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Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ 

ηζηνρώξν www.litusgo.eu. Ρν έξγν LitusGo έρεη σο ζηόρν ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο 

θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ 

από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ρν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: 

απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ 

είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Ρν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο 

ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε 

θαη Ρνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ 

ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, 

ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 

βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

ράξηηλε ζήθε. 

http://www.litusgo.eu/
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα 

εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo: 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ 

ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Μέληα Η. Ιντδίδνπ, Ξνιηηηθόο 

Κεραληθόο/ Αθηνκεραληθόο θαη Κηράιεο Η. Ιντδίδεο, Σεκηθόο 

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Ξεξηβάιινληνο.  

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ  3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε 

επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ξεξηβάιινληνο θαη 

Ξνιηηηζκνύ/ Ξξόγξακκα ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ. Θύξηνη ζπγγξαθείο: 

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, πεύζπλε 

Ξξνγξάκκαηνο ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ, Αιέμαλδξνο Κνπηαθηζήο, 

Νηθνλνκνιόγνο Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Νηθνλνκάθεο, 

Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο Ππνπδεο, ΚΑ International Development. 

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα 

ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΡΖ. Θύξηνο Ππγγξαθέαο: 

Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΡΖ ήηαλ ππεύζπλε 

γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν 

Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Εσλώλ). 

Ρν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία 

Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Ρερλώλ (MA Sustainable Design). 

 

O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο 

γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:   

 

Ρν εηαηξηθό ζρήκα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θπξηόηεξσλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Πύκβνπινη, ΚΘΝ θαη Ρνπηθέο Αξρέο. 

 

Ππληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:  

ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / Πύκβνπινη Ξεξηβάιινληνο 

www.isνtech.com.cy 

 

Θύπξνο: 

Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy 

ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy  

 

Διιάδα: 

Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ 

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr 

ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

www.onisis.gr 

 

Κάιηα:  

Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt 

 

Νιιαλδία:  

Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net 

 

 

 

 

http://www.is�tech.com.cy/
http://www.pafos.org.cy/
http://www.akti.org.cy/
http://www.ellet.gr/
http://www.egaio.gr/
http://www.onisis.gr/
http://www.kirkop.gov.mt/
http://www.eucc.net/


 

 www.litusgo.eu   7 

Δλόηεηα 12 

Παξάθηηα κνξθνινγία: Γηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξωζεο 

 

 

1| Θεωξεηηθό ππόβαζξν     

 

Ρα παξάθηηα ζπζηήκαηα είλαη από ηα πιένλ επάισηα θαη επαίζζεηα 

θπζηθά ζπζηήκαηα. Ζ παξάθηηα δώλε είλαη έλα δπλακηθό ζύζηεκα, 

ζην νπνίν ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνύλ πνιιέο θαη πνιύπινθεο  

παξάκεηξνη: θπζηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θ.α..  Ζ έληαζε ζηε 

ρξήζε ησλ αθηώλ πξνθαιεί ζσξεία πξνβιεκάησλ, όπσο πρ. 

παξάθηηα δηάβξσζε, έιιεηςε παξαιηώλ θαηάιιεισλ γηα ρξήζεηο 

αλαςπρήο, ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ αθηώλ θιπ.  

 
Ζ παξάθηηα δηάβξσζε είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα, πνπ γίλεηαη 

αθόκα πην κεγάιν ζηηο ηνπξηζηηθέο παξαιηαθέο πεξηνρέο, όπσο είλαη ε 

Θύπξνο θαη νη γεληθά νη αθηέο ηεο Κεζνγείνπ, όπνπ ε αθηή απνηειεί 

παξάκεηξν «αλάπηπμεο». Πηηο πεξηνρέο απηέο πνπ ε αμία ηεο 

παξάθηηαο γεο είλαη κεγάιε, ε απώιεηα γεο από ηε δηάβξσζε έρεη 

ηδηαίηεξα ςειό θόζηνο. 

 

Ρν 20%  ησλ αθηώλ ηεο Δπξώπεο δηαβξώλεηαη (EUROSION, 2002):  

Όια ηα παξάθηηα θξάηε ηεο Επξώπεο επεξεάδνληαη ζε θάπνην βαζκό 

από ηελ παξάθηηα δηάβξσζε. Πεξίπνπ είθνζη ρηιηάδεο ρηιηόκεηξα, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζην 20% ησλ επξσπατθώλ αθηώλ, αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηάβξσζεο. (2004). Πεξηζζόηεξν από 15,100 

km ηεο αθηνγξακκήο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ελεξγνύο δηάβξσζεο, 

παξόιν πνπ ζε αξθεηέο από απηέο ηηο αθηέο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 

έξγα παξάθηηαο πξνζηαζίαο (2,900 km). Πεξίπνπ 4,700 km 
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αθηνγξακκήο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί κε ηερλεηνύο ηξόπνπο». Πύκθσλα 

κε ηελ UNEP/MAP, ην 80% ησλ αθηώλ ηεο Κεζνγείνπ ζα 

αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο ηα επόκελα 

ρξόληα (UNEP/MAP, 2006). 

 
Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ παξάθηησλ δσλώλ ηεο Κεζνγείνπ 

είλαη όηη έρνπλ ζπλήζσο πνιύ πεξηνξηζκέλνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη 

ππόθεηληαη ζε πνιύ κεγάιε αλζξώπηλε πίεζε, κε θπξηόηεξε πεγή ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Ζ Κεζόγεηνο είλαη ζήκεξα ν πξώηνο 

παγθνζκίσο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο: ην 30% ηνπ παγθόζκηνπ 

ηνπξηζκνύ θαηαθιύδεη θάζε ρξόλν ηα 46000 ρηιηόκεηξα ησλ αθηώλ 

ηεο Κεζνγείνπ θαη πξνζηίζεηαη ζηα  143 εθαηνκκύξηα ησλ αλζξώπσλ 

πνπ δνπλ θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο. Ξην επάισηα είλαη ηα 162 

κεγάια λεζηά ηεο Κεζνγείνπ θαη ηα 4000 (θαη πιένλ) κηθξόηεξα 

λεζηά, εμ αηηίαο ηεο κηθξήο ηνπο θιίκαθαο θαη ησλ πνιύ 

πεξηνξηζκέλσλ θπζηθώλ πόξσλ. Ζ Δπξσπατθή Πύζηαζε γηα ηελ 

Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Ξαξαθηίσλ Εσλώλ (2002/413/EC) 

ηνλίδεη «Πηελ Έθζεζε ηνπ 1999 ηνπ Δπξσπατθνύ Νξγαληζκνύ γηα ην 

Ξεξηβάιινλ (ΔΔΑ) παξνπζηάδεηαη ε ύπαξμε κηα ζπλερνύο 

ππνβάζκηζεο ηόζν ησλ παξαθηίσλ δσλώλ όζν θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ 

παξαθηίσλ πδάησλ». Ζ Πύζηαζε απνδέρεηαη όηη «νη επξσπατθέο 

παξάθηηεο δώλεο αληηκεησπίδνπλ θαη κηα επηπιένλ απεηιή, απηή ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηελ αλύςσζε ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ηηο αιιαγέο ζηελ έληαζε θαη ηε ζπρλόηεηα 

ησλ ζαιάζζησλ θαηαηγίδσλ θαη ηελ απμαλόκελε παξάθηηα δηάβξσζε 

θαη ηηο παξάθηηεο πιεκκύξεο».  Θαη εηζεγείηαη ζηα Θξάηε Κέιε, 

αλάκεζα ζε άιιεο εηζεγήζεηο « (L148/26) λα θαζνξίζνπλ πόζν 

θαηάιιεια είλαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη  
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πινπνηνύληαη ζε θάζε ρώξα θαη λα αμηνινγεζεί αλ ηα πξνγξάκκαηα 

απηά δεκηνπξγνύλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ε πξνζέγγηζε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο 

παξάθηηαο δώλεο».  

 

 

2| ηόρνο        

 

Ζ αλεπαξθήο δηαρείξηζε ησλ παξαθηίσλ δσλώλ νδήγεζε ζε ιάζε, 

βξαρππξόζεζκεο θαη κε αεηθόξεο πνιηηηθέο θαη ηερληθέο απνθάζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππό δηάβξσζε παξάθηησλ πεξηνρώλ. Ξαξόια 

ηα ιάζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη πθηζηάκελεο ιύζεηο 

(θπξίσο ηα ζθιεξά έξγα, όπσο νη θπκαηνζξαύζηεο), ν θόζκνο δελ 

είλαη έηνηκνο λα δερηεί ηηο πην «ζύγρξνλεο» αληηιήςεηο θαη ιύζεηο, 

θαη πνιύ ζπρλά αληηζηέθεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο κε-νηθείεο ιύζεηο. Νη 

πεξηζζόηεξεο ηνπηθέο αξρέο θαη νη θνηλσληθνί ηνπο εηαίξνη πηζηεύνπλ 

όηη νη αθηέο «ηνπο» ζα είλαη «θαιύηεξεο» κεηά ηελ θαηαζθεπή 

ζθιεξώλ παξάθηησλ έξγσλ. πάξρεη ινηπόλ άκεζε αλάγθε, ηδηαίηεξα 

ζε ηνπηθό επίπεδν θαη ηδηαίηεξα ζηε Κεζόγεην γηα πιεξνθνξίεο, 

εθπαίδεπζε θαη  θαηάξηηζε ζην ζέκα ησλ κεζόδσλ αληηκεηώπηζεο ηεο 

παξάθηηαο δηάβξσζεο θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ πνπ 

ππάξρνπλ. Αλ ζε ηνπηθό επίπεδν νη έρνληεο ζεζκηθό ξόιν είλαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ππαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ηηο 

σθέιεηεο πνπ ζα έρνπλ από κηα ηέηνηα πινπνίεζε, ηόηε απμάλνληαη 

θαη νη πηζαλόηεηεο γηα κηα αεηθόξν δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο 

δηάβξσζεο. Ξνιύ ζπρλά ιακβάλνληαη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο από 

έιιεηςε ηεθκεξησκέλεο γλώζεο. Ρν έξγν LitusGo θηινδνμεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηνλ ηνκέα απηό, παξέρνληαο πξαθηηθή θαη 
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εθαξκνζκέλε γλώζε θαη θαηάξηηζε ζηηο Ρνπηθέο Αξρέο θαη ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, έηζη ώζηε λα πξνσζεζεί ε πινπνίεζε πην ζύγρξνλσλ θαη 

αεηθόξσλ ιύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο. 
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3| Πξνβιήκαηα    

 

Ρη πξνθαιεί ηελ παξάθηηα δηάβξσζε; Ζ Φύζε θαη ν Άλζξσπνο   

Ρα θύξηα θπζηθά αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηελ παξάθηηα δηάβξσζε είλαη: 

 
 Ζ θπκαηηθή δξάζε 

 Νη θαηαηγίδεο 

 Νη παιίξξνηεο 

 

Ν κεγαιύηεξνο όκσο θίλδπλνο γηα ηελ επζηάζεηα ηεο κνξθνινγίαο 

ησλ αθηώλ καο πξνέξρεηαη από ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα: 

 
 Θαηαζθεπέο ζθιεξώλ παξάθηησλ έξγσλ (πρ θπκαηνζξαύζηεο. Ζ 

δηάβξσζε κεηαθέξεηαη ζηα θαηάληη ησλ έξγσλ, ζπλήζσο πνιύ 

εληνλόηεξε από ηελ αξρηθή) 

 Ξαξάθηηεο ιαηνκεύζεηο  

 Ξνηάκηα θξάγκαηα 

 Αζηηθνπνίεζε: θαηαζθεπή έξγσλ εληόο ηεο ελεξγνύ δώλεο ηνπ 

θύκαηνο, δει, πνιύ θνληά ζηελ αθηνγξακκή. Νη θαηαζθεπέο 

απηέο πξνθαινύλ εληνλόηαηεο δηαβξώζεηο (βιέπε θσηνγξαθία 3)  

 

Νη ζθιεξέο παξάθηηεο θαηαζθεπέο απνηεινύζαλ ην «θάξκαθν» θαη 

ηελ κνλαδηθή επηινγή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο 

εδώ θαη δεθαεηίεο. Κε ηα ρξόληα απνδείρηεθε όηη νη ζθιεξέο 

παξάθηηεο θαηαζθεπέο έρνπλ καθξνπξόζεζκα αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

ηόζν ζηελ παξάθηηα κνξθνινγία όζν θαη ζην παξάθηην πεξηβάιινλ. 

Γηα λα ππάξμεη αεηθόξνο αλάπηπμε ηεο παξάθηηαο δώλεο είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλδπαζηεί ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο 

δηάβξσζεο κε θαιέο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, ζην πιαίζην ηεο 
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Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο.  

 
Ππρλά, νη Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ έρνπλ απνδεηρηεί 

αλεπαξθείο ζηε δηαηύπσζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ ζθιεξώλ παξάθηησλ 

θαηαζθεπώλ ζην επξύηεξν παξάθηην πεξηβάιινλ. Νη ζθιεξέο 

παξάθηηεο θαηαζθεπέο ζπρλά θαηαζθεπάδνληαη σο έθηαθηα έξγα 

άκεζεο αλάγθεο, νπόηε ππνβαζκίδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο αιιά θαη 

νη θνηλσληθέο ηνπο επηπηώζεηο.  

 
Ζ θάζε αθηή είλαη κνλαδηθή. Έρεη ηα δηθά ηεο θπζηθά θαη δπλακηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη έλαο κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ θαη πηέζεσλ. Γη απηό θαη δελ ππάξρνπλ ιύζεηο/ 

ζπληαγέο κε «παγθόζκηα» ηζρύ ζηελ παξάθηηα δώλε. Θάζε αθηή 

πξέπεη λα κειεηάηαη θαη νη ιύζεηο πνπ ζα πξνηείλνληαη λα αθνξνύλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε αθηή. Να κελ θαηαθεύγνπκε ζε ιύζεηο 

«ζαιακνπνίεζεο» είλαη κηα από ηηο εηζεγήζεηο ηνπ EUROSOΛ θαη κηα 

άιιε εηζήγεζε ηεο κεγάιεο απηήο επξσπατθήο δξάζεο γηα ηελ 

παξάθηηα δηάβξσζε είλαη «Να ιακβάλεηαη ππόςε ε παξάθηηα 

δηάβξσζε ζηνπο ρσξνηαμηθνύο θαη αλαπηπμηαθνύο ζρεδηαζκνύο θάζε 

θξάηνπο». Κε άιια ιόγηα, ε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο 

πξέπεη λα είλαη εληαγκέλε ζε έλα πιαίζην Νινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο θαη λα κελ αληηκεησπίδεηαη κε 

κεκνλσκέλεο ιύζεηο.  
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4| Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα    

 

ηνζεηώληαο ηελ αξρή «πάκε κε ηε ζάιαζζα, δελ ηελ πνιεκάκε» πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δπξσπατθό Θώδηθα γηα ηηο Αθηέο (1997), ε 

πξνζπάζεηα είλαη λα πινπνηεζνύλ πξνγξάκκαηα Νινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο Ξαξαθηίσλ Εσλώλ ζε πεξηνρέο κε έληνλα πξνβιήκαηα, 

όπσο είλαη πεξηνρέο πνπ δηαβξώλνληαη. Ζ πξνζπάζεηα επηθεληξώλεηαη 

ζηελ πινπνίεζε «ειαθξώλ» ιύζεσλ (πρ απνβάζξεο, ύθαιεο 

θαηαζθεπέο, δεκνζηνλνκηθά κέηξα) θαη ε απνθπγή ηεο θαηαζθεπήο 

«ζθιεξώλ» παξάθηησλ θαηαζθεπώλ όπσο είλαη πρ νη 

θπκαηνζξαύζηεο. 

 
 Γξάζεηο Θαηάξηηζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο: Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο ν ξόινο ησλ Ρνπηθώλ Αξρώλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

παξάθηηαο δηάβξσζεο. Κόλν θνηλσλίεο κε γλώζεηο θαη θαηάξηηζε 

κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ αξρέο όπσο απηή ηεο Νινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο.  Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

κπνξέζνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα μεπεξάζνπλ ηελ αληίιεςε όηη 

«ε θαιή παξαιία είλαη ε ακκώδεο παξαιία». Όιεο νη παξαιίεο 

είλαη «θαιέο»: βξαρώδεηο, ακκώδεηο, κε ραιίθηα. Δίλαη νη 

αλζξώπηλεο επεκβάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα, 

θαηαζηξέθνπλ θαη ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ. 

 

 Κηα θαιά ελεκεξσκέλε Ρνπηθή Αξρή κπνξεί λα έρεη πνιύ ζεηηθό 

θαη αλαβαζκηζκέλν ξόιν ζε όιε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο κέζα από έλα πιαίζην νινθιεξσκέλν 

θαη αεηθόξν. Ρν πξνζσπηθό ηεο Ρνπηθήο Αξρήο θαη όινη νη 

ζπλεξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθά 
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πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, κε ζηόρν ηελ απόθηεζε λέσλ 

γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ έηζη ώζηε λα κπνξνύλ αληηιεθζνύλ 

θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο λέεο κεζόδνπο.  

 

 Ζ Ρνπηθή Αξρή πξέπεη λα νξγαλώζεη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο 

θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε ζηόρν ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη 

γλώζεσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο ληόπηνπο θνηλσληθνύο 

εηαίξνπο ζηηο κεζόδνπο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο. Ζ ελεκεξσκέλε θνηλσλία κπνξεί λα 

απνδερηεί θαη λα ζηεξίμεη ζύγρξνλεο κεζόδνπο.  

 

 Ρν επηζηεκνληθό δπλακηθό ηεο θάζε πεξηνρήο πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, λα εμνηθεησζεί κε ηηο 

ζύγρξνλεο κεζόδνπο δηαρείξηζεο ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο, γηα 

λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο. Απηό 

κπνξεί λα είλαη πξσηνβνπιία ηεο Ρνπηθήο Αξρήο θαη αθνξά 

θπξίσο ηνπο κεραληθνύο, αξρηηέθηνλεο θαη ρσξνηάθηεο, πνπ κε 

ηηο κειέηεο θαη ηα έξγα ηνπο πνιιέο θνξέο επηδεηλώλνπλ ηελ 

παξάθηηα δηάβξσζε.  
 

 Δλεξγόο ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ: ε Ρνπηθή Αξρή 

πξέπεη λα πινπνηήζεη θαηλνηόκεο ζπκκεηνρηθέο πξαθηηθέο ησλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεσο απνθάζεσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ιήςε ηεο 

απόθαζεο γηα ην είδνο ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπώλ ή ηηο 

κεζόδνπο πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξάθηηαο 
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δηάβξσζεο. Ξξναπαίηεζε ηεο επηηπρνύο εθαξκνγήο ηέηνησλ 

ζρεδίσλ θαη έξγσλ είλαη ε ζπλαίλεζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

ελεξγόο ζπκκεηνρή όισλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ: ζεζκηθώλ 

παξαγόλησλ πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο, Ρνπηθώλ Αξρώλ, 

κεραληθώλ, εηδηθώλ, πνιηηώλ θιπ.  

 

 Γεκηνπξγία Ρνπηθήο Βάζεο Ξαξάθηησλ Γεδνκέλσλ: Λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία νη Ρνπηθέο Αξρέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηνπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο, ηα θπκαηηθά δεδνκέλα θιπ 

γηα ηελ ηζηνξία, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Ζ θαιή γλώζε θαη 

ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ ηνπηθώλ δεδνκέλσλ απνηειεί ηελ 

βάζε πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ζηεξηρζνύλ κειέηεο θαη λα 

ζρεκαηηζηνύλ γλώκεο θαη απόςεηο. Ρν LitusGo έρεη αλαπηύμεη κηα 

ηέηνηα ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από νπνηαδήπνηε 

ηνπηθή αξρή θαη είλαη ειεύζεξε γηα ρξήζε.  

 

 Να ππνζηεξηρηνύλ «ειαθξέο» ιύζεηο θαη θαηαζθεπέο γηα 

ηελ παξάθηηα δηάβξωζε: 

 

 Γηα παξάδεηγκα μύιηλεο ή πισηέο απνβάζξεο. Ζ παξαιία κπνξεί 

λα «επηπισζεί» κε ειαθξέο μύιηλεο θαηαζθεπέο, παζαξέιεο 

πνπ βνεζνύλ ηελ πξόζβαζε ζηε ζάιαζζα, πνπ δεκηνπξγνύλ 

ζέζεηο γηα λα μαπιώλνπλ νη ινπόκελνη. Ρα έμνδα 

ειαρηζηνπνηνύληαη ζε ζρέζε κε ην θόζηνο ησλ ζπκβαηηθώλ 

βαξένπ ηύπνπ, «ζθιεξώλ» έξγσλ, θαη νη επηπηώζεηο ζηελ 

παξάθηηα κνξθνινγία είλαη κεδεληθέο. Ζ παξάθηηα αηζζεηηθή, ε 

πνηόηεηα θαη νη ρξήζεηο αλαςπρήο εμππεξεηνύληαη πνιύ 
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θαιύηεξα.  

 

 Δπηινγή “κεδεληθήο επέκβαζεο”. Ζ επηινγή «δελ θάλσ ηίπνηα 

πάλσ ζηελ παξαιία» είλαη κηα επηινγή πνπ κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί από ηηο Ρνπηθέο Αξρέο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηώζεηο. Ζ επηινγή απηή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζεκαίλεη όηη 

επηιέγσ λα κελ πξνρσξήζσ κε «ζθιεξέο» θαηαζθεπέο θαη 

αλαδεηώ ηηο ππαιιαθηηθέο ιύζεηο.  

 

 

  
Φωηνγξαθία 1: Ξισηή απνβάζξα δίπια από ληόθν από ζθπξόδεκα (θσην 

Μ. Η. Ιντδίδνπ). 

 
 Ζ θαηεδάθηζε πθηζηάκελσλ ζθιεξώλ έξγσλ απνηειεί κηα δόθηκε 

ιύζε. Έρεη απνδεηρηεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο όηη κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ξαγδαία βειηίσζε ηεο παξαιίαο αλ θαηεδαθηζηνύλ 

«ζθιεξά» θαη αθαηάιιεια παξάθηηα έξγα, πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα «πλίγνπλ» ηελ αθηή. Ρα ιαλζαζκέλα παξάθηηα 

έξγα επηηείλνπλ πνιιέο θνξέο ηε δηάβξσζε ηεο αθηήο.  
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ΞΟΗΛ     ΚΔΡΑ Before                                     After   

 

 

 
 

  
Φωηνγξαθία 2. Θαηεδάθηζε θάζεησλ πξνβόισλ ζηε Ιεκεζό ηεο Θύπξνπ θαη 

αληίδξαζε ηεο αηθήο (Φσηνγξαθίεο Μ.Η. Ιντδίδνπ). 

 

 

 Λα εληνπηζηεί ε αηηία ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο. Αλ ε αηηία 

κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη, ηόηε είλαη πνιύ πηζαλό 

ζύληνκα λα αλαθηήζεη ε αθηή ηελ ηζνξξνπία ηεο. Έλα 

παξάδεηγκα από ηελ Θύπξν: ζηελ αθηή Mcenzy ζηε Ιάξλαθα 

είραλ θαηαζθεπαζηεί εζηηαηόξηα εληόο ηεο ελεξγνύ δώλεο ηνπ 

θύκαηνο, κε απνηέιεζκα λα δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία ησλ 

ηδεκάησλ θαη λα πξνθιεζεί εληνλόηαηε δηάβξσζε (βιέπε 

θσηνγξαθία 3). Ν Γήκνο ηεο Ιάξλαθαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

αξκόδην ηκήκα ηνπ δεκνζίνπ, νξγάλσζαλ ην 1987 ηελ 

κεηαθίλεζε ησλ εζηηαηνξίσλ ζε γε ηδηνθηεζίαο θξαηηθήο, πεξίπνπ 

100 κέηξα από ηελ αθηνγξακκή, κε ηαπηόρξνλε θαηεδάθηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ εζηηαηνξίσλ. Ζ αθηή ειεπζεξώζεθε από ηηο 

θαηαζθεπέο, ε δηάβξσζε ζηακάηεζε ζε ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα  

θαη ζε 3 ρξόληα επαλήιζε κε θπζηθό ηξόπν κηα θαξδηά ακκνπδηά. 
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Φωηνγξαθία 3. Απνκάθξπλζε εζηηαηνξίσλ από ηελ ελεξγό δώλε ηνπ θύακηνο ζηελ 

πεξηνρή Mcenzy  ζηε Ιάξλαθα- Θύπξνο. (θσηνγξαθίεο Μ. Η. Ιντδίδνπ). 

 

  
 Ξξνώζεζε πινπνίεζεο «πνιιαπιώλ» ιύζεσλ:  

 

 Ξαξάδεηγκα: νη ηερλεηνί ύθαινη: πξόθεηηαη γηα θαηαζθεπέο πνπ 

αθ ελόο κεηώλνπλ ηελ θπκαηηθή δξάζε πνπ θηάλεη ζηελ αθηή 

θαη σο εθ ηνύηνπ παξέρνπλ πξνζηαζία ζε κηα αθηή πνπ 

δηαβξώλεηαη. Ραπηόρξνλα, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κηα 

ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα θαηαδπηηθό ηνπξηζκό, 

θαη ιεηηνπξγνύλ θαη σο βηόηνπνο γηα ηε ζαιάζζηα δσή. Ρέηνηεο 

επηινγέο πξέπεη λα αλαδεηεί ε θάζε ηνπηθή αξρή θαη ε θάζε 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηέηνηεο έμππλεο ιύζεηο λα πινπνηεί.  
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