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1. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ  

Οι παραλίεσ αποτελοφν κρίςιμεσ ςυνιςτϊςεσ του παράκτιου ςυςτιματοσ. Αποτελοφν τθν 

πρϊτθ άμυνα ςτθ καλάςςια πλθμμφρα των μεταβατικϊν παράκτιων οικοςυςτθμάτων και των 

πολφτιμων υποδομϊν και περιουςιακϊν ςτοιχείων που βρίςκονται πίςω τουσ, ενϊ είναι και πολφ 

ςθμαντικοί οικονομικοί πόροι. Ο τουριςμόσ, ζνασ οικονομικόσ τομζασ που αποτελεί το 5 % τθσ 

παγκόςμιου ΑΕΠ, ςχετίηεται όλο και περιςςότερο με παραλιακζσ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 

ςφμφωνα με το τουριςτικό μοντζλο ‘Ήλιοσ-Θάλαςςα-Άμμοσ’ ‘(Sun-Sea-Sand-3S)’. Για παράδειγμα, 

ο 3S τουριςμόσ αποτελεί το περίπου 60 % του Ακακάριςτου Ετιςιου Προϊόντοσ των Κυκλάδων και 

Δωδεκανιςου (SETE, 2016).  

Οι παραλίεσ, ςε μια εποχι που ζχουν αποκτιςει (αυξανόμενθ) περιβαλλοντικι και κοινωνικο-

οικονομικι ςθμαςία, αντιμετωπίηουν αυξανόμενθ διάβρωςθ που διακρίνεται ςε: (α) μθ 

αναςτρζψιμθ υποχϊρθςθ τθσ ακτογραμμισ λόγω τθσ Ανόδου τθσ Μζςθσ Θαλάςςιασ τάκμθσ 

(ΑΜΘ) ι/και αρνθτικό ιςοηφγιο παράκτιων ιηθμάτων· και (β) βραχυπρόκεςμθ διάβρωςθ, που 

προκαλείται από μετεωρολογικι παλίρροια/κφματα κφελλασ που ενϊ μπορεί να μθν προκαλεί 

πάντοτε μόνιμθ οπιςκοχϊρθςθ τθσ ακτογραμμισ είναι επίςθσ καταςτροφικι (Seneviratne et al. 

2012). Η προβλεπόμενθ ΑΜΘ ςε ςυνδυαςμό με πικανζσ αλλαγζσ τθσ ζνταςθσ/ςυχνότθτασ των 

ζντονων ςυμβάντων κα προκαλζςουν παράκτια διάβρωςθ με βαριζσ επιπτϊςεισ ςτα παράκτια 

οικοςυςτιματα, υποδομζσ και περιουςιακά ςτοιχεία και τθ ‘φζρουςα ικανότθτα’ τθσ παραλίασ για 

αναψυχι/τουριςμό.  

Η παραλιακι διάβρωςθ είναι ιδιαίτερα ανθςυχθτικι ςτα νθςιωτικά περιβάλλοντα. Οι 

νθςιωτικζσ παραλίεσ είναι ιδιαίτερα ευάλωτεσ ςτθ διάβρωςθ λόγω των μικρϊν τουσ διαςτάςεων 

(59 % των 3234 παραλιϊν των νιςων του Αιγαίου ζχουν μζγιςτο πλάτοσ < 20 m), τθ μειωμζνθ 

χερςαία ςτερεοπαροχι και τθν αυξανόμενθ οικοδομικι ανάπτυξθ και χριςθ. Πρόςφατθ ζρευνα 

ζδειξε ότι θ παραλιακι διάβρωςθ ςτισ νιςουσ του Αιγαίου κα γίνει πολφ χειρότερθ κάτω από τθ 

Κλιματικι Μεταβλθτότθτα και Αλλαγι (ΚΜ & Α). φμφωνα με τισ πλζον ςυντθρθτικζσ προβλζψεισ 

από ςυςτοιχίεσ μορφοδυναμικϊν μοντζλων, το περίπου ζνα τρίτο των νθςιωτικϊν παραλιϊν του 

Αιγαίου κα ζχει διαβρωκεί το 2100 ακόμα και κάτω από μζτρια ςενάρια ΑΜΘ (0.5 m) (Monioudi 

et al., 2017). υνεπϊσ, θ παραλιακι διάβρωςθ είναι από τα πρϊτα προβλιματα τθσ βιϊςιμθσ 

νθςιωτικισ ανάπτυξθσ που πρζπει να αντιμετωπιςκοφν.  

Φαίνεται ότι υπάρχει επιτακτικι για τεχνικά προςαρμοςτικά μζτρα για τθν προςταςία των 

νθςιωτικϊν παραλιϊν από τθ διάβρωςθ, όπωσ κεωρεί και θ Ευρωπαϊκι τρατθγικι για 

Προςαρμογι ςτθ Κλιματικι Αλλαγι (EU Climate Change Adaptation Strategy, EC, 2013)· ςχετικζσ 

δράςεισ απαιτοφνται και από τθ Διεκνι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία (π.χ. το 2008 ICZM Protocol τθσ 

φμβαςθσ τθσ Βαρκελϊνθσ και τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία για τισ Πλθμμφρεσ EU Floods Directive 

2007/60/EC). Επειδι τα αναγκαία παράκτια προςτατευτικά ζργα ζχουν υψθλό κόςτοσ, ο 

αποτελεςματικόσ και (όςο το δυνατόν) οικονομικόσ ςχεδιαςμόσ τουσ αποτελεί υψθλι 

προτεραιότθτα. ε κάκε περίπτωςθ, ο ςχεδιαςμόσ/αποτελεςματικότθτα των παράκτιων ζργων 

βρίςκεται πλζον κάτω από νζο νομικό κακεςτϊσ, ςφμφωνα με τθν νζα Ευρωπαϊκι Οδθγία για τθν 

Αξιολόγθςθ των Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ‘Ζργων (Οδθγία 2014/52/EE), θ οποία απαιτεί να 
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λθφκεί υπόψθ θ ΚΜ & Α κατά το ςχεδιαςμό των ζργων και να αναλθφκεί παρακολοφκθςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ μετά τθν καταςκευι τουσ.  

υνεπϊσ, τα υπάρχοντα δεδομζνα και μελλοντικζσ προβλζψεισ δείχνουν ότι: (α) υπάρχει ιδθ 

πρόβλθμα διάβρωςθσ των Ελλθνικϊν νθςιωτικϊν παραλιϊν που πρόκειται να εντακεί ςθμαντικά 

ςτο μελλον· (β) απαιτοφνται τεχνικά προςαρμοςτικά μζτρα για τθν προςταςία/διατιρθςθ των 

παραλιϊν και γενικά του παράκτιου μετϊπου· και (γ) τα τεχνικά προςαρμοςτικά μζτρα κα πρζπει 

να είναι αποτελεςματικά, οικονομικά και να ζχουν μικρζσ ι (τουλάχιςτον) αποδεκτζσ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, δθλ. οι μζκοδοι/πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ να είναι ‘φιλικζσ’ προσ το 

παράκτιο περιβάλλον1  

Ο ςκοπόσ του παρόντοσ φυλλαδίου είναι να παρακζςει περιλθπτικά τισ υπάρχουςεσ  

πρακτικζσ/τεχνολογίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυξανόμενθσ παραλιακισ διάβρωςθσ. Γενικά, 

υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για τθν προςαρμογι των παράκτιων περιοχϊν και ιδιαίτερα των 

παραλιϊν ςτθ ΚΜ & Α. Η οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ που βαςίηεται ςτθν διατιρθςθ/επζκταςθ 

παράκτιων οικοςυςτθμάτων, όπωσ οι λειμϊνεσ Ποςειδωνίασ (Posidonia) που δρουν ωσ φυςικι 

άμυνα ςτθ παραλιακι διάβρωςθ. Η ‘ιπια’ προςζγγιςθ, που βαςίηεται κυρίωσ ςτθν αναπλιρωςθ 

των παραλιϊν υπό διάβρωςθ με κατάλλθλα ιηιματα. Η ‘ςκλθρι’ προςζγγιςθ, που βαςίηεται 

αποκλειςτικά ςε παράκτια τεχνικά ζργα όπωσ προβόλουσ και κυματοκραφςτεσ2. Και τζλοσ θ 

‘υβριδικι’ προςζγγιςθ που βαςίηεται ςε ςυνδυαςμοφσ των παραπάνω προςεγγίςεων. Ακολουκεί 

μια περιλθπτικι παρουςίαςθ των παραπάνω προςεγγίςεων.  

 

                                                 
1
 Φιλικζσ πρακτικζσ προσ το παράκτιο περιβάλλον κεωροφνται εκείνεσ που δίνουν προτεραιότθτα ςτθ 

βιωςιμότθτα και αειφόρο ανάπτυξθ ςε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, τοπικά και 
ευρφτερα. 
2
 Δεδομζνου ότι ο ςκοπόσ των ζργων είναι θ διατιρθςθ τθσ παραλίασ, οι παράκτιοι τοίχοι (με ι χωρίσ 

πρανζσ) δεν κεωροφνται επιλογι. Οι παραϋκτιοι τοίχοι που καταςκευάηονται για τθν προςταςία υποδομϊν 

και θ/και περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ οπιςκοπαραλίασ ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν διάβρωςθσ τθσ 

ζμπροςκεν παραλίασ (Καραμπάσ κ.α., 2015).  
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2 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ  

2.1 Οικοςυςτημική Προςζγγιςη: Λειμώνεσ Ποςειδωνίασ 

Τγιείσ παράκτιοι λειμϊνεσ Ποςειδωνίασ μειϊνουν τθν κυματικι ενζργεια ζνα ςθμαντικότατο 

παράγοντα τθσ παραλιακισ διάβρωςθσ (Christianen et al., 2013), ενϊ προφζρουν και άλλεσ 

ςθμαντικζσ οικοςυςτθμικζσ υπθρεςίεσ όπωσ π.χ. κατακράτθςθ των διαβρωνόμενων ιηθμάτων ςτα 

ριηϊματα τουσ (χιμα 1) και αφξθςθ τθσ βιολογικισ παραγωγικότθτασ (Chatenoux and Wolf, 2013). 

Ο μείωςθ τθσ κυματικισ ενζργειασ από τουσ παράκτιουσ λειμϊνεσ φανερογάμων εξαρτάται από το 

είδοσ, πυκνότθτα και το φψοσ και τθ διάμετρο βλάςτθςθσ (Mendez and Losada, 2004).  

Η κυματικι απόςβεςθ αυξάνει με τθν μείωςθ του βάκουσ κακϊσ τα κφματα προςεγγίηουν τθν 

ακτι. Επιπλζον θ απόςβεςθ γίνεται ςταδιακά και όχι απότομα όπωσ ςτθ περίπτωςθ των 

κυματοκραυςτϊν. Η μείωςθ του κυματικοφ φψουσ κυμαίνεται ςε μικρότερα επίπεδα (χιμα 2a) ςε 

ςφγκριςθ με αυτι που ςχεδιάηεται για τουσ (ίςαλουσ και φφαλουσ) κυματοκραφςτεσ (ςυντελεςτισ 

διάδοςθσ/απόςβεςθσ κυματικοφ φψουσ 0.4-0.53).  

 

 

Σχήμα 1 Οικοςυςτθμικζσ για τθν  παραλιακι προςταςία από τουσ λειμϊνεσ Ποςειδωνίασ (Από ???) 

 

Προςομοιϊςεισ ςτθν νθςιωτικι παραλία Negril τθσ Jamaica (Peduzzi et al., 2017) ζδειξαν ότι θ 

κυματικι απόςβεςθ λόγω παράκτιων λειμϊνων μπορεί να φκάςει το 0.67 του προςπίπτοντοσ 

κυματικοφ φψουσ ςτθ παραλία (με εξαίρεςθ ςτθν περιοχι τθσ ηϊνθσ κραφςθσ, χιμα 2). Αξίηει 

επίςθσ να ςθμειωκεί ότι: θ ‘αποτελεςματικότθτα’ των λειμϊνων ςτθ μείωςθ του κυματικοφ φψουσ 

(και ςυνεπϊσ τθσ προςπίπτουςασ κυματικισ ενζργειασ ςτθν παραλία4) δεν φαίνεται να μειϊνεται 

ςθμαντικά από τθν αφξθςθ τθσ μζςθσ καλάςςια ςτάκμθσ (χιμα 2).  

Η ςθμαντικι προςταςία που προςφζρουν οι λειμϊνεσ φανερογάμων (π.χ. Ποςειδωνίασ) ςτισ 

παραλίεσ απαιτεί τθ προςταςία/ςυντιρθςθ τουσ. Οι λειμϊνεσ είναι ευάλωτοι ςτον ευτροφιςμό και 

ςτα μεγάλα φορτία κρεπτικϊν ςτθν παράκτια ηϊνθ (Duarte 2002) και, ςυνεπϊσ, για να ςυνεχίςουν 

                                                 
3
 Ο ςυντελεςτισ διάδοςθσ ενόσ κυματοκραφςτθ ορίηεται ωσ ο λόγοσ των κυματικϊν υψϊν ςτα κατάντθ 

(πίςω) και ανάντθ (ζμπροςκεν) τθσ καταςκευισ.  
4
 Η πυκνότθτα τθσ κυματικισ ενζγειασ είναι ανάλογθ του τετραγϊνου του κυματικοφ φψουσ. υνεπϊσ θ 

μείωςθ του κυματικοφ φψουσ ςτο 80 % (0.8, χιμα 2) ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ κυματικισ 
ενζργειασ ςτο περίπου 65 % (0.65).  
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τα οικοςυςτιματα αυτά να αποτελοφν αποτελεςματικζσ μεκόδουσ προςταςίασ των παραλιϊν 

χρειάηεται να υπάρχει καλι ποιότθτα των παράκτιων υδάτων (βλ. και τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 

Πλαίςιο για τα Υδατα 2000/60/ΕΚ). ε κάκε περίπτωςθ, θ προςταςία/διατιρθςθ αυτϊν των 

παράκτιων οικοςυςτθμάτων επιβάλλεται και από τθ νομοκεςία (π.χ. από τθ Ευρωπαϊκι Οδθγάι για 

τουσ Οικοτόπουσ, Οδθγία 92/43/ΕΚ).  

 

 
 

Σχιμα 2. Προςταςία ακτϊν από παράκτιουσ λειμϊνεσ (α) Μείωςθ του ςθμαντικοφ φψουσ κφματοσ (Hs  και 
του ςυντελεςτι κυματικισ απόςβεςθσ (Hs Ratio, δεξιόσ άξονασ) δθλ. του λόγου του ςθμαντικοφ φψουσ 
κφματοσ πριν και μετά τον λειμϊνα ςτο ςθμερινό επίπεδο τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ. (b) Μείωςθ του 
ςθμαντικοφ φψουσ κφματοσ (Hs) και του ςυντελεςτι κυματικισ απόςβεςθσ πριν και μετά τον λειμϊνα κάτω 
από 0.45 m ΑΜΘΣ). Συνκικεσ προςομοίωςθσ: (i) Kυματικζσ ςυνκικεσ ςτθν ανοικτι κάλαςςα: ςθμαντικό 
φψοσ κφματοσ (Hrms), 2.8 m και περίοδοσ (Tp), 8.7 s. (ii) Mζγεκοσ ιηθμάτων (D50), 0.28 mm. (iii) 
Xαρακτθριςτικά πυκνισ και αραιισ βλάςτθςθσ: πυκνότθτα ριηωμάτων 400/m

2 
και 200/m

2
, φψοσ (canopy 

height), 0.2 m ,και διάμετροσ (grass diameter) 0.01 m. (Peduzzi et al., 2017). 

 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι υπάρχοντεσ λειμϊνεσ δεν φαίνονται να είναι ικανοί να 

αποτρζψουν από μόνοι τουσ τθν παρατθροφμενθ παραλιακι διάβρωςθ. υνεπϊσ, κα απαιτθκοφν 

περαιτζρω τεχνικά προςαρμοςτικά ζργα για τθν προςταςία των παραλιϊν από τθ διάβρωςθ, που 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ κα βαςίηονται ςε ‘ιπιεσ’ θ ‘ςκλθρζσ’ προςεγγίςεισ ι και ςτον 

ςυνδυαςμό τουσ.  

 

 

2.2 Ήπια’ Σεχνική Προςζγγιςη: Σεχνητή Αναπλήρωςη  

Η τεχνθτι αναπλιρωςθ (beach nourishment) χρθςιμοποιείται όλο και ςυχνότερα για τθν 

επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ παραλιακισ διάβρωςθσ. Είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι ςε 

παραλίεσ που επιδιϊκεται οικονομικι (τουριςτικι) ανάπτυξθ ι εκεί που ιδθ υπάρχουν ςθμαντικζσ 

τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Η προςζγγιςθ ςτθρίηεται ςτθν τροφοδοςία τθσ παραλίασ με 

κατάλλθλο ίηθμα από άλλεσ περιοχζσ με περίςςεια υλικοφ θ με καλάςςια (αδρανι) ιηιματα (Dean, 

2002). Η τεχνθτι αναπλιρωςθ κεωρείται ωσ περιβαλλοντικά ‘φιλικι’ λφςθ, αν και υπάρχουν 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτθ περιοχι αμμολθψίασ και ςτθ παραλία αναπλιρωςθσ που κα 

πρζπει να αξιολογθκοφν. Η μζκοδοσ τθσ τεχνθτισ αναπλιρωςθσ αφορά τθ τεχνθτι εναπόκεςθ ςτθ 
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παραλία ιηθμάτων με κατάλλθλα φυςικά (π.χ. μζγεκοσ/πυκνότθτα) και αιςκθτικά (π.χ. 

ςφςταςθ/χρϊμα) χαρακτθριςτικά, με ςκοπό τθν ανφψωςθ τθσ παραλίασ και τθν επζκταςθ τθσ προσ 

τθ κάλαςςα. Μετά τθν αναπλιρωςθ, θ παράκτια υδροδυναμικι κα οδθγιςει ςε πλευρικζσ και 

εγκάρςιεσ απϊλειεσ των ιηθματϊν αναπλιρωςθσ και διαμορφϊςει τθν απόκεςθ αναπλιρωςθσ και 

παραλιακι μορφολογία ςε νζα κατάςταςθ 'ιςορροπίασ’ (χιμα 3).  

Αν το ηθτοφμενο είναι θ διατιρθςθ τθσ παραλίασ (και τθσ φζρουςασ ικανότθτασ τθσ για 

ψυχαγωγικζσ/τουριςτικζσ χριςεισ), τότε θ τεχνθτι αναπλιρωςθ είναι απαραίτθτθ προςαρμοςτικι 

λφςθ κάτω από τθ ΚΜ & Α· οι εφικτζσ ‘ςκλθρζσ’ τεχνικζσ λφςεισ (όπωσ π.χ. οι παράλλθλοι ςτθν 

ακτι κυματοκραφςτεσ) δεν μποροφν να προςτατεφςουν τισ παραλίεσ από κατάκλυςθ λόγω τθσ 

ΑΜΘ. υνεπϊσ, θ τεχνθτι αναπλιρωςθ πρζπει να είναι οπωςδιποτε μζροσ τθσ προςζγγιςθσ που 

κα ακολουκθκεί για τθν προςαρμογι των παραλιϊν ςτθν ΚΜ &Α, ιδιαίτερα αφοφ αποτελεί και 

πρακτικι που κεωρείται ‘φιλικι’ προσ το περιβάλλον.  

Τπάρχουν όμωσ και προκλιςεισ. Πρϊτον, το οικονομικό κόςτοσ. Για παράδειγμα, θ μελζτθ 

τεχνθτισ αναπλιρωςθσ που ζγινε για τθν παραλία Καμάρι τθσ αντορίνθσ ςτα πλαίςια του 

Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ ERABEACH ζδειξε ότι, για τθν ανφψωςθ τθσ παραλίασ κατά 1.5 m και 

(τελικι) επζκταςθ τθσ κατά 15 m με ιηιματα μζςου μεγζκουσ (D50) 0.8 mm, απαιτοφνται 105 m3 

ανά μζτρο (m) μετϊπου παραλίασ. υνεπϊσ το κόςτοσ αναπλιρωςθσ μπορεί να είναι ςθμαντικό5, 

ιδιαίτερα αφοφ κα απαιτθκοφν και επαναπλθρϊςεισ. 

 

 

Σχήμα 3. Εξζλιξθ τεχνθτισ αναπλιρωςθσ παραλίασ: (α) παραλιακι διατομι μετά τθν προςκικθ άμμου, (β) 
απϊλειεσ υλικοφ αναπλιρωςθσ λόγω παράκτιασ υδροδυναμικισ), και (γ) τελικι παραλιακι μορφολογία. Οι 
εγκάρςιεσ απϊλειεσ και πλευρικι διαςπορά του υλικοφ αναπλιρωςθσϋ, ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ 
του τελικοφ πλάτουσ τθσ παραλίασ ςε ςχζςθ με αυτό που αρχικά δθμιουργικθκε από τθν αναπλιρωςθ. 
(Καραμπάσ κ.α., 2015).  

 

                                                 
5
 Για παράδειγμα, θ αναπλιρωςθ τμιματοσ παραλίασ μικουσ 600 m, κα απαιτιςει περίπου 60000 m

3
 

άμμου, με κόςτοσ περίπου 17 €/ m
3
.  
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Δεφτερον, κα πρζπει να βρεκεί υλικό με κατάλλθλα φυςικά και αιςκθτικά χαρακτθριςτικά. 

Απαιτείται ευρεία και προςεκτικι ζρευνα τθσ αγοράσ για τθν επιλογι του υλικοφ. Αδρανι 

καλάςςια υλικά (marine aggregates) από τθν ευρφτερθ καλάςςια περιοχι αποτελοφν ιδανικι 

επιλογι, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχουν ςε ικανζσ ποςότθτεσ, βάκθ που επιτρζπουν τθν 

εξαγωγι τουσ (20 - 40 m) και αποςτάςεισ που δεν δθμιουργοφν απαγορευτικό κόςτοσ. υνεπϊσ, 

απαιτοφνται γεωφυςικζσ και ιηθματολογικζσ ζρευνεσ για τθν ανεφρεςθ κατάλλθλων καλάςςιων 

αδρανϊν, αποτελεςματικό ςχζδιο αξιοποίθςθσ, κακϊσ και μελζτθ αξιολόγθςθσ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ εξαγωγισ (ορφχευςθσ) τουσ (Velegrakis et al., 2010)6.  

 

Σχήμα 4 Αναπλιρωςθ παραλίασ από τθ κάλαςςα. (i) St. Petersburg, Florida, Πθγι: SEPM (1996). (ii) 
Αναπλιρωςθ με τθ μζκοδο ‘rainbowing’( http://www.escp.org.uk/beach-nourishment). (iii) και (iv) 
Διευκζτθςθ του υλικοφ αναπλιρωςθσ (http://www.scopac.org.uk/sediment-renourishment.html), 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_Replenishment._-_geograph.org.uk_-_319208.jpg).  

 

Σρίτον, θ ίδια θ διαδικαςία αναπλιρωςθσ νθςιωτικϊν παραλιϊν αποτελεί πρόκλθςθ. Οι 

μεγάλεσ ποςότθτεσ που απαιτοφνται πρζπει να μεταφερκοφν ςτθ παραλία που κα αναπλαςκεί. Η 

χερςαία μεταφορά των αδρανϊν ςτθ παραλία όμωσ, απαιτεί υπερβολικά μεγάλο αρικμό 

διαδρομϊν φορτθγϊν7 μζςω ςτενϊν δρόμων, με αποτζλεςμα μεγάλεσ οχλιςεισ και εκπομπζσ 

αερίων κερμοκθπίου. Επιπλζον, τα αδρανι υλικά κα πρζπει να μεταφερκοφν ςτο νθςιωτικό λιμζνα 

                                                 
6
 Πρζπει εδϊ να ςθμειωκοφν τα ακόλουκα. Αν και είναι πλζον φανερό ότι κα χρειαςκοφν ςθμαντικότατεσ 

ποςότθτεσ καλάςςιων αδρανϊν για τθν τεχνθτι αναπλιρωςθ των Ελλθνικϊν (νθςιωτικϊν) παραλιϊν που 
βρίςκονται κάτω από αυξανόμενθ διάβρωςθ, τόςο θ απαραίτθτθ ζρευνα όςο και θ ςχετικι βιομθχανία είναι 
αναιμικζσ. Αυτό φαίνεται και από το ότι όλεσ οι μζχρι τϊρα προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ του Θαλάςςιου 
Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ ςτθ Ελλάδα δεν περιλαμβάνουν κακόλου χωροκζτθςθ περιοχϊν με καλάςςια 
αδρανι υλικά, παρόλο το ότι αυτι κεωρείται βαςικι ςτθν αναδυόμενθ νομοκεςία (βλ. Ευρωπαϊκι Οδθγία 
για το Θαλάςςιο Χωροταξικό χεδιαςμό 2014/89/ΕΕ, Αρκρο 8.2).  
7
 Για παράδειγμα, ο όγκοσ του υλικοφ αναπλιρωςθσ για τθ παραλία Καμάρι (αντορίνθσ) υπολογίςκθκε ωσ 

περίπου 60000 m
3
, δθλ. περίπου 100000 tons (μζςθ πυκνότθτα αδρανϊν 1.6-1.8 tons/m

3
). υνεπϊσ θ 

χερςαία μεταφορά του ςτθν παραλία κα χρειαςκεί περίπου 5000 διαδρομζσ 20-τονων φορτθγϊν αδρανϊν.  
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και αποκθκευτοφν ςε ειδικά ςχεδιαςμζνουσ χϊρουσ, οι οποίοι κα πρζπει να επίςθσ να 

χωροκετθκοφν και καταςκευαςκοφν. υνεπϊσ, φαίνεται ότι θ βζλτιςτθ περιβαλλοντικά και 

οικονομικά επιλογι είναι θ παραλιακι αναπλιρωςθ από τθ κάλαςςα μζςω ειδικϊν φορτθγίδων 

και αντλιϊν (Dean, 2002). Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ‘ιπια’ προςζγγιςθ επίςθσ αποτελεί 

ςθμαντικό παράκτιο ζργο που απαιτεί τεχνογνωςία και ειδικό εξοπλιςμό (χιμα 4). Ζτςι, όπωσ 

αναφζρκθκε και παραπάνω, κα χρειαςκεί να αναπτυχκεί ςτθν Ελλάδα θ ςχετικι βιομθχανία με τθ 

κατάλλθλθ τεχνογνωςία/εξοπλιςμό για να υποςτθρίξει τισ απαραίτθτεσ δράςεισ.  

 

 

2.3 ‘κληρή’ Σεχνική Προςζγγιςη: Πρόβολοι και Κυματοθραφςτεσ   

Η προςζγγιςθ αυτι αφορά καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι ογκολίκουσ παρόμοιεσ με αυτζσ 

των λιμενικϊν ζργων. Διαχωρίηονται ςε εγκάρςιεσ (πρόβολοι) και ςε παράλλθλεσ προσ τθν ακτι 

καταςκευζσ (κυματοκραφςτεσ).  

Οι πρόβολοι ςτακεροποιοφν τθ παραλία ςτθ περιοχι καταςκευισ τουσ, παγιδεφοντασ τα 

φερτά που κινοφνται παράλλθλα ςτθν ακτι (παράλλθλθ ςτερεομεταφορά), αλλά μποροφν 

δθμιουργιςουν διάβρωςθ ςτα κατάντθ (χιμα 5). Για τισ νθςιωτικζσ παραλίεσ ‘τςζπθσ’ του 

Αιγαίου, καταςκευι προβόλων κα πρζπει να γίνεται μόνο ςε ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ, αφοφ θ 

παράλλθλθ ςτθν ακτι ςτερεομεταφορά περιορίηεται (γενικά) ςτα όρια τθσ ίδιασ τθσ παραλίασ 

‘τςζπθσ’, και ζτςι ιηθματικι απόκεςθ/ςτακεροποίθςθ ςτθ περιοχι των προβόλων κα δθμιουργιςει 

διάβρωςθ ςε κάποιο άλλο τμιμα τθσ παραλίασ8.  

 

 
Σχήμα 5 Εξζλιξθ τθσ ακτογραμμισ λόγω παρουςίασ: προβόλων (i) και (iv), κυματοκραφςτθ (ii) και (v), και 
ςυνδυαςμοφ προβόλου-κυματοκραφςτθ (iii). Παράλλθλθ ςτθν ακτι ςτερεομεταφορά ςφμφωνα με το κόκκινο 
βζλοσ (SEPM, 1996).  

                                                 
8
 Σο υπάρχον μοντζλο ανάπτυξθσ/χωροκζτθςθσ των ελλθνικϊν νθςιωτικϊν παραλιϊν δεν επιτρζπει εφκολα 

τθ ‘κυςία’ τμθμάτων τθσ παραλίασ και οπιςκοπαραλίασ για να ενιςχυκοφν τα γειτονικά τμιματα (managed 
retreat).  
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Οι κυματοκραφςτεσ καταςκευάηονται ςυνικωσ ςε ςυςτοιχίεσ, ςε βάκθ 2-5 m και ςε 

αποςτάςεισ από τθν ακτι μεγαλφτερθ του μικουσ τουσ. Καταςκευάηονται ςυνικωσ από λικορριπι 

και ογκολίκουσ αλλά και από ςκυρόδεμα, με κόςτοσ που μπορεί να φκάςει τα περίπου € 3- 4000 

το m μικουσ9. Οι κυματοκραφςτεσ μποροφν να είναι ζξαλοι, ίςαλοι ι φφαλοι, και να είναι 

παράλλθλοι ι και με κλίςθ ωσ προσ τθν ακτογραμμι (Silvester & Hsu, 1997). Οι κυματοκραφςτεσ 

προκαλοφν απόςβεςθ κυματιςμϊν και άλλεσ αλλαγζσ ςτθ κατάντθ υδροδυναμικι (χιμα 6), που 

ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθ προςταςία τθσ παραλίασ ι και προςαμμϊςεισ ςτθ ϋςκιά’ τουσ. Όμωσ, 

μποροφν να προκαλζςουν και διαβρϊςεισ ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ τθσ παραλίασ, αν δεν 

ςυνοδεφονται από τεχνθτι αναπλιρωςθ (βλ. κατωτζρω). Τπάρχει επίςθσ οπτικι όχλθςθ, θ οποία 

αν κρικεί ςθμαντικι μπορεί να υποδείξει καταςκευι κυματοκραυςτϊν, θ ςτζψθ των οποίων κα 

βρίςκεται ςτθν ι κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ (ίςαλων ι φφαλων), επιτρζποντασ ζτθςι 

καλφτερθ κυκλοφορία και ανανζωςθ των υδάτων. Η απόςβεςθ τθσ κυματικισ ενζργειασ 

πραγματοποιείται μζςω τθσ κραφςθσ πάνω ςτθν καταςκευι ι/και μζςω των τυρβωδϊν ροϊν ςτθν 

επιφάνεια και εςωτερικό τουσ. Η χριςθ κυματοκραυςτϊν χαμθλισ ςτζψθσ κεωρείται ςφγχρονθ 

και περιβαλλοντικά περιςςότερο αποδεκτι τεχνικι λφςθ.  

 

 

Σχήμα 6 Καμάρι Σαντορίνθσ. Απόςβεςθ κυματιςμϊν από τα ανατολικά (μείωςθ του ςθμαντικοφ φψουσ 
κφματοσ-ςε m) λόγω των υπαρχόντων προβόλων και κυματοκραυςτϊν (ςτο βορρά) και των προτεινόμενων 
(ςτο νότο) κυματοκραυςτϊν.  

 

 

2.4 Τβριδικζσ προςεγγίςεισ  

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ είναι φανερό ότι θ μόνθ αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά 

αποδεκτι προςζγγιςθ είναι θ υβριδικι. Πρϊτον, θ μελλοντικι πολιτικι προςταςίασ των παραλιϊν 

από τθ διάβρωςθ κα πρζπει να ακολουκιςει τθν οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ. Η προςταςία που 

                                                 
9
 Για παράδειγμα, ςφμφωνα με τθν ςχετικι ζρευνα που ζγινε ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ ERABEACH, 

προτείνεται θ καταςκευι ςυςτοιχίασ 4 ίςαλων κυματοκραυςτϊν ςε απόςταςθ 50 m από τθν ακτι και ςε 
βάκοσ 4-5 m, μικουσ 80 m και με μεταξφ τουσ απόςταςθ 50 m (χιμα 5). Σο κόςτοσ τουσ υπολογίςκθκε ςε 
περίπου €965000. Οι κυματοκραφςτεσ ζχουν ςχεδιαςκεί ωσ πρόςκετο μζτρο για τθν προςταςία τθσ τεχνθτισ 
ανάπλαςθσ τθσ ακτισ (βλ. και Ενότθτα 2.2).   
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παρζχουν οι π.χ. λειμϊνεσ φανερογάμων (Ποςειδωνίασ) αποτελεί ζνα ςθμαντικό κεφάλαιο που κα 

πρζπει να αξιολογθκεί και όπου δυνατόν να αναβακμιςκεί/επεκτακεί (Chatenoux and Wolf, 2013). 

Όπου κα απαιτθκοφν ζργα, κα πρζπει αυτά να γίνουν με το μεγαλφτερο δυνατό ςεβαςμό ςτουσ 

υπάρχοντεσ λειμϊνεσ10.  

Δεφτερον, είναι πλζον φανερό ότι θ διατιρθςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των παραλιϊν για 

ψυχαγωγία/τουριςμό κάτω από τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ διάβρωςθσ (και πολφ περιςςότερο κάτω 

από αυτζσ που προβλζπονται λόγω τθσ ΑΜΘ) κα απαιτιςει μεγάλα προγράμματα τεχνθτισ 

αναπλιρωςθσ. Η ‘ιπια’ αυτι προςζγγιςθ κα πρζπει να αποτελζςει τθ βάςθ όλων των μελλοντικϊν 

ςχεδίων διατιρθςθσ και ανάπλαςθσ των τουριςτικϊν νθςιωτικϊν παραλιϊν. Η κφρια πρόκλθςθ 

που κα πρζπει να αντιμετωπιςκεί είναι θ ζλλειψθ πλθροφορίασ για τθ κζςθ, είδοσ και ποςότθτεσ 

των διακζςιμων αποκεμάτων κατάλλθλων καλάςςιων αδρανϊν που αποτελοφν τθν 

οικονομικότερθ και περιβαλλοντικά αποδεκτι επιλογι υλικοφ για τθν αναπλιρωςθ των 

νθςιωτικϊν παραλιϊν. Επιπλζον, δεν ζχει μζχρι τϊρα αναπτυχκεί θ απαραίτθτθ βιομθχανία 

αξιοποίθςθσ καλάςςιων αδρανϊν που κα υποςτθρίξει τισ δράςεισ, οφτε αποτελεςματικό ςχετικό 

Κανονιςτικό Πλαίςιο (π.χ. Radzevičius et al., 2010).  

Η ζλλειψθ πλθροφορίασ, το κόςτοσ επαναπλιρωςθσ11 αλλά και θ γενικι εκτίμθςθ για 

περιοριςμζνα διακζςιμα αποκζματα καλάςςιων αδρανϊν ςτισ Ελλθνικζσ κάλαςςεσ υποδεικνφουν 

ότι, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, κα απαιτθκεί και καταςκευι ‘ςκλθρϊν ϋτεχνικϊν μζτρων προςταςίασ 

ςτισ τουριςτικζσ παραλίεσ. Σα ζργα αυτά, που ζχουν επίςθσ ςθμαντικό κόςτοσ, κα πρζπει να 

ςχεδιαςκοφν με ιδιαίτερθ προςοχι και με ςκοπό να ςυνεργιςουν με τισ άλλεσ προςεγγίςεισ· 

επιπλζον, ο ςχεδιαςμόσ τουσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθ ΚΜ & Α, ςφμφωνα με τθν νζα 

Ευρωπαϊκι Οδθγία για τθν Αξιολόγθςθ των Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 2014/52/ΕΕ.  

Θα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι προχπόκεςθ για τθν ςωςτι αξιολόγθςθ του κινδφνου 

παραλιακισ διάβρωςθσ και το ςχεδιαςμό αποτελεςματικϊν προςαρμοςτικϊν λφςεων αποτελεί θ 

ςυλλογι/ανάλυςθ βαςικισ πλθροφορίασ για να οδθγιςει/αξιολογιςει τισ προςομοιϊςεισ των 

μοντζλων που κα εκτιμιςουν τθν εξζλιξθ τθσ παραλιακισ μορφολογίασ και 

ςχεδιάςουν/δοκιμάςουν τισ ‘ιπιεσ’ και ‘ςκλθρζσ’ τεχνικζσ λφςεισ. Η πλθροφορία αυτι κα πρζπει 

να περιλαμβάνει ακριβι και λεπτομερι τοπογραφικά, βακυμετρικά και ιηθματολογικά δεδομζνα, 

και υψίςυχνεσ υδροδυναμικζσ παρατθριςεισ (κφματα και ρεφματα) για όςον το δυνατό 

μεγαλφτερεσ χρονικζσ περιόδουσ (που κα περιλαμβάνουν και ενεργθτικά φαινόμενα). Σζλοσ, 

απαιτείται και ανάπτυξθ προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και 

τθσ αποτελεςματικότθτασ των προςαρμοςτικϊν ζργων μετά τθν καταςκευι τουσ12.  

Βαςικά ηθτιματα που κα πρζπει επίςθσ να διευκετθκοφν περιλαμβάνουν τα ακόλουκα  

                                                 
10

 ε κάκε περίπτωςθ, οι λειμϊνεσ Ποςειδωνίασ είναι οικότοποι υπό προςταςία ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 
Οδθγία για τουσ Οικοτόπουσ (92/43/ΕΚ).  
11

 Η εμπειρία ζχει δείξει ότι για τθν επιτυχία τθσ παραλιακισ ανάπλαςθσ κα χρειαςκοφν ςτο μζλλον 
περιοδικζσ επαναπλθρϊςεισ, με λιγότερο όμωσ υλικό αναπλιρωςθσ από τθν αρχικι αναπλιρωςθ (π.χ. Dean, 
2002).  
12

 φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2014/52/ΕΕ.  
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 Χαρτογράφθςθ των παράκτιων οικοτόπων (π.χ. λειμϊνεσ φανερογάμων) για το χωρικό και 

ποιοτικό τουσ προςδιοριςμό (ζκταςθ, κζςθ, βάκοσ, πυκνότθτα κάλυψθσ κλπ), τθν 

εκτίμθςθ τθσ προςταςίασ που παρζχουν ςτισ παραλίεσ αλλά και τθν διατιρθςθ τθσ 

ποιότθτασ του παράκτιου περιβάλλοντοσ ωσ ενδιαίτθμα υψθλισ οικολογικισ ςθμαςίασ. 

 Ζρευνα αγοράσ για τθν διακεςιμότθτα αδρανϊν για αναπλιρωςθ. Εφρεςθ, εξόρυξθ και 

μεταφορά αδρανϊν κατάλλθλθσ κοκκομετρίασ, ποιότθτασ και ποςότθτασ για τθν 

αναπλιρωςθ. Η απόςταςθ από τθν πθγι, ο τρόποσ εξόρυξθσ, μεταφοράσ προσ, και 

εναπόκεςθσ ςτθν παραλία αποτελοφν κρίςιμεσ οικονομοτεχνικζσ παραμζτρουσ που κα 

πρζπει να αξιολογθκοφν. 

 Προςεκτικι επιλογι τεχνικϊν λφςεων, μετά από μελζτθ των ιδιαίτερων τοπικϊν φυςικϊν 

και άλλων χαρακτθριςτικϊν τθσ παραλίασ και ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ διαφόρων 

ςχεδιαςμϊν για να αποφευχκοφν καταςκευαςτικζσ και λειτουργικζσ αςτοχίεσ όπωσ π.χ. θ 

υποβάκμιςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ από καταςτροφι οικοτόπων και 

προβλθματικι κυκλοφορία/ανανζωςθ νεροφ κακϊσ και αιςκθτικά προβλιματα.   

 Εκπόνθςθ του ςυνόλου των απαραίτθτων, κατά το νόμο, μελετϊν και λιψθ 

εγκρίςεων/γνωμοδοτιςεων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (βάςει Ν.4014/2011, 

Ν.2971/2001 κ.α.) με αποκορφφωμα τθν ζγκριςθ των όρων που απορρζουν από τθ 

Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, οι οποίοι κα πρζπει να προαςπίηουν τθ 

βιωςιμότθτα του ζργου και εξαςφαλίηουν ιςορροπίεσ μεταξφ του κοινωνικο-οικονομικοφ 

οφζλουσ και τθσ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ. 

 

 

2.5 Αναδυόμενεσ τεχνικζσ για τη παραλιακή προςταςία  

Σο μεγάλο κόςτοσ των παραδοςιακϊν ‘ςκλθρϊν’ τεχνικϊν για τθ παραλιακι προςταςία (αλλά 

και το αιςκθτικό και περιβαλλοντικό αποτφπωμα τουσ) οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ/δοκιμαςία 

‘ιπιότερων’ τεχνικϊν, όπωσ οι πλωτοί κυματοκραφςτεσ και οι ‘τεχνθτοί φφαλοι’.   

Οι πλωτοί κυματοκραφςτεσ αποτελοφν βιομθχανικά παραγόμενεσ καταςκευζσ από πλαςτικό ι 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με μορφι λεπτότοιχων κιβωτίων που περικλείουν διογκωμζνθ πολυςτερίνθ 

(χιμα 7(i)-(iii)), που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν κυματικι προςταςία παραλιϊν με 

μικρι/μζτρια ενζργεια. Η εγκατάςταςθ τουσ (με αγκφρωςθ) πλθςίον τθσ παραλίασ μειϊνει τθν 

εγκάρςια δράςθ των κυματιςμϊν και δθμιουργεί παράκτια υδροδυναμικι και μορφοδυναμικι 

ανάλογθ με εκείνθ των ζξαλων κυματοκραυςτϊν, με μειωμζνουσ όμωσ ρυκμοφσ προςάμμωςθσ 

πίςω από τθν καταςκευι. Η κυματικι προςταςία που προςφζρουν ποικίλλει με τα κυματικά 

χαρακτθριςτικά και το βάκοσ. ε κυματικά επειςόδια με κφματα φψουσ 1-2 m και περιόδου 3-5 s, 

οι πλωτοί κυματοκραςφςτεσ μποροφν να μειϊςουν τθν προςπιπτουςα ςτθν απαρλία κυματικι 

ενζργεια κατά 50-80% (Καραμπάσ κ.α., 2015).  

Σα ςχετικά πλεονεκτιματα τουσ ςχετίηονται με: (i) το χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ, ιδιαίτερα ςε 

περιοχζσ με κακισ ποιότθτασ πυκμζνα (δεν απαιτείται κεμελίωςθ)· (ii) τθ ταχφτθτα τοποκζτθςθσ 

(είναι προκαταςκευαςμζνοι), τισ μικρζσ εργοταξιακζσ διαταράξεισ· (iii) το πολφ μικρό 

περιβαλλοντικό αποτφπωμα, αφοφ λόγω του μικροφ βυκίςματοσ (περίπου 1 m) δεν 
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παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία/ανανζωςθ των παράκτιων υδάτων και δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ ςτο βενκικό οικοςφςτθμα· και (iv) τθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ τουσ, ϊςτε να είναι 

αποτελεςματικοί κάτω από διαφορετικζσ κυματικζσ κατευκφνςεισ.  

Οι πλωτοί κυματοκραφςτεσ (με τθν ςθμερινι μορφι τουσ) ζχουν όμωσ και ςοβαρά 

μειονεκτιματα που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν περιοριςμζνθ αντοχι τουσ ςτθ κυματικι ενζργεια· 

όταν οι προςπίπτοντεσ κυματιςμοί αποκτιςουν φψοσ μεγαλφτερο από περίπου 2-3 m, οι πλωτοί 

κυματοκραφςτεσ αςτοχοφν, κυρίωσ (αλλά όχι μόνον) λόγω κραφςθσ τθσ αγκφρωςθσ13. Θα πρζπει 

εδϊ να ςθμειωκεί, ότι τα παραπάνω πλεονεκτιματα των πλωτϊν κυματοκραυςτϊν, μαηί με τθν 

ευελιξία τουσ κάτω από τθ ΚΜ & Α, δείχνουν ότι κα πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα ςτθ ζρευνα και 

τεχνολογικι ανάπτυξθ τουσ ϊςτε να βελτιωκεί θ λειτουργικότθτα κάτω από ενεργθτικά κυματικά 

φαινόμενα.  

 

 

Σχήμα 7 Νεεσ τεχνολογίεσ για τθν παραλιακι προςταςία. (i) (ii) Προκαταςκευαςμζνοσ πλωτόσ 
κυματοκραφςτθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (http://www.coastalwiki.org/wiki/Floating_breakwaters). (iii)  
Εγκατάςταςθ πλωτϊν κυματοκραυςτϊν (Πυργαδίκια, Χαλκιδικι). (iv)  Προκαταςκευαςμζνοσ τεχνθτόσ 
φφαλοσ (Harris, 2009). (v) και (vi) προκαταςκευαςμζνοσ τεχνθτόσ φφαλοσ κατά τθν τοποκζτθςθ και μετά από 
αποίκθςθ από βενκικοφσ οργανιςμοφσ (Καλαβρία, Ιταλία) (http://www.tecnoreef.it/index-en.html)  

 

Οι πυκμενικοί τεχνθτοί φφαλοι επίςθσ προκαταςκευάηονται ςυνικωσ από ςκυρόδεμα και 

ζχουν διάφορεσ μορφζσ. υνικωσ χρθςιμοποιοφνται για τθ βελτίωςθ των ενδιαιτθμάτων και 

                                                 
13

 Αυτό μπορεί να δθμιουργιςει μεγάλα προβλιματα και πικανζσ ηθμιζσ. ε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να 
υπάρχει λειτουργικό ςχζδιο και δομζσ που να επιτρζπουν τθν ζγκαιρθ απομάκρυνςθ τουσ και αποκικευςθ 
τουσ ςε προφυλαγμζνεσ περιοχζσ κατά τθ διάρκεια ενεργθτικϊν ςυμβάντων. Οι δράςεισ αυτζσ μπορεί να 
ζχουν ςθμαντικό κόςτοσ και ζτςι δεν είναι εφικτι επιλογι ςτθ περίπτωςθ των νθςιωτικϊν τουριςτικϊν 
παραλιϊν.  
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εμπλουτιςμό τθσ καλάςςιασ πανίδασ (χιμα 7(iv)-(vi)). Αν οι τεχνθτοί φφαλοι τοποκετθκοφν 

πλθςίον τθσ ακτογραμμισ (ςε βάκθ 2-5 μ) μποροφν επίςθσ να ςυμβάλλουν ςτθν απόςβεςθ των 

κυματιςμϊν (Karambas et al., 2012) και, ζτςι, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ περιβαλλοντικά 

φιλικά ζργα παραλιακισ προςταςίασ. υνικωσ οι μονάδεσ τοποκετοφνται ςε παράλλθλεσ προσ τθν 

ακτι ςειρζσ και ςε μικρά βάκθ και ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ κυματικισ ενζργειασ και 

παράκτιασ ςτερομεταφοράσ και ζτςι τον ζλεγχο τθσ παραλιακισ διάβρωςθσ. ε ςφγκριςθ με τουσ 

παραδοςιακοφσϋ φφαλουσ κυματοκραφςτεσ ζχουν το πλεονζκτθμα ότι είναι προκαταςκευαςμζνοι 

και ανατάξιμοι. Σθν ίδια ςτιγμι είναι και λιγότερο αποτελεςματικοί, αφοφ ο ςυντελεςτισ 

κυματικισ απόςβεςθσ/διάδοςθσ είναι μεγαλφτεροσ (τθσ τάξθσ του περίπου 0.6 - 60 %, Καραμπάσ 

κ.α., 2015), με αποτζλεςμα τθσ μείωςθ τθσ πυκνότθτασ τθσ κυματικισ ενζργειασ που προςπίπτει 

ςτθν παραλία ςτο περίπου 0.65 (65 %) (βλ. και Ενότθτα 2.1). 

Εκτιμάται ότι θ αυξανόμενθ ςοβαρότθτα του προβλιματοσ τθσ παραλιακισ διάβρωςθσ και θ 

επιτακτικι ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ του, το υψθλό κόςτοσ των παραδοςιακϊν ‘ςκλθρϊν’ τεχνικϊν 

λφςεων και θ μικρι ευελιξία τουσ ςτθν αυξανόμενθ ΚΜ &Α, κακϊσ και οι επιταγζσ τθσ ςφγχρονθσ 

περιβαλλοντικισ πολιτικισ και νομοκεςίασ δθμιουργοφν μεγάλθ ανάγκθ για περαιτζρω ζρευνα και 

τεχνολογικι ανάπτυξθ ευζλικτων, λιγότερο κοςτοβόρων και φιλικϊν προσ το περιβάλλον τεχνικϊν 

για τθν παραλιακι προςταςία. Οι πλωτοί κυματοκραφςτεσ και οι τεχνθτοί φφαλοι κα μποροφςαν 

να αποτελζςουν μζροσ τθσ λφςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα υπάρξουν βελτιϊςεισ ςχετικά με τθν 

αντοχι και λειτουργικότθτασ τουσ.  
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3 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Η ςφντομθ ανάλυςθ των διακζςιμων προςεγγίςεων για τθν προςταςία (και αναςτροφι) των 

εντεινόμενων φαινομζνων παραλιακισ διάβρωςθσ κάτω από τθ ΚΜ & Α ζδειξε τα ακόλουκα. 

Πρϊτον, κα πρζπει να υιοκετθκοφν ‘υβριδικζσ’ προςεγγίςεισ, δθλ. προςεγγίςεισ που κα 

βαςίηονται τόςο ςτθ διατιρθςθ και (αν δυνατόν) τθν επζκταςθ υπαρχόντων, προςτατευτικϊν για 

τθν παραλία καλάςςιων οικοτόπων, όςο και ςε ςυνδυαςμό τεχνικϊν λφςεων. τθν επιλογι των 

τεχνικϊν λφςεων κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι τοπικζσ φυςικζσ, κοινωνικο-οικονομικζσ και 

περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, με προτεραιότθτα τισ λφςεισ που είναι θπιότερεσ προσ το περιβάλλον.  

Δεφτερον, θ τεχνθτι αναπλιρωςθ (‘ιπια’ προςζγγιςθ) αποτελεί τθν μόνθ επιλογι για τθν 

διατιρθςθ τθσ παραλίασ κάτω από τθν ΑΜΘ. υνεπϊσ, είναι θ βαςικι προςζγγιςθ προςταςίασ 

από τθν διάβρωςθ (ι/και αναςτροφισ τθσ), ςτθν οποία οι άλλεσ προςεγγίςεισ κα δράςουν 

ςυνεργετικά. Οι μεγάλεσ ανάγκεσ όμωσ ςε κατάλλθλο υλικό αναπλιρωςθσ, κακϊσ και προβλιματα 

ςχετικά με τθ μεταφορά και εναπόκεςθ του ςε νθςιωτικζσ παραλίεσ αποτελοφν προκλιςεισ που 

μποροφν να αντιμετωπιςκοφν μόνον με ανάπτυξθ τθσ ςχετικισ ζρευνασ/τεχνογνωςίασ και 

βιομθχανίασ.  

Σρίτον, ςε πλείςτεσ περιπτϊςεισ κα απαιτθκοφν και ‘ςκλθρά’ παράκτια ζργα, κυρίωσ 

κυματοκραφςτεσ. Ο ςχεδιαςμόσ τουσ κα πρζπει ζχει κφριο ςκοπό τθν προςταςία τθσ 

αναπλαςμζνθσ ακτισ από τθ κυματικι δράςθ, και να υπάρχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ (με όςο το 

δυνατό λιγότερο κόςτοσ) ςτθ περίπτωςθ αλλαγισ των κυματικϊν ςυνκθκϊν και φυςικά τθσ ΑΜΘ. 

ε κάκε περίπτωςθ, τα ζργα αυτά κα πρζπει να καταςκευαςτοφν με όςο το δυνατό λιγότερο 

περιβαλλοντικό κόςτοσ και με γνϊμονα ότι αποτελοφν μζροσ τθσ λφςθσ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό ότι 

πλζον κα απαιτοφνται προγράμματα παρακολοφκθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των ζργων ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2014/52/ΕΕ. Θεωρείται ότι θ 

αυτό κα βελτιϊςει ςθμαντικά τθν υπάρχουςα τεχνογνωςία και κα οδθγιςει ςε πιο 

αποτελεςματικοφσ ςχεδιαςμοφσ των ζργων.  

Σζλοσ, οι προςπάκειεσ που γίνονται για το ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ ’θπιότερων’, λιγότερο 

κοςτοβόρων και ευζλικτων τεχνικϊν λφςεων (όπωσ π.χ. οι πλωτοί κυματοκραφςτεσ και τεχνθτοί 

φφαλοι) κα πρζπει να ενιςχυκοφν. Οι μζκοδοι αυτζσ ζχουν για τθν ϊρα δομικά και λειτουργικά 

προβλιματα ςε ςχζςθ με π.χ. τθν αντοχι τουσ ςε ενεργθτικά φαινόμενα θ τον αυξθμζνο 

ςυντελεςτι κυματικισ διάδοςθσ, αλλά πιςτεφουμε ότι με τθ κατάλλθλθ ζρευνα και ανάπτυξθ (R & 

D) ο ρόλοσ τουσ ςτο μζλλον μπορεί να αναβακμιςκεί  ςθμαντικά.  
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