειιαδηθά, καδί κε ηα δεδνκέλα απφ
ηελ Βάξθηδα. Υαξαθηεξηζηηθφ, ηνπ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο ζηνλ θφιπν Υαληψλ απνηειεί ε
θπκαηηθή θαηαηγίδα πνπ θαηαγξάθεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 θαη είρε κέγηζην χςνο θχκαηνο
πεξηζζφηεξν απφ 6 m (δηάγξακκα 8.1).
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Γηάγξακκα 8.1: Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ AWAC γηα ηελ θαηαηγίδα ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2012 ζηνλ
θφιπν Υαληψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Storm (Nortek AS, 2013).

Ζ θαηαηγίδα, ε νπνία είρε δηάξθεηα πεξίπνπ δχν κέξεο, πξνθάιεζε πιεζψξα
θαηαζηξνθψλ ζηελ παξάθηηα δψλε ηεο πεξηνρήο Κνιπκβάξη-Σαπξσλίηεο αιιά παξ‟ φια απηά
ρσξίο επηπιένλ ζηνηρεία δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε πεξίνδνο επαλαθνξάο ηεο, νχηε ε
πεξίνδνο επαλαθνξάο ηεο αθξαίαο θπκαηηθήο θαηαηγίδαο ησλ 50 εηψλ. Ζ κε ρξήζε ηέηνησλ
ζηνηρείσλ έρεη νδεγήζεη ζηελ απνηπρία πιεζψξαο παξάθηησλ θαηαζθεπψλ, νη νπνίεο κε ηελ
ζεηξά ηνπο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ έληνλε δηάβξσζε ησλ αθηνγξακκψλ θαη ησλ παξαιηψλ θαη
ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο Διιάδαο. πλεπψο,
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ θπκάησλ/ξεπκάησλ ζηνλ θφιπν Υαληψλ,
ψζηε ζην κέιινλ λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο αθξαίσλ θαηλνκέλσλ θαη ε γλψζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ε εηζαγσγή ηεο κεζφδνπ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.
Καζψο δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία, απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο Βάξθηδαο, ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ SMB θαη
ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ awac.
8.3.1 Κπκαηηθό κνληέιν SMB θαη ζύγθξηζε ηνπ κε ηα δεδνκέλα awac
Τπνινγηζκόο αλαπηύγκαηνο πειάγνπο πεξηνρήο Γεξάλη
Σα αλαπηχγκαηα πειάγνπο κεηξήζεθαλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Google earth
(Google Inc., 2012) θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ζέηνληαο σο γσλία 0ν ηελ Βφξεηα
δηεχζπλζε ζηελ νπνία είλαη εθηεζεηκέλε ε πεξηνρή Γεξάλη. Οη ππνινγηζκνί ηνπ αλαπηχγκαηνο
πειάγνπο γηα ηηο δηεπζχλζεηο πλνήο αλέκνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή Γεξάλη (ΒΑ, Β θαη
ΒΓ), δίλνπλ ηα εμήο αλαπηχγκαηα πειάγνπο: ΒΑ Fetch = 159,83 km, Β Fetch = 191,10 km θαη
ΒΓ Fetch = 120,48 km.
Αλεκνινγηθά Γεδνκέλα.
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Σα αλεκνινγηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ θπκαηηθνχ
θιίκαηνο ηεο παξαιίαο ηεο Βάξθηδαο απνθηήζεθαλ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία
(ΔΜΤ) θαη ην θιηκαηηθφ κνληέιν WAM ηνπ εζληθνχ αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ. Σα δεδνκέλα
ηεο ΔΜΤ ππνινγίδνληαη αλά 3 ψξεο θαη αθνξνχλ ηελ πεξηνρή νχδα– θσδηθφο ζηαζκνχ 16746
– θαζψο δελ βξέζεθε θάπνηνο άιινο ζηαζκφο πην αληηπξνζσπεπηηθφο γηα ηελ πεξηνρή. Σα
αλεκνινγηθά δεδνκέλα, πξέπεη λα δίλνληαη ζε km/h, ελψ σο ρξφλνο πλνήο ηνπ αλέκνπ (D)
ιακβάλεηαη ην γηλφκελν ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ αλέκνπ (%) κε ην ζχλνιν ησλ σξψλ ηνπ ρξφλνπ
γηα ηνλ νπνίν εμεηάδεηαη ε θάζε πεξηνρή.
Χο πεξίπησζε κειέηεο επηιέρζεθε ε θαηαηγίδα 22/12/2012 έσο 26/12/12, (δεδνκέλα ηεο
ΔΜΤ).
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βάξθηδαο, ππνινγίζηεθαλ ην
ζεκαληηθφ χςνο θαη ε ζεκαληηθή πεξίνδνο, ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηα πξαγκαηηθά πνπ
θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ θπκαηνκεηξεηή awac θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθα 8.1 θαη 8.2
αληίζηνηρα.
Πίλαθαο 8.1 χγθξηζε ραξαθηεξηζηηθνχ χςνπο θχκαηνο απφ ηελ κέζνδν SMB κε απηά ηνπ θπκαηνκεηξεηή awac.
SMB
Awac
SMB Wind
Awac
SMB
Awac
Wind
Wind
SMB
Date
Hour
dir
Wind dir
Hm0
Hm0
Date
Hour
dir
dir
Hm0
20
0.32
5.01
22
0
0
0
24
3
350
0.55
357.08
0.28
1.08
22
3
0
0
24
6
360
0.17
6.38
0.4
5.03
22
6
110
0
24
9
330
0.17
10.12
0.6
2.63
22
9
100
0
24
12
10
0.55
7.76
0.89
1.36
22
12
90
0
24
15
360
0.55
20.98
1.05
359.77
22
15
0
0
24
18
0
0
320.93
1.21
0
22
18
260
0.17
24
21
0
0
14.43
3.02
359.17
22
21
20
2.4
25
0
0
0
13.45
3.76
4.09
23
0
20
2.4
25
3
0
0
8.56
4.06
12.73
23
3
20
2.4
25
6
0
0
4.34
4.27
7.24
23
6
20
1.28
25
9
160
0.17
1.66
3.97
359.07
23
9
10
1.28
25
12
60
0.55
0.54
3.72
6.46
23
12
10
1.28
25
15
90
0.17
359.93
3.58
358.87
23
15
360
1.28
25
18
0
0
3.9
3.27
8.6
23
18
350
1.28
25
21
0
0
4.04
2.98
6.65
23
21
350
1.28
26
0
0
0
4.62
2.7
24
0
320
0.17

Awac
Hm0
2.72
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2.63
2.37
2.06
1.76
1.41
1.14
0.95
0.79
0.66
0.56
0.49
0.43
0.37
0.32
0.27

Πίλαθαο 8.2 χγθξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηφδσλ θχκαηνο SMB κε απηά ηνπ θπκαηνκεηξεηή awac.
SMB wave
Awac wave
SMB wave
Awac wave
Day
Hour
period
period
Day
Hour
period
period
3.7
22

0

0

22

3

0

22

6

0

22

9

0

22

12

0

22

15

0

22

18

1.9

22

21

7.2

23

0

7.2

23

3

7.2

23

6

5.1

23

9

5.1

23

12

5.1

23

15

5.1

23

18

5.1

23

21

5.1

24

0

1.9

4.62
24

3

3.4

24

6

1.9

24

9

1.9

24

12

3.4

24

15

3.4

24

18

0

24

21

0

25

0

0

25

3

0

25

6

0

25

9

1.9

25

12

3.4

25

15

1.9

25

18

0

25

21

0

26

0

0

3.6

4.77

2.47

4.52

2.68

4.26

2.28

4.35

2.48

4.11

2.97

3.93

5.04

4.08

5.86

4.09

6.05

3.86

5.99

3.58

5.99

3.45

5.82

3.31

5.62

3.24

5.31

2.97

5.03

2.72

4.53

Οκνίσο κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βάξθηδαο, ην ζθάικα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο
θχκαηνο θαη ηεο πεξηφδνπ, φπσο θαη ηεο θαηεχζπλζεο είλαη πνιχ πςειφ.
8.3.2 ύγθξηζε δεδνκέλσλ awac κε δεδνκέλα από ην θιηκαηηθό κνληέιν WAM
Οκνίσο κε ηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο αμηνινγήζεθε ε ελαιιαθηηθή ρξήζε ζηνηρείσλ
θπκαηηθψλ κνληέισλ ηξίηεο γεληάο (αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ
θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM (Mazarakis et al., 2012).
Οκνίσο, ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα (κεηξήζεηο awac) ήξζαλ ζε αληηδηαζηνιή κε απηά
ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ (ππνινγηζκνί WAM). Αξρηθά ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ
ηνπ πξαγκαηηθνχ ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο (Hs) θαη απηνχ πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ
κνληέιν

WAM.

Γηα

ην

ιφγν

απηφ

πξαγκαηνπνηήζεθε

ζχγθξηζε

δεπγψλ

ηηκψλ,

ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο γξακκέο (Γηάγξακκα 8.2). Όπσο είλαη
εκθαλέο ππάξρεη έλαο ζρεηηθά θαιφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ (awac) θαη ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ (WAM), αιιά κε ζεκαληηθέο ππέξ θαη ππφ εθηηκήζεηο (Γηάγξακκα 8.2).
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5
θμαντικό φψοσ κφματοσ (m)

4.5
Hm0-awac

4
3.5

Hm0-WAM

3
2.5
2
1.5
1
0.5

0
18/10/2012

6/1/2013

27/3/2013
Ημερομθνία

15/6/2013

Γηάγξακκα 8.2: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ ζεκαληηθνχ χςνο θχκαηνο θαη ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο
γξακκέο.

Καζψο βξέζεθε φηη ηα δεδνκέλα ηνπ WAM έρνπλ έλαλ ζρεηηθά θαιφ ζπζρεηηζκφ κε
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα λα βξεζεί
ν αθξηβήο ζπζρεηηζκφο ηνπο. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ
θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ βξέζεθε λα είλαη ζρεηηθά θαιφο, κε ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο R²
= 0.7672 (Γηάγξακκα 8.3). Υξεζηκνπνηψληαο, ηελ επζεία y=x πξνθχπηεη φηη ππάξρεη
ππεξεθηίκεζε γηα χςνο θχκαηνο θαη εηδηθά γηα χςε θχκαηνο κεγαιχηεξα απφ 3 m (Γηάγξακκα
8.3).

Γηάγξακκα 8.3: Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ην ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο κεηαμχ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.

ηελ ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ζεκαληηθήο
πεξηφδνπ θχκαηνο (Tm0) θαη απηήο πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM. Αξρηθά
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο
γξακκέο

(Γηάγξακκα 8.4). Όπσο είλαη εκθαλέο ππάξρεη θαθφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ
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πξαγκαηηθψλ (awac) θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ηηκψλ (WAM), κε κηα ηάζε ζεκαληηθήο
ππεξεθηίκεζεο (έσο θαη >130%) ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM (Γηάγξακκα 8.4).

θμαντικι περίοδοσ κφματοσ (s)

10
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9

Tm0-WAM

8
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1

0
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27/3/2013
15/6/2013
Ημερομθνία

3/9/2013

Γηάγξακκα 8.4: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ζεκαληηθήο πεξηφδνπ θχκαηνο θαη ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο
γξακκέο.

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, επηρεηξήζεθε λα βξεζεί ν
αθξηβήο ζπζρεηηζκφο ηνπο, ν νπνίνο βξέζεθε θαθφο, κε ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο πνιχ
κηθξφ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επζεία y=x πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ππεξεθηίκεζε ησλ
ζεκαληηθψλ πεξηφδσλ έσο πεξίπνπ 5 sec θαη ππνεθηίκεζε ησλ πεξηφδσλ κεγαιχηεξεο απφ
πεξίπνπ 5 sec πνπ ππνινγίδεη ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο
(Γηάγξακκα 8.5).

Γηάγξακκα 8.5: Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηε ζεκαληηθή πεξίνδν (Tm0) κεηαμχ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.

ηελ ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο κέγηζηεο πεξηφδνπ
θχκαηνο (Tp) θαη απηήο πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM (Γηάγξακκα 8.6). Όπσο
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είλαη εκθαλέο θαη πάιη ν ζπζρεηηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ κε απηέο ησλ πξνζεγγηζηηθψλ
είλαη θαθφο ζεκαληηθέο ππνεθηηκήζεηο θαη ππεξεθηηκήζεηο ησλ ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ θαη ρσξίο
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπζρεηηζκφ. Οκνίσο κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βάξθηδαο, φπσο θαίλεηαη θαη
ζην δηάγξακκα 8.6, ππάξρεη ζεκαληηθή ππνεθηίκεζε κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ awac θαη ησλ
πξνζεγγίζεσλ ηνπ WAM θαηά ην ηέινο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ηελ αξρή ηεο
θαινθαηξηλήο (Απξίιηνο έσο Μάηνο). Απηή ε ζχγθξηζε δελ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαζψο
νθείιεηαη ζε αδπλακία ηνπ θπκαηνκεηξεηή awac ζηελ κέηξεζε κηθξψλ πεξηφδσλ.

Μζγιςτθ περίοδοσ κφματοσ (s)
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Γηάγξακκα 8.6: χγθξηζε δεπγψλ ηηκψλ, κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο κέγηζηεο πεξηφδνπ θχκαηνο θαη ησλ
πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM, ρξεζηκνπνηψληαο δηάγξακκα δηαζπνξάο κε νκαιέο
γξακκέο.

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, επηρεηξήζεθε λα βξεζεί ν
αθξηβήο ζπζρεηηζκφο ηνπο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε κέγηζηε πεξίνδν γηα ην awac κε ην
WAM. Απηά παξνπζηάδνπλ θαθφ ζπζρεηηζκφ κε πνιχ κηθξφ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο.
Υξεζηκνπνηψληαο, ηελ επζεία y=x πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κηα κηθξή ηάζε ππεξηίκεζεο γηα
κέγηζηε πεξίνδν έσο 8 sec, εγψ γηα κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο ην κνληέιν WAM ππνεθηηκά ηελ
κέγηζηε πεξίνδν (Γηάγξακκα 8.7). Να ζεκεησζεί πσο ε αθαίξεζε ησλ ηηκψλ πνπ αθνξνχλ ην
ηέινο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ηελ αξρή ηεο θαινθαηξηλήο (Απξίιηνο έσο Μάηνο) δελ
επεξέαζε ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα.
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Γηάγξακκα 8.7: Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηεο κέγηζηεο πεξηφδνπ (Tmax) κεηαμχ πξαγκαηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνζεγγηζηηθψλ ησλ ηηκψλ ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.

Σέινο, ππνινγίζηεθε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαηεχζπλζεο θαη απηήο
πνπ ππνιφγηδε ην θπκαηηθφ κνληέιν WAM. Ο ζπζρεηηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ κε απηέο
ησλ πξνζεγγηζηηθψλ είλαη θαθφο, κε ζεκαληηθέο ππνεθηηκήζεηο θαη ππεξεθηηκήζεηο ησλ
ππνινγηζηηθψλ ηηκψλ θαη ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπζρεηηζκφ.
Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκεηηθνχ κνληέινπ SMB δελ βξέζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά,
γεγνλφο αλακελφκελν θαζψο ην κνληέιν απηφ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα εθαξκνγή ηνπ ζε
αλνηθηέο ζάιαζζεο (σθεαλνχο). Ζ ελαιιαθηηθή ρξήζε ζηνηρείσλ θπκαηηθψλ κνληέισλ ηξίηεο
γεληάο (αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM
(Mazarakis et al., 2012) κπνξεί λα δψζεη πνιχ θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο απφ απηέο ηεο κεζφδνπ
SMB, αιιά παξφια απηά δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα πξσηφγελλε δεδνκέλα, θαζψο
πεξηέρεη θαη απηή επηζθάιεηεο.
.4 Μέζνδνο ξαδηελεξγνύ θαίζηνπ-137 (137Cs)
Ζ κέζνδνο ηνπ 137Cs αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζην
νξνπέδην ηνπ Οκαινχ, Υαληά, ψζηε λα βξεζεί αλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο δηάβξσζεο ηεο ελδνρψξαο ζηελ Κξήηε θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηήζεθαλ θαη βξέζεθαλ εδάθε αλαθνξάο θαη ζπιιέρηεθαλ
αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κε δηαηαξαγκέλσλ ππξήλσλ κε έλαλ ρεηξνθίλεην ππξελνιήπηε
δηακέηξνπ 4 cm.
Σα δείγκαηα απηά κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξη Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Υεκείαο ηνπ ΠΚ φπνπ θαη αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο γθαζκαηνζθνπηθή αλάιπζεο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο εθηφο απφ
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 137Cs, ε κέζνδνο επηηξέπεη θαη ηνλ ηαπηφρξνλν πξνζδηνξηζκφ πιήζνπο
άιισλ ξαδηντζνηφπσλ, φπσο ην 131I, 134Cs, 136Cs, 40Κ, 60Co, 226Ra, 241Am. Καζψο, ε
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ζπγθέληξσζε ησλ ππφινηπσλ ξαδηντζνηφπσλ πνπ κεηξήζεθαλ δελ βξέζεθε λα απνθιίλεη απφ
ηηο αλακελφκελεο ηηκέο, ζηελ παξνχζα έξεπλα δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ κέηξεζε ην
137Cs αιιά θαη ηνπ 40K. Ο ιφγνο είλαη φηη ν αλ ππάξρεη ζπζρεηηζκφο απηψλ ησλ δχν
ζηνηρείσλ, απηφο κπνξεί λα δψζεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηάβξσζε πξφζρσζε. Καζψο
δελ βξέζεθε θάπνηνο ζπζρεηηζκφο κφλν νη κεηξήζεηο ηνπ 137Cs αμηνπνηήζεθαλ.
Απφ ηελ δεηγκαηνιεςία βξέζεθε φηη ζηηο πεξηνρέο αλαθνξάο ην 137Cs ζπζζσξεχεηαη
θπξίσο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελψ ε ζπγθέληξσζε πνπ κεηξάηε αθνξά ηελ πεξίνδν ηνπ
αηπρήκαηνο ηνπ Σζεξλνκπίι, δειαδή ηνλ Μάην ηνπ 1986 νπφηε θαη έθηαζε ε ξαδηελεξγή
ζθφλε ζηελ Διιάδα. πλεπψο, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηελ Κξήηε κπνξεί λα δψζεη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ εδαθψλ απφ ην 1986 έσο θαη ζήκεξα.
Ζ κέζνδνο εθαξκφζηεθε, αξρηθά σο πεξίπησζε κειέηεο, ζε έλα θπζηθφ εθήκεξν
ιίκλην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην νξνπέδην ηνπ νκαινχ θαη ην 2006 ππέζηε ζεκαληηθέο
πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο εμαηηίαο παξάλνκεο εθζθαθήο κέξνπο ηεο επηθάλεηαο ηνπ.
Καζψο ε έθηαζε ηεο επέκβαζεο θαη ν ρψξνο πνπ κεηαθέξζεθε ην πιηθφ εθζθαθήο δελ
θαηαγξάθεθε ην 2006 θαη ζήκεξα ε βιάζηεζε έρεη θαιχςεη ηα ίρλε ηεο εθζθαθήο απφ
θαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηνπ 137Cs (Δηθφλα 8.7).

Δηθφλα 8.7: Γεηγκαηνιεςία ζην ιίκλην ηνπ Οκαινχ ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011

Με ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ φρη κφλν κπνξνχλ λα βξεζνχλ νη ξπζκνί πξφζρσζεο
δηάβξσζεο ηνπ ιηκλίνπ αιιά θαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη πεξηνρέο νη νπνίεο επεξεάζηεθαλ απφ
ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Γηα ην ιφγν απηφ

ηδξχζεθε έλα πιέγκα δεηγκαηνιεςίαο, κε

δηαζηάζεηο πεξίπνπ 80 απφ 100 m (εηθφλα 8.8). πλνιηθά εμεηάζηεθαλ 72 αδηαηάξαρηνη
ππξήλεο θαη ην βάζνο ηνπο, ην νπνίν εμαξηηφηαλ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ρνληξφθνθθνπ πιηθνχ, θπκαηλφηαλ απφ 4 έσο 10 cm. Κάζε ππξήλαο
δηαρσξίζηεθε ζε δηαζηήκαηα 2cm θαη έλα ζχλνιν 282 αδηαηάξαρησλ δεηγκάησλ εδάθνπο
πξνέθπςαλ (Foteinis et al., 2014).
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Δηθφλα 8.8: Σν πιέγκα δεηγκαηνιεςίαο θαη νη ππξήλεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην ιίκλην ηνπ Οκαινχ.

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθε φηη ε κέζνδνο ηνπ 137Cs κπνξεί λα
πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα κνξθνινγηθέο αιιαγέο, δηαβξψζεηο ή πξνζρψζεηο πνπ νθείινληαη ζε
θπζηθνχο θαη ζε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο (εηθφλα 7.8), φπσο θαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ ξπζκνχ
ηνπο γηα ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 30 ρξφληα (1986-ζήκεξα). Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε
κειέηεο βξέζεθε φηη κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θαη ην επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηνπ ιηκλίνπ ηνλ Μάην
ηνπ 1986, νπφηε θαη έθηαζε ε ξαδηελεξγή ζθφλε πνπ εθιχζεθε απφ ην αηχρεκα ηνπ
Σζεξλνκπίι (εηθφλα 8.9).

Δηθφλα 8.9: Απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ 137Cs γηα ηηο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζηελ θνίηε ηνπ ιηκλίνπ ηνπ
Οκαινχ θαη ηελ εχξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ιηκλίνπ ηνλ Μάην ηνπ 1986.

8.5 Ρύπαλζε από βαξέα κέηαιια
Καζψο ε πνηφηεηα ησλ ηδεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ε ξχπαλζε ηνπο κε βαξέα κέηαιια
δελ έρεη εμεηαζηεί, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Ν. Υαληψλ ζαλ πεξίπησζε κειέηεο θαη
λα εμεηαζηνχλ νη ζπγθεληξψζεηο αληηπξνζσπεπηηθψλ ηδεκάησλ γηα ηελ ξχπαλζε ηνπο απφ
βαξέα κέηαιια. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθαλ 41 ζεκεία, ηα νπνία εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηελ
πνηφηεηα ηνπ ηδήκαηνο ηνπο θαη γηα ηελ πηζαλή παξνπζία βαξέσλ κεηάιισλ ζε απηφ (εηθφλα
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8.10). Ζ επηινγή ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηέο, ην νηθνζχζηεκα πνπ θηινμελνχλ φπσο θαη
εμεηάζηεθαλ πηζαλέο πεγέο επθαηξηαθνχ εκπινπηηζκνχ.

Δηθφλα 8.10: Σα 41 ζεκεία ηα νπνία εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ ηδήκαηνο θαη ηελ χπαξμε βαξέσλ
κεηάιισλ.

Απφ ηα ζεκεία απηά πάξζεθαλ επηθαλεηαθά δείγκαηα θαζψο θαη ίδεκα απφ 20 cm
βάζνο, ρξεζηκνπνηψληαο ρεηξνθίλεην ππξελνιήπηε. Σα δείγκαηα κεηαθέξζεθαλ ζην
Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Υεκείαο ηνπ ΠΚ θαη κεηξήζεθαλ κε ηελ κέζνδν
EDXRF. Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο έρεη ηελ δπλαηφηεηα απεπζείαο κέηξεζεο
πιεζψξαο ζηνηρείσλ, κεηαμχ απηψλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ, ζε ζηεξεά δείγκαηα κε πςειή
αθξίβεηα θαη ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (Kallithrakas-Kontos and MaravelakiKalaitzaki, 2004). πλεπψο, εθηφο απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε βαξέα κέηαιια κεηξήζεθαλ θαη
πιεζψξα άιισλ ζηνηρείσλ θαη βξέζεθε ε πξαγκαηηθή ζχζηαζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ
ηδεκάησλ απφ ην Ν. Υαληψλ (πίλαθαο 8.1).
Πίλαθαο 8.1: Αληηπξνζσπεπηηθέο κεηξήζεηο κε ηελ κέζνδν EDXRF ζηηο παξαιίεο (1) Βιεηέο, (2) Πιαηαληάο θαη
(3) Καιχβεο ζηα Υαληά.
1
2
3
Z

Symbol

Element

Concentration%

Concentration

Concentration

11

Na2O

Sodium

2,15504

0,29565

0,54890

12

MgO

Magnesium

0,42013

0,64804

1,07364

13

Al2O3

Aluminum

1,53871

3,76718

3,91139

14

SiO2

Silicon

88,6863

81,9005

73,9815

15

P2O5

Phosphorus

0,03295

0,06567

0,0643

16

SO3

Sulfur

1,07272

0,07742

0,09685

17

Cl

Chlorine

0,97611

0,08088

0,0281
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19

K2O

Potassium

0,05129

0,23172

0,36076

20

CaO

Calcium

4,16613

9,10757

17,7560

22

TiO2

Titanium

0,47899

0,40442

0,25397

23

V2O5

Vanadium

< 0.0026

0,00709

0,01012

24

Cr2O3

Chromium

< 0.00015

0,00082

< 0.00052

25

MnO

Manganese

0,01607

0,02419

0,01973

26

Fe2O3

Iron

0,34431

3,33733

1,84349

27

CoO

Cobalt

< 0.00039

< 0.00039

< 0.00039

28

NiO

Nickel

0,00019

0,00096

0,00095

29

CuO

Copper

0,00044

0,00066

0,00069

30

ZnO

Zinc

0,00085

0,00175

0,00195

31

Ga

Gallium

5,33E-05

0,00026

0,00027

33

As2O3

Arsenic

0,00084

0,00226

0,00165

34

Se

Selenium

7,46E-05

6,54E-05

6,9E-05

35

Br

Bromine

0,00153

0,00024

0,00018

37

Rb2O

Rubidium

0,00029

0,00071

0,00119

38

SrO

Strontium

0,02547

0,01891

0,02685

39

Y

Yttrium

0,00071

0,00075

0,00070

40

ZrO2

Zirconium

0,01097

0,01419

0,01143

41

Nb2O5

Niobium

0,00074

0,00146

0,00062

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έδεημαλ φηη ην ίδεκα απφ παξαιίεο ηνπ Ν. Υαληψλ
δελ πεξηέρεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο βαξέσλ κεηάιισλ. πλνιηθά, ηξία βαξέα κέηαιια
βξέζεθαλ λα έρνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο κε απηέο ηνπ ππνβάζξνπ, θαη
ζπγθξηκέλα ηα Cu, Zn θαη Pb. Οη ζεκεηαθέο πεγέο πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ (α) ε ππνζαιάζζηα
έμνδνο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γ. Πιαηαληά (δείγκα 2, δηάγξακκα 7.2),
(β) ηα βπξζνδεςία (δείγκα 29, δηάγξακκα 8.2) θαη (γ) εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζθαθψλ πάλσ ζε
ιηκελνβξαρχνλεο (δείγκα 17, δηάγξακκα 8.2), νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ην επθαηξηαθφ ίδεκα
(δείγκα 5 θαη 30, εηθφλα 8.11) (Foteinis et al., 2013). πλεπψο, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε
επθαηξηαθή αλαπιήξσζε, εθηφο απφ ηηο ππάξρνπζεο γεσκεηξηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο
αλαιχζεηο, ην επθαηξηαθφ ίδεκα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην γηα ηελ χπαξμε βαξέσλ κεηάιισλ.
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Δηθφλα 8.11: Οη 41 πεξηνρέο πνπ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ηδήκαηνο θαη γηα ηελ χπαξμε βαξέσλ
κεηάιισλ θαη νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο.

7.6 Δπθαηξηαθόο εκπινπηηζκόο ηεο παξαιίαο ηνπ Πιαηαληά
χκθσλα κε ηελ γλψζε ηνπ ΤΓ, ήπηεο κέζνδνη δελ έρνπλ αθφκα εθαξκνζηεί
ζπζηεκαηηθά θαη επηζηεκνληθά άξηηα ζηελ Διιάδα, ζπλεπψο ε αμηνιφγεζε ηνπο εθθξεκεί. Γηα
ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο επηρεηξήζεθε ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη
ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ χπαξμε ησλ ήπησλ κεζφδσλ θαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο ζε
ζρέζε κε ηηο ad hoc βαξείεο θαηαζθεπέο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε ππνδνρή ησλ ήπησλ
κεζφδσλ απφ ην θνηλφ θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθή θαη ε πξνζθφιιεζε
ζηηο ad hoc ιχζεηο είλαη πνιχ πςειή (Synolakis et al, 2008). Παξφια απηά, κεηά απφ ρξφληεο
ζπδεηήζεηο θαη πξνζπάζεηεο, ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΠΚ θαη ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ν πξψηνο θαηαγεγξακκέλνο επθαηξηαθφο εκπινπηηζκφο
παξαιίαο ζηελ Διιάδα.
Υξεζηκνπνηψληαο, κηα επθαηξηαθή πεγή ε νπνία είλαη αλαγλσξηζηεί θαη κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα εκπινπηηζκφ (Foteinis et al., 2011), ζπγθεθξηκέλα ην ιηκάλη ηνπ πιαηαληά,
απνθαζίζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο λα πξαγκαηνπνηεζεί ν πξψηνο θαηαγεγξακκέλνο επθαηξηαθφο εκπινπηηζκφο ζηελ
Διιάδα. Σν 2012 ην ιηκάλη ηνπ Πιαηαληά ρξεηάζηεθε βπζνθφξεζε θαη πξνηάζεθε ζην δήκν
ηνπ Πιαηαληά θαη ζην αξκφδην ιηκεληθφ ηακείν θαη θνξείο ε ρξήζε ησλ βπζνθνξεκάησλ γηα
ηελ αλαπιήξσζε ηεο γεηηνληθήο παξαιίαο ε νπνία είλαη έληνλα δηαβξσκέλε. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη κέρξη ζηηγκήο ζηελ Διιάδα, ην πιηθφ βπζνθφξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο δνκηθφ
πιηθφ ή απνξξίπηεηαη ζηα βαζηά λεξά, πξνθαιψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ πνηθίιεο επηπηψζεηο
ζην πεξηβάιινλ. Μέρξη ζηηγκήο ε ρξήζε ηνπ γηα ηελ αλαπιήξσζε παξαιίσλ δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί νχηε ππάξρεη θαηάιιειε λνκνζεζία, έζησ αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο ην ίδεκα απηφ πξνέξρεηαη απφ γεηηνληθέο παξαιίεο.
Σν ιηκάλη είρε βπζνθνξεζεί ηειεπηαία θνξά ην 2004 θαη ζην δηάζηεκα απηφ
ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 20.000 m3 ηδήκαηνο έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ (Foteinis
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et al., 2012). Σν πιηθφ απηφ είρε παξφκνηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ παξαιία, αλ θαη
πεξηείρε πςειή πνζφηεηα ηιχνο, θαζψο νπζηαζηηθά ην ιηκάλη έρεη θαηαζθεπαζηεί πάλσ ζηελ
παξαιία θαη σο απνηέιεζκα ίδεκα απφ ηελ παξαιία εγθισβίδεηαη ζε απηφ. πλεπψο, ην πιηθφ
βπζνθφξεζεο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ επθαηξηαθφ εκπινπηηζκφ ηεο παξαιίαο,
αιιά πξηλ γίλεη απηφ ην ίδεκα έπξεπε λα εμεηαζηεί γηα ηελ πηζαλή ξχπαλζε ζνπ κε βαξέα
κέηαιια (Foteinis et al., 2011). Ζ χπαξμε βαξέσλ κεηάιισλ ζηα βπζνθνξήκαηα ήηαλ πηζαλή
θαζψο ζην ιηκελνβξαρίνλα πξαγκαηνπνηείηαη ζπληήξεζε θαη εξγαζίαο βαθήο ζθαθψλ ρσξίο ηα
απαξαίηεηα κέηξα (εηθφλα 8.12). Οη βαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζθάθε ζπλήζσο
πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο βαξέσλ κεηάιισλ ε εμέηαζε ησλ βπζνθνξεκάησλ γηα χπαξμε
βαξέσλ κεηάιισλ θξίζεθε απαξαίηεηε.

Δηθφλα 8.12: Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζθάθνπο ζην ιηκάλη ηνπ Πιαηαλία ζηηο 16 Μαξηίνπ 2012.

πλεπψο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επθαηξηαθήο αλαπιήξσζεο εθηφο ησλ άιισλ
απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελδειερήο αλάιπζε ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ
βπζνθνξεκάησλ θαη ηνπ ηδήκαηνο ηεο παξαιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ έμη αληηπξνζσπεπηηθέο
πεξηνρέο κέζα ζην ιηκάλη επηιέρζεθαλ θαη επηθαλεηαθά δείγκαηα φπσο θαη δείγκαηα απφ
πεξίπνπ 1 m βάζνο ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε βαξέα
κέηαιια (εηθφλα 8.13).
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Δηθφλα 8.13: Οη πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο ζηνλ ιηκέλα ηνπ Πιαηαληά.

Υξεζηκνπνηψληαο μαλά ηελ κέζνδν EDXRF γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ
ππνινγίζηεθαλ νη ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ ζην επθαηξηαθφ ίδεκα αιιά θαη ζηελ
παξαιία, ζηνλ ιηκελνβξαρίνλα αιιά θαη ζην βξαρψδεο ππφζηξσκα ηεο παξαιίαο, ην νπνίν
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφηππν δείγκα. Να ζεκεησζεί πσο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ
δείθηεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ηνπ πιηθνχ αλαπιήξσζεο. πλεπψο ην πιηθφ
αλαπιήξσζεο ζπγθξίζεθε κε ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ππνβάζξνπ, νη νπνίεο κεηξήζεθαλ ζην
βξαρψδεο ππφζηξσκα ηεο παξαιίαο.
Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 8.3. „Όπσο είλαη εκθαλέο ν
ιηκελνβξαρίνλάο ηνπ Πιαηαληά, πάλσ ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο βαθήο ζθαθψλ,
πεξηέρεη πςειέο ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ θαη ηδηαίηεξα ραιθνχ (Cu). Παξφια απηά
κφλν έλα επηθαλεηαθφ δείγκα (5a) θαη έλα δείγκα απφ βάζνο 1 m (1b) πεξηείραλ πνζφηεηεο
πςειφηεξεο απφ απηέο ηεο γεηηνληθήο παξαιίαο.

Γηάγξακκα 8.3: Οη πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ιηκέλα ηνπ Πιαηαληά θαη νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο. Με a
παξνπζηάδνληαη ηα επηθαλεηαθά δείγκαηα θαη κε b ηα δείγκαηα βάζνπο ελφο κέηξνπ.
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Καζψο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη νχηε ζρεηηθή λνκνζεζία νχηε δείθηεο γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ επθαηξηαθνχ πιηθνχ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Γείθηεο Γεσζπζζψξεπζεο Igeo (Geo-accumulation index).
Δλαιιαθηηθά, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν δείθηεο θνξηίνπ ξχπαλζεο (PLI)
(Pollution Load Index). Ο Γείθηεο Γεσζπζζψξεπζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε Igeo =
Log2Cmetal/1.5Cmetal(control), φπνπ Cmetal ε ζπγθέληξσζε ζην δείγκα θαη Cmetal(control), ε
ζπγθέληξσζε ζην πξφηππν, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην βξαρψδεο ππφζηξσκα (Foteinis
et al., 2012). Γηα αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε ην δείγκα δελ ζεσξείηε επηβαξπκέλν, γηα ηηκέο απφ
0-1 ην δείγκα ζεσξείηε κε έσο ειαθξά επηβαξπκέλν, γηα ηηκέο απφ 1-2 ην δείγκα ζεσξείηε
ειαθξά επηβαξπκέλν, γηα ηηκέο απφ 2-3 ην δείγκα ζεσξείηε ειαθξά έσο έληνλα επηβαξπκέλν,
γηα ηηκέο απφ 3-4 ην δείγκα ζεσξείηε έληνλα επηβαξπκέλν, γηα ηηκέο απφ 4-5 ην δείγκα ζεσξείηε
έληνλα επηβαξπκέλν έσο ξππαζκέλν θαη γηα ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 5 ην δείγκα ζεσξείηε
ξππαζκέλν.
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ ηηκέο ηα δείγκαηα απφ ην επθαηξηαθφ πιηθφ βξέζεθαλ
απφ κε έσο ειαθξά επηβαξπκέλα θαη ζπλεπψο απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ν πξψηνο
θαηαγεγξακκέλνο επθαηξηαθφο εκπινπηηζκφο ζηελ Διιάδα.
Καζψο, νη πφξνη γηα ηνλ επθαηξηαθφ εκπινπηηζκφ ήηαλ πεξηνξηζκέλνη, απηφο
πξαγκαηνπνηήζεθε φζν ην δπλαηφλ πην απιφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν. πγθεθξηκέλα, αλάληε ηνπ
ιηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε εθζθαθή θαη δεκηνπξγήζεθε ρψξνο ν νπνίνο ζα κπνξεί λα
ζπγθξάηεζε ηα βπζνθνξήκαηα απφ ηνλ ιηκέλα. ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ππνζαιάζζηα
αληιία ν ίδεκα πνπ είρε εγθισβηζηεί ζηνλ ππζκέλα ηνπ ιηκέλα κεηαθέξζεθε ζην ρψξν απηφ,
φπνπ ην ίδεκα θαηαθάζηζε ιφγν βαξχηεηαο θαη ην λεξφ απνκαθξχλζεθε κε θπζηθφ ηξφπν πξνο
ηελ ζάιαζζα (εηθφλα 8.14).
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Δηθφλα 8.14: Ο ρψξνο απνκάθξπλζεο ηνπ λεξνχ, ζπγθέληξσζεο, ζπιινγήο, θαη κεηαθφξησζεο ηνπ επθαηξηαθνχ
πιηθνχ ζην ιηκάλη ηνπ Πιαηαληά.

Σν επθαηξηαθφ πιηθφ κεηαθέξζεθε ζηαδηαθά ζην μεξφ πιάηνο ηεο παξαιίαο ηνπ
πιαηαληά (εηθφλα 8.15). Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε
βπζνθφξεζε ηνπ ιηκέλα ηνπ Πιαηαληά θαη απηφο θαηαζηεί μαλά ιεηηνπξγηθφο.

Δηθφλα 8.15: Ζ επθαηξηαθή αλαπιήξσζε ηνπ μεξνχ πιάηνπο ηεο παξαιίαο ηνπ πιαηαληά.

πλνιηθά, ε παξαιία ηνπ πιαηαληά εκπινπηηζηηθέ κε πεξίπνπ 20.000 m 3 επθαηξηαθνχ
ηδήκαηνο, ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νπνίνπ φκσο ήηαλ ηιχο θαη ζπλεπψο δελ ζπκκεηείρε ζηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο παξαιίαο. Ο επθαηξηαθφο εκπινπηηζκφο δελ έθεξε νξαηά απνηειέζκαηα
θαζψο ε παξαιία έρεη ράζεη πνιιαπιάζηεο πνζφηεηεο ηδήκαηνο ιφγν δηάβξσζεο ηηο ηειεπηαίεο
θπξίσο δεθαεηίεο. Παξφια απηά απνηειεί έλα παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη κηα πξαθηηθή ε
νπνία κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ πγεία παξαιηψλ θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο παξάθηηαο
δψλεο. Κχξηα εκπφδηα απνηεινχλ ε παληειήο έιιεηςε λνκνζεζίαο θαη νη παγησκέλεο
αληηιήςεηο

νη

νπνίεο

επηκέλνπλ

ζηελ

ad

hoc

ρξήζε

βαξηψλ

θαηαζθεπψλ.
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7.7 Τδξνδπλακηθό κνληέιν MIKE 21 BW
Σν πδξνδπλακηθφ κνληέιν MIKE 21 BW εθαξκφζηεθε ζε πεξίπησζε κειέηεο ζηνλ
Δλεηηθφ ιηκέλα Υαληψλ. Σν Γπηηθφ ηκήκα ηνπ ιηκέλα παξακέλεη κε ιεηηνπξγηθφ, αθφκα θαη ζε
κηθξήο ελέξγεηαο θπκαηηθέο θαηαηγίδεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο,
ηνπνζεηήζεθε, ΒΓ ηεο εηζφδνπ ηνπ, έμαιινο θπκαηνζξαχζηεο κήθνπο πεξίπνπ 130 m. Απφ
καξηπξίεο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξσηνγελή θπκαηηθά δεδνκέλα θαη
πδξνδπλακηθφ κνληέιν, ελψ ν θπκαηνζξαχζηεο δελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γηα
ην ιφγν απηφ, εθαξκφζηεθε πηινηηθά ην πδξνδπλακηθφ κνληέιν MIKE 21 BW ψζηε λα
ππνινγηζηνχλ πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπκαηνζξαχζηε θαη λα βξεζεί αλ ε ζέζε
ηνπνζέηεζεο είλαη θαηάιιειε. Γηα ην ιφγν απηφ ην κνληεινπνηήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα
κε θαη ρσξίο ηνλ θπκαηνζξαχζηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ
βαζπκεηξία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είρε ρσξηθή αλάιπζε 2 m θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα
7.16 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζνκνίσζεο ην χςνο ηεο ζηεξηάο νξίζηεθε ζηα 10 m, ελψ σο
ειάρηζην βάζνο νξίζηεθαλ ηα -2.5 m. Δπηπξνζζέησο, δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ ηνπ
ιηκέλα νξίζηεθε κηα δψλε απφζβεζεο θπκαηηζκψλ (sponge layer).

Δηθφλα 7.16: Απεηθφληζε ηεο βαζπκεηξίαο ηνπ Δλεηηθνχ ιηκέλα Υαληψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ
πξφγξακκα Mike 21 BW® (αξηζηεξά) θαη ην Mike animator plus® (δεμηά).

Σα πξσηνγελή θπκαηηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπιιέρηεθαλ απφ έλαλ
θπκαηνκεηξεηή Nortek awac, ν νπνίνο είρε ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξηνρή αλάληε ηεο εηζφδνπ ηνπ
ιηκέλα. Γηα ηελ πεξίπησζε κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε θπκαηηθή θαηαηγίδα βφξεηαο δηεχζπλζεο,
κε ζεκαληηθφ χςνο θχκαηνο 1m θαη ζεκαληηθή πεξίνδν θχκαηνο 5.5 sec. Ζ δηάξθεηα ηεο ήηαλ
πεξίπνπ 20 min θαη πξνέθπςε απφ ηελ κέζνδν JONSWAP (Joint North Sea Wave Project). Ζ
κνληεινπνίεζε εκθάληζε ηηο αδπλακίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ιηκέλα, αθφκα
θαη ζε θαηαηγίδεο κηθξήο ελέξγεηαο. Ο θπκαηηζκφο εηζέξρεηαη ζηνλ ιηκέλα, δηαζιάηαη ειαθξφο
θαη νδεγείηαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο (εηθφλα 7.17).Όπσο είλαη εκθαλέο απφ
ηελ εηθφλα 7.17, ν ιηκέλαο δελ είλαη ιεηηνπξγηθφο θαζψο κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο
εηζέξρεηαη ζε απηφλ θαη θπκαηηζκνί κεγαιχηεξνη απφ πεξίπνπ 0.3 m, απφ κηα θαηαηγίδα
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ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο 1 m θηάλνπλ ζε απηφλ. πλεπψο, ν θπκαηνζξαχζηεο δελ
πξνζηαηεχεη επαξθψο ηνλ ιηκέλα.

Δηθφλα 7.17: Σα απνηειέζκαηα θπκαηηθήο θαηαηγίδαο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο 1 m ζηνλ Δλεηηθφ ιηκέλα
Υαληψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα Mike 21 BW®.

ηελ ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε ππνζεηηθή αθαίξεζε ηνπ έμαιινπ θπκαηνζξαχζηε ψζηε
λα βξεζεί πνηα ήηαλ ε πξφηεξε θαηάζηαζε ηνπ Δλεηηθνχ ιηκέλα. Ζ παξαπάλσ θπκαηηθή
θαηαηγίδα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πξνρσξψληαο ζηελ αθαίξεζε ηνπ θπκαηνζξαχζηε θαη ζηελ
εμνκάιπλζε ηεο βαζπκεηξία/ηνπνγξαθία ζην ζεκείν απηφ, θαηαζηεί δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ιηκέλα πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπκαηνζξαχζηε (εηθφλα 7.18).

Δηθφλα 7.18: Σα απνηειέζκαηα θπκαηηθήο θαηαηγίδαο ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο 1 m ζηνλ Δλεηηθφ ιηκέλα
Υαληψλ κεηά ηελ ππνζεηεηθή αθαίξεζε ηνπ έμαιινπ θπκαηνζξαχζηε ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα
Mike animator plus®

Βξέζεθε πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Δλεηηθνχ ιηκέλα, πξηλ θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
θπκαηνζξαχζηε είλαη ζρεδφλ παξφκνηα. Αλαιπηηθά, ε ηνπνζέηεζε έμαιινπ θπκαηνζξαχζηε κε
ηα ζπγθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην
180

θπκαηηθφ θιίκα ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Δλεηηθνχ ιηκέλα Υαληψλ, ην νπνίν είλαη κε
ιεηηνπξγηθφ. πλεπψο, πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο ζηελ παξάθηηα
δψλε είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη ε κνληεινπνίεζε ηνπο κε
θάπνην πδξνδπλακηθφ κνληέιν, ψζηε λα πξνβιεθηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθαιέζεη
ζηελ παξάθηηα δψλε θαη λα βειηηζηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο.
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9. πκπεξάζκαηα
9.1 πκπεξάζκαηα
ην πιαίζην ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο κειέηε ηνπ
πξνβιήκαηνο δηάβξσζεο ησλ Διιεληθψλ αθηνγξακκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο κειέηεο θαη πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Αμηνινγήζεθε ην πξφβιεκα θαη
βξέζεθε πσο νη αθηνγξακκέο ηεο Διιάδαο δηαβξψλνληαη κε ηδηαίηεξα πςεινχο ξπζκνχο, νη
νπνίνη θηάλνπλ έσο θαη ηα 20m/year.
Δληνπίζηεθαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ έληνλε δηάβξσζε θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο
πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο Διιάδαο θαη απηνί ήηαλ αλζξσπνγελείο. Μεηαμχ απηψλ είλαη
α) ε κε εηζαγσγή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξάθηηαο δψλεο (ΟΓΠΕ), β) ε ειιηπήο γλψζε
ησλ παξάθηησλ δηεξγαζηψλ θαη ε κε πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, γ) ε ad hoc πηνζέηεζε
βαξηψλ ιχζεσλ, δ) ε έληνλε αζηηθνπνίεζε ιεθαλψλ απνξξνήο θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο, ε) νη
ακκνιεςίεο απφ θνίηεο πνηακψλ θαη παξαιίεο, δ) ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ κε κε
πνιπεπηζηεκνληθέο κειέηεο, θαη ε) ε έιιεηςε δηαρξνληθψλ ζηνηρείσλ θαη πξσηνγελψλ
δεδνκέλσλ.
Με ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζηνξηθήο έσο θαη ηελ πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο,
μεθηλψληαο απφ ην 1837 κε ην Βαζηιηθφ δίθαην ηνπ Όζσλα, «Πεξί δηαθξίζεσο θηεκάησλ» θαη
θηάλνληαο έσο ζήκεξα, βξέζεθε ε ρξφληα πξνβιεκαηηθή θαη ε ιάζνο πξνζέγγηζε ηεο
λνκνινγίαο ζην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο. πγθξηκέλα, ε θείκελε λνκνινγία βξέζεθε
ηδηαίηεξα ειιηπήο, ε νπνία δελ αληηκεησπίδεη νινθιεξσκέλα ην πξφβιεκα παξά πξνζπαζεί κε
πιεζψξα λφκσλ, νη νπνίνη ζπλήζσο αιιειεπηθαιχπηνληαη, λα θαιχςεη «ππξνζβεζηηθά» ηα
πξνβιήκαηα δηάβξσζεο θαη φρη λα πεξηνξίζεη ηα αίηηά ηεο.
Ζ λνκνινγία εζηηάδεηαη θπξίσο ζε ζέκαηα ηδηνθηεζίαο ζηελ παξάθηηα δψλε αιιά
ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππεξθαιχπηεη ηα λνκηθά θελά, φπσο ε απφθαζε ηΔ
3346/99 ε νπνία ηνλίδεη ηελ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ
παξαιηψλ, κε ηελ νπνία δελ έρεη αθφκα αζρνιεζεί, σο φθεηιε, ν λνκνζέηεο.
Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη ν Ν. Λαζηζίνπ παξνπζηάδεη έληνλν πξφβιεκα δηάβξσζεο κε
ηκήκαηα παξαιηψλ ηνπ λα έρνπλ ήδε εμαθαληζηεί θαη ξπζκνχο ππνρψξεζεο αθηνγξακκήο πνπ
θηάλνπλ ηα 0.5 m/year. Ζ ππνρψξεζε αθηνγξακκήο είλαη αληίζηξνθνο αλάινγε ηνπ
θαλνληθνπνηεκέλνπ πιάηνπο (πξνο ην κήθνο), γηα ηηκέο έσο πεξίπνπ 0.1, ελψ γηα ηηκέο έσο 0.5,
νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε παξαιίεο ηζέπεο ε δηάβξσζε ήηαλ κεδεληθή. Σν ζεκεξηλφ κήθνο (x)
σο πξνο ην θαλνληθνπνηεκέλν πιάηνο (σο πξνο ην κήθνο) (y) ησλ θπζηθψλ ακκψδσλ παξαιίσλ
κπνξεί λα βξεζεί ζηαηηθά απφ ην κήθνο ηεο παξαιίαο απφ ηελ ζρέζε y=23.47x -0.048, ελψ ην
ηζηνξηθφ απφ ηελ ζρέζε y=18.276x0.02. πλεπψο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πιάηνο κηαο
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παξαιίαο ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα επεξεαζηεί απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο
θαη ηφζν πην επηξξεπείο είλαη ζηελ δηάβξσζε.
Παξφιν πνπ ην πξφβιεκα δηάβξσζεο ζην Ν. Λαζηζίνπ είλαη έληνλν, βξέζεθε πσο ε
σξηκφηεηα ησλ αξκφδησλ νξγαληζκψλ θαη πνιηηψλ γηα ηελ βηψζηκε αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ήηαλ πνιχ ρακειή θαη κφλν ην 40% ησλ παξάθηησλ θνηλνηήησλ θαη ηνπηθψλ
αξρψλ, ην 50% ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ παξάθηηα θαη ην 90% ησλ αξκφδησλ κεραληθψλ ήηαλ
εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο παξάθηηαο κεραληθήο.
Γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ αχμεζε ηεο σξηκφηεηαο θαη ηελ
βηψζηκε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δεκηνπξγήζεθε ν ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο δηάβξσζεο
θαη αλαπηχρζεθαλ νη δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο.
ηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο εθαξκφζηεθε πηινηηθά πξσηνπφξα κέζνδνο ηνπ θξάλνπο
RTK GPS γηα ηελ κέηξεζε νγθνκεηξηθψλ κεηαβνιψλ (δηάβξσζε/πξφζρσζε) ηφζν απφ ην μεξφ
πιάηνο ηεο παξαιίαο φζν θαη απφ ην ππνζαιάζζην (έσο ~1.5 m).
Ζ κέζνδνο απηή είλαη βέιηηζηε γηα ηελ απνηχπσζε παξαιίσλ ππφ δηάβξσζε πνπ
παξνπζηάδνπλ πςειέο ρσξηθέο κεηαβνιέο ζην αλάγιπθν ηνπο, ελψ βξέζεθε πσο αλ θαη ε
αθηνγξακκή ηεο Βάξθηδαο παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή, ε παξαιία ράλεη φγθν ζρεδφλ απφ φιν
ην κήθνο ηεο.
Δπίζεο, αμηνινγήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ λαπηηθνχ ξαληάξ Miros wavex θαη ηνπ ADCP
θπκαηνκεηξεηή Nortek Awac. Γηα λα βειηηζηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θπκαηνκεηξεηή Nortek
Awac θαηαζθεπάζηεθε εηδηθή ππνζαιάζζηα βάζε ζηήξημεο θαη αδηάβξνρε ζήθε, ε νπνία
θηινμελεί επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία αξγήο εθθφξηηζεο. Βξέζεθε, φηη ε παξαιία δέρηεθε
πςειφ αξηζκφ θπκαηηθψλ ζπκβάλησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θπκαηηθνχ ρεηκψλα 2012 - 2013
θαη ην κέγηζην χςνο θχκαηνο πνπ θαηαγξάθεθε ζην δηάζηεκα απηφ ήηαλ πεξίπνπ 4 m θαη ε
κέγηζηε θαζκαηηθή πεξίνδνο ήηαλ πεξίπνπ 8 sec.
ηoλ Ν. Υαληψλ ζε πεξίπησζε κειέηεο ησλ παξαιηψλ πνπ θηινμελεί ν θφιπνο Υαληψλ
αλαδεηήζεθαλ, ζπγθεληξψζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ παξάθηηα δψλε θαη δεκηνπξγήζεθε βάζε δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηεο.
ηα εζληθά αξρεία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζην Κηνχ (Kew), Λνλδίλν βξέζεθαλ
κνλαδηθά ηζηνξηθά ληνθνπκέληα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ηελ πγεία ησλ
παξαιηψλ γηα ηελ πεξίνδν Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.
Δπίζεο, κεηαθέξζεθε ε γλψζε θαη ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ πεξίπησζε
κειέηεο ηεο Βάξθηδαο θαη βειηηζηνπνηήζεθε ε ιεηηνπξγία ησλ ήδε πνληηζκέλσλ
θπκαηνκεηξεηψλ Nortek Awac ηνπ ΠΚ, κε ηελ ρξήζε ηεο βάζεο ζηήξημεο θαη ηελ αδηάβξνρε
ππνζαιάζζηα κπαηαξία. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψζεθε ζεκαληηθά ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ
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νξγάλσλ θαη έγηλε βηψζηκε ε ιεηηνπξγία ηνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, δεκηνπξγψληαο
κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα κνλαδηθή ζην είδνο ηεο βάζε δεδνκέλσλ θπκάησλ/ξεπκάησλ.
Σα πξσηφγελλε δεδνκέλα, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζηελ Βάξθηδα αιιά θαη ζηα Υαληά κε
ηνλ θπκαηνκεηξεηή Awac, ζπγθξίζεθαλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ SMB
(Svedrup- Munk-Bretschneider), ην πην δηαδεδνκέλν κνληέιν πεξηγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο
δηαηαξαρήο ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο, θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.
Βξέζεθε, πσο νη πξνζεγγίζεηο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ SMB έρνπλ κεγάιεο επηζθάιεηεο θαη
δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ νη πξνβιέςεηο ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM
βξίζθνληαη πνιχ πην θνληά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Με ηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θπκάησλ/ξεπκάησλ ζα βειηησζεί ζεκαληηθά ε
αθξίβεηα ησλ παξάθηησλ κειεηψλ αιιά θαη ζην κέιινλ ζα γίλεη δπλαηφο, γηα πξψηε θνξά, ν
ππνινγηζκφο ηεο πεξηφδνπ επαλαθνξάο αθξαίσλ θαηλνκέλσλ.
Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θπκάησλ/ξεπκάησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε
ζχγθξηζε ησλ πξσηνγελλψ δεδνκέλσλ ηνπ awac κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ SMB θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM έδεημε φηη ε πξψηε έρεη πνιιέο επηζθάιεηεο θαη
δελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηεο, ελψ ε δεχηεξε ππνινγίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο πςειέο
θπκαηηθέο θαηαηγίδεο αιιά δδελ θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ηνπο.
Δπηπξνζζέησο, αλαπηχρζεθε πξσηνπφξα εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ ξαδηελεξγνχ
θαίζηνπ-137 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηάζκεο εθεκέξησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, φπσο απηή
εθαξκφζηεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιηκλίνπ ηνπ Οκαινχ.
Ζ κέζνδνο ηνπ ξαδηελεξγνχ θαίζηνπ-137 εθαξκφζηεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ
δηάβξσζεο/πξφζρσζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο Αγίαο Κπξηαθήο θαη αλαγλσξίζηεθαλ
ξπζκνί δηάβξσζεο ηεο ηάμεο ησλ 3.8 m/year.
Μειεηήζεθε ε πνηφηεηα ηδεκάησλ παξαιηψλ θαη επθαηξηαθψλ πεγψλ αλαπιήξσζεο ζε
ζρέζε κε ηελ ξχπαλζε απφ βαξέα κέηαιια, φπσο Zn, Pb, Cu, Co, As, Cd, Hg θαη άιια.
Βξέζεθαλ φηη ζεκεηαθέο πεγέο πνπ εθθξίλνπλ βαξέα κέηαιια ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ
απνηεινχλ (α) ε ππνζαιάζζηα έμνδνο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γ.
Πιαηαληά, (β) ηα βπξζνδεςία θαη (γ) εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζθαθψλ πάλσ ζε ιηκελνβξαρίνλεο.
Καζψο βξέζεθε φηη ππάξρνπλ ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο κε βαξέα κέηαιια πάλσ ζε
ιηκέλεο, επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία αλάιπζεο επθαηξηαθψλ ηδεκάησλ γηα ξχπαλζε απφ βαξέα
κέηαιια θαη ε εηζαγσγή δεηθηψλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ νπνηαδήπνηε
ζρέδην εκπινπηηζκνχ.
Μεηά απφ ζπλερή ελεκέξσζε, ζπδεηήζεηο θαη παξνπζηάζεηο γηα ηελ αλάγθε εηζαγσγή
επίσλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ βηψζηκε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηάβξσζεο ζηελ
Διιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε πξψηε θαηαγεγξακκέλε
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θαη επηζηεκνληθά άξηηα επθαηξηαθή αλαπιήξσζε παξαιίαο ζηελ Διιάδα, απηή ηεο παξαιίαο
ηνπ Πιαηαληά.
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επθαηξηαθνχ εκπινπηηζκνχ έδεημε φηη απηφο απνηειεί έλα πξψην θαη
απαξαίηεην ζηάδην γηα ηελ βηψζηκε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη γηα ην
ιφγν απηφ απαηηείηαη ε εηζαγσγή θαηάιιειεο λνκνζεζίαο θαη ε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ
αξρψλ θαη θνξέσλ.
9.2 πκβνιή ηεο δηαηξηβήο
Ζ ελ ιφγσ δηαηξηβή, ε νπνία απνηειεί ζπγθεξαζκφ γλψζεσλ θαη επηζηεκνληθψλ
εκπεηξηψλ πιεζψξαο εηδηθνηήησλ, αλαπηχζζεη ηφζν ηελ επηζηήκε ηεο αθηνκεραληθήο φζν θαη
ηελ επηζηήκε ηνπ κεραληθνχ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ελ ιφγσ δηαηξηβή εηζάγνληαη
πξσηνπφξεο θαη θαηλνηφκεο, γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα, κέζνδνη θαη πξαθηηθέο, φπσο
αλαθέξνληαη παξαθάησ:


Αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ ηνπ θξάλνπο RTK GPS γηα ηελ κέηξεζε νγθνκεηξηθψλ απσιεηψλ
(δηάβξσζε) θαη θεξδψλ (πξφζρσζε) απφ παξαιίεο. Έσο ηψξα γηα ηελ κέηξεζε ηεο
δηάβξσζεο ησλ παξαιηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη θαηαγξαθήο πξνθίι (shore-normal
techniques), νη νπνίεο φκσο δελ κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ κε αθξίβεηα νγθνκεηξηθέο
κεηαβνιέο. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο LIDAR θαη ε κέζνδνο
πιήξεο θηλεκαηηθνχ RTK GPS κε ρξήζε νρήκαηνο ATV ή ζαθηδίνπ πιάηεο. Παξφια
απηά νη κέζνδνη απηνί δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ιήςε δεδνκέλσλ ζην
ζαιάζζην ρψξν θαη κέρξη ηελ δψλε ζξαχζεο νχηε ζε παξαιίεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ
πςειέο ηνπνγξαθηθέο κεηαβνιέο. Με ηελ κέζνδν ηνπ θξάλνπο RTK GPS παξαηεξήζεθε
φηη είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο ηνπνγξαθίαο αιιά θαη ηεο βαζπκεηξίαο κέρξη πεξίπνπ
1.5 m βάζνπο, παξαιηψλ πνπ εκθαλίδνπλ απφηνκεο κεηαβνιέο ηνπ αλάγιπθνπ ηνπο.



Υξήζε θαη αμηνιφγεζε κεζφδσλ ζπιινγήο ηνπ ηνπηθνχ θπκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ
ξεπκάησλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πεξίπησζε κειέηεο
ην ADCP Nortek Awac θαη ην λαπηηθφ ξαληάξ Miros wavex θαη γηα πξψηε θνξά
ζπιιέρζεθαλ καθξνρξφληα πξσηνγελή δεδνκέλα απφ ηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο. Γηα ηελ
βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ADCP Nortek Awac, ν νπνίνο βξέζεθε φηη
παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο
θαηαζθεπάζηεθε εηδηθή βάζε πφληηζεο φπσο θαη εηδηθήο ππνζαιάζζηαο ζήθεο
επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο, γεγνλφο ην νπνίν κείσζε ζεκαληηθά ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο
θαη αχμεζε ηελ βησζηκφηεηα ηεο κεζφδνπ.



χγθξηζε πξσηφγελλσλ θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε εθηηκήζεηο ηεο κεζφδνπ SMB θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ θπκαηηθνχ κνληέινπ WAM.
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Γεκηνπξγία επηζηεκνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ θπκάησλ θαη ξεπκάησλ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο
ε νπνία έρεη ηελ δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηεο θαη κε ηελ νπνία ζα κπνξεί λα γίλεη ζην
κέιινλ ν ππνινγηζκψλ αθξαίσλ θπκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πςειήο πεξηφδνπ επαλαθνξάο



Πξψηε εθαξκνγή επηζηεκνληθά νινθιεξσκέλεο ήπηαο κεζφδνπ πξνζηαζίαο παξαιίσλ
ζηελ Διιάδα, ζπγθεθξηκέλα ν επθαηξηαθφο εκπινπηηζκφο ηεο παξαιίαο ηνπ Πιαηαληά,
Υαληά.



Πξσηνπφξα εθαξκνγή ηεο κέζνδνο ηνπ ξαδηελεξγνχ θαίζηνπ-137 (137Cs) γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ζηάζκεο εθεκέξησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, φπσο ην ιίκλην Οκαινχ, ηνλ
Μάην ηνπ 1986, κεηά ην ππξεληθφ αηχρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι.



Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ειέγρνπ γηα ξχπαλζε απφ βαξέα κέηαιια ζηα
επθαηξηαθά ηδήκαηα αλαπιήξσζεο θαη αλάγθε γηα ηελ εηζαγσγή δεηθηψλ ξχπαλζεο απφ
βαξέα κέηαιια.



Αλάπηπμε δεηθηψλ πγείαο παξάθηηαο θπςέιεο/παξαιίαο θαη δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο.



πιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο παξάθηηαο δψλεο απφ ην Β΄
Παγθφζκην

πφιεκν,

θσηνγξαθηθά

αξρεία

θαηνίθσλ,

παιαηφηεξεο

κειέηεο,

αεξνθσηνγξαθίεο, δνξπθνξηθέο εηθφλεο θαη κεηξήζεηο πεδίνπ. Γεκηνπξγία βάζεο
δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ εκπινπηηζκνχ ηεο γηα επηιεγκέλεο παξαιίεο ηνπ
θφιπνπ Υαληψλ.


πιινγή θαη αμηνιφγεζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο πνπ αθνξά ζηελ
παξάθηηα δψλε. Δληνπηζκφο ησλ θελψλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ
βειηίσζε ηεο.



Πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ζπλεξγαζίαο κε εξεπλεηέο απφ
πιεζψξα θιάδσλ ηεο επηζηήκεο, φπσο θπζηθέο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο (π.ρ. ρεκεία,
γεσρεκεία, γεσθπζηθή, γεσινγία, σθεαλνγξαθία, νηθνινγία θαη επηζηήκεο ηνπ
πεξηβάιινληνο), θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο (π.ρ. ηζηνξία, θνηλσληνινγία θαη
νηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο), λνκηθή επηζηήκε θαη εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο (π.ρ. επηζηήκεο
κεραληθνχ, επηζηήκεο πγείαο).
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Παξάξηεκα Η – πιινγή πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ από ηελ παξάθηηα δώλε

Οδεγόο Παξαηήξεζεο Παξάθηηνπ Πεξηβάιινληνο
Α. Μεζνδνινγία ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα ηα νπνία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα νπνηαδήπνηε σθεαλνγξαθηθή θαη
αθηνκεραληθή κειέηε είλαη ην χςνο θχκαηνο, ην κήθνο θαη ε πεξίνδφο ηνπ.

Γηάγξακκα 1 : Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θχκαηνο ην νπνίν δηαδίδεηαη ζε βάζνο D m. Σν
κήθνο θχκαηνο (L) ην νπνίν νξίδεηαη σο ε απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θνξπθψλ ή
θνίισλ, ην χςνο (H) ην νπνίν νξίδεηαη σο ε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ θνξπθήο θαη γεηηνληθήο
θνίιεο θαη ε πεξίνδνο (T), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ
θνξπθψλ. Ζ ηαρχηεηα θχκαηνο C, πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε ην κήθνο κε ηελ πεξίνδν ηνπ
θχκαηνο (C=L/T). (Tidal Hydrology, Hydraulics, and Scour at Bridges, 2011)
Χο χςνο θχκαηνο νξίδεηαη ε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θνξπθήο θαη ηεο θνηιίαο ηνπ
θχκαηνο.
Χο κήθνο θχκαηνο νξίδεηαη ε νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζεκείσλ ηεο ίδηαο
θάζεο θαη ζπλήζσο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θνξπθψλ ή δχν δηαδνρηθψλ θνηιηψλ.
Χο πεξίνδν θχκαηνο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ
θνξπθψλ

ή

θνηιηψλ

θαη

ζπκβνιίδεηαη

ζπλήζσο

κε

ην

γξάκκα

η

ή

Σ.

Δίλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα επηζηξέςεη έλα θχκα ζην ζεκείν πνπ βξηζθφηαλ.
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Απεηθόληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θπκάησλ.
3.1 Μέηξεζε Κπκαηηθήο Πεξηόδνπ
α. Σν πξψην βήκα γηα ηελ κέηξεζε ηεο πεξηφδνπ κηαο ζεηξάο θπκάησλ είλαη ε επηινγή ελφο
ζεκείνπ ζηελ δψλε ζξαχζεο. Σν ζεκείν απηφ ζα παξακέλεη ζηαζεξφ θαηα ηελ δηάξθεηα ησλ
κεηξήζεσλ.
β. Μεηξάηαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πεξάζνπλ απφ ην ζεκείν επηινγήο 11 θνξπθέο
θπκάησλ. Ο ρξφλνο μεθηλάεη κφιηο πεξάζεη ε πξψηε θνξπθή θαη ηειεηψλεη κφιηο πεξάζεη θαη ε
ελδέθαηε. Καηαγξάθεηαη ν ρξφλνο.
γ. Δάλ δελ ππάξρνπλ θχκαηα, θαηαγξάθεηαη "0", ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ζπλζήθεο εξεκίαο.

Παξάδεηγκα επηινγήο ζηαζεξνύ ζεκείνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο θπκαηηθήο πεξηόδνπ.
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3.2 Ύςνο Θξαύζεο
α. Οπηηθή εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηνπ ζξαπφκελνπ θχκαηνο.
β. Δάλ δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ην χςνο ζξαχζεο (είλαη πάξα πνιχ κεγάιν / πνιχ
καθξηά απφ αθηή), ζεκεηψλεηαη ζηελ ελφηεηα «παξαηεξήζεηο».
3.3 Γσλία Κύκαηνο
α. Ο παξαηεξεηήο πξνζεγγίδεη ηελ αθηνγξακκή θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη
πξνζαλαηνιίδεη ην παξαθάησ κνηξνγλσκφλην παξάιιεια κε ηελ αθηνγξακκή. ηελ ζπλέρεηα
ζεκεηψλεηαη ε θαηεχζπλζε ησλ θπκαηηζκψλ πάλσ ζην κνηξνγλσκφλην.

Μνηξνγλσκόλην γηα ηελ κέηξεζε ηεο γσλίαο ηνπ θύκαηνο, όηαλ ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη ζηελ
αθηή.
β. Δάλ ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη πάλσ ζε απνβάζξα ή ζε αθξσηήξην ηφηε ην παξαθάησ
κνηξνγλσκφλην πξνζαλαηνιίδεηαη θάζεηα ζηελ αθηνγξακκή. ηελ ζπλέρεηα ζεκεηψλεηαη ε
θαηεχζπλζε ησλ θπκαηηζκψλ πάλσ ζην κνηξνγλσκφλην.
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Μέηξεζε ηεο γσλίαο ηνπ θύκαηνο αλ ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη ζε απνβάζξα ή αθξσηήξην.

3.4 Σύπνη Κπκάησλ
Κύκαηα δηαζθόξπηζεο (spilling breakers)
Γεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο απφ θνληηλέο θαηαηγίδεο (wind waves) θαη ζπλαληψληαη ζε παξαιίεο
κηθξήο θιίζεο (< 3ν). Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα είλαη ε ζηαδηαθή αλχςσζε ηνπ θχκαηνο κέρξη
θνξπθή ηνπ λα ζηαζεξνπνηεζεί, ε νπνία μεπεξλά ζε ηαρχηεηα ην θπξίσο ζψκα θαιχπηνληαο
πξννδεπηηθά ην κέησπν ηνπ θχκαηνο.
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Κύκαηα δηαζθόξπηζεο (Geological Oceanography Program, 2005).
Κύκαηα θαηάδπζεο (plunging breakers)
Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηνμνεηδή θπξηή πίζσ πιεπξά θαη θνίιν κέησπν, φπνπ ε θνξπθή
ζηξέθεηαη πξνο ηα εκπξφο θαη θάησ, κε απνηέιεζκα λα ζξαχεηαη απφηνκα θαη λα
απειεπζεξψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο. πλήζσο δεκηνπξγνχληαη απφ καθξηλέο
θαηαηγίδεο (sea waves) θαη ζπλαληψληαη ζε αθηέο ζρεηηθά κηθξήο θιίζεο (3ν – 7ν).

Κύκαηα θαηάδπζεο (Geological Oceanography Program, 2005).
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Κύκαηα δηόγθωζεο (surging breakers)
Δίλαη θχκαηα κε ήπηα ραξαθηεξηζηηθά θαη κηθξή θιίζε ηα νπνία δελ έρνπλ πεγή γέλλεζεο ηελ
επξχηεξε πεξηνρή (sea waves). πλήζσο παξαηεξνχληαη ζε αθηέο κε κεγάιε θιίζε ππζκέλα (
>15ν).

Κύκαηα δηόγθσζεο (Geological Oceanography Program, 2005).
3.5 Σαρύηεηα αλέκνπ
Ο παξαηεξεηήο πξέπεη κα θξαηήζεη αλεκφκεηξν ιίγν πάλσ απφ ην χςνο ηεο θεθαιήο θαη αξγά
λα ην πεξηζηξέςεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ κέγηζηνπ αλέκνπ. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη ε
έληαζε.
3.6 Γηεύζπλζε αλέκνπ
Υξεζηκνπνηψληαο κηα ππμίδα, ζεκεηψλεηαη ε θαηεχζπλζε απφ ηελ νπνία έξρεηαη ε κέγηζηε
ηαρχηεηα αλέκνπ.
3.7 Κιίζε αηγηαινύ
α. Ο παξαηεξεηήο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην βξεγκέλν ηκήκα ηεο παξαιίαο
β. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη κηα ζθιεξή, ιεία επηθάλεηα κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ
ελδνρψξα.
γ. Αθνινχζσο ηνπνζεηείηαη πξνζεθηηθά έλα αιθάδη θαη ζεκεηψλεηαη ε γσλία.
3.8 Πιάηνο ηεο δώλεο ζξαύζεο
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Ο παξαηεξεηήο εθηηκά νπηηθά ηελ απφζηαζε ηνπ πξψηνπ θχκαηνο πνπ ζξαχεηαη έσο θαη
αθηνγξακκή.
3.9 Ρεύκαηα παξάιιεια ζηελ αθηνγξακκή
α. Δπηιέγεηαη κία θπηηθή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ρξσζηηθή νπζία
i. Ρίπηεηαη ε ρξσζηηθή νπζία ζηε δψλε ζξαχζεο, κεηαμχ ηεο αθηνγξακκήο θαη ηνπ πξψηνπ
ζεκείνπ ζξαχζεο. Αλ είλαη δπλαηφλ, ακέζσο κεηά ην πξψην ζεκείν ζξαχζεο.
ii. Ο παξαηεξεηήο ππνινγίδεη ηελ απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή κέρξη ην ζεκείν ξίςεο ηεο
ρξσζηηθήο νπζίαο.
β. Σαρύηεηα ξεπκάησλ
i. Ο παξαηεξεηήο ζεκεηψλεη κηα γξακκή (κε ην πφδη ή άιιν ηξφπν) ζην ζεκείν ξίςεο ηεο
ρξσζηηθήο νπζίαο θαη αξρίδεη λα ρξνλνκεηξεί ηελ θίλεζε ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο γηα λα
πξνζδηνξηζηεί ε ηαρχηεηα ησλ ξεπκάησλ.
ii. ηε ζπλέρεηα παξαθνινπζείηαη ην θέληξν θίλεζεο ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο γηα 1 ιεπηφ.
iii. Πεξπαηψληαο παξάιιεια κε ηελ αθηνγξακκή κεηξάηαη (κε βήκαηα) ε απφζηαζε πνπ
δηάλπζε ε ρξσζηηθή νπζία ζε 1 ιεπηφ.
γ. Καηεύζπλζε Ρεπκάησλ
i. Με ζέα ηε ζάιαζζα, αλ ε ρξσζηηθή νπζία θηλείηαη πξνο ηα δεμηά, θαηαγξάθεηαη ε έλδεημε
«+1», αλ ε ρξσζηηθή νπζία θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά, θαηαγξάθεηαη ε έλδεημε "-1".
ii. Δάλ δελ ππάξρεη θίλεζε ή αλ ε ρξσζηηθή νπζία θηλείηαη θάζεηα, θαηαγξάθεηαη ε έλδεημε
"0".
iii. Αλ ε ρξσζηηθή νπζία θηλείηαη πξνο ηε ζάιαζζα, ζεκεηψλεηαη απηφ ζηηο παξαηεξήζεηο.
3.10 Ρεύκαηα θάζεηα ζηελ αθηνγξακκή
Δάλ παξαηεξεζνχλ ξεχκαηα θάζεηα ζηελ αθηνγξακκή, κεηξάηαη ε απφζηαζε (κε βήκαηα)
κεηαμχ ησλ ξεπκάησλ.
3.11 Αθκέο (ίρλε) θπκάησλ ζηελ παξαιία
Αλ βξεζνχλ αθκέο (ίρλε) θπκάησλ ζηελ παξαιία, κεηξάηαη ηελ απφζηαζε (κε βήκαηα) κεηαμχ
ηνπο.
3.12 Τπνζαιάζζηνο αλαβαζκόο
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Ο ππνζαιάζζηνο αλαβαζκφο δεκηνπξγείηαη θπζηθά θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, νπφηε θαη ε
θπκαηηθή ελέξγεηα είλαη απμεκέλε. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε ζξαχζε ησλ θπκαηηζκψλ
κέζσ ηεο απφηνκεο κείσζεο ηεο βαζπκεηξίαο ζην ζεκείν απηφ. Καηαγξάθεηαη ε απφζηαζε ηνπ
θπκαηηζκνχ απφ ηελ αθηνγξακκή θαη αλ είλαη δπλαηφλ κεηξάηαη ην πιάηνο ηνπ θαη ην βάζνο
ηνπ λεξνχ ζηελ θνξπθή ηνπ.
3.13 Κξίζηκν βάζνο
Σν θξίζηκν βάζνο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ παξάθηηα κεραληθή. Έλαο
ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ είλαη κέζσ νπηηθήο παξαηήξεζεο. πγθεθξηκέλα, εάλ είλαη δπλαηφλ
πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπηα παξαηήξεζε ηνπ ππζκέλα. Σν ζεκείν ζην νπνίν παχνπλ νη
ξπηηδψζεηο θαη μεθηλάεη ε βην-αλακφριεπζή (νπέο απφ ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο) ηνπ ππζκέλα
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θξίζηκν βάζνο.
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Πίλαθαο 1: Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ νδεγνχ Παξαηήξεζεο Παξάθηηνπ Πεξηβάιινληνο κεηαθξαζκέλν θαη
πξνζαξκνζκέλν ζηα ειιεληθά δεδνκέλα (Smith and Wagner, 1991).

204

Παξάξηεκα ΗΗ - Μειέηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ
α/α

Πεγή

Πεξηνρή

θνπφο

Πξσηνγελή

Μεηξήζεηο

Μειέηε πδάηηλσλ

Μνληεινπνίεζε

Λχζεηο

Μαζεκαηηθφ

βαξηέο θαηαζθεπέο

κνληέιν SMB

-θπκαηνζξαχζηεο

ΟΥΗ

βαξηέο θαηαζθεπέο

νδψλ/ιεθαλψλ

δεδνκέλα

απνξξνήο

1

(Ρνγθάλ et al., 2009)

Νφηην

Ληκεληθά

ΌΥΗ – κφλν

Ζξάθιεην

έξγα,

αλεκνινγηθά

ΟΥΗ

ΟΥΗ

δηάβξσζε
2

(Δζληθφ

Μεηζφβην

Πνιπηερλείν, 2007)

Νφηην

θαηαζθεπή

Ζξάθιεην

δηακ/θνχ

ΟΥΗ

ΟΥΗ

ΟΥΗ

-θπκαηνζξαχζηεο

ιηκέλα
3

(Marnet

Α.Σ.Δ

θαη

Αρατα

Αλησλφπνπινο, 2001)

Γηάβξσζε

ΌΥΗ – κφλν

βαζπκεηξία

παξαιηψλ

αλεκνινγηθά

,

κνληέιν JONSEY

ηνπνγξαθία

,OUTRAY

ΟΥΗ

Μαζεκαηηθφ

βαξίεο θαηαζθεπέο
–θπκαηνζξαχζηεο

θαη
ήπηεο θαηαζθεπέο

BEACHPLAN

εκπινπηηζκφο
παξαιίαο
4

(Ννκαξρηαθή

Δινχληα,

Απηνδηνίθεζε

Λαζηζίνπ

2. , Σερληθέο Μειέηεο
Έξγσλ

Νηθφιανο

Δινχληα

ΌΥΗ – κφλν

ΟΥΗ

ΟΥΗ

Κακία αλαθνξά ζε

ΟΥΗ

αλεκνινγηθά

παξάθηηα δηάβξσζε

Αιηεπηηθνχ
θαηαθπγείνπ

Αιηεπηηθνχ

Καηαθπγίνπ

Καηαζθεπή

Άγηνο

ζηελ

Γήκνπ

Νηθνιάνπ,

Αγίνπ
Σεχρνο

Σερληθψλ

Γεδνκέλσλ

Έξγνπ, 2010α)
5

(Ννκαξρηαθή

θηλίαο,

Απηνδηνίθεζε

Καηαζθεπή

Λαζηζίνπ

2. , Σερληθέο Μειέηεο

Αιηεπηηθνχ

Έξγσλ

Νηθφιανο

θαηαθπγείνπ

Καιφ

Καηαζθεπή

Καηαθπγίνπ
Γεκνηηθφ
θηληά

ΟΥΗ

ΟΥΗ

Κακία αλαθνξά ζε

ΟΥΗ

αλεκνινγηθά
Άγηνο

Αιηεπηηθνχ

ΌΥΗ – κφλν

παξάθηηα δηάβξσζε

ζην
Γηακέξηζκα

Γήκνπ

Νηθνιάνπ,
Σερληθψλ

Αγίνπ
Σεχρνο

Γεδνκέλσλ

Έξγνπ, 2010β)
6

(Φξάγθνπ

θαη

Σδαλαθάθεο, 2008)

Άγηνο

Κχκαηα/ξεχ

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

καηα

Υσξίν,

αξηζκεηηθφ

Δθηίκεζε

κνληέιν SMB,

κηθξήο

Αιηεπηηθνχ

απνζπαζκαηη

θαηαθπγείνπ

θά–

ξεχκαηα

ρξεζηκνπνήζ

κέζνδν Longuet-

εθαλ

Higgins

Νηθφιανο

δηάβξσζε

κφλν

κε

ηε

γηα
έθηαζεο
ζηελ

φκκνξε παξαιία

αλεκνινγηθά
7

(Μαηζνχθεο
Γηεξεχλεζε

Π-Φ.,

Ρεπκάησλ θαη Σερληθψλ
Έξγσλ

Μίιαηνο,

Κπκαηηθνχ,

Αλάπιαζεο

θαη

Άγηνο

Αληηκεηψπηζ

ΌΥΗ – κφλν

ε δηάβξσζεο

αλεκνινγηθά

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

αξηζκεηηθφ
κνληέιν

βαξίεο θαηαζθεπέο
SMB,

ππνινγηζηηθφ W-

–ίζαινο
θπκαηνζξαχζηεο

REFRACTION,W
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Πξνζηαζίαο,

8

Αθηήο

Νηθφιανο

-

Μηιάηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ

PROPAGATION,

Κξήηεο,, 2010α)

W-CURRENTS

(Μαηζνχθεο

Π-Φ.,

Γηεξεχλεζε

ίζη,

Κπκαηηθνχ,

Αληηκεηψπηζ
ε δηάβξσζεο

ΌΥΗ – κφλν

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

αξηζκεηηθφ
κνληέιν

αλεκνινγηθά

βαξίεο θαηαζθεπέο
SMB,

Ρεπκάησλ θαη Σερληθψλ

Άγηνο

ππνινγηζηηθφ W-

Έξγσλ

Νηθφιανο

REFRACTION,W

Αλάπιαζεο

Πξνζηαζίαο,

θαη

Αθηήο

θπκαηνζξαχζηεο

-

ηζίνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ

PROPAGATION,

Κξήηεο,

W-CURRENTS

Δξγαζηήξην

Παξάθηησλ

–ίζαινο

θαη

Παξάθηησλ

Έξγσλ,

,

2010β)
9

(αρίλνγινπ et al., 2010)

Ηεξάπεηξα

Μαξίλα θαη

ΌΥΗ

ΌΥΗ

ΟΥΗ

ΌΥΗ

λένο ιηκέλαο

Κακία αλαθνξά ζε
παξάθηηα δηάβξσζε

Ηεξάπεηξαο
10

(Μπίκπαο, 2010)

Γξα Λπγία,
Ηεξάπεηξα

Έξγα

ΌΥΗ – κφλν

βειηίσζεο

αλεκνινγηθά

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

αιηεπηηθνχ

αξηζκεηηθφ

Δθηίκεζε

κνληέιν

κηθξήο

JONSWAP

δηάβξσζε

θαηαθπγίνπ
11

(Ννκαξρηαθή

Μχξηνο,

Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ,

Ηεξάπεηξα

Καηαζθεπή
Αιηεπηηθνχ

Δπηπηψζεσλ

Αιηεπηηθφ

θαηαθπγείνπ

Καηαθχγην

Μχξηνπ,

έθηαζεο
ζηελ

φκκνξε παξαιία
Σαρχηεηα

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

ξεπκάησλ–

Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ

γηα

αξηζκεηηθφ

Κακία

επηξξνή

κνληέιν SMB

ζηελ

φκκνξε

αλεκνινγηθά

παξαιία

2002)
12

(Αλαζηαζάθεο, 2003)

Μχξηνο,

Καηαζθεπή

Σαρχηεηα

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

ξεπκάησλ–

Ηεξάπεηξα
Αιηεπηηθνχ

αξηζκεηηθφ

Κακία

επηξξνή

κνληέιν SMB

ζηελ

φκκνξε

αλεκνινγηθά

παξαιία

θαηαθπγείνπ
13

(Ννκαξρηαθή

Φέξκα

Έξγα

ΌΥΗ – κφλν

Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ,

Ηεξάπεηξα

βειηίσζε

αλεκνινγηθά

Σερληθέο Μειέηεο Έξγσλ
Αιηεπηηθνχ
ζηα

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

αξηζκεηηθφ

Κακία

επηξξνή

κνληέιν SMB

ζηελ

φκκνξε

ιηκελίζθνπ

παξαιία

Καηαθπγίνπ

Φέξκα

Ηεξάπεηξαο,

Γήκνπ
Σεχρνο

Σερληθψλ

Γεδνκέλσλ

Έξγνπ, 2010γ)
14

(Ννκαξρηαθή

Θφινο,

Καηαζθεπή

Απηνδηνίθεζε Λαζηζίνπ,
Σερληθέο Μειέηεο Έξγσλ
Αιηεπηηθνχ
ζηνλ

Καηαθπγίνπ

Θφιν

Ηεξάπεηξαο,
Σερληθψλ

ΌΥΗ – κφλν
αλεκνινγηθά

Ηεξάπεηξα

Αιηεπηηθνχ

ΌΥΗ

ΟΥΗ

αξηζκεηηθφ

Κακία

επηξξνή

κνληέιν SMB

ζηελ

φκκνξε

παξαιία

θαηαθπγείνπ

Γήκνπ
Σεχρνο
Γεδνκέλσλ

Έξγνπ, 2010δ)

206

15

(αρίλνγινπ Η., 2010)

Μαθξχο

Έξγα

ΌΥΗ – κφλν

Γηαιφο,

βειηίσζεο

αλεκνινγηθά

Ηεξάπεηξα

αιηεπηηθνχ

ΌΥΗ

ΟΥΗ

αξηζκεηηθφ

Πξφζρσζε

κνληέιν SMB θαη

ρξήζε ηεο εμίζσζεο

CERC

Pelnard-Considere

θαηαθπγίνπ
16

(Κσζηάθεο Γ., 2005)

κε

(1956)!

Κνπξεκέλν

Δπέθηαζε

ΌΥΗ – κφλν

ο, εηεία

ηνπ

αλεκνινγηθά

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

αξηζκεηηθφ

Κακία

επηξξνή

κνληέιν SMB

ζηελ

φκκνξε

αιηεπηηθνχ

παξαιία

θαηαθπγίνπ
17

Μφρινο,

(ππξηδάθεο Δ., 2000)

Καηαζθεπή

εηεία

ΌΥΗ – κφλν

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

αλεκνινγηθά

αξηζκεηηθφ

Κακία

επηξξνή

κνληέιν SMB

ζηελ

φκκνξε

ιηκέλα

18

(Ρνκπνγηαλλάθεο
2002)

Β.,

Φαλεξσκέλ

Καηαζθεπή

ε, εηεία

παξαιία
ΌΥΗ – κφλν
αλεκνινγηθά

βαζπκεηξία

ΟΥΗ

αξηζκεηηθφ

Κακία επηξξνή

κνληέιν SMB

ιηκέλα

207

Παξάξηεκα ΗΗΗ – Κξηηηθή λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο γηα ηελ παξάθηηα δώλε
1. ύληαγκα
Σν άξζξν 24, φπσο απηφ αλαζεσξήζεθε ην 2001, απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπλεπψο θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία κηαο
παξαιίαο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξάγξαθνο 1, ε νπνία πξνζηέζεθε απφ ηελ
αλαζεσξεηηθή βνπιή ηνπ 2001, θαη ζπγθεθξηκέλα ην παξαθάησ θνκκάηη:
Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη
δηθαίσκα ηνπ θαζελόο. Γηα ηε δηαθύιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα
πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο.
πλεπψο, απφ ην γεγνλφο φηη ην νηθνζχζηεκα κηαο παξαιία απνηειεί κεκνλσκέλν ή
κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πεγάδεη θαη ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη θαη αλζξσπνγελήο παξνπζία θαη
επεκβάζεηο απηήο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ην έρνπλ δηακνξθψζεη θαη έρνπλ
πξνζδψζεη ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ζε απηφ, εθηφο απφ ηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα πξνζηαζία
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ππάξρεη θαη επηηαγή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ππάξρνληνο
πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σέινο, ε πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο
παξαιίαο επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο θξαηηθήο ππνρξέσζεο λα παίξλεη ηδηαίηεξα
πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί
πσο ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πνιππινθφηεηα ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο κηαο παξαιίαο είλαη πςειή θαη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά
αληηθξνπφκελα

ζπκθέξνληα

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζε

απηή

(π.ρ.

νηθνλνκηθά,

πεξηβαιινληηθά θιπ). πλεπψο, ην Κξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνηξνπή ελεξγεηψλ πνπ
δχλαηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην νηθνζχζηεκα κηαο παξαιίαο (πξνιεπηηθά κέηξα) θαζψο
επίζεο θαη γηα ηελ βειηίσζε, δηαθχιαμε θαη δηαηψληζε ηεο πγηνχο θαηάζηαζεο κηαο παξαιίαο,
ιακβάλνληαο θαηαζηαιηηθά κέηξα φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.
Δπίζεο ε παξάγξαθνο 2 παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ επεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε,
ζρεηίδεηαη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο πάλσ θαη αλάληε απφ ην ελεξγφ πιάηνο κηαο
παξαιίαο.
H ρσξoηαμηθή αλαδηάξζξσζε ηεο Xώξαο, ε δηακόξθσζε, ε αλάπηπμε, ε πoιεoδόκεζε θαη ε
επέθηαζε ησλ πόιεσλ θαη ησλ oηθηζηηθώλ γεληθά πεξηoρώλ ππάγεηαη ζηε ξπζκηζηηθή αξκoδηόηεηα
θαη ηoλ έιεγρo ηoπ Kξάηoπο, κε ζθoπό λα εμππεξεηείηαη ε ιεηηoπξγηθόηεηα θαη ε αλάπηπμε ησλ
oηθηζκώλ θαη λα εμαζθαιίδoληαη oη θαιύηεξoη δπλαηoί όξoη δηαβίσζεο. Οη ζρεηηθέο ηερληθέο
επηινγέο θαη ζηαζκίζεηο γίλνληαη θαηά ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο. Η ζύληαμε εζληθνύ
θηεκαηνινγίνπ ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο.
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Οη παξάθηηνη νηθηζκνί, αιιά θαη ηα νπνηαδήπνηε παξάθηηα έξγα (δξφκνη, ιηκάληα) θαη
έξγα πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη
αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο δηαβίσζεο. Ζ
πξνβιεκαηηθή πνπ ππάξρεη είλαη φηη αθελφο ε αλάπηπμε πνπ κέρξη ζηηγκήο έρεη ππάξμεη, ζηηο
πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ, εμππεξεηεί πξφζθαηξα ζπκθέξνληα θαη έρεη γίλεη ρσξίο ζηάζκηζε
θαη ζπλππνινγηζκφ φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο δηαβίσζεο.
Σέηνηα παξαδείγκαηα (Synolakis et al 2008) απνηεινχλ ηα εθαηνληάδεο ιηκεληθά θαηαθχγηα
πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε φιε ηελ Διιάδα, ρσξίο πνιιέο θνξέο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο
(αθηνκεραληθή, πεξηβαιινληηθή θιπ) θαη ηα νπνία έρνπλ ηθαλνπνηήζεη, ζε έλα βαζκφ, κηα
πξφζθαηξε αλάγθε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ νηθηζκφο, αιιά ζε βάζνο
ρξφλνπ έρνπλ ππνβαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηνπο φξνπο δηαβίσζεο. Ο ιφγνο
είλαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ιηκεληθά θαηαθχγηα θαηαζθεπάζηεθαλ ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε
χπαξμε πξνζθείκελσλ ή παξαθείκελσλ παξαιίσλ θαη ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα ζε απηέο, κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ζηεξενκεηαθνξάο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη νη
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο θαηαζθεπέο είλαη πιένλ κε ιεηηνπξγηθέο, αθνχ ην θφζηνο ζπλερήο
βπζνθφξεζεο είλαη πςειφ ελψ ην ίδεκα πνπ απηέο εγθισβίδνπλ δελ θηάλεη ζηελ παξαιία, κε
απνηέιεζκα ηελ έληνλε δηάβξσζε ηεο θαη ηειηθά ηελ εμαθάληζε ηεο. πλεπψο, ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ή θαη εμαιεηθηεί ε δπλαηφηεηεο ηέξςεο πνπ
πξνζέθεξε ε παξαιία, κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν γηα φιε ηελ πεξηνρή θαη ζεκαληηθή
ππνβάζκηζε ησλ δπλαηψλ φξσλ δηαβίσζεο. Δθηφο απφ ηα ιηκεληθά θαηαθχγηα ππάξρνπλ θαη
άιιεο πνιιέο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο αληί λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο
δπλαηνχο φξνπο δηαβίσζεο, νπζηαζηηθά ηνπο ππνβάζκηζαλ, φπσο παξάθηηνη δξφκνη,
ακκνιεςίεο απφ παξαιίεο θαη αλάληε πνηακνχο, βαξηέο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ νρχξσζε ηεο παξαιίαο θιπ (Synolakis et al 2008).
Σέινο, κηα αθφκε ζεκαληηθή πξνβιεκαηηθή πνπ εηζάγεη ε ελ ιφγσ παξάγξαθνο είλαη ε
θξάζε πσο νη ζρεηηθέο ηερληθέο επηινγέο θαη ζηαζκίζεηο γίλνληαη θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο
επηζηήκεο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη κέρξη ζηηγκήο, ε Διιάδα δελ έρεη «εηζάγεη» ή εθαξκφζεη
λέεο κεζφδνπο πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
παξαιηψλ

θαη

ρξεζηκνπνηεί,

αθφκε

θαη

ζήκεξα,

ζηηο

πεξηζζφηεξεο

πεξηπηψζεηο,

«απαξραησκέλεο» κεζφδνπο πξνζηαζίαο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηελ
Διιάδα, είλαη νη βαξηέο θαηαζθεπέο, δειαδή «βίαηεο» αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ φπσο πξφβνινη θαη θπκαηνζξαχζηεο, νη νπνίνη επεκβαίλνπλ δξαζηηθά ζηηο θπζηθέο
δηεξγαζίεο κηα παξαιίαο θαη ηηο αιινηψλνπλ ζεκαληηθά. Οη κέζνδνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη
σο ππξνζβεζηηθέο ιχζεηο ζε πεξηπηψζεηο δηάβξσζεο, ελψ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
επαλαθνξάο ηεο παξαιίαο ζε πξφηεξε κνξθή ηεο θαη ζπλεπψο ηελ βειηίσζε ηεο, αιιά ηελ
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ζηαζεξνπνίεζε ηεο ήδε επηβαξπκέλεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Δπίζεο ζεκαληηθφ
κεηνλέθηεκα είλαη φηη ζπλήζσο αιινηψλνπλ ην θπζηθφ ηνπίν κηαο παξαιίαο. Δλ αληίζεζε ζην
εμσηεξηθφ, νη ιχζεηο πνπ ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 είλαη νη «ειαθξηέο» ιχζεηο, νη νπνίεο
δελ επεκβαίλνπλ ζηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο κηαο παξαιίαο, αιιά ηηο κηκνχληαη θαη ηηο
βειηηψλνπλ. Σέηνηεο ιχζεηο είλαη ε αλαπιήξσζε αθηνγξακκήο, νη ηερλεηέο ακκνζίλεο, νη
ηερλεηνί χθαινη θιπ.
Σέινο ε παξάγξαθνο 6, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ην ηνπίν, έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ
πξνζηαζία κηαο παξαιίαο. Παξαιίεο ζε παξάθηηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, έρνπλ έλαλ
επηπξφζζεην ιφγσ πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο, θαζψο απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ ππάξρνληνο
ηνπίνπ. Άξα, νη νπνηνζδήπνηε λέεο επεκβάζεηο θαη θαηαζθεπέο ζηελ παξαιία, θαζψο θαη ε
ρξήζε «βαξηψλ» θαηαζθεπψλ γηα ηελ νρχξσζε ηεο παξαιίαο πξέπεη λα απνθεχγνληαη, θαζψο
ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν αιινίσζεο ηνπ ππάξρνληνο ηνπίνπ.
Tα κλεκεία, oη παξαδoζηαθέο πεξηoρέο θαη ηα παξαδoζηαθά ζηoηρεία πξoζηαηεύoληαη από ηo
Kξάηoο. Nόκoο ζα oξίζεη ηα αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηoπoίεζε ηεο πξoζηαζίαο απηήο
πεξηoξηζηηθά κέηξα ηεο ηδηoθηεζίαο, θαζώο θαη ηoλ ηξόπo θαη ηo είδoο ηεο απoδεκίσζεο ησλ
ηδηoθηεηώλ.
1.1 Δπάιιειεο θαλνληζηηθέο δώλεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζπληάγκαηνο
Οη βαζηθφηεξεο επάιιειεο θαλνληζηηθέο δψλεο (Κνπηνχπα), νη νπνίεο έρνπλ ζπλάθεηα
πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία κηαο παξαιίαο είλαη νη παξαθάησ:
Α. Βαζηθέο δηαηάμεηο - Άξζξν 2 παξ 1
O ζεβαζκόο θαη ε πξoζηαζία ηεο αμίαο ηoπ αλζξώπoπ απoηειoύλ ηελ πξσηαξρηθή ππoρξέσζε
ηεο Πoιηηείαο.
Δίλαη εκθαλέο φηη έλα πγηέο θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνζηαηεχεη θαη δίλεη επηπιένλ αμία
ζηελ πνηφηεηα δσήο ελφο αλζξψπνπ. πλεπψο, ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία κηαο παξαιίαο θαη
ε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο πξνθίι, ην νπνίν ζα έρεη κεγάιν πιάηνο παξαιίαο θαη δελ ζα είλαη
δηαβξσκέλν, πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ηέξςεο, αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη
νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ γεγνλφο ην νπνίν απφ κφλν ηνπ απνδίδεη αμία ζηνπο θαηνίθνπο θαη
επηζθέπηεο ηεο παξαιίαο.
Β. Αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα
Άξζξν 5 παξ 1 (ζπκπιεξώζεθε από ηελ αλαζεσξεηηθή βνπιή ηνπ 2001)
Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πιεξνθόξεζε, όπσο λόκνο νξίδεη. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα απηό
είλαη δπλαηόλ λα επηβιεζνύλ κε λόκν κόλν εθόζνλ είλαη απνιύησο αλαγθαίνη θαη
δηθαηνινγνύληαη γηα ιόγνπο εζληθήο αζθάιεηαο, θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο ή πξνζηαζίαο
δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ηξίησλ.
210

πλεπψο, θάζε κειέηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάθηηα δψλε θαη ηηο παξαιίεο ζα πξέπεη
λα είλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ. Ζ εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα βεβαίσο είλαη δηαθνξεηηθή, θαζψο
αθελφο ιφγσ αιιεινεπηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ ζε πνηα
ππεξεζία βξίζθνληαη νη κειέηεο (δεκνηηθφ ιηκεληθφ ηακείν ή δεκφζην, νξγαληζκνχο
δηαρείξηζεο ιηκέλσλ, πεξηθέξεηεο, δήκνπο θ.α.). Αθεηέξνπ, δεκφζηνη ιεηηνπξγεί δελ είλαη
δηαζέζηκνη λα παξαρσξήζνπλ ηηο κειέηεο σο νθείινπλ, θαη ζε πξνζσπηθέο ξεηέο αηηήζεηο ηνπ
ζπγγξαθέα έρνπλ αξλεζεί λα παξαρσξήζνπλ κειέηεο κε ηελ αηηηνινγία φηη απνηεινχλ
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ κειεηεηή.
Άξζξν 25 παξ 1 (ζπκπιεξώζεθε από ηελ αλαζεσξεηηθή βνπιή ηνπ 2001) θαη 4
1. Τα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ σο αηόκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ε αξρή
ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινύλ ππό ηελ εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο. Όια ηα θξαηηθά όξγαλα
ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπόδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. Τα
δηθαηώκαηα απηά ηζρύνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηδησηώλ ζηηο νπνίεο πξνζηδηάδνπλ. Οη θάζε
είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνύλ θαηά ην Σύληαγκα λα επηβιεζνύλ ζηα δηθαηώκαηα απηά πξέπεη
λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο από ην Σύληαγκα είηε από ην λόκν, εθόζνλ ππάξρεη επηθύιαμε
ππέξ απηνύ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο.
Όπσο έρεη πνιιάθηο ηνληζηεί, κηα πγηείο παξαιία πξνζδίδεη αμία ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη
απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ είλαη δηθαίσκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ. πλεπψο,
ε πξνζηαζία ησλ παξαιηψλ δηαζθαιίδεηαη απφ ην ίδην ην ζχληαγκα, πξάγκα ην νπνίν κε ηελ
έσο ηψξα εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε απνιχησο απφ ηα θξαηηθά
φξγαλα.
4. To Kξάηoο δηθαηoύηαη λα αμηώλεη από όιoπο ηoπο πoιίηεο ηελ εθπιήξσζε ηoπ ρξέoπο ηεο
θoηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγύεο.
πλεπψο, εθηφο απφ ην θξάηνο είλαη θαη φινη νη πνιίηεο ππεχζπλνη γηα ηελ δηαηήξεζε
θαη δηαθχιαμε ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ πνπ ζπληζηά κηα παξαιία.
Άξζξν 17 παξ 1 θαη 2 (ζπκπιεξώζεθε από ηελ αλαζεσξεηηθή βνπιή ηνπ 2001)
1. H ηδηoθηεζία ηειεί ππφ ηελ πξoζηαζία ηoπ Kξάηoπο, ηα δηθαηψκαηα φκσο πoπ απoξξέoπλ
απφ απηή δελ κπoξoχλ λα αζθoχληαη ζε βάξoο ηoπ γεληθoχ ζπκθέξoληoο.
ηελ Διιάδα, ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα
πιήξσο ην γξάκκα ηνπ λνκνζέηε. Παξάθηηεο ηδηνθηεζίεο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε
ηξφπν ν νπνίνο είλαη εηο βάξνο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε κεησκέλε ή
θαη αλχπαξθηε πξνζβαζηκφηεηα ζε πνιιέο παξαιίεο εμαηηίαο παξάθηησλ ηδηνθηεζηψλ, νη
νπνίεο εκπνδίδνπλ είηε ηελ παξάιιειε πξνζβαζηκφηεηα ζε κηα παξαιία ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ
ζηάζκεπζεο, είηε ηελ θάζεηε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηή ιφγσ αλππαξμίαο δξφκνπ.

211

2. Kαλέλαο δελ ζηεξείηαη ηελ ηδηoθηεζία ηoπ, παξά κφλo γηα δεκφζηα σθέιεηα πoπ έρεη
απoδεηρζεί κε ηoλ πξoζήθoληα ηξφπo, φηαλ θαη φπσο o λφκoο oξίδεη, θαη πάληoηε αθoχ
πξoεγεζεί πιήξεο απoδεκίσζε, πoπ λα αληαπoθξίλεηαη ζηελ αμία ηελ oπoία είρε ηo
απαιιoηξηoχκελo θαηά ηo ρξφλo ηεο ζπδήηεζεο ζηo δηθαζηήξηνo γηα ηoλ πξoζσξηλφ
πξoζδηoξηζκφ ηεο απoδεκίσζεο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζην
εμσηεξηθφ θαη νλνκάδεηαη παζεηηθή δηάβξσζε (passive erosion). Έλα, παξάθηηεο ηδηνθηεζίεο
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ή θηλδπλεχνπλ θαη ε ίδηεο ιφγσ δηάβξσζεο, ηφηε απηέο νη ηδηνθηεζίεο
εγθαηαιείπνληαη θαη αθήλνληαη λα δηαβξσζνχλ θπζηθά θαη λα παξέρνπλ ησλ απαξαίηεην ρψξν
θαη ίδεκα ζηελ παξαιία γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο.
Άξζξν 106 παξ 2
2. H ηδησηηθή oηθoλoκηθή πξσηoβoπιία δελ επηηξέπεηαη λα αλαπηύζζεηαη ζε βάξoο ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο αλζξώπηλεο αμηoπξέπεηαο ή πξoο βιάβε ηεο εζληθήο oηθoλoκίαο.
Καη πάιη ηίζεηαη ζέκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε παξαιίεο
Άξζξν 21 παξ 3
3. Τν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
λεόηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απόξσλ.
Ζ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο ησλ πδάησλ κηαο παξαιίαο αιιά θαη ηνπ ηδήκαηνο ηεο πξέπεη λα
ειέγρεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα απφ θξαηηθνχο θνξείο.
Άξζξν 18 παξ 2
2.Με λόκν ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ
ιηκλνζαιαζζώλ θαη ησλ κεγάισλ ιηκλώλ, θαζώο θαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε γεληθά ησλ
εθηάζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από απνμήξαλζή ηνπο.
3. Ννκνζεζία
Σν λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο εηζήγαγε λνκνζεζία γηα ηε ρεξζαία παξάθηηα δψλε, ε
νπνία πξνεξρφηαλ απφ ην βπδάληην, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πεγάδεη απφ ηελ Ρσκατθή
Απηνθξαηνξία. Σν Βπδαληηλνξσκατθφ δίθαην ραξαθηήξηδε ηελ παξάθηηα ρεξζαία δψλε «in Usu
Publico» δειαδή ραξαθηεξηζηεί σο πξάγκα πνπ εμππεξεηεί ηελ θνηλή ρξήζε [ΚΑΘΔΣΧ
ΑΗΓΗΑΛΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ Ν. 2971/2001 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ
ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟΤ Βηιεικίλε ηεθαλάθε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο : θ. Μηράιεο
θνχξηνο], ην νπνίν ηζρχεη αθφκα θαη ζήκεξα. Δπίζεκα ην εζηκηθφ Βπδαληηλνξσκατθφ πνπ
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ηζρχεη ζην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο πηνζεηήζεθε επίζεκα ζηηο 21.6.1837 κε ην άξζξν 15
ηνπ λφκνπ «Πεξί δηαθξίζεσο θηεκάησλ» , ζην νπνίν γίλεηαη θαη ε πξψηε λνκηθή δηαηχπσζε
ηνπ αηγηαινχ, ν νπνίνο βέβαηα απνηειεί έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο παξάθηηα δψλεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 15 αλαθέξεη:
«Αη νδνί θαη αγπηαί, αη δηαηεξνύκελαη κ’ έμνδα ηνπ δεκνζίνπ Τακείνπ, νη δπλάκελνη λα
θαηαζζώζη πιεπζηνί πνηακνί κε ηαο όρζαο ησλ, νη αηγηαινί, νη ιηκέλεο, νη όξκνη θαη ελ γέλεη όια
ηα κέξε ηεο επηθξαηείαο όζα δελ δύλαληαη λα γελώζηλ ηδηνθηεζία ηδησηηθή, ζεωξνύληαη ωο
θηήκαηα δεκόζηα. Όρζαη θαη αηγηαινί είλαη ε πεξηζηνηρνύζα ηελ ζάιαζζαλ ή ηνπο πνηακνύο
γε, θαζ’όζνλ κέξνο βξέρεηαη από ηαο κεγίζηαο, πιελ ζπλήζεηο αλαβάζεηο ηωλ πδάηωλ αιι’
όρη θαη από ηαο εθηάθηνπο πιεκκύξαο.»
[ΚΑΘΔΣΧ ΑΗΓΗΑΛΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ Ν. 2971/2001
ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟΤ Βηιεικίλε ηεθαλάθε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο :
θ. Μηράιεο θνχξηνο]
πλεπψο, ήδε κε ηνλ λφκν «Πεξί δηαθξίζεσο θηεκάησλ» ηνπ 1837, εηζάγνληαη δχν
ζεκαληηθνί νξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λνκνζεζία ηνπ αηγηαινχ (αθφκα δελ έρεη εηζαρηεί ε
έλλνηα ηεο δψλεο παξαιίαο). Αθελφο, θαζνξίδεηαη ηη λνείηαη αηγηαιφο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ε
γε (ζηεξηά) πνπ πεξηζηνηρίδεηαη απφ ηε ζάιαζζα θαη ε νπνία βξέρεηαη απφ ηηο κέγηζηεο, πιελ
ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ πδάησλ (θπκάησλ) αιιά φρη απφ ηηο έθηαθηεο πιεκκχξεο (ηζρπξέο
θπκαηηθέο θαηαηγίδεο). Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν νξηζκφο απηφο ηζρχεη αθφκα θαη ζήκεξα,
ελψ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ δελ ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθά ζηνηρεία (π.ρ. ζεκαληηθφ χςνο
θχκαηνο, θιίζε παξαιίαο θιπ) θαζψο ηέηνηα δελ πθίζηαηαη αθφκα ζηελ Διιάδα. Αθεηέξνπ,
αθαηξεί ηελ δπλαηφηεηα ηδησηηθήο θηήζεο ηνπ αηγηαινχ, θαζψο απηφο ζεσξείηαη «δεκφζην
θηήκα» (απνηειεί κέξνο ηεο Δπηθξάηεηαο) θαη ζπλεπψο ε αλάγθε δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο
ηνπ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε έμνδα ηνπ δεκνζίνπ Σακείνπ.
Βέβαηα ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα ηα (νηθν)ζπζηήκαηα ησλ
παξαιίσλ ή αθφκα θαη γηα ηελ δψλε παξαιίαο (ν λνκνζέηεο ηελ φξηζε ην 2001 θαη κπνξεί λα
εθηείλεηαη έσο θαη 50 κέηξα πίζσ απφ ηνλ αηγηαιφ πξνο ηελ ελδνρψξα), ηηο ρξήζεηο θαη ηηο
επεκβάζεηο πνπ επηηξέπνληαη ζε απηή. Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν είλαη πσο πξαγκαηνπνηείηαη κηα
πξψηε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ αηγηαινχ, ν νπνίνο είλαη νπζηαζηηθά ε πεξηνρή ζηελ νπνία ην
ρεηκέξην θχκα ζα επεξέαδε άκεζα ηηο αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο, ζπλεπψο απηή ε γλψζε
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνηξνπή «άζθνπσλ» επεκβάζεσλ ζε απηφλ. Δθφζνλ, ηελ επνρή
εθείλε δελ ππήξραλ ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο θπκάησλ (φκσο νχηε αθφκα θαη ζήκεξα…), ψζηε
λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κέγηζηεο ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ πδάησλ (θπκάησλ) ν
θαζνξηζκφο ηνπ αηγηαινχ γηλφηαλ κε ηξφπν απζαίξεην. Δπίζεο, ε δψε παξαιίαο ε νπνία
βξίζθεηαη θαηάληε ηνπ αηγηαινχ πξνο ηελ ελδνρψξα, δελ απνηεινχζε δεκφζην θηήκα θαη
213

ζπλεπψο δελ απνθιείνληαλ ε έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο. Ζ κε πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ ηεο δψλεο
ηεο παξαιίαο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ κε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ
παξαιηψλ θαζψο πάλσ ζηελ δψλε παξαιίαο επηηξεπφηαλ νη θαηαζθεπέο, ε ακκνιεςία θαη
άιιεο ρξήζεο φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε θαιιηέξγεηα. Ζ κε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο
δψλεο ηεο παξαιίαο ζπλερίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα θαη ελδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ην
παξάδεηγκα ηεο παξαιίαο καθξπγηάιε, ηεο νπνίαο ε δψλε παξαιίαο αθφκε θαη ζήκεξα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαιιηέξγεηα απφ θεπεπηηθψλ. πλεπψο, αληί λα δηαηεξεζνχλ θαη λα
πξνζηαηεπηνχλ ηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ησλ ακκνζηλψλ πνπ ζηηο πιχζηεο ησλ
πεξηπηψζεσλ βξηζθφηαλ ζηελ δψλε ηεο παξαιίαο, απηά θαηαζηξάθεθαλ νδεγνχηαλ κνηξαία
ζηελ κείσζε ηεο πγείαο πνιιψλ παξαιίσλ αιιά αθφκα θαη ζηελ εμαθάληζε άιισλ.
ηελ ζπλέρεηα ην 1926 γίλεηαη έκκεζε αλαθνξά ζηνλ αηγηαιφ κε ην άξζξν 4,
παξάγξαθνο α ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 18/03/1926 «πεξί απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ» ην
νπνίν αλαθέξεη
«Επί

πάζεο

θύζεωο

παξαπεγκάηωλ,

πεξηπηέξωλ

θαη

νηωλδήπνηε

παξεκθεξώλ

θαηαζθεπαζκάηωλ (π.ρ. ππόζηεγωλ, αλεγεηξνκέλωλ ή αλεγεξζέληωλ επί νδώλ θαη πιαηεηώλ
ηωλ πόιεωλ ή άιιωλ θνηλνρξήζηωλ απηώλ ρώξωλ (αιζώλ θ.ι.π.) εμαηξέζεη ησλ πεξηπηέξσλ
αλαπήξσλ πνιέκνπ ησλ εγθαζηζηάκελσλ βάζεη λνκίκνπ αδείαο θαη αληαπνθξηλνκέλσλ εηο ηνπο
όξνπο ηεο αδείαο ηαύηεο)».
ην άξζξν απηφ δελ γίλεηαη άκεζε αλαθνξά ζηνλ αηγηαιφ, γίλεηαη φκσο έκκεζε θαζψο
απηφο απνηειεί «δεκφζην θηήκα», δειαδή θνηλφρξεζην ρψξν θαη ζπλεπψο απηνκάησο νη
νπνηνηδήπνηε θαηαζθεπέο ζε απηφλ θξίλνληαη απζαίξεηεο. Βεβαίσο απφ ηελ θχζε ηνπ αηγηαινχ
ε θαηαζθεπή κφληκσλ θηηζκάησλ ζε απηψλ απνηεινχζε εθείλε ηελ επνρή δχζθνιν εγρείξεκα
θαζψο ηα ρεηκέξηα θχκαηα ζα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο βιάβεο ζε απηφ, ην άξζξν απηφ βξίζθεη
θπξίσο εθαξκνγή ζε ειαθξηέο κεηαθηλνχκελεο θαηαζθεπέο. Αο ζεκεησζεί φηη ην πκβνχιην
ηεο Δπηθξαηείαο ην 1937 κε ηελ απφθαζεο 491 επηθχξσζε φηη ην άξζξν απηφ έρεη άκεζε
εθαξκνγή θαη ζηνλ αηγηαιφ.
Σν 1938 κε ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 1219 εηζάγεηαη λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο
ακκνιεςίεο γεληθά, ε νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ κε ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ απφ
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ακκνιεςία. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2
αλαθέξεη φηη:
«Ζ εμόξπμε θαη ιήςε άκκνπ, ακκνρώκαηνο ιίζσλ, ραιίθσλ, ακκνθξνθθάιεο θαη άιισλ
ζπλαθώλ πιηθώλ επηηξέπεηαη κφλν κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ θαη
κε θαηαβνιήο ηηκήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη από απηόλ πνπ έρεη ην δηθαίσκα ηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ ρώξσλ ακκνιεςίαο»

214

Οη ρψξνη φκσο πνπ επηηξέπεηαη ε ακκνιεςία δελ νξίδνληαη ξεηψο απφ ηνλ λνκνζέηε,
παξά κφλν αλαθέξνληαη ξεηά πσο απαγνξεχεηαη ε ακκνιεςία απφ «αξραηνινγηθνχο ρψξνπο
θαη παξαιίεο πεξηνρέο ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο». Δθείλε ηελ επνρή ε παξάθηηα δψλε θαη νη
παξαιίεο πνπ απηέο θηινμελνχζε δελ ζεσξνχηαλ ζεκαληηθφο πφξνο θαη σο εθ ηνχηνπ ειάρηζηεο
παξαιίεο ζεσξνχηαλ φηη είραλ πςειή ηνπξηζηηθή ζεκαζία. Με ηνλ ηξφπν απηφο νη παξζέλεο
παξαιίεο δελ πξνζηαηεπηηθή παξά αληηζέησο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ρψξνη ακκνιεςίαο κε
απνηέιεζκα λα δηαβξσζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ή αθφκα θαη λα εμαθαληζηνχλ φπσο ζπλέβε ζηελ
πεξίπησζε ηεο παξαιίαο Καιχβεο ηνπ λνκνχ Υαληψλ (Synolakis et al, 2008). πγθεθξηκέλα ην
άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 αλαθέξεη φηη:
«Γηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, πγθνηλσλίαο θαη Κξαηηθήο Πξφλνηαο
θαη Αληηιήςεσο, ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθνχ Πξσηεπνχζεο θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Σχπνπ θαη
Σνπξηζκνχ, δεκνζηεπνκέλεο δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδνληαη ελ γεληθέο
θαηεγνξίεο νη ρώξνη (αξραηνινγηθνί ρώξνη, παξαιίεο πεξηνρέο ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο
θ.ι.π.), ε εθ ησλ νπνίσλ εμόξπμηο θαη ακκνθξνθθάιεο (ζαβνύξαο) θ.ι.π. απαγνξεύεηαη δηα
ιόγνπο πγείαο, ηνπξηζηηθνύο, πξνζηαζίαο ηερληθώλ έξγσλ ε παξαθεηκέλσλ θηεκάησλ θαη
ελ γέλεη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δηα ηεο απηήο δη' απνθάζεσο θαζνξίδνληαη επίζεο νη εθ
ησλ απηώλ σο άλσ ιόγσλ επηβαιιόκελνη όξνη, νη νπνίνη δένλ λα ηεξνύληαη θαηά ηελ
εμόξπμε θαη ιήςε άκκνπ, ακκνρώκαηνο θ.ι.π. εθ κε απαγνξεπκέλσλ ζέζεσλ. Ζ σο άλσ
απφθαζηο δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη εθάζηνηε δη' φκνηαο κεηαγελέζηεξεο απνθάζεσο,
δεκνζηεπνκέλεο δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο.»
πλεπψο, νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 είλαη πνιχ γεληθέο θαη
νπζηαζηηθά απνθιείνληαη ειάρηζηνη ρψξνη. Ο λνκνζέηεο κε ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 1219/1938
πξνηίκεζε αληί λα πξνζηαηεχεη ηελ παξάθηηα δψλε θαη ηηο παξαιίεο πνπ απηή θηινμελεί λα
απνπνηεζεί ηελ ζπληαγκαηηθή πξνζηαγή θαη λα κεηαβηβάζεη ηελ επζχλε πξνζηαζίαο ζε ηνπηθέο
θαηά λνκνχο επηηξνπέο. Οη επηηξνπέο απηέο απνηεινχηαλ απφ ηνλ κεραληθφ ηεο λνκαξρίαο, απφ
ηνλ νηθνλνκηθφ εθφξνπ ε ηνλ Σειψλε θαη απφ ηνλ Ληκελάξρε ε ηνλ Γηνηθεηή ηεο αξκνδίαο
Γηνηθήζεσο Υσξνθπιαθήο ε Τπνδηεπζχλζεσο Αζηπλνκίαο Πφιεσλ. Δθφζνλ, εθείλε ηελ επνρή
νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο εθάζησηε Ννκαξρίαο ήηαλ πεξηνξηζκέλνη θαη ε αμία ησλ παξαιηψλ
δελ είρε αθφκα αλαδεηρζεί ε ζπλήζεο πξαθηηθνί ήηαλ νη ακκψδεηο παξαιίεο φπσο θαη νη θνίηεο
ησλ πνηακψλ πνπ ηηο ηξνθνδνηνχζαλ λα εμνξχζζνληαη ζπζηεκαηηθά. πγθεθξηκέλα ην άξζξν
2 παξάγξαθνο 2 αλαθέξεη φηη:
Δπί ηε βάζεη ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνθάζεσο, ηνπηθέο θαηά λνκνχο
επηηξνπέο, απνηεινχκελεο:
α) Δθ ηνπ λνκνκεραληθνύ.
β) Δθ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δθόξνπ ε ηνπ Σειώλνπ.
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γ) Δθ ηνπ Ληκελάξρε ε ηνπ Γηνηθεηνύ ηεο αξκνδίαο Γηνηθήζεσο Υσξνθπιαθήο ε
Τπνδηεπζύλζεσο Αζηπλνκίαο Πόιεσλ,
θαζνξίδνπλ εθάζηνηε δηα θνηλώλ απνθάζεώλ ησλ ηηο ζέζεηο (ξεηώο κλεκνλεπόκελεο ζηηο
απνθάζεηο), εμ σλ επηηξέπεηαη ε εμόξπμηο θαη ιήςηο άκκνπ, ακκνρώκαηνο θ.ι.π. ππό ηνπο
όξνπο θαζνξηδόκελνπο ζηελ απόθαζε θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.
Πάζα κε ξεηώο θαηνλνκαδόκελε ζηηο απνθάζεηο απηέο ζέζηο ζεσξείηαη σο απαγνξεπκέλε
ηνηαύηε, εμ εο δελ επηηξέπεηαη ε εμόξπμηο θαη ιήςηο άκκνπ, ακκνρώκαηνο θ.ι.π.
Γηα ηνπο ζηηο έδξεο Γεληθψλ Γηνηθήζεσλ πνπ εδξεχνπλ Ννκνχο αληί ηνπ Ννκάξρε
κεηέρεη ηεο Δπηηξνπήο αλψηεξνο Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο, νξηδφκελνο ππφ ηνπ ππνπξγνχ
γεληθνχ δηνηθεηνχ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ πεξηθεξεηψλ ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο θαη ηνπ
Νφκνπ Θεζζαινλίθεο ηεο Δπηηξνπήο κεηέρεη ν αξκφδηνο Οηθνλνκηθφο Έθνξνο Γεκνζίσλ
Κηεκάησλ.
Αο ζεκεησζεί πσο ε δηάβξσζε πνπ παξαηεξείηαη ζε πιεζψξα παξαιηψλ αλά ηελ Διιάδα, φπσο
θαη ε εμαθάληζε παξαιηψλ έρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ξίδεο ηεο ζε θαθέο πξαθηηθέο ηνπ
παξειζφληνο. Μηα ζπλήζεηο πξαθηηθή ηεο ηφηε επνρήο ήηαλ ε απεπζείαο ακκνιεςία απφ
παξαιίεο θαη ε ρξήζε απηνχ ηνπ ιεπηφθνθθνπ κε επλντθά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πιηθνχ
σο νηθνδνκηθφ πιηθφ. Απηή ε πξαθηηθή, εθηφο ηνπ φηη έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα, ιφγσ χπαξμεο θαη αιαηηνχ ζηελ άκκν, ζηέξεζε έλα ζεκαληηθφ πφξν ησλ
παξαιηψλ, ηελ άκκν, κε απνηέιεζκα είηε απηέο λα εμαθαληζηνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
είηε λα δηαβξσζνχλ. χκθσλα κε ηνλ Synolakis et al, (2008) εθείλε ηελ επνρή έλα θπβηθφ
άκκνπ πσινχηαλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο φζν πεξίπνπ 1 ιίηξν βελδίλεο ζε εξγνιάβνπο. Ζ
ακκνιεςία απφ παξαιίεο ηειηθά απαγνξεχηεθε. Σειηθά νη ακκνιεςίεο απφ παξαιίεο θξίζεθαλ
παξάλνκεο ην 1986, κε ην λφκν 1650 αιιά αθφκα θαη ζήκεξα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηή ε
πξαθηηθή δελ έρεη εγθαηαιεηθηεί.
Σν 1941, 104 ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ, θαηαξγείηαη ν λφκνο «Πεξί δηαθξίζεσο
θηεκάησλ» απφ ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 2783/1941 (εηζαγσγηθφο λφκνο ηνπ αζηηθνχ θσδηθα)
θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 49, ε νπνία αλαθέξεη φηη
«Καηαξγείηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ν λφκνο <<πεξί δηαθξίζεσο θηεκάησλ>>
ηεο 21 Ηνπλίνπ / 10 Ηνπιίνπ 1837». Ζ θαηάξγεζε ηνπ έγηλε ζπλέβεη γηαηί ήδε απφ ην 1940 είρε
γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν

2344 «Πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο»

(ΦΔΚ 154/Α΄/18-5-1940).
Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ Α.Ν.2344/1940 "Πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο" είλαη ηα εμήο:
Άξζξνλ 1
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«Ο αηγηαιόο, ήηνη ε πεξηζηνηρνύζα ηελ ζαιάζζηαλ ρεξζαία δώλε ή βξερνκέλε από ηαο
κεγίζηαο πιελ ζπλήζωο αλαβάζεηο ηωλ θπκάηωλ, είλαη θηήκα θνηλόρξεζηνλ, αλήθεη εηο ην
Δεκόζηνλ θαη πξνζηαηεύεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ππ` απηνύ»
Ο παξαπάλσ νξηζκφο είλαη παξφκνηνο κε ηνλ νξηζκφ ηνπ λφκνπ «Πεξί δηαθξίζεσο
θηεκάησλ» ηνπ 1837 φζν αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ αηγηαινχ. Ζ πξψηε δηαθνξνπνίεζε είλαη φηη ν
νξηζκφο γίλεηαη πνην ζαθήο, αθνχ ζηνλ νξηζκφ ηνπ 1837 πξνζζέηεηαη ε θξάζε «ρεξζαία
δψλε». πλεπψο, ν αηγηαιφο είλαη πιένλ ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο (δψλε), ν νπνίνο έρεη φξηα θαη
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα ραξαθηή, ψζηε λα κελ ακθηζβεηείηαη ε θπξηφηαηα ηνπ. Δπίζεο
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απνηεινχλ νη θξάζεηο «είλαη θηήκα θνηλφρξεζηνλ» θαη
«πξνζηαηεχεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ππ` απηνχ» ζην ήδε ππάξρνληα νξηζκφ ηνπ αηγηαινχ σο
δεκφζην θηήκα. Ζ ιέμε θνηλφρξεζησλ ήηαλ αλαγθαία θαη απηνλφεηε πξνζζήθε θαη
λνκνζεηηθά ε ειεχζεξε πξφζβαζε είλαη θαηνρπξσκέλε θαη απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο.
εκαληηθφ παξάιεηςε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, είλαη φηη δελ εηζάγεη αθφκα ηελ δψλε παξαιίαο θαη
ζπλεπψο είλαη αθφκα ζπλαηή ε θηήζε θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο απφ ηδηψηεο.
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2
«Εηο πεξίπησζηλ θαζ` ήλ, έλεθα πξνζρώζεωλ ή άιισλ αηηίσλ είλαη εκθαλέο όηη, θαζ` όλ ρξόλνλ
ελεξγείηαη ν θαζνξηζκόο, ν αηγηαιόο είλαη δηάθνξνο ηνπ εηο ην παξειζόλ ηνηνύηνπ, εθ καξηπξηθώλ
δε θαηαζέζεσλ καξηύξσλ εμεηαδνκέλσλ ελόξθσο ππό ηεο Επηηξνπήο ή εθ δηαθόξσλ άιισλ
ελδείμεσλ δύλαηαη λα θαζνξηζζή ε παιαηά ζέζηο ηνπ αηγηαινύ, ε πθηζηακέλε κέρξη κελ ηνπ έηνπο
1884, εάλ πθίζηαληαη θαηνραί ηδησηώλ, θαη πξόηεξνλ δε, εάλ δελ πθίζηαληαη ηνηαύηαη, ε
Επηηξνπή πξνβαίλεη εηο ηνλ θαζνξηζκόλ ηνπ παιαηνύ αηγηαινύ, ραξαζζνκέλεο επί ηνπ
δηαγξάκκαηνο θπαλήο γξακκήο".
Με ηνλ λφκν απηφ εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ παιαηνχ θαη λένπ αηγηαινχ θαη αλαγλσξίδεηαη
εκκέζσο φηη ε αθηνγξακκή θαη νη παξαιίεο είλαη δπλακηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα
κεηαβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην ρξφλν. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί πιένλ
ππάξρεη σο έλα βαζκφ ε αληίιεςε φηη νηθνζχζηεκα ηεο παξαιίαο είλαη έλα «δσληαλφ»
νηθνζχζηεκα ην νπνίν αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο επεκβάζεηο ζε απηφ αληηδξά θαη έρεη
ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπξνζδηνξίδεη ηα φξηα ηνπ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζε εθβνιέο πνηακψλ
είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ε παξάθηηα δψλε λα απμάλεη θαη λα θαηαιακβάλεη κέξνο ηεο
ζάιαζζαο κε ηνλ ρξφλν. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο αλζξσπνγελψλ
παξεκβάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ θπζηθή ιεηηνπξγία ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο κηαο παξαιίαο ηφηε ηα φξηα ηνπ αηγηαινχ ζπλήζσο ππνρσξνχλ πξνο ηελ
ελδνρψξα θαη κέξνο ηνπ αηγηαινχ θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ ζάιαζζα. Βέβαηα, απηή ε αληίιεςε
βξίζθεηαη αθφκα ζηα ζπάξγαλα, δηφηη ν θχξηνο ιφγνο αλαθαζνξηζκνχ ηνπ αηγηαινχ είλαη ζε
πεξηπηψζεηο πξφζρσζεο ελψ νη πεξηπηψζεηο δηάβξσζεο δελ αλαθέξνληαη ζην θείκελν, αιιά
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πεξηιακβάλνληαη ζηελ θξάζε «ή άιισλ αηηίσλ». Δπίζεο ηελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ ηα
θαηάιιεια εξγαιεία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηγηαινχ (αο ζεκεησζεί πσο ην 1962 ε Γεσγξαθηθή
Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ) μεθίλεζε ην έξγν «Υαξηνγξάθεζε ηεο Διιάδνο), θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ γηλφηαλ «εθ καξηπξηθψλ δε θαηαζέζεσλ καξηχξσλ εμεηαδνκέλσλ ελφξθσο
ππφ ηεο Δπηηξνπήο ή εθ δηαθφξσλ άιισλ ελδείμεσλ». Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπλήζσο νη
κάξηπξεο απηνί απνηεινχζαλ θαη ηδηνθηήηεο παξάθηησλ εθηάζεσλ νη καξηπξίεο ηνπο ζπλήζσο
ήηαλ πξνθαηεηιεκκέλεο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο απηή ε δηαηχπσζε, αλ θαη κπνξεί λα
έγηλε γηα άιιν ιφγσ θαη λα εμππεξεηνχζε άιια ζπκθέξνληα (θπξίσο αχμεζε ηδηνθηεζίαο),
απνηειεί έλαλ νησλφ ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Δμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο Μέζεο ηάζκεο ηεο
Θάιαζζαο (ΜΘ), ζε πνιιέο πεξηνρέο είλαη απαξαίηεηνο ή ζα γίλεη ζην κέιινλ, ν
επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αηγηαινχ-παξαιίαο ζε βάξνο απηή ηελ θνξά ησλ ηδηνθηεζηψλ.
άξζξν 5 παξ. 1
«Οπνπ ν αηγηαιόο δελ κπνξεί, ιόγσ ηεο θύζεσο ηεο ζπλερνκέλεο μεξάο, λα εμππεξεηήζε ην
ζθνπό πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ λόκνπ απηνύ, επηηξέπεηαη ε δηαπιάηπλζή ηνπ κε ηελ
πξόζζεηε ιωξίδα γεο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα νηθνδνκεζή από ηελ παξαθείκελε μεξά κέρξη
πιάηνπο 50 κέηξωλ, πνπ αξρίδεη από ην πξνο μεξάλ όξην ηνπ αηγηαινύ. Η θαηά ηελ πξνεγνπκέλε
παξάγξαθνλ πξνζαπμάλνπζα ηνλ αηγηαιόλ ισξίο γεο, θαιείηαη ελ ησ παξόληη λόκσ "παξαιία".
Σν άξζξν απηφ είλαη κηα πξψηε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο παξαιίαο απφ λνκηθήο
πιεπξάο. Καηά ηελ γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα ν ζσζηφηεξνο νξηζκφο ζα ήηαλ «δψλε παξαιίαο»
θαη φρη παξαιία θαζψο κε ηνλ φξν παξαιία λνείηαη ην ζχλνιν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ηελ
απνηειεί θαη φρη απηή ε ζηελή δψλε έσο 50 κέηξα πνπ νξίδεη ν λνκνζέηεο. Δπηπξνζζέησο, ε
χπαξμε ηεο (δψλεο) παξαιίαο αλαγλσξίδεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο «Όπνπ ν αηγηαιφο δελ
κπνξεί, ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο ζπλερνκέλεο μεξάο, λα εμππεξεηήζεη ην ζθνπφ πνπ αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 7 ηνπ λφκνπ απηνχ», δειαδή ηελ ειεχζεξε θάζεηε θαη παξάιιειε επηθνηλσλία πξνο
ηε ζάιαζζα. πλεπψο, ε «χπαξμε» ηεο (δψλεο) παξαιίαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ζηνλ αηγηαιφ θαη φρη κηα γεληθεπκέλε
έλλνηα πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ. Παξφια απηά, είλαη έλα πξψην βήκα
εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο παξαιίαο ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία.
ηελ ζπλέρεηα ην 1983 κε ηνλ Νόκν 1337 «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ,
νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» κε ην άξζξν 23 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ
λνκνζεζία ε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ. Όπσο έρεη εηπσζεί νη αθηέο γηα λα
παξακείλνπλ πγηείο ρξεηάδνληαη πξνζηαζία θαη βηψζηκε αλάπηπμε, ζε αληίζεζε κε φηη
ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα κέρξη θαη ζήκεξα. Σν πξψην βήκα γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ
αθηψλ θαη ησλ παξαιηψλ ηεο Διιάδαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε βειηίσζε
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ηεο πγείαο ηνπο, ζπλήζσο κε πεξηβαιινληηθά θηιηθέο κεζφδνπο (π.ρ. αλαπιήξσζε
αθηνγξακκήο, ηερλεηνί χθαινη θιπ).
Άξζξν 23
Πξνζηαζία αθηώλ
1. Από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ ζε πεξηνρέο εθηόο εγθεθξηκέλωλ ζρεδίωλ
πόιεωλ ή νηθηζκώλ πξν ηνπ 1923 θαη ζε δώλε πιάηνπο 500 κ. από ηελ αθηή ή ηελ όρζε
δεκόζηωλ ιηκλώλ (εθηόο αλ έρεη νξηζηεί κεγαιύηεξν πιάηνο Ζ.Ο.Ε. θαηά ην άξζξ. 29 ηνπ λόκνπ
απηνύ) δελ επηηξέπνληαη νη πεξηθξάμεηο. Καη' εμαίξεζε πεξηθξάμεηο επηηξέπνληαη ζε πεξίπησζε
πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζηαζία θαιιηεξγεηώλ ή άιισλ εηδηθώλ ρξήζεσλ πνπ
πξνζδηνξίδνληαη κε Π.Δ/γκα πνπ εθδίδεηαη κηα θνξά κε πξόηαζε ηνπ Υπνπξγνύ Φσξνηαμίαο,
Οηθηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο. Με ην Δ/γκα απηό θαζνξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο
δηάηαμεο απηήο, πνπ επηηξέπεη ηελ θαη’ εμαίξεζε πεξίθξαμε, σο θαη ν ηξόπνο, ην είδνο θαη ε
έθηαζε ηεο πεξίθξαμεο απηήο. Επίζεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ ζηηο πην πάλσ
πεξηνρέο είλαη δπλαηό κε απόθαζε ηεο αξκόδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο λα επηβιεζεί ε
δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ θάζε είδνπο πεξίθξαμεο, θαζώο θαη ε θαηεδάθηζε πεξηθξάμεσλ πνπ
έρνπλ ηειεηώζεη, εθόζνλ νη πεξηθξάμεηο απηέο παξεκπνδίδνπλ ηελ πξόζβαζε πξνο ηελ αθηή ή ηελ
όρζε δεκόζηαο ιίκλεο θαη ζην κέηξν πνπ ε δηαθνπή ή ε θαηεδάθηζε εμππεξεηεί ηελ πξόζβαζε
απηή ή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πεξηθξάμεηο θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ ζεσξνύληαη απζαίξεηεο θαη εθαξκόδνληαη γηα ηελ θαηεδάθηζή ηνπο
νη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξ. 17 ηνπ παξόληνο.
2. Ωο αθηή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλω δηάηαμεο λνείηαη ην πξνο ηελ μεξά όξην ηνπ
αηγηαινύ θαη, αλ ε νξηνγξακκή απηή δελ έρεη πξνζδηνξηζζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
λνείηαη ε δηαρωξηζηηθή γξακκή μεξάο - ζάιαζζαο.
3. Οη θάηνρνη ή νη νπωζδήπνηε ρξεζηκνπνηνύληεο θηίζκαηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ
έρνπλ αλεγεξζεί ζηνλ αηγηαιό θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξ. 2 ηνπ ΑΝ 2344/1940 "πεξί αηγηαινύ
θαη παξαιίαο" σο ηζρύεη ή ηνπ ΝΔ 2687/1953 "Πεξί επελδύζεσο θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ
εμσηεξηθνύ" σο ηζρύεη,απνβάιινληαη εληόο 6 κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ρωξίο
θακία αμίωζε απνδεκίωζεο.
4. Τα θηίζκαηα απηά κπνξεί λα δηαηεζνύλ ζηνπο ΟΤΑ ή ζε θνηλωθειή ηδξύκαηα ή
νξγαληζκνύο γηα ηελ εμππεξέηεζε θνηλωληθώλ ζθνπώλ, κέρξη ηελ θαηεδάθηζή ηνπο.
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5. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΑΝ 2344/1940 "πεξί αηγηαινύ θαη παξαιίαο"
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"1. Όπνπ ν αηγηαιόο δελ κπνξεί ιόγω ηεο θύζεωο ηεο ζπλερόκελεο μεξάο λα εμππεξεηήζεη
ην ζθνπό πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ λόκνπ απηνύ, επηηξέπεηαη ε δηαπιάηπλζή ηνπ κε
ηελ πξόζζεζε ιωξίδαο γεο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα νηθνδνκεζεί από ηελ παξαθείκελε μεξά
κέρξη πιάηνπο 50 κέηξωλ, πνπ αξρίδεη από ην πξνο ηελ μεξά όξην ηνπ αηγηαινύ".
6. Οη παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΑΝ 2344/1940 θαηαξγνύληαη. Δηθαηώκαηα
εγθαηαζηάζεωλ, ρξήζεωλ θαη θαηαζθεπήο πνπ ελδερνκέλωο έρνπλ παξαρωξεζεί κε ηηο
θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο, θαηαξγνύληαη από ηελ 1ε Οθη. 1983. Από ηελ θαηάξγεζε κπνξεί λα
εμαηξνύληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δηθαηνινγνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ
εμππεξέηεζε δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη
Φσξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο. Η παξαπάλσ παξ. 4 εθαξκόδεηαη θαη ζηηο
πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπο απηήο.
7. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ κπνξεί λα
ξπζκίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Φσξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο.
ην άξζξν 23 γίλεηαη κηα πξψηε έκκεζε αθνξά ζην νηθνζχζηεκα ηεο παξαιίαο θαη ζην
ελεξγφ πιάηνο ηεο, θαζψο ξεηά αλαθέξεη πσο ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο δελ
επηηξέπνληαη νη πεξηθξάμεηο ζε δψλε πιάηνπο 500 κ απφ ηελ αθηή. Βέβαηα, εμαηξνχληαη νη
παξάθηηεο πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ, νη νπνίεο ζηηο πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ αλαπηχρζεθαλ εηο
βάξνο ηεο αθηνγξακκήο, αιιά παξφια απηά ζε απηφ ην άξζξν δηαθαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα κηαο
παξαιίαο έρεη ελεξγφ πιάηνο πνιιαπιάζην απφ απηφ πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία (αηγηαιφο + 50 κ
κέγηζηε παξαιία). Ζ εξκελεία ηνπ ζπγγξαθέα είλαη πσο απηφ ην άξζξν πξνζπαζεί λα θαιχςεη
ηηο κειινληηθέο ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνπ πεξηνρήο θαη φρη λα πξνζηαηεχζεη ηηο
παξαιίεο, αιιά ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά δηαζψδνληαη, φπνπ απηφο ν λφκνο εθαξκφδεηαη, ηα
επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ησλ ακκνζηλψλ πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη θαη πέξαλ ηεο δψλεο
παξαιίαο πνπ νξίδεη ν λνκνζέηεο. Δπίζεο ν ίδηνο λφκνο θξίλεη σο απζαίξεηεο ηηο θαηαζθεπέο
πνπ έρνπλ θηηζηεί ζηνλ αηγηαιφ κεηά ην 1940 ελψ απηέο νη θαηαζθεπέο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ
ζηνπο ΟΣΑ κέρξη ηελ θαηεδάθηζε ηνπο. Όκσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη νη ίδηνη νη
ΟΣΑ είραλ πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή απζαίξεησλ θηηζκάησλ ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία
ηα νπνία δηαηεξνχλ αθφκα θαη ζήκεξα εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ηελ ελνηθίαζε ή
ρξήζε ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξε ζηελ παξαιία Γξέπαλν, Θεζπξσηίαο ζήκεξα ππάξρνπλ ηξία
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θηίζκαηα πάλσ ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ δψλε παξαιίαο πνπ απέρνπλ απφ ηελ αθηνγξακκή απφ
πεξίπνπ 5 έσο 15κ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.

Κηίζκα πάλσ ζηνλ αηγηαιφ ζηελ παξαιία Γξέπαλν, Ζγνπκελίηζα, Θεζπξσηία (google earth)

Άξζξν 24
Δξόκνη πξνο ηηο αθηέο
1. Επηηξέπεηαη γηα δεκόζηα ωθέιεηα ή απαιινηξίωζε ηδηνθηεζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία νδώλ
πξνζπέιαζεο πξνο ηελ παξαιία θαη ηνλ αηγηαιό θαζώο θαη ηωλ αλαγθαίωλ ρώξωλ
ζηάζκεπζεο νρεκάηωλ. Οη νδνί είλαη δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο θαηά πεξίπηωζε θαη δελ
ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηωλ νδώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθέο δπλαηόηεηεο θαηάηκεζεο θαη
αλνηθνδόκεζεο. Γηα ηελ απαιινηξίσζε απηή εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 1065/1980 "πεξί
θπξώζεσο δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ θσδηθόο".
2. Οη θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν νδνί πξνζπέιαζεο δεκηνπξγνύληαη ζύκθσλα κε
γεληθόηεξν ζρεδηαζκό πνπ θαηαξηίδεηαη από ηηο αξκόδηεο Ννκαξρηαθέο Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ
Φσξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο θαη δηακνξθώλνληαη ωο πεδόδξνκνη, ρωξίο λα
απνθιείεηαη ζε νξηζκέλεο πξόζθνξεο ζέζεηο ε δηακόξθωζε νδώλ θαη ρώξωλ ζηάζκεπζεο
γηα ηξνρνθόξα ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα κε ηελ πξάμε θήξπμεο ηεο απαιινηξίωζεο, κέζα
ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλω ζρεδηαζκνύ.
Σέινο, ην άξζξν 24 θάλεη αλαθνξά ζηελ δεκηνπξγία δξφκσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε
παξαιίεο φπσο θαη ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ παξαιία είλαη
ζπληαγκαηηθή πξνζηαγή θαη ππεξέρεη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ζπλεπψο ην θξάηνο
νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηέο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο
παξαιίεο ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ηελ θάζεηε, φπνπ φηαλ δελ ππάξρεη δξφκνο
πξέπεη λα γίλεηαη απαιινηξίσζε ηδησηηθψλ εθηάζεσλ θαη ζηελ νξηδφληηα. εκαληηθφ ζηνηρείν
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είλαη επίζεο ε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Ζ νξηδφληηα επηθνηλσλία είηε επηηπγράλεηαη
κέζσ δξφκσλ είηε νδηθψο ζηελ παξαιία. Δπεηδή ιαλζαζκέλα ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο
πεξηνρήο θαη κηαο παξαιίαο έρεη ζπλδπαζηεί κε ηελ χπαξμε παξαιηαθνχ δξφκνπ πνπ δηαζρίδεη
ηελ αθηή θαηά κήθνο (νξηδφληηα πξνζβαζηκφηεηα) ζηελ Διιάδα είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν
νη παξαιηαθνί δξφκνη πνιχ θνληά ή θαη πάλσ ζην ελεξγφ πιάηνο κηαο παξαιίαο. Έηζη νη
παξαιηαθνί δήκνη πξνρσξνχλ ζπρλά ζηελ θαηαζθεπή παξαιηαθψλ δξφκσλ πάλσ ζηελ
παξαιία, θαζψο αθελφο νη παξάθηηεο ηδηνθηεζίεο έρνπλ πςειή ηηκή απαιινηξίσζεο (αο
ζεκεησζεί φηη δψλε έσο 10 κ πιάηνπο δελ απνδεκηψλεηαη) θαη αθεηέξνπ δελ ζέινπλ λα
«δπζαξεζηήζνπλ» ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηδηνθηεζηψλ κε ηελ κείσζε ηεο έθηαζεο ηνπο. Γηα ην
ιφγν απηφ, ζπλήζσο νη παξαιηαθνί δξφκνη θαηαζθεπάδνληαη πάλσ ζηνλ αηγηαιφ-παξαιία πνπ
αλήθεη ζην δεκφζην κε αξλεηηθέο ζπλήζσο ζπλέπηεο θαη γηα ηνλ δξφκν αιιά θαη γηα ηελ
παξαιία. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ν παξαιηαθφο δξφκνο ηεο παξαιίαο ηνπ Σαπξσλίηε ζηα
Υαληά, ν νπνίνο ιίγα ρξφληα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αθελφο κείσζε ην ελεξγφ πιάηνο ηεο
παξαιίαο θαη αθεηέξνπ ππέζηε ζεκαληηθέο δεκηέο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, κεηά
απφ κηα θπκαηηθή θαηαηγίδα κε χςε θχκαηνο πεξίπνπ 7 κ.

Ο παξαιηαθφο δξφκνο ηνπ Σαπξσλίηε κεηά απφ θπκαηηθή θαηαηγίδα ηνλ Ννεκβξε ηνπ 2012.

Ο λνκνζέηεο θαζφξηζε ηηο εμαηξέζεηο γηα πεξίθξαμε ζε δψλε πιάηνπο 500 κ απφ ηελ
αθηή κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 236 ηνπ 1984 «Γηα ηηο πεξηθξάμεηο γεπέδσλ κέζα ζε δψλε
πιάηνπο 500 m απφ ηελ αθηή ή ηελ φρζε δεκνζίσλ ιηκλψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 23
παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 1337/1983». Καη‟ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε πεξίθξαμε ζε απφζηαζε
απφ 1.5 έσο 50 m απφ ηε γξακκή αηγηαινχ ζρεδφλ ζηηο πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ θαζψο δελ
εμαηξνχληαη κφλν δεκφζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη αιιά θαη αγξνηηθέο εθηάζεηο, Σνπξηζηηθέο,
μελνδνρεηαθέο αιιά θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, νξγαλσκέλεο πιαδ θιπ. πλεπψο, ε
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νπζηαζηηθή ηζρχ ηνπ λφκνπ 1337/1983 πεξηνξίζηεθε ζην έλα έηνο θαζψο ην ΠΓ 236/1984
εμαίξεζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο θαη άθεζε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηνπο θάηνρνπο
παξαζαιάζζησλ εθηάζεσλ λα πεξηθξάμνπλ ηηο εθηάζεηο ηνπο έσο θαη 1,5 m απφ ηνλ αηγηαιφ.
Παξαδείγκαηνο ράξε, ν θάζε ηδηνθηήηεο ελφο παξαζαιάζζηνπ νηθνπέδνπ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί
φηη θαιιηεξγεί ηελ έθηαζε απηή κε θεπεπηηθά θαη άξα λα ηελ πεξίθξαμε φρη ζε 500 m απφ ηε
γξακκή αηγηαινχ αιιά ζε 50 m. πλεπψο, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δηαθαίλεηαη ε αδπλακία
πξνζηαζίαο ησλ παξαιηψλ θαη ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ ακκνζηλψλ πνπ απηέο
θηινμελνχλ θαζψο φρη κφλν δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ηδηνθηεζία αιιά επηηξέπεηαη θαη ε
θαηαζηξνθή ηνπο αθνχ κπνξνχλ λα πεξηθξαρζνχλ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ. Ζ πεξίθξαμε δελ
κπνξεί λα είλαη ζπκπαγήο ελψ ην χςνο ηεο κπνξεί λα θηάζεη έσο ηα 2,5 m. Γηα ηελ πεξίθξαμε
απαηηείηαη άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, κεηά απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ θνξέα, πνπ πξέπεη λα αηηηνινγεί
πιήξσο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ απαηηνχκελε έθηαζε ηεο πεξίθξαμεο. πγθεθξηκκέλα, νη
πεξηπηψζεηο πνπ εμαηξνχληαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 θαη είλαη νη παξαθάησ:
1. Καη' εμαίξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθην α ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λφκνπ
1337/1983 επηηξέπνληαη νη πεξηθξάμεηο ζε δψλε πιάηνπο 500 m απφ ηελ αθηή ή ηελ φρζε
δεκφζηαο ιίκλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εμήο θαιιηεξγεηψλ ή εηδηθψλ ρξήζεσλ: - Δηδηθψλ
θαιιηεξγεηψλ, πνπ ε πεξίθξαμή ηνπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία
ηνπ θνηλνχ απφ θπηνθάξκαθα. Οη θαιιηέξγεηεο απηέο είλαη Κεπεπηηθή, νπσξνθφξα,
εζπεξηδνεηδή, αλζνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο, θαιιηέξγεηεο ππφ θάιπςε, λέεο θπηείεο, θπηψξηα. Κηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, αιηεπηηθψλ θαη ινηπψλ
αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. - Σνπξηζηηθψλ - Ξελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. - Βηνκεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. - Υψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηερληθήο εμππεξέηεζεο νηθηζκψλ: α)
Βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. β) Δγθαηαζηάζεσλ θαη δεμακελψλ χδξεπζεο. γ) Δγθαηαζηάζεσλ
Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ, Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδαο - ηξαηησηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ. - Μεγάισλ ζπγθνηλσληαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, θ.ι.π.). Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. - Μλεκείσλ ηεο θχζεο, πγξνηφπσλ, πδξνβηφηνπσλ, ζεκαληηθψλ πεγψλ
γιπθνχ λεξνχ. - Δθηξνθείσλ ζεξακάησλ. - Κηηξίσλ εθπαίδεπζεο - ζρνιεία θ.ι.π. - Κηηξίσλ
θνηλσληθήο πξφλνηαο (παηδηθνί ζηαζκνί - παηδηθέο θαηαζθελψζεηο- άζπια, θ.ι.π.). - Κηηξίσλ
πεξίζαιςεο (λνζνθνκεία, θιηληθέο, θ.ι.π.). - Αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. πηζίλεο, ηέληο,
θ.ι.π.). - Οξγαλσκέλσλ πιαδ. - Παηδηθψλ Υαξψλ - Παηδφηνπσλ. - Φπιαθψλ - σθξνληζηηθψλ
ηδξπκάησλ. - Νεθξνηαθείσλ. - Μνλψλ. - Κηηξίσλ δεκνζίσλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ. - Υψξσλ
ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (ππαίζξηα ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη). - Υψξσλ εθζέζεσλ θαη αγνξάο. Λαηνκηθψλ ρψξσλ κφλν ζηα αλψηεξα θάζε θνξά φξηα ησλ κεηψπσλ εθκεηάιιεπζεο.
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2. Οη πεξηθξάμεηο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 50 m απφ ηε γξακκή αηγηαινχ ή ηελ
φρζε δεκφζηαο ιίκλεο.
α) Δμαηξνχληαη νη ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κεγάιεο ζπγθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο,
εηδηθέο πεξηπηψζεηο βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ (κεηαιινπξγίεο, πεηξειαηνεηδή, κνλάδεο
παξαγσγήο ηζηκέληνπ θ.ι.π.), νη ζθάιεο θφξησζεο πιηθψλ εμνξπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
θαζψο θαη νη ινηπέο ρξήζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο θαη κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ θνξέα, ε πεξίθξαμή ηνπο ζε απφζηαζε
κηθξφηεξε ησλ 50 m απφ ηελ αθηή θιπ. είλαη απφιπην απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
β) Γηα ηηο εηδηθέο θαιιηέξγεηεο, επηηξέπεηαη ε πεξίθξαμή ηνπο θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ
50 m φηαλ δελ παξεκπνδίδεηαη ε παξάιιειε πξνο ηε γξακκή αηγηαινχ ή ηελ φρζε ηεο ιίκλεο,
πξνζπέιαζε ηνπ θνηλνχ. Ζ απφζηαζε απηή θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο θαηά ηφπνπο
Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε
απφ 1,5 m.
3. Ζ πεξίθξαμε ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε
απφ 5 m γχξσ απφ ην πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ ή γχξσ απφ ηα αθξαία θηίζκαηα ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ησλ νηθίζθσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα δηεζπαξκέλα θηίξηα. Γηα ηα camping θαη ηηο
θαηαζθελψζεηο νη πεξηθξάμεηο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο,
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ.
Ο Α.Ν. 2344/1940 «Πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο» ίζρπζε έσο ην 2001, ρξνλνινγία θαηά ηελ
νπνία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Νφµνο 2971/2001 “Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
Ο Νφµνο 2971/2001 “Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο” δίλεη ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο:


«Αηγηαιφο» είλαη ε δψλε ηεο μεξάο, πνπ βξέρεηαη απφ ηε ζάιαζζα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη
ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ θπµάησλ ηεο.



«Παξαιία» είλαη ε δψλε μεξάο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ αηγηαιφ, θαζνξίδεηαη δε ζε πιάηνο µέρξη
θαη πελήληα (50) µέηξα απφ ηελ νξηνγξαµµή ηνπ αηγηαινχ, πξνο εμππεξέηεζε ηεο επηθνηλσλίαο
ηεο μεξάο µε ηε ζάιαζζα θαη αληίζηξνθα.
ΗΗ. Δθ ησλ πξνπαξαηηζεκέλσλ δηαηάμεσλ ζαθψο πξνθχπηεη φηη ηφζνλ ν αηγηαιφο, φζν θαη ε
παξαιία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ θαη ηεινχλ ππφ ην απηφ
λνκηθφ θαζεζηψο θαη ν κελ αηγηαιφο αλήθεη ζηε θπζηθή δεκφζηα θηήζε (θπζηθφ δεκηνχξγεκα),
αθνχ ν θαζνξηζκφο απηνχ δηα ηεο δηνηθεηηθήο νδνχ δελ έρεη δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα, αιιά
γίλεηαη θαζαξά γηα ιφγνπο δηνηθεηηθνχο, δειαδή γηα λα γλσξίδεη ε Γηνίθεζε πνηεο εθηάζεηο
πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη σο αηγηαινχο θαη λα εθδίδεη ηηο πξνο δηαρείξηζε θαη ελ γέλεη δηνίθεζε
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απηψλ αλαγθαίεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ελψ ε παξαιία είλαη πξντφλ πνιηηεηαθήο πξάμεσο
(δηνηθεηηθήο). θνπφο δεκηνπξγίαο ηεο παξαιίαο δε, θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.2344/1940, είλαη ε
ειεπζεξνθνηλσλία θάζεηε θαη παξάιιειε πξνο ηε ζάιαζζα δηα ηεο θαη` νπζίαλ δηαπιάηπλζεο
ηνπ αηγηαινχ. Δμάιινπ, παιαηφο αηγηαιφο είλαη ε εδαθηθή εθείλε έθηαζε πνπ απνηεινχζε θαηά
ην παξειζφλ αηγηαιφ, αιιά έπαςε, ιφγσ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. πξνζρψζεσλ) ή
αλζξσπίλσλ ελεξγεηψλ, λα αλήθεη πιένλ εηο ηνλ αηγηαιφλ, ε νπνία απέβαιε ηνλ θνηλφρξεζην
ραξαθηήξα ηεο θαη πεξηήιζε ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ. Δλ φςεη ηνχηνπ θαη ηδία
ηνπ ζθνπνχ ηνλ νπνίν εμππεξεηεί ε δεκηνπξγία παξαιίαο, ν νπνίνο δελ πθίζηαηαη επί
ηδησηηθψλ λεζίδσλ, ήηνη λεζίδσλ πνπ αλήθνπλ θαζ` νινθιεξία ζε ηδηψηεο νη νπνίνη, σο θχξηνη
νινθιήξνπ ηεο λεζίδνο, δχλαληαη λα ξπζκίδνπλ θαηά ην δνθνχλ, δπλάκεη ηνπ δηθαηψκαηφο ησλ
απηνχ, ηηο επ` απηήο κεηαθηλήζεηο ησλ, ιφγνο δεκηνπξγίαο παξαιίαο ζηηο λεζίδεο απηέο δελ
ζπληξέρεη. (Βιέπε ηελ ππ` αξηζ. 254/1971 ζρεηηθή Γλσκ/ζε ηνπ Ν..Κ.), (ε νπνία δχλαηαη λα
ηχρε εθαξκνγή θαη, ελ πξνθεηκέλσ, αθνχ ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2344/1940, σο
αληεθαηεζηάζε δη` άξζξνπ 23 ηνπ Ν.1337/1983, δελ δηαθέξεη απφ ηελ αληηθαηαζηαζείζα παξά
κφλνλ ζην πιάηνο ηεο θαζνξηδνκέλεο παξαιίαο (50 κ.). Δμάιινπ θαη επί ηδησηηθψλ λεζίδσλ ν
αηγηαιφο απηψλ αλήθεη, θαηά ηα εθηεζέληα, ζηε δεκφζηα θηήζε σο πξάγκα θνηλφρξεζησλ
αλήθνλ ζην Γεκφζην, θαζνξηζκφο ζπλεπψο νξηνγξακκήο αηγηαινχ δχλαηαη θαηά λφκνλ λα
ιάβε ρψξαλ θαη επί ηδησηηθψλ λεζίδσλ, σο επίζεο θαη θαζνξηζκφο νξηνγξακκήο παιαηνχ
αηγηαινχ ηνπ πθηζηάκελνπ κελ κέρξη ηνπ έηνπο 1884, εθ` φζνλ πθίζηαληαη θαηνρέο ηδησηψλ θαη
πξφηεξσλ, εάλ δελ πθίζηαληαη ηέηνηεο θαηνρέο. Οίθνζελ, λνείηαη φηη, εθ` φζνλ πθίζηαληαη
θαηνρέο ηδησηψλ αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Γεκφζην λνκίκσο, νη εθηάζεηο ησλ θαηνρψλ απηψλ
δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ παιαηφ αηγηαιφ σο ηδησηηθή θηήζε ηνπ Γεκνζίνπ. Δλ
φςεη ηνχησλ, ζηα άλσ ηηζέκελα εξσηήκαηα αξκφδεη ε θαηά η` αλσηέξσ δηδφκελε αλαιπηηθά
απάληεζε ( παξεθβνιέο :Ν.Γ. 2687/1953).
4. Ννκνινγία
Παξαθάησ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελδειερήο κειέηε ηεο λνκνινγίαο ησλ δχν αλσηέξσλ
δηθαζηεξίσλ.
Άξεηνο Πάγνο
Ζ λνκνινγία ηνπ Αξείνπ πάγνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή ζε ζρέζε κε απηή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
επηθξαηείαο πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. πγθεθξηκέλα, ζηελ δηαζέζηκε δηαδηθηπαθή
βηβιηνζήθε ηνπ Άξεηνπ Πάγνπ (http://www.areiospagos.gr/) βξίζθνληαη νη παξαθάησ
απνθάζεηο:
2008
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Απόθαζε 2497
Αθνξά ζηελ αλαίξεζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ηδηνθηήηε αλαςπθηήξηνπ ην νπνίν
ιεηηνπξγνχζε πάλσ ζηνλ αηγηαιφ θαη είρε θαηαζθεπάζεη μχιηλν ππεξπςσκέλν πάησκα θαη
δηθηχσκα ρσξίο άδεηα. Ο Άξεηνο Πάγνο αλαίξεζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο
Δθεηείνπ Πεηξαηψο, θαζψο δελ ηελ βξήθε εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε φπσο νξίδεη ην άξζξν
93 παξάγξαθνο 3 ηνπ ζπληάγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ην Σξηκειέο Δθεηείν Πεηξαηψο
«δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά εθείλα απφ ηα νπνία πξνέθπςε ε ηδηφηεηα ηνπ ρψξνπ, επί ηνπ
νπνίνπ ν θαηεγνξνχκελνο θαηαζθεχαζε ην ππεξπςσκέλν μχιηλν πάησκα θαη ηελ πέξγθνια, σο
αηγηαινχ, δειαδή αλ είρε θαζνξηζηεί ε νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινχ κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο
Δπηηξνπήο ή θαζνξίζηεθε απφ ην Γηθαζηήξην κε βάζε ηηο κέγηζηεο, ζπλήζεηο φκσο, αλαβάζεηο
ησλ θπκάησλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηε δηαδηθαζία, ζηε ζέζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε απφθαζε. Ζ
γελφκελε ζην δηαηαθηηθφ θαη κφλν αλαθνξά φηη "νη πξναλαθεξφκελεο θαηαζθεπέο-έγηλαλ-ζηελ
πεξηνρή απηή, φπνπ ηζρχνπλ ηα φξηα ηνπ αηγηαινχ, φπσο θαζνξίζζεθαλ ην έηνο 1937", δελ αίξεη
ηελ έιιεηςε απηή, αθνχ δελ δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο πνπ έγηλε ν ελ ιφγσ θαζνξηζκφο θαηά ην
έηνο 1937. Δπηπιένλ δελ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε, θαηά ηξφπν ζαθή, ν ρξφλνο θαηά ηνλ
νπνίν ν θαηεγνξνχκελνο ηέιεζε ηελ πην πάλσ πξάμε θαη ν νπνίνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
είλαη δπλαηφλ λα επηδξά ζην ρξφλν παξαγξαθήο απηήο. Οχηε, άιισζηε, δχλαηαη λα εθηηκεζεί
φηη ε αλαθεξφκελε ζηελ απφθαζε εκεξνκελία (3-10-2003), είλαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν
θαηεγνξνχκελνο ηέιεζε ηελ πην πάλσ πξάμε, αθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, φπσο ξεηψο
αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθφ θαη ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο, απιψο δηαπηζηψζεθαλ, θαηά ηε
γελφκελε απηνςία πνπ δηελήξγεζε ππάιιεινο ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο Πεηξαηψο, νη
πξναλαθεξφκελεο θαηαζθεπέο. Καηφπηλ απηψλ, πξέπεη λα γίλεη δεθηφο, σο βάζηκνο, ν απφ ην
άξζξν 510 παξ. 1 Γ' ΚΠΓ ζρεηηθφο αλαηξεηηθφο ιφγνο, παξειθνχζεο, κεηά ηαχηα, ηεο έξεπλαο
ησλ ινηπψλ ιφγσλ, λ' αλαηξεζεί ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαη λα παξαπεκθζεί ε ππφζεζε,
γηα λέα ζπδήηεζε, ζην αλσηέξσ Γηθαζηήξην, δηφηη είλαη εθηθηή ε ζπγθξφηεζή ηνπ απφ άιινπο
δηθαζηέο, εθηφο εθείλσλ, πνπ ηελ είραλ δηθάζεη πξνεγνπκέλσο (άξζξν 519 ΚΠΓ, φπσο
ηζρχεη).»
πλεπψο, ζηα ζέκαηα ηνπ αηγηαινχ θαη παξαιίαο πξέπεη λα δχλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο
απιά ζθάικαηα ζηελ δηαηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ λνκηκνπνίεζε
ηεο θαηαπάηεζεο ηνπ.
Απόθαζε 1831
Ο δηθαζηήο εξκελεχεη ην άξζξ. 1 θαη 24 § 2 ηνπ ΑΝ 2340/40, φπσο θαη ηελ παξ. 2 αληηθ. κε ην
άξζξν 1 § 3 ηνπ ΑΝ 263/68 θαη ην άξζξ. 29 § 1 ηνπ Ν. 2971/2001 πνπ ζρεηίδνληαη κε
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηνλ αηγηαιφ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλεη
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ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηελ «θαηαζθεπή θιηκαθνζηαζίνπ αλφδνπ θαη ηελ ππεξχςσζε
ππαξρφλησλ πιηλζφθηηζησλ ηνηρνπνηηψλ κε δνκηθφ πιέγκα ζε παιαηφ ιηζφθηηζην θηίζκα εληφο
ηνπ αηγηαινχ, ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο επηθέξνληαο κεηαβνιή ηνπ αηγηαινχ απηνχ». Ο
θαηεγνξνχκελνο ηζρπξίζηεθε ηελ «έιιεηςε αηηηνινγίαο θαη εθ πιαγίνπ παξάβαζε ηεο
νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο ηελ νπνία εθήξκνζε» ην Σξηκειέο Δθεηείν Αζελψλ θαη
ζπλεπψο γηα κηα αθφκα θνξά δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαηχπσζεο ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο θαη ησλ παξαβηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αηγηαιφ.
Απόθαζε 1398
Αθνξά ηελ θαηαζθεπή, ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο, πξνβιήηαο απφ ζθπξφδεκα 82,5 η.κ.,
ε νπνία έρεη κήθνο 15 κέηξσλ θαη πιάηνο 5,50 κέηξσλ, επί ηεο νπνίαο ηνπνζεηήζεθε
ζηέγαζηξν (πέξγθνια) θαη ηξαπεδνθαζίζκαηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο (πξνβιήηαο)
βξίζθεηαη κέζα ζηε ζάιαζζα, ην δε ππφινηπν κέξνο εληφο ηνπ αηγηαινχ, πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεί απηήλ σο πξνέθηαζε θαηαζηήκαηφο. Ο Άξεηνο Πάγνο έθξηλε πσο νξζψο ην
Σξηκειέο Δθεηείν (Πιεκκειεκάησλ) Αηγαίνπ θαηαδίθαζε ηελ ελαγνκέλε γηα ην αδίθεκα ηεο
κεηαβνιήο αηγηαινχ. πγθεθξηκέλα, έθξηλε πσο δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 10 α.λ. 1540/1939 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξηνγξακκήο ηνπ αηγηαινχ, σο
πξνυπφζεζε ηεο ζεκειηψζεσο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο κεηαβνιήο ηνπ αηγηαινχ, αιιά κπνξεί ηνλ
θαζνξηζκφ απηφ λα ηνλ θάλεη παξεκπηπηφλησο ην Γηθαζηήξην κε βάζε ηα απνδεηρζέληα
ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ αηγηαινχ.
2009
Απόθαζε 2385
Αθνξά ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) Αηγαίνπ γηα
κεηαβνιή αηγηαινχ κε ηελ απζαίξεηε θαηαζθεπή θηηζκάησλ θαη ηελ ελ κέξεη αλαίξεζε ηεο σο
πξνο ηε δηάηαμε πεξί επηβνιήο πνηλήο γηα ην έγθιεκα ηεο παξαβάζεσο ηνπ άξζξνπ 17§8 λ.
1337/1983 θαη σο πξνο απηήλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπλνιηθήο πνηλήο. Ο ιφγνο είλαη φηη γηαηί δελ
πξνζδηνξίζηεθε ε αμία ηνπ απζαηξέηνπ θαη ν βαζκόο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
πλεπψο, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε γηα λέα, θαηά ην αλαηξνχκελν κέξνο ηεο, ζπδήηεζε ζην ίδην
Γηθαζηήξην, ζπληηζέκελν απφ άιινπο Γηθαζηέο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ ηε δίθαζαλ
πξνεγνπκέλσο. ηελ απφθαζε απηή έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε επεκβάζεηο ζε παξαιίεο
δηαθαίλεηαη, ην νπνίν είλαη ν βαζκφο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δε ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο κηαο παξαιίαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ δελ απνηειεί
απιή ππφζεζε θαζψο ην νηθνζχζηεκα κηαο παξαιίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ν κε γξακκηθφ
ζχζηεκα θαη ζπλεπψο κηθξέο κεηαβνιέο απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
ηδηαίηεξα δπζκελή απνηειέζκαηα.
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Απόθαζε 1544
ηελ απφθαζε απηή ην Σξηκειέο Δθεηείν Θεζζαινλίθεο θαηαδίθαζε πξσηφδηθνο μελνδνρεηαθή
κνλάδα ε νπνία «ρσξίο νπνηαδήπνηε άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο επέθεξε ζηνλ αηγηαιφ
κεηαβνιή κε ηελ θαηαζθεπή έξγνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εδάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ σο
άλσ ηφπν θαη ρξφλν θαηαζθεχαζε ακκνθξάηε απφ θπζηθνχο νγθνιίζνπο, εκβαδνχ 76 η.κ., ήηνη
κήθνπο 19κ. θαη πιάηνπο 4,00 κ. κέζα ζηε ζάιαζζα». Ζ πνηλή πνπ είρε επηβιεζεί ήηαλ
θπιάθηζε ηεζζάξσλ κελψλ, ε εθηέιεζε ηεο νπνίαο αλεζηάιε γηα ηξία ρξφληα. Ο
θαηεγνξνχκελνο έθαλε πξνζθπγή γηα εζθαικέλε εξκελεία ηνπ λφκνπ θαη γηα έιιεηςε
αηηηνινγίαο αιιά ε αίηεζε ηνπ απνξξίθζεθε. Ζ απφθαζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο
θαηαδηθάδεη ηε ζπλήζε πξαθηηθή μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αιιά θαη ηνπηθψλ αξρψλ λα
θαηαζθεπάδνπλ ζηαζεξνχο πξνβφινπο απφ κε πεξηβαιινληηθά θηιηθά πιηθά (π.ρ. ζθπξφδεκα)
ζπλήζσο ρσξίο κειέηεο θαη πξσηφγελλε δεδνκέλα. Χο απνηέιεζκα, απηή ε πξαθηηθή δνπιεχεη
κφλν πξνζσξηλά ελψ πξνθαιεί ζεκαληηθή δηάβξσζε θαηάληε ηνπ πξνβφινπ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαιία Πιαηαληάο, Υαληά ε νπνία κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηνπηθνχ
ιηκέλα άξρηζε λα δηαβξψλεηαη. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ έμη θάζεηνη
πξφβνινη νη νπνίνη πξνζσξηλά έιπζαλ ην πξφβιεκα αιιά ζηελ ζπλέρεηα ην επέηεηλαλ θαη ιφγσ
δηάβξσζε απνθνιιήζεθαλ απφ ηελ παξαιία, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Δπίζεο
ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ πξνβφισλ εθηφο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή φριεζε πνπ
πξνθαινχλ είλαη φηη εκπνδίδνπλ ηελ νξηδφληηα πξνζβαζηκφηεηα ηεο παξαιίαο.

Οη πξφβνινη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ παξαιία Πιαηαληάο, Υαληά κάιινλ δελ έιπζαλ ην πξφβιεκα ηεο
δηάβξσζεο αιιά ην επέηεηλαλ.

228

Απόθαζε 574
Πξφθεηηαη γηα άιιε κηα αλαίξεζε θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο πνπ αθνξνχζε ηελ κεηαβνιή
αηγηαινχ εμαηηίαο ειιείςεσο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, ην νπνίν επηζεκαίλεη
ηελ αλαγθαηφηεηα ζσζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο θαηαγξαθήο γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ αηγηαιφ.

2010
Απόθαζε 1123
ηελ απφθαζε απηή ν δηθαζηήο εξκελεχεη ην άξζξν 17 παξ. 8 ηνπ λ. 1337/1983 θαη
ζπκπεξαίλεη φηη «ν δξάζηεο ηεο παξαβάζεσο ηνπ α' εδαθίνπ απηήο κπνξεί λα είλαη κφλνλ ν εθ
πξνζέζεσο πξνβαίλσλ ζηελ θαηαζθεπή απζαηξέηνπ έξγνπ, νπφηε ηηκσξείηαη κε ηηο ζην εδάθην
απεηινχκελεο, σο άλσ δηαδεπθηηθέο πνηλέο, ελψ ζε ακθφηεξεο ηεο πεξηπηψζεσο, είηε απφ δφιν
είηε απφ ακέιεηα, ππαίηηνο θαζίζηαηαη εθείλνο πνπ έρεη κία απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο
(ηδηνθηήηεο, εληνιεπο, κεραληθόο, κειεηεηήο, εξγνιάβνο)».
Σν ζέκα ήηαλ ε κεηαβνιή αηγηαινχ κε θαηαζθεπή έξγσλ ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη ε
απζαίξεηε θαηάιεςε δεκνζίνπ θηήκαηνο θαη εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα ηεο
αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο αξρήο. Γηα κηα αθφκα θνξά ν Άξεηνο Πάγνο αλαίξεζε ελ κέξεη ηελ ππ'
αξηζκ. 462/2009 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) Ναππιίνπ.
πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο
Σν ζπκβνχιην ηεο επηθξαηείαο εθδίδεη ηελ πξψηε λνκνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ηεο
παξάθηηαο δψλεο ην 1937 θαη ζπγθεθξηκέλα ν δηθαζηήο εξκελεχεη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ
αηγηαιφ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαη πξηλ ην 1937 (ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίνδν 1929-1937) ην
ηΔ είρε εθδψζεη λνκνινγία πνπ ζρεηίδνληαλ κε ιηκέλεο (π.ρ. απφθαζε 592/1930, 259/1932,
994/1933, 918/1934, 928/1936) αιιά δελ ζρεηηδφηαλ κε άκεζα κε ηελ πγεία ηεο παξάθηηαο
δψλεο. Ξεθηλψληαο απφ ην 1937, κε ηελ απφθαζε 491, ν αλψηεξνο δηθαζηήο εξκελεχεη φηη ν
αηγηαιφο πξνθχπηεη απφ ηελ δχκσζε θπζηθψλ θαηλφκελσλ, απνηειεί δεκφζην θηήκα θαη
ζπλεπψο απνθιείεηαη απφ ηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία. Απηφ είλαη ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα πξνο
ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ αηγηαινχ, ε νπνία έσο θαη ζήκεξα είλαη πξνβιεκαηηθή.
Δπίζεο θηίζκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πάλσ ζε απηψλ ραξαθηεξίδνληαη σο απζαίξεηα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 18.3.26, αθνχ ν αηγηαιφο απνηειεί «δεκόζηνλ θηήκα
αλεπίδεθηνλ ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο»
ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην ηΔ δελ έθδσζε ζρεηηθή λνκνινγία θαη πεξίπνπ 3 δεθαεηίεο
κεηά, ην 1964 ην ηΔ έθδσζε λνκνινγία ζρεηηθά κε ακκνιεςίεο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε
2867 ηνπ 1964 ν δηθαζηήο επηβεβαηψλεη ηειηθά φηη νη ηνπηθέο λνκαξρηαθέο επηηξνπέο έρνπλ ηελ
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δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ, κεηά απφ απφιπηε πιεηνςεθία, ηηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ακκνιεςία κεηά απφ παξαθνινχζεζε απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. Μέζα ζε
απηέο ηηο πεξηνρέο βξηζθφηαλ θπζηθά θαη παξαιίεο.
Σν 1965, κε ηελ απφθαζε 2130, ν δηθαζηήο ηνλίδεη πσο ε θχξηα ρξήζε ηνπ αηγηαινχ γηα λα
πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ μεξάο θαη ζάιαζζαο. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη
πιένλ ν δηθαζηήο αλαγλσξίδεη φηη δηαρεηξηζηήο ηνπ αηγηαινχ θαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηα φξηα
ηνπ είλαη ην δεκφζην θαη ζπλεπψο ε νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε, εθηφο ηεο θχξηαο, πξέπεη λα
είλαη λνκφηππνη θαη απαηηεί ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκνζίνπ. Δπίζεο, μαλά-θπξψλεη ην γεγνλφο
φηη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή ζηνλ αηγηαιφ θξίλεηαη απζαίξεηε. Βεβαίσο, παξφιν πνπ ν
δηθαζηήο ηνλίδεη «Οηαδήπνηε θαηαζθεπή επί ηνπ αηγηαινχ είλαη, σο εθ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ
ρψξνπ σο θνηλνρξήζηνπ, εληειψο αληίζεηνο πξνο ηνπο πνιενδνκηθνχο θαη νηθνδνκηθνχο
θαλνληζκνχο», ζηελ πξάμε απηφ δελ ηεξείηαη θαη ππάξρνπλ παξαδείγκαηα πνπ κέρξη θαη νη
ηνπηθέο αξρέο πξνρψξεζαλ ζηελ θαηαζθεπή απζαηξέησλ πάλσ ζηνλ αηγηαιφ (π.ρ. ζηελ παξαιία
Γξέπαλν, Ζγνπκελίηζα).
Σν 1966, κε ηελ απφθαζε 2142, εηζάγεηαη ν ηξφπνο νξηνζέηεζεο ηνπ αηγηαινχ, φπσο απηφο ηνλ
γλσξίδνπκε έσο ζήκεξα κε κφλε δηαθνξνπνίεζε φηη δελ αλαθέξεηαη ζηα ρεηκέξηα θχκαηα.
Βεβαίσο, δελ γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ζε πνηα θχκαηα αλαθέξεηαη ν λνκνζέηεο (π.ρ. κε
πεξίνδν επαλαθνξάο κηα εκέξα, κία εβδνκάδα, έλαλ κήλα?) θαη ζπλεπψο αθφκα θαη ζήκεξα ν
ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ αηγηαινχ δελ είλαη αθξηβήο. Σελ ίδηα ρξνληά, κε ηελ απφθαζε 1969 ν
δηθαζηήο αθπξψλεη άδεηα πεξίθξαμεο παξαζαιάζζηαο εθηάζεσο, θαζψο δελ ππήξραλ ηα
ζρεηηθά έγγξαθα (πεξηγξαθή ή ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα) θαη απηή ελδερνκέλσο βξηζθφηαλ
ζηνλ αηγηαιφ.
Σν 1968, κε ηελ απφθαζε 2913, γίλεηαη κηα πξψηε άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ αηγηαινχ κε ηνλ
ηνπξηζκφ θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζε κηα πεξηνρή κε ηελ αληίζηνηρε νηθνλνκηθή ηεο
αλάπηπμε. Βεβαίσο, κφλν ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ αηγηαινχ ραξαθηεξίδνληαη ηνπξηζηηθά
δεκφζηα θηήκαηα θαη φρη φιεο νη παξαιίεο φπσο ζα έπξεπε, θαηά ηελ γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα, λα
ραξαθηεξηζηνχλ. Έλα απηφ είρε ζπκβεί, ηφηε αθελφο ζα αλαδεηθλπφηαλ ε ζεκαζία ησλ
παξαιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αιιά θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ζα ππήξρε
πεξηζζφηεξε θξνληίδα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο, θαζψο ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ηεξάζηηνη φγθνη
ιεπηφθνθθνπ ηδήκαηνο (άκκνπ) αθαηξνχληαλ απφ απηέο γηα ηελ ρξήζε ηνπο σο νηθνδνκηθά
πιηθά. Αλ φια ηα ηκήκαηα ηνπ αηγηαινχ ηα νπνία θηινμελνχζαλ παξαιίεο είραλ ραξαθηεξηζηεί
σο ηνπξηζηηθά, ηφηε ζχκθσλα κε ηνλ Α.Ν. 1219/ 1938 θαη ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
42279/1938 ζα απνθιεηφηαλ νη παξαιίεο θαζψο απηέο ζα ζεσξνχηαλ πεξηνρέο ηδηαίηεξεο
ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο. Δπίζεο, κε ηελ απφθαζε 2193, ν δηθαζηήο μερσξίδεη ηελ ρεξζαία δψλε
ιηκέλνο απφ ηνλ αηγηαιφ θαη επηζεκαίλεη φηη γηα ηελ επέθηαζεο ηεο πξψηεο απαηηείηαη εηδηθή
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θαη ξεηή δηάηαμε λφκνπ. Παξφια απηά, ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη νη δψλεο ιηκέλνο λα
εθηείλνληαη αξθεηά ρηιηφκεηξα κεηά ηνλ ιηκέλα, αιιά θαη λα επεθηείλνληαη κε ζπλνπηηθέο
δηαδηθαζίεο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο (λνκάξρεο), ελψ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ παξαιηψλ
πνπ βξίζθνληαη ζε απηφλ λα έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα.
ηελ ζπλέρεηα κε ηελ απφθαζε 1732 ηνπ 1968 δίλεηαη ε αξκνδηφηεηα ζηα ιηκεληθά ηακεία λα
δεκνπξαηνχλ ηα ιηκεληθά έξγα θαη γίλεηαη κλεία ζηα ηερλεηά θξεπηδψκαηα ή κφινπο, ηνπο
θπζηθνχο νγθνιίζνπο ή θπκαηνζξαχζηεο θαη ηηο βπζνθνξήζεηο (ζαιαζζηέο εθζθαθέο). Απηά ηα
ηερλεηά έξγα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα θαηά θφξνλ φρη κφλν γηα ιηκεληθέο θαηαζθεπέο
αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ησλ παξαιηψλ ηεο, κε αξλεηηθά ζπλήζσο
απνηειέζκαηα. Σέινο ε ίδηα απφθαζε θαηαηάζζεη ηα ιηκεληθά έξγα ζηα έξγα ζπγθνηλσλίαο.
Σέινο, κε ηελ απφθαζε 1407 ηνπ 1968, αίξεηε ε αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ
γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ ηεο δψλεο ιηκέλα θαη κεηαβηβάδεηαη ζηνλ εθάζηνηε λνκάξρε.
εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ε δψλε ιηκέλα κπνξεί λα εθηείλεηαη αξθεηά ρηιηφκεηξα θαη λα
πεξηιακβάλεη θαη αξθεηέο παξαιίεο. Έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ζηηο δεθαεηίεο
πνπ αθνινχζεζαλ νη ηνπηθέο αξρέο παξαρσξνχζαλ, έλαληη κηθξήο ζπλήζσο ακνηβήο, παξαιίεο
ζε ηδηψηεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ακκνιεςίεο απφ απηέο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ άκκν
σο νηθνδνκηθφ πιηθφ. πλεπψο, ε δηάβξσζε πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα ζε πιεζψξα παξαιηψλ
αλά ηελ Διιάδα πνιιέο θνξέο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο απμεκέλεο εμνπζίεο ζε απηφ ην
ζέκα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ.
Σν 1970 ν δηθαζηήο αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηνπο ιηκέλεο θαη ηα ιηκεληθά έξγα αιιά κφλν ε
απφθαζε 2036 ηνπ 1970 ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πγεία ηεο παξάθηηαο δψλεο. πγθεθξηκέλα,
κε απηή δίλνληαη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηηο ιηκεληθέο επηηξνπέο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο
φρη γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ ιηκέλα θαη ηελ παξαθείκελε παξάθηηα δψλε. Δπίζεο, ε ίδηα επηηξνπή
έρεη ην δηθαίσκα λα παξαρσξήζεη απηνχο ηνπο ρψξνπο ζε ηδηψηεο.
Σν 1971 ν δηθαζηήο εθδίδεη λνκνινγία πνπ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηνλ θαζνξηζκνχ
νξηνγξακκήο ηνπ αηγηαινχ (έθζεζε, ηνπνγξαθηθφ, δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο
θπβέξλεζεο), φπσο επίζεο θαη γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ επί απηνχ.
Σν 1972 (2799/1972) θαη ην 1974 (61/1974) ηΔ εθδίδεη λνκνινγία ε νπνία αθνξά ηελ
παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ δηθαησκάησλ επί ηνπ αηγηαινχ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαη
δηεπθξηλίδεη πφηε είλαη λφκηκν λα ρξεψλεηαη ε είζνδνο (εηζηηήξην) ζηνλ αηγηαιφ. Σνλίδεηαη πσο
θαη κεηά ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ ηνπ αηγηαινχ απηφο πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνλ βαζηθφ ηνπ
ζθνπφ, ειεχζεξε είζνδν ζε απηφλ, θαη ην εηζηηήξην ρξεψλεηαη κφλν γηα παξερφκελεο
επηπξφζζεηεο εμππεξεηήζεηο ζε απηφλ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε απφθαζε 3196 ηνπ 1973 κε ηελ νπνία επηθαίλεηαη φηη ε
επέθηαζεο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηψο απνηειεί λφκηκν ιφγν απαιινηξίσζεο.
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Δπίζεο, κε ηελ απφθαζε 3414 ηνπ 1974, κε ηελ νξίδεηαη φηη ζηελ δψλε ιηκέλα δελ είλαη δπλαηή
ε χπαξμε νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη ζρεδίνπ πφιεσο ελψ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ, ε νπνία ζα
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ ιηκέλα, απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
ζρεδίνπ ξπκνηνκίαο θαη ε απαιινηξίσζε ησλ ελ ιφγν εθηάζεσλ. Τπελζπκίδεηαη φηη αθφκα θαη
ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο αλα ηελ Διιάδα δελ έρεη νξηζηεί ε νξηνγξακκή αηγηαινχ-παξαιίαο
θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ παξαιηαθψλ δσλψλ φπσο θαη πνιιψλ παξαιηψλ επηηπγράλεηαη κέζα
απφ ηελ δψλε ιηκέλνο, ιαλζαζκέλα θαηά ηελ γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα.
Σέινο, ην 1974 ν δηθαζηήο αζρνιείηαη κε ηηο ακκνιεςίεο θαη κε ηελ απφθαζε 682
επηβεβαηψλεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ (πξφεδξν θνηλφηεηαο, δήκαξρν, λνκάξρε)
ζηελ παξαρψξεζε εθηάζεσλ γηα ακκνιεςίεο. Μεηαμχ, απηψλ ησλ εθηάζεσλ βξίζθνληαη
θπζηθά θαη πνιιέο παξαιίεο ελψ ε παξάλνκε ακκνιεςία επηβάιεη πνηληθέο θπξψζεηο θαη έσο
θαη δηπιάζηα ηέιε απφ ηα επηβαιιφκελα. Γπζηπρψο, ε ζπλήζεηο πξαθηηθή ηεο παξάλνκεο
ακκνιεςίαο απφ παξαιίεο ζπλερίζηεθε ελψ ζηηο πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ππήξμε λφκηκε
ακκνιεςία ελάληη ειαρίζηνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Synolakis et., al
(2008) γηα θάζε θνξηεγφ άκκνπ πνπ απνκαθξχλνληαλ απφ ηελ παξαιία νη ηνπηθέο αξρέο
θέξδηδαλ πεξίπνπ ηελ αμία ελφο ιίηξνπ βελδίλεο εθείλε ηελ επνρή.
Σν 1975 θαη ην 1976 ην ηΔ αζρνιείηαη μαλά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αηγηαιφ.
πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ αηγηαινχ θαη πνηνο ηνλ πξαγκαηνπνηεί.
Δπίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ζχληαμεο έθζεζεο θαη
ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, αιιά θαη ζε απηέο ηηο απνθάζεηο δηαθαίλεηαη ε πνιππινθφηεηα
θαη ε αιιειεπηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο (π.ρ. ππνπξγφο
νηθνλνκηθψλ). Σέινο, αθφκε δελ έρεη εηζαρζεί ε έλλνηα ηεο παξαιίαο ζηελ λνκνζεζία, ε νπνία
απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαζψο ζε
απηή βξίζθεηαη ζπλήζσο ην πνιχπινθν (νίθν)ζχζηεκα ησλ ακκνζηλψλ.
Σν 1977 ν λνκνζέηεο αζρνιείηαη κε πεξηπηψζεηο πξφζρσζεο ηνπ αηγηαινχ θαη κε ην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ ρψξνπ. Με ηελ απφθαζε 3708 ν δηθαζηήο
επηζεκαίλεη πσο ρψξνο ηνπ αηγηαινχ πνπ έρεη πξνζρσζεί, είηε απφ θπζηθνχο είηε απφ
αλζξσπνγελείο παξάγνληεο, αλήθεη ζηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δεκνζίνπ ην νπνίν θαη κπνξεί
λα ην δηαρεηξηζηεί φπσο απηφ λνκίδεη. Βεβαίσο, ε ζπλήζεο πξαθηηθή, φπσο δηαθαίλεηαη θαη
ζηελ απφθαζε είλαη ε ρξήζε ηνπ αηγηαινχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ
ηεο εθάζηνηε λνκαξρίαο κε ηελ δηάλνημε παξαιηαθψλ δξφκσλ πάλσ ζε απηψλ. Ζ ινγηθή είλαη
φηη εθφζνλ ν αηγηαιφο είλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ
θνηλφρξεζην δξφκν. Βεβαίσο, απηφ έξρεηαη ζε απφιπηε αληίζεζε κε ηα ιεγφκελα ηνπ δηθαζηή
ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ν αηγηαιφο δεκηνπξγείηαη απφ θπζηθά θαηλφκελα θαη δελ κπνξεί λα
δηαηεξεζεί εθφζνλ απηά εθιείςνπλε. Πξνθαλψο, ν δηθαζηήο δελ γλψξηδε φηη κηα παξαιία
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απνηειεί έλα «δσληαλφ» (νηθν)ζχζηεκα θαη αλ θαηαζθεπαζηεί ζε απηή έλαο δξφκνο ηφηε
επεκβαίλεη ζηηο θπζηθέο δηαδηθαζίαο πνπ ηελ δηαηεξνχλ. Ζ πξαθηηθή θαηαζθεπήο παξαιηαθψλ
δξφκσλ πάλσ ζην αηγηαιφ ζπλερίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα, παξφηη ν ίδηνο ν δηθαζηήο ηελ έρεη
ήδε απφ ην 1977 εκκέζσο απαγνξεχζεη, θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πγείαο πνιιψλ
παξαιηψλ αιιά αθφκα θαη ηελ εμαθάληζε ηνπο.
Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη πσο ν αηγηαιφο ηδησηηθψλ λεζηψλ δελ απνηειεί ηδησηηθή ηδηνθηεζία αιιά
παξακέλεη θνηλφρξεζην αγαζφ.
Ο δηθαζηήο ηελ ίδηα ρξνλνινγία θαηαπηάλεηαη εθηελψο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν
θαζνξηζκφ ηνπ αηγηαινχ θαη ηελ λνκφηππε δηαδηθαζία. Δπηζεκαίλεη φηη ε Δπηηξνπή
θαζνξηζκνχ ηνπ αηγηαινχ νξίδεη θάζε θνξά ηνλ ππάξρνλ αηγηαιφ κεηά απφ απηνςία πνπ
πξαγκαηνπνηεί, ρσξίο λα απαηηείηαη ε εμέηαζε κάξηπξα, ελψ ην πιάηνο ηνπ αηγηαινχ κπνξεί λα
πνηθίιεη θαη ζε κηα πεξίπησζε απηφ θπκαηλφηαλ απφ 50 έσο 105 κέηξα. πγθεθξηκέλα, ε
επηηξνπή γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί πιεζψξα
απηνςηψλ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηνπ αηγηαινχ θαη ηελ
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, φπσο επίζεο ηελ χπαξμε αξαηήο ρισξίδαο φπσο επίζεο θαη ηα
ππνιείκκαηα δηαθφξσλ νπζηψλ πνπ απνζέηεη ζηελ παξαιία ην θχκα.
Καηά ηελ γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα, απνηειεί ιάζνο ηνπ δηθαζηή ε εξκελεία πσο ν αηγηαιφο, σο
απνηέιεζκα θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο κέγηζηνπο πιελ ζπλήζεηο
θπκαηηζκνχο, θαζψο ε δεκηνπξγία ηνπ αηγηαινχ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κηαο παξαιίαο
εμαξηάηαη απφ πιεζψξα θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη φρη κφλν απφ ηνπο θπκαηηζκνχο.
Ο δηθαζηήο ηελ ίδηα ρξνλνινγία θαηαπηάλεηαη θαη κε ηα θαηαζθεπέο πάλσ θαη θνληά ζηνλ
αηγηαιφ. Αζρνιείηαη θπξίσο κε (απζαίξεηα) θηίζκαηα θαη ηελ λνκηκφηεηα ηνπο, δειαδή εάλ
απηά βξίζθνληαη θνληά ζην αηγηαιφ (απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 30 κέηξσλ) θαη αλ απηά έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 1923 νπφηε θαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 439/1970 δελ ηζρχνπλ.
Σν 1978 ν δηθαζηήο εθδίδεη λνκνινγία πνπ αθνξά θαηαζθεπέο πάλσ ζηνλ αηγηαιφ φπσο επίζεο
θαη ηελ παξαρψξεζε ηκήκαηνο ηνπ. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε δπλαηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ αιιά θαη ηνπ εθάζηνηε Ννκάξρε λα παξαρσξεί ηνλ αηγηαιφ ή ηελ παξαιία γηα
ηελ εμππεξέηεζε βηνκεραληθψλ ή παξεκθεξψλ ζθνπφ. Βεβαίσο ε παξαρψξεζε ηνπ αηγηαινχ
θαη ηεο ελέρεη θηλδχλνπο θαη κπνξεί λα βιάςεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Ζ θαηάρξεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ δηαθαίλεηαη ήδε ηελ ίδηα ρξφληα ζηελ απφθαζε 3532.
Σελ ίδηα ρξνληά ν δηθαζηήο εθδίδεη εθηελήο λνκνινγία πνπ αθνξά ηνπο ιηκέλεο θαη ηα ιηκεληθά
ηακεία, αιιά νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία είλαη ιίγεο. Ο δηθαζηήο
θαηαπηάλεηαη κε ηελ απνθιεηζηηθή παξαρψξεζε ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο θαη ηνλ ηξφπν
παξαρψξεζεο ηνπ.
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Σέινο, ν δηθαζηήο αζρνιείηαη θαη πάιη κε ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ αηγηαινχ θαη ηνπ παιαηνχ
αηγηαινχ. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν δηθαζηήο επηθπξψλεη πσο ε δψλε ηεο
παξαιίαο ζεσξείηαη σο παξαιηαθή νδφο. Ζ θαηαζθεπή δξφκσλ πάλσ ζηελ δψλε ηεο παξαιίαο
έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηεο θαζψο εθηφο ηνπ φηη πεξηνξίδεη θαη δηαθφπηεη ηελ
ζηεξενκεηαθνξά ζε απηή, πξνθαιεί ζπλήζσο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ επαίζζεηνπ
νηθνζπζηήκαηνο ησλ ακκνζηλψλ.
Σν 1980 ν δηθαζηήο εθδίδεη κφλν δχν απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αηγηαιφ. Με ηελ
απφθαζε 3846 δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αηγηαινχ θαζψο ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη
εθκεηάιιεπζε ηνπ απαηηεί ηελ θνηλή απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ησλ
Τπνπξγψλ πληνληζκνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζηλ, αλαιφγσο ηνπ
είδνπο ηεο εθκεηαιιεχζεσο. Δπίζεο κε ηελ απφθαζε 2696 απαγνξεχεηαη νπζηαζηηθά ε
πεξίθξαμε ηνπ αηγηαινχ θαζψο απηή αλαηξεί ηελ θχζε ηνπ πνπ είλαη ε θνηλή ρξήζε. Απηή ε
απφθαζε φκσο αθφκα θαη ζήκεξα δελ εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο παξαιίεο, φπσο παξαδείγκαηνο
ράξε ζηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο, κέξνο ηνπ αηγηαινχ ηεο νπνίαο είλαη πεξηθξαγκέλν θαη ε
είζνδνο ζε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ (εηζηηήξην).
Σν 1981 ν δηθαζηήο εξκελεχεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ αηγηαινχ απφ Ν.Π.Γ.Γ. θαη
Ν.Π.Η.Γ. αιιά ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε εξκελεία ηνπ αηγηαινχ θαη γηα άιινπο ζθνπνχο
εθηφο απφ ηελ επηθνηλσλία ζάιαζζαο ζηεξηάο θαη αληηζηξφθσο, φπσο θαη γηα βειηίσζε ηνπ
ηνπίνπ, γηα ηνπξηζηηθνχο θαη αζιεηηθνχο ζθνπνχο θ.α. πλεπψο, επηζεκαίλεηαη μαλά ε ζεκαζία
ηνπ αηγηαινχ θαη ησλ παξαιηψλ γηα ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ηνπο ηνπξηζηηθνχο
ζθνπνχο αλήθεη θαη ε θαηαζθεπή ιηκελίζθσλ (καξίλεο) νη νπνίεο φκσο δελ ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη εηο βάξνο ησλ ινπφκελσλ.
Σν 1982 θαη ην 1983 ην ηΔ εθδίδεη λνκνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία.
πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ιηκελίζθσλ (καξίλα) θαη γηα πξψηε θνξά κηιάεη
ξεηά γηα ηηο βιάβεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απηνί ζην πεξηβάιινλ (αηζζεηηθή,
πεξηβαιινληηθή φριεζε, ζφξπβνο, κείσζε ηνπ κήθνπο ηεο παξαιίαο θ.α.). πλεπψο, πξηλ απφ
ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ε ρσξνζέηεζε θαη λα πεξηνξίδνληαη ζην
ειάρηζην νη νριήζεηο. Βεβαίσο αλ θαη ν δηθαζηήο αλαθέξεη φηη νη ιηκελίζθνη δχλαηαη λα
πξνθαιέζνπλ ηδηαίηεξεο νριήζεηο θαη ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπο ε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ θαη παξακέλεη δηαθνξεηηθή. Ζ θαηαζθεπή
πάζεο θχζεσο ιηκεληθψλ έξγσλ έρεη ιαλζαζκέλα ζπλπθαζηεί κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
σο απνηέιεζκα εθαηνληάδεο ιηκεληθά θαηαθχγηα θαη κηθξνί ιηκέλεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί
ρσξίο νπζηαζηηθέο κειέηεο θαη ζπλήζσο εηο βάξνπο ηνπ θπζηθνχ ηνπηθνχ θαη ησλ
παξαθείκελσλ παξαιηψλ. πλεπψο, θαηά ηελ γλψκε ηνπ ζπγγξαθέα ην δηθαίσκα ηνπ ινπφκελν
έρεη έξζεη, ζηηο πιχζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ζε δεχηεξε κνίξα. Σελ ίδηα ρξνληά ην ηΔ
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αζρνιείηαη μαλά κε ζέκαηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη απνθαίλεηαη πσο
ν θνηλφρξεζηνο ραξαθηήξαο ηνπ αηγηαινχ ππεξηεξεί ησλ άιισλ ρξήζεσλ ηνπ. Σέινο, ν
δηθαζηήο απνθαίλεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία παξαιίαο, ε νπνία γηα λα ππάξμεη απαηηεί
δεκνζίεπζε ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (θαη φρη ηνπ Ννκάξρε) ζηελ
Δ.η.Κ. χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ ηΔ ε παξαιία δεκηνπξγείηαη, αθνχ πξψηα δηαπηζησζεί
φηη ν αηγηαιφο, απφ ηε θχζε ηεο ζπλερφκελεο μεξάο, δε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ
επηθνηλσλία απφ ηε ζάιαζζα ζηε ζηεξηά θαη αληηζηξφθσο, ηε ζπγθνηλσλία, ηνλ εμσξατζκφ ή
άιινπο θνηλσθειείο ζθνπνχο θαη θαηά λα ηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία. πλεπψο, ε δψλε
παξαιίαο, ε νπνία βξίζθεηαη κεηά ηνλ αηγηαιφ θαη ζπλήζσο θηινμελεί ηα επαίζζεηα
νηθνζπζηήκαηα ησλ ακκνζηλψλ δελ πξνζηαηεχεηαη νπζηαζηηθά.
Σν 1984 ην ηΔ αζρνιείηαη θπξίσο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ λφκηκε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ
ηνπ αηγηαινχ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κειψλ ησλ ιηκεληθψλ επηηξνπψλ.
Σν 1985 ην ηΔ αζρνιείηαη μαλά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ αηγηαινχ
θαη ηεο παξαιίαο.
Σν 1986 φπσο θαη ην 1987 θαη 1988 ην ηΔ αζρνιείηαη μαλά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν
θαζνξηζκνχ ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο.
Σν 1989 δηθαζηήο αζρνιείηαη θπξίσο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αηγηαινχ θαη
ηεο παξαιίαο θαη ζηελ απφθαζε 3094/1989 ζεκεηψλεη πσο «ζεκαζία έρεη ε κέγηζηε αλάβαζε
ηνπ θχκαηνο ζηελ μεξά θαη φρη ην χςνο ηνπ θχκαηνο ζηελ ζάιαζζα». Δπίζεο, πσο γηα ηνλ
(επαλα)θαζνξηζκφ ηνπ αηγηαινχ ε επηηξνπή ζσζηά ιακβάλεη ππφςε ηεο ην βξαρψδεο πξαλέο
ηεο πεξηνρήο, ηελ ηνπνγξαθία ηεο βιάζηεζεο ψζηε ε νξηνγξακκή γα κελ ππεξβαίλεη ηα φξην
βιάζηεζεο, ην βάζνο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ αλέκσλ θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πεξηνρήο.
Σν 1990 κε ηελ απφθαζε 1583 ν δηθαζηήο απνθαίλεηαη πσο «ηπρφλ δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο
δελ αζθνχλ επηξξνή ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξηνγξακκήο ηνπ αηγηαινχ, αθνχ ν θαζνξηζκφο απηφο
γίλεηαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, αζχλδεηνο πξνο ην πθηζηάκελν ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο». πλεπψο, γηα κηα αθφκα θνξά ε θνηλφρξεζηε θχζε ηνπ αηγηαινχ ππεξηεξεί ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο. Σελ ίδηα ρξνληά φκσο βεβαηψλεηαη γηα κηα αθφκα θνξά ε
παληειήο έιιεηςε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ (νηθν)ζπζηεκάησλ ησλ παξαιηψλ.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 1586, ε ππάξρνπζα λνκνζεζία νξίδεη πσο «γηα ηελ
δεκηνπξγία παξαιίαο πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη, θαηά ηξφπν ζαθή θαη αηηηνινγεκέλν απφ ηελ
Γηνίθεζε, ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ηεο παξαιίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξ. 7 ηνπ λφκνπ,
ελφςεη ηεο θχζεσο ηεο ζπλερνκέλεο πξνο ηνλ αηγηαιφ μεξάο θαη ηεο αδπλακίαο εμππεξεηήζεσο
απφ ηνλ αηγηαιφ ησλ ζθνπψλ ηνπ λφκνπ».
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Σν 2003 ν δηθαζηήο απνθαίλεηαη θπξίσο γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ιηκέλεο αιιά
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απφθαζε 3483 πνπ απνθαίλεηαη πσο «απζαίξεηα θηίζκαηα
αλεγεηξόκελα ελ κέξεη ή ελ όιω εληόο ηνπ αηγηαινύ ή ηεο παξαιίαο θαηεδαθίδνληαη
ππνρξεωηηθώο, αλεμαξηήηωο ηνπ ρξόλνπ θαηαζθεπήο ηωλ».
Σν 2004 ν δηθαζηήο αζρνιείηαη κε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινχ θαη
ηελ δψλε παξαιίαο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απφθαζε 2975 ζπκθψλα κε ηελ νπνία ε
νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινχ ζσζηά ζχκθσλα κε «α) ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή είλαη
ππθλνδνκεκέλε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, κε εμαίξεζε ην ηκήκα ηεο αιπθήο, β) ην γεγνλφο
φηη έρνπλ γίλεη νξηζκέλα ηερληθά έξγα, γ) ην γεγνλφο φηη ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο είλαη κηθξά θαη
δ) ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή επεξεάδεηαη απφ ηνπο λνηίνπο αλέκνπο».
Σέινο, ην 2005 ν δηθαζηήο επηβεβαηψλεη φηη ε αξκνδηφηεηα θαζνξηζκνχ νξηνγξακκήο αηγηαινχ
θαη παιαηνχ αηγηαινχ κεηαβηβάζζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ ζηνπο Ννκάξρεο.
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