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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η σύνθετη µορφή των προβληµάτων που απαντώνται στις παράκτιες περιοχές δεν είναι 
δυνατόν να επιλυθούν µεµονωµένα αλλά απαιτείται µια ολοκληρωµένη ευέλικτη στρατηγική 
αντιµετώπισή τους ώστε να επιτευχθεί η οικονοµικά βιώσιµη, κοινωνικά δίκαιη και 
περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση τους. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, γίνεται η µελέτη 
των προβληµάτων της παράκτιας ζώνης της Ν. Αίγινας µε στόχο αρχικά την καταγραφή και 
ανάλυση των προβληµάτων και στη συνέχεια την πρόταση ενός πλαισίου διαχείρισης των 
ακτών µε βάση κριτήρια περιβαλλοντικού σχεδιασµού. 
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ABSTRACT 
 
The complex environmental problems occurred in Greek coastal zones demand an integrated 
and flexible approach in order to obtain a sustainable and simultaneous social and 
environmental acceptable solution. The objective of this paper is to study and analyze the 
problems that occur in the coastal zone of Egina Island one of the most popular island in 
Greece. In this paper, two are the main objectives: a) the analysis of the present situation and b) 
the development of a management plan based on environmental design criteria. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για την βιώσιµη οικονοµική 
ανάπτυξη ιδιαίτερα υποσχόµενων περιοχών όπως είναι παράκτιες και όχι µόνο περιοχές των 
Ελληνικών νησιών. Η βιώσιµη αυτή ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε 
πολιτικές µακροπρόθεσµού περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να 
δίνεται στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µε κύριους άξονες, την 
αποκατάσταση και προστασία του φυσικού τοπίου, τη διατήρηση της καλής ποιότητας των 
οικοσυστηµάτων και της ατµόσφαιρας. Επίσης τη διαχείριση των αναγκών σε φυσικούς πόρους 
όπως είναι το νερό και η ενέργεια καθώς και τη ολοκληρωµένη και περιβαλλοντικά αποδεκτή 
διαχείριση των αποβλήτων (Αραβαντινός, 2007). Κάθε προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη 
απαιτεί ευρύτερη κοινωνική συµµετοχή στις αποφάσεις και στην ανάληψη των ευθυνών. Πιο 
συγκεκριµένα οι στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξης µιας περιοχής είναι: (Lebel and Kane, 
1990) 
• Η αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης, προωθώντας λιγότερο ενεργοβόρες 

επιλογές, 
• Η δηµογραφική σταθεροποίηση µε την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, 
• Η διατήρηση και αναβάθµιση των φυσικών πόρων, 
• Η χρήση τεχνολογίας µε στόχο την ανάπτυξη προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον, 
• Η σύγκλιση των οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων.  
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγινε µια προσπάθεια εντοπισµού των 

σηµαντικότερων προβληµάτων που απαντώνται στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές όλων 
σχεδόν των νησιών στην Ελληνική Επικράτεια. Η περιοχή της Ν. Αίγινας επιλέχθηκε ως 
περιοχή µελέτης λόγω κυρίως της εγγύτητας της µε την ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή της 
πρωτεύουσας µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται ιδιαίτερα έντονα προβλήµατα τόσο στο 
οικιστικό όσο και στο φυσικό παράκτιο περιβάλλον. Η ανάπτυξη ενός σχεδίου βιώσιµης 
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της Αίγινας βασίστηκε κυρίως στην προστασία του χερσαίου 
τοπίου και του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος από φαινόµενα ρύπανσης και διάβρωσης 
καθώς και στην βιώσιµη ανάπτυξη του παράκτιου τουρισµού. 

 
 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 
 

Η Ν. Αίγινα βρίσκεται µόλις 16ν.µ. από τον Πειραιά µε έκταση 85km2 και µήκος 
ακτογραµµής περίπου 57km. ∆ιοικητικά ανήκει στη Νοµαρχία Πειραιά, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει τακτική θαλάσσια σύνδεση η οποία την έχει καταστήσει έναν από τους πιο δηµοφιλείς 
παραθεριστικούς προορισµούς των κατοίκων της πρωτεύουσας. Η φυσιογραφία της Αίγινας 
χαρακτηρίζεται σχετικά ήπια χωρίς ιδιαίτερα επιφανειακά υδάτινα στοιχεία. Αντίθετα το 
µορφολογικό ανάγλυφο της παράκτιας ζώνης είναι ποικίλο µε βραχώδεις και απόκρηµνες 
περιοχές Νότιο - Νοτιοανατολικά και σχετικά ήπιες κλίσεις στην υπόλοιπη παράκτια ζώνη 
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(Σχήµα 1). Το έδαφος είναι κυρίως ηφαιστειακής προέλευσης στο κεντρικό και νότιο τµήµα 
της Νήσου ενώ ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι σε µεγάλα και νεογενή ιζήµατα σε µικρότερα βάθη 
απαντώνται στη βόρεια ακτή της Αίγινας. Αξιόλογη βλάστηση κέδρων και αείφυλλων 
πλατύφυλλων εντοπίζεται στις απόκρηµνες Νοτιοανατολικές περιοχές ενώ µεγάλες περιοχές 
του νησιού καλύπτονται από αγροτικές καλλιέργειες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήµα 1: Ανάγλυφο παράκτιας ζώνης της Ν. Αίγινας µε προβολή της ισοϋψούς καµπύλης των 

50m 
Figure 1: Costal terrain of Egina Island (representative contour line of 50m) 

 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) τα 

οποία διακρίνονται για την αισθητική αξία τους και σε καταφύγια άγριας ζωής και 
χρησιµοποιούνται ως τόποι αναπαραγωγής και διάσωσης σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας. 
Τέτοιες περιοχές απαντώνται σε σηµαντική έκταση στη Νότια περιοχή του νησιού και 
διέπονται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο σε ότι αφορά την ανάπτυξη των 
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περιοχών αυτών (Σχήµα 2). Κατά την τελευταία απογραφή του πληθυσµού (ΕΣΥΕ, 2001) 
καταγράφηκε ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση του µόνιµου πληθυσµού της Αίγινας σε ποσοστό 
14.5% έναντι 7% του εθνικού µέσου όρου µε αποτέλεσµα την αλµατώδη οικιστική ανάπτυξη 
όχι µόνο σε µόνιµες αλλά κυρίως σε παραθεριστικές κατοικίες. Η ανοικοδόµηση β΄ κατοικίας 
έχει αλλοιώσει σηµαντικά τη φυσιογνωµία των οικισµών λόγω της άναρχης ανάπτυξής τους 
κατά µήκος των οδικών αξόνων. Η αυξηµένη τουριστική κίνηση η οποία καταγράφεται τα 
τελευταία χρόνια στο νησί της Αίγινας όχι µόνο λόγω της εγγύτητάς της µε την πρωτεύουσα 
αλλά και λόγω του θρησκευτικού και ιαµατικού τουρισµού είχε ως αποτέλεσµα την 
επιβάρυνση των 3 λιµενικών υποδοµών αλλά και των µικρών γραφικών όρµων επηρεάζοντας 
σηµαντικά την φέρουσα ικανότητα του νησιού και κυρίως των ακτών.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2: Προστατευόµενες περιοχές της Νήσου Αίγινας  
Figure 2: Environmental important areas in Egina Island 
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2.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  
 

Το σχετικά ήπιο ανάγλυφο της παράκτιας ζώνης του νησιού µε εξαίρεση τη 
Νοτιοανατολική πλευρά, συνέβαλλε καθοριστικά στην ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων 
κατά µήκος της ακτογραµµής. Η έλλειψη όµως ενός θεσµοθετηµένου σχεδίου ανάπτυξης της 
παράκτιας ζώνης της Αίγινας είχε ως συνέπεια την υπέρβαση ιδιαίτερα κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες της φέρουσας ικανότητας των ακτών λόγω συνωστισµού, αλλοίωσης της 
ποιότητας των υδάτων και της οικολογικής ισορροπίας στις ακτές.  

Υψηλός είναι επίσης και ο κίνδυνος ρύπανσης των ακτών της Αίγινας λόγω της 
γειτνίασης της µε το λιµάνι του Πειραιά, µε µονάδες διύλισης πετρελαίου καθώς επίσης και 
λόγω της αυξηµένης θαλάσσιας συγκοινωνίας. Τέλος, η ταχύτατη ανάπτυξη κατά µήκος της 
παράκτιας ζώνης έχει επιφέρει σηµαντικές αλλοιώσεις στην ακτογραµµή λόγω της διάβρωσης 
τους. Οι επιπτώσεις της διάβρωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικές τόσο στο φυσικό (κίνδυνος 
ερηµοποίησης, καταστροφή οικοτόπων) όσο και στο ανθρωπογενές (καταστροφή οικισµών, 
ασφάλεια πληθυσµού) περιβάλλον. 
 
2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΑΚΤΩΝ 
 

Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο είναι πλήρες και επαρκές σε ότι αφορά θέµατα προστασίας 
της παράκτιας ζώνης και ιδιαίτερα των ευπαθή περιοχών του αιγιαλού και της παραλίας. 
Ιδιαίτερη µέριµνα γίνεται από το νοµοθέτη σε θέµατα που αφορούν περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και περιοχές όπου ζουν και αναπτύσσονται προστατευόµενα είδη της πανίδας 
και χλωρίδας. Η βασική νοµοθετική ασπίδα σε θέµατα προστασίας του παράκτιου 
περιβάλλοντος η οποία βέβαια συνοδεύεται από µια σειρά εξαιρέσεων, προέρχεται από το Ν. 
1337/1983 σύµφωνα µε τον οποίο σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων και οικισµών προ του 
1923 και σε ζώνη πλάτους 500m από την ακτή δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις. Σε ότι αφορά 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους αιγιαλού και της παραλίας θεσµοθετήθηκε πλήρως µε το Ν. 
2971/2001 σύµφωνα µε τον οποίο ο αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στην κυριότητα του 
∆ηµοσίου το οποίο οφείλει να µεριµνεί για την προστασία τους και την ελεύθερη πρόσβαση 
του κοινού. Παρότι η ισχύουσα νοµοθεσία χαρακτηρίζεται επαρκής, πληµµελής είναι η 
εφαρµογή της από τα όργανα της πολιτείας.  
 
 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 

Στα πλαίσια ανάπτυξης ενός διαχειριστικού σχεδίου για τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό 
και την µελλοντική αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης της Αίγινας µε κύριο στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος, έγινε η αξιολόγηση τριών εναλλακτικών σεναρίων:  
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1ο Σχέδιο: ∆ίνεται προτεραιότητα στην προστασία των ακτών και της παράκτιας θαλάσσιας 
ζώνης από τον κίνδυνο ρύπανσης του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος λόγω της αύξησης 
του πληθυσµού στις περιοχές αυτές ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο.  
2ο Σχέδιο: Η βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στην 
παράκτια ζώνη και η εφαρµογή µέτρων για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση 
αποτελούν προτεραιότητες της συγκεκριµένης εναλλακτικής.  
 
3ο Σχέδιο - Μηδενική Λύση: ∆εν γίνεται καµία παρέµβαση στην υφιστάµενη κατάσταση του 
παράκτιου συστήµατος και αποτιµώνται µόνο οι επιπτώσεις σε βάθος χρόνου.  
 

Η αξιολόγηση των τριών εναλλακτικών σχεδίων έγινε µε βάση το βαθµό ικανοποίησης 
των ακόλουθων περιβαλλοντικών και οικονοµικών κριτηρίων κάθε εναλλακτικού σχεδίου. 

i) Προστασία των ακτών, της παράκτιας χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης από τον κίνδυνο 
ρύπανσης, 

ii) Βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη των παραλίων, του παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισµού, 

iii) Προστασία των ακτών από φαινόµενα διάβρωσης, 
iv) Προστασία του φυσικού τοπίου των ακτών. 
 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδίων έγινε 

ποιοτικά και όχι µε τη χρήση µετρητικών δεικτών. Στον Πίνακα 1 αναγράφεται ο βαθµός 
ικανοποίησης κάθε κριτηρίου σε σχέση µε το προτεινόµενο εναλλακτικό σχέδιο. Το 
εναλλακτικό σχέδιο που ικανοποιεί πλήρως, αρκετά, µέτρια, λίγο ή καθόλου ένα κριτήριο 
βαθµολογείται αντίστοιχα µε 4, 3, 2, 1, και 0. 
 

Πίνακας 1: Αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης 
Table 1: Evaluation of alternative management design scenarios 

                      Εναλλακτικό Σχέδιο 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης 

1ο 2ο 3ο 

 
Προστασία ακτών από ρύπανση 

3 0 0 

 
Βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη 
ακτών 

1 4 0 

 
Προστασία ακτών από διάβρωση 

0 3 0 

 
Προστασία φυσικού τοπίου 

1 2 0 

 5 9 0 
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Η ποιοτική αξιολόγηση των προτεινόµενων σχεδίων και η τελική επιλογή µεταξύ των 

εναλλακτικών βασίστηκε σε ένα διαδικαστικό πλαίσιο εµπειρικών κανόνων από τους αναλυτές. 
Η διαδικασία ανάλυσης αποφάσεων που ακολουθήθηκε έδειξε ότι το 1ο σχέδιο είναι µια 
σχετικά απλή και άµεσα εφαρµόσιµη λύση η οποία όµως δεν λαµβάνει µέτρα προστασίας των 
ακτών από τη διάβρωση ενώ είναι αρκετά περιορισµένα τα µέτρα προστασίας του φυσικού 
τοπίου των ακτών καθώς και τα µέτρα για τη βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού. Το 3ο σχέδιο 
αποτελεί τη λεγόµενη µηδενική λύση σύµφωνα µε την οποία δεν προβλέπεται να γίνει καµία 
παρέµβαση στο παράκτιο σύστηµα. Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν την υπάρχουσα κατάσταση 
και τις τάσεις ανάπτυξης είναι πολύ πιθανόν να παρουσιαστούν προβλήµατα ρύπανσης στο 
χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον λόγω της αύξησης του πληθυσµού. Επίσης, η απουσία κάθε 
συντονισµένης ενέργειας µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού στις παράκτιες 
περιοχές θα συµβάλλει σηµαντικά στην περαιτέρω αύξηση του ήδη υψηλού (13%) ποσοστού 
ανεργίας. Το 2ο εναλλακτικό σχέδιο προβλέπει παρεµβάσεις που ικανοποιούν σε σηµαντικό 
βαθµό τα κριτήρια της βιώσιµης ανάπτυξης των ακτών, την προστασία από τη διάβρωση και τη 
προστασία του φυσικού τοπίου όχι όµως και τα προβλήµατα της ρύπανσης. Κρίνεται ως 
εναλλακτική αρκετά πιο δαπανηρή και όχι άµεσα υλοποιήσιµη. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 
επισηµανθεί ότι ένα ολοκληρωµένο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και 
µέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών.    
 
 
4. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των τριών εναλλακτικών 
σχεδίων είναι φανερό πως το 2ο σχέδιο καταφέρνει να ικανοποιήσει σε µεγαλύτερο βαθµό τα 
κριτήρια που είχαν τεθεί κατά το αρχικό στάδιο της µελέτης. Προτείνονται συγκεκριµένα 
µέτρα για την υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου βάση των κριτηρίων που έχουν τεθεί. 
 
Βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη των ακτών 

1. Η θεσµοθέτηση ενός αυστηρού πλαισίου εκµετάλλευσης των ακτών µε τη δηµιουργία 
τουριστικών υποδοµών  

2. Σχεδιασµός δηµιουργίας εγκαταστάσεων ελλιµενισµού µικρών σκαφών όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο µε τις κατάλληλες υποδοµές. 

3. Σχέδιο διαχείρισης της φέρουσας ικανότητας των παραλίων µε στόχο την µείωση 
φαινοµένων συνωστισµού. 

Προστασία από τη διάβρωση 
1. ∆ηµιουργία τεχνικών έργων για την προστασία της ακτής: υψηλής διαπερατότητας 

κυµατοθραύστες παράλληλους προς την ακτή, τοίχοι αντιστήριξης-αναχώµατα, 
πρόβολοι κάτω από την στάθµη της θάλασσας   

2. Εφαρµογή ήπιων τεχνικών παρεµβάσεων όπως η τεχνική επιχωµάτωση των ακτών µε 
άµµο όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο  (Ξειδάκης κ.α 2005) 
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Προστασία φυσικού τοπίου 
1. Προστασία και διατήρηση της παράκτιας βλάστησης  
2. Αποτροπή κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. δηµιουργία παραλιακού δρόµου) 

που µπορεί να επηρεάσει την αισθητική ισορροπία του τοπίου 
 
Είναι λοιπόν απαραίτητη η θεσµοθέτηση µέτρων προστασίας των παράκτιων ζωνών µε 
ταυτόχρονη ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων τους..  

 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την 
οικονοµική ανάπτυξη χωρών όπως η Ελλάδα όπου διαθέτουν ένα εκτεταµένο νησιωτικό 
σύµπλεγµα και µια από τις µεγαλύτερες ακτογραµµές παγκοσµίως. Η ρύπανση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος µε άµεσες συνέπειες στο επίπεδο των ενδιαιτηµάτων και η διάβρωση των ακτών 
αποτέλεσµα φυσικών διεργασιών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αποτελούν τα 
σοβαρότερα ίσως προβλήµατα των παράκτιων περιοχών. Σε συνδυασµό µε τον διαρκή 
περιορισµό των φυσικών πόρων των παράκτιων περιοχών επηρεάζουν καθοριστικά την 
περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών αυτών λόγω των αντικρουόµενων χρήσεων που έχουν ήδη 
αναπτυχθεί εκεί. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε µια προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών 
σχεδίων διαχείρισης της ιδιαίτερα ευαίσθητης περιβαλλοντικά παράκτιας ζώνης της Ν. Αίγινας. 
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης απέδειξαν πως σήµερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη 
φορά, είναι επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλιών από το κράτος οι οποίες θα επιτρέπουν τη 
λογική χρήση και ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων τους και ταυτόχρονη προστασία του παράκτιου 
συστήµατος από µη αναστρέψιµες µεταβολές για το φυσικό περιβάλλον.  
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