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Ξεξίιεςε
Πηδκ πανμφζα ενβαζία βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα βζα ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ιίαξ εκδεπυιεκδξ ακυδμο ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ
πανάηηζαξ γχκδξ ηδξ Α-ΒΑ Αηηζηήξ ιε ηδκ πνήζδ εκυξ δείηηδ ηνςηυηδηαξ, μ μπμίμξ
πενζθαιαάκεζ ηυζμ βεςθμβζηέξ (πανάηηζα βεςιμνθμθμβζηά, ζζημνζηέξ ιεηααμθέξ ηδξ
αηημβναιιήξ, ηθίζεζξ ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ) υζμ ηαζ πανάηηζεξ ςηεακμβναθζηέξ ιεηααθδηέξ
(ζδιακηζηυ φρμξ ηφιαημξ, ημ εφνμξ ηδξ παθίννμζαξ ηαζ δ ζπεηζηή άκμδμξ ηδξ εαθάζζζαξ
ζηάειδξ ζημ πνυζθαημ βεςθμβζηυ πανεθευκ). Κε αάζδ ηζξ ηζιέξ ημο δείηηδ ηνςηυηδηαξ, πμο
οπμθμβίγεηαζ ςξ δ ηεηναβςκζηή νίγα ημο βεςιεηνζημφ ιέζμο υνμο ηςκ πνμακαθενμιέκςκ
ιεηααθδηχκ πνμηφπηεζ υηζ μζ αηηέξ ηδξ ΒΑ Αηηζηήξ ηαζ δ πενζμπή απυ Λέα Κάηνδ ιέπνζ ημ
Ιαφνζμ ειθακίγμοκ ιέζδ ηνςηυηδηα ζε υηζ αθμνά ηδκ άκμδμ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ ζε
ζπέζδ πάκηα ιε ηζξ οπυθμζπεξ Α αηηέξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθή ηοιαηζηήξ εκένβεζαξ
ηαζ απυημιςκ πανάηηζςκ ηθίζεςκ (έθθεζρδ παναθζαηχκ γςκχκ). Ρέθμξ μ υνιμξ ημο Καναεχκα
ειθακίγεζ ηδκ ορδθυηενδ ηνςηυηδηα ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιζα αιιχδδ παναθζαηή γχκδ ιε
ιζηνέξ ηθίζεζξ ηαζ ιέζδξ ηοιαηζηήξ εκένβεζαξ.

AN ASSESSMENT OF THE VULNERABILITY OF THE E AND NE COASTAL
ZONE OF ATTIKA WITH RESPECT TO A POTENTIAL SEA LEVEL RISE.
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Abstract
The present investigation attempts to quantify the consequences of a potential sea-level
rise in the E and NE coastal zone of Attica (Greece), with the use of an index of vulnerability
that includes geological (coastal geomorphology, historical changes of coastline‘s position,
coastal slopes) and oceanographic (wave height, run up and tidal range) variables. On the
basis of the vulnerability index (CVI), which has been calculated as the square root of the
mean value of the variables involved, the coast of the NE Attika and the coastal area of the
E coast from Nea Makri to Laurio are characterised by moderate values of CVI in relation to
the remaining coastal zone of E Attika, with the latter to undergo moderate wave energy
and present high slopes. Finally, the Marathonas Bay has the highest CVI value due to its
low coastal slopes and moderate wave activity.

Ιέμεηο θιεηδηά: Γείηηδξ ηνςηυηδηαξ, άκμδμξ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ, Α-ΒΑ αηηέξ Αηηζηήξ.
Key words: vulnerability index, sea-level rise, E-NE Attika coast.
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1. Δηζαγσγή
O δείηηδξ ηνςηυηδηαξ ηςκ πανάηηζςκ πενζμπχκ (CVI) πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα
πμζμηζημπμίδζεζ ηζξ επζπηχζεζξ ιζαξ επζηείιεκδξ ακυδμο ηδξ εαθάζζζαξ ζηάειδξ ηαηά ιήημξ
ηςκ αηηχκ ηςκ ΖΞΑ (Gornitz et. al, 1994, Thieler and Hammar-Klose, 1999 ηαζ HammarKlose and Thieler, 2001). Πημκ οπμθμβζζιυ ημο δείηηδ ηνςηυηδηαξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ
βεςιμνθμθμβζημί ηαζ ςηεακμβναθζημί πανάιεηνμζ ηδξ οπυ ιεθέηδ πανάηηζαξ γχκδξ, υπςξ
είκαζ δ πανάηηζα θζεμθμβία ηαζ μζ πανάηηζεξ ηθίζεζξ, μζ μνζγυκηζεξ αθθαβέξ ηδξ εέζδξ ηδξ
αηημβναιιήξ, μ νοειυξ ηδξ ζπεηζηήξ ακυδμο ηδξ ζηάειδξ ηδξ εαθάζζζαξ, ημ εφνμξ ηδξ
παθίννμζαξ ηαζ ημ ιέζμ ζδιακηζηυ φρμξ ηςκ πνμζενπυιεκςκ ηοιάηςκ.
Αοηή δ πνμζέββζζδ ζοκδοάγεζ ηδκ εοαζζεδζία ημο πανάηηζμο ζοζηήιαημξ ζηδκ αθθαβή ιε
ηδ θοζζηή δοκαηυηδηά ηδξ κα πνμζανιμζηεί ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ
ηαζ πανάβμοκ έκακ πμζμηζηυ ιέηνμ ηδξ θοζζηήξ ‗εοπάεεζαξ‘ αηηχκ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ
ακυδμο ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ. Ρέθμξ, μ δείηηδξ ηνςηυηδηαξ πανέπεζ ιζα ακηζηεζιεκζηή
ηεπκζηή ηυζμ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ υζμ ηαζ βζα έκα ιαηνμπνυεεζιμ πνμβναιιαηζζιυ βζα ηδ
δζαπείνζζδ ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ.
Πηδκ ενβαζία αοηή δζενεοκάηαζ δ ηνςηυηδηα ηςκ ακαημθζηχκ ηαζ αμνεζμακαημθζηχκ αηηχκ
ηδξ Αηηζηήξ ηαζ εζδζηυηενα δ πενζμπή πμο εηηείκεηαζ απυ ημ Ιαφνζμ ιέπνζ ημκ Υνςπυ (ζπήια 1).
Γεςθμβζηά, δ πενζμπή ιεθέηδξ εκηάζζεηαζ ζηδκ εονφηενδ ιεηαθπζηή δπεζνςηζηή θεηάκδ
ηδξ Αηηζηήξ-Βμζςηίαξ–Δφαμζαξ ηδξ μπμίαξ δ δδιζμονβία μθείθεηαζ ζηδ δνάζδ κεμηεηημκζηχκ
νδβιάηςκ πμο έδναζακ απυ ημ Κεζυηαζκμ έςξ ζήιενα. Νζ ιεηαθπζημί ζπδιαηζζιμί έπμοκ ηδ
αάζδ ημοξ ζημ Κεζυηαζκμ ηαζ ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ δζάθμνα ζγήιαηα πενζαίαξ ηαζ θζικαίαξ
θάζδξ, ηα μπμία ηαζ ζοκακηάιε ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο ζδιενζκμφ κυηζμο Δοαμσημφ
ηυθπμο (Ξαπακζημθάμο et al., 1988).

Πρήκα 1. Ξεξηνρή κειέηεο
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Ρμ αυνεζμ ηιήια ηδξ οπυ ιεθέηδ πανάηηζαξ γχκδξ ανέπεηαζ απυ ημκ Λυηζμ Δοαμσηυ Θυθπμ,
μ μπμίμξ απμηεθεί ιζα ιζηνή επζιήηδ εαθάζζζα θεηάκδ ιε βεκζηή δζεφεοκζδ ΓΒΓ – ΑΛΑ,
πνμζηαηεοιέκδ βεκζηά απυ έκημκμ ηοιαηζζιυ, εκχ ημ κυηζμ ηιήια ηδξ ακήηεζ ζηδ κυηζα
ακμζπηή θεηάκδ ημο Θυθπμο ηςκ Ξεηαθζχκ ιε βεκζηή δζεφεοκζδ ΒΓ–ΛΑ ηαζ δ μπμία είκαζ
εηηεεεζιέκδ ζε έκημκμ ηοιαηζζιυ ΛΑ δζεοεφκζεςκ.
Ζ αηημβναιιή είκαζ ζπεηζηά πμθοζπζδήξ πενζθαιαάκμκηαξ ιεβάθμ ανζειυ ιζηνχκ υνιςκ
υπμο ακαπηφζζμκηαζ εβηζαςηζζιέκεξ παναθζαηέξ γχκεξ, απυηνδικεξ αηηέξ αθθά δεθηασηέξ
αηημβναιιέξ υπςξ είκαζ ημο Καναεχκα (Σάναδνμξ πμηαιυξ) ή ζηδ πενζμπή ημο Υνςπμφ
(Αζςπυξ πμηαιυξ) εκχ οπάνπμοκ ηαζ άθθα οδαημνεφιαηα ιε ζδιακηζηυηενμ Οέια ηδξ
Οαθήκαξ (Maroukian et al., 2003).
Ζ απμοζία ιεβάθςκ πμηαιχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ πενζμνζζιέκδ ζηενεμπανμπή
πνάβια πμο ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ακενχπζκδ πανέιααζδ ηζξ ηεθεοηαίεξ ηονίςξ δεηαεηίεξ
(δζεοεεηήζεζξ ημζηχκ, απμλδνάκζεζξ εθχκ, μζημδμιήζεζξ) έπμοκ ήδδ πνμηαθέζεζ οπμπχνδζδ
ηδξ αηημβναιιήξ, ηαζ δ μπμία ακαιέκεηαζ κα εκηαεεί ηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ εάκ επαθδεεοηεί
δ πνυβκςζδ βζα ημ 2100 ηδξ Γζεεκμφξ Ξαβηυζιζαξ Γζαηοαενκδηζηήξ Δπζηνμπήξ βζα ηδ
Ξαβηυζιζα Θθζιαηζηή αθθαβή (IPCC) πμο πνμαθέπεζ ιζα ιέζδ ηζιή ακυδμο ηδξ εαθάζζζαξ
ζηάειδξ ίζδ ιε 32 εηαημζηά.

2. Γεδνκέλα θαη κεζνδνινγία
Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ηνςηυηδηαξ ηςκ αηηχκ ηδξ Α ηαζ ΒΑ Αηηζηήξ ζηδ πενίπηςζδ ηδξ
ακυδμο ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ πνδζζιμπμζήζαιε ημκ δείηηδ ηνςηυηδηαξ βζα πανάηηζεξ
πενζμπέξ (CVI: coastal vulnerability index) ηςκ Hammar-Klose and Thieler (2001) μζ μπμίμζ
ηνμπμπμίδζακ αοηυκ πμο ανπζηά δζαιυνθςζακ ηαζ εθήνιμζακ ζηζξ ΖΞΑ μζ Gornitz et al.,
(1994) ηαζ Thieler and Hammar-Klose (1999). Ζ ιέεμδμξ αοηή πμζμηζημπμζεί ηζξ ζδιακηζηέξ
βεςθμβζηέξ ηαζ ςηεακμβναθζηέξ ιεηααθδηέξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ πανάηηζαξ
γχκδξ, βζα κα ηαηαθήλεζ ζε ιζα ηθίιαηα ηνςηυηδηαξ (παιδθή έςξ πμθφ ορδθή) ζε ζπέζδ ιε
ιία θοζζηή αθθαβή ημο πανάηηζμο ζοζηήιαημξ, υπςξ είκαζ δ άκμδμξ ηδξ ζηάειδξ ηδξ
εάθαζζαξ. Ν δείηηδξ ηνςηυηδηαξ ηαεμνίγεηαζ απυ έλζ ιεηααθδηέξ πμο επδνεάγμοκ έκημκα ηδκ
πανάηηζα ελέθζλδ: 1) δ βεςιμνθμθμβία ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ, 2) μζ ζζημνζηέξ ιεηααμθέξ ηδξ
αηημβναιιήξ, 3) δ ηθίζδ ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ 4) ημ εφνμξ ηδξ παθίννμζαξ, 5) ημ ζδιακηζηυ
φρμξ ηφιαημξ ηαζ 6) δ ζπεηζηή άκμδμξ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ. Αημθμφεςξ, δ ηάεε
ιεηααθδηή ααειμκμιείηαζ απυ 1 έςξ ημ 5 (Ξίκαηαξ 1) ηαζ εζζένπεηαζ ζημκ ηφπμ ηςκ HammarKlose and Thieler (2001) (ηεηναβςκζηή νίγα ημο βεςιεηνζημφ ιέζμο υνμο ηςκ ιεηααθδηχκ).

CVI 

a *b*c *d *e* f
6

(1)

υπμο, a: δ ιεηααθδηή βζα ηδ βεςιμνθμθμβία, b: ημ πμζμζηυ δζάανςζδξ - πνμζαφλδζδξ,
c: δ πανάηηζα ηθίζδ, d: δ ζπεηζηή άκμδμξ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ, e: ημ ζδιακηζηυ φρμξ
ηφιαημξ ηαζ f: δ παθίννμζα. Ρα υνζα ηάεε ηθάζδξ ηνςηυηδηαξ είκαζ πμθφ παιδθή (<0,4),
παιδθή (0,4–3,3), ιέζδ (3,3–11), ορδθή (11–26) ηαζ πμθφ ορδθή (>26).
Γκςνίγμκηαξ υιςξ υηζ δ πενζμπή ιεθέηδξ είκαζ ιζηνμπαθζννμζαηή (εφνμξ πενί ηα 10cm), μ
δείηηδξ ηνςηυηδηαξ ηνμπμπμζήεδηε χζηε κα πενζθαιαάκεζ 5 ιεηααθδηέξ (ελαζνμοιέκδξ
δδθαδή ηδξ ιεηααθδηήξ (f) πμο αθμνά ζηδ παθίννμζα:

CVI 

a *b*c *d *e
5

(2)

Ιυβς υιςξ ηδξ αθαίνεζδξ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ παθίννμζαξ, ηα υνζα επζηζκδοκυηδηαξ
αθθάγμοκ ηαζ βίκμκηαζ πμθφ παιδθή (<0,45), παιδθή (0,45-3), ιέζδ (3–7), ορδθή (7-26)
ηαζ πμθφ ορδθή (>14).
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Ξίλαθαο 1. Ραμηλφκεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο ηξσηφηεηαο κε βάζε ηνλ Pentelton et al, (2004).
Κεηαβιεηέο

Ξνιύ ρακειή 1

Γεςιμνθμθμβία

Βναπχδδξ αηηέξ,
ορδθμί βηνεικμί

Σακειή 2
Κέζμο
φρμοξ,
βηνεικμί

Κέζε 3
Σαιδθμί
ηνδικμί,
αθθμοαζαηέξ
πεδζάδεξ

ςειή 4
Αηηέξ ιε
ηνμηάθέξ,
Ιζικμεάθαζζεξ.

Ξνιύ πςειή 5
Λδζζςηζηά
θνάβιαηα,
αιιχδδξ αηηέξ,
δέθηα

Κεηααμθή
Αηημβναιιήξ

>2,0

1,0 – 2,0

-1,0 – 1,0

-2,0 – 1.0

<-2.0

>1,20

1,2 – 0,9

0,9 – 0,6

0,6 – 0,3

<0,3

<1,8

1,8 – 2,5

2,5 – 3,0

3,0 – 3,4

>3,4

<0,55

0,55 – 0,85

0,85 – 1,05

1,05 – 1,25

>1,25

>6,0

4,0 – 6,0

2,0 – 4,0

1,0 – 2,0

<1,0

(m/yr)
Ξανάηηζα ηθίζδ
(%)
Ππεηζηή ιεηααμθή
ηδξ εαθάζζζαξ
ζηάειδξ (mm/yr)
Όρμξ ηφιαημξ (m)
Δφνμξ παθίννμζαξ
(m)

Γζα κα ηαεμνζζημφκ ηα βεςιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ (ηθίζεζξ,
οθζηυ παναθζαηήξ γχκδξ, ακενχπζκεξ ηαηαζηεοέξ ηαζ πανειαάζεζξ) έβζκε βεςιμνθμθμβζηή
πανημβνάθδζδ ηαηά ιήημξ ηδξ αηημβναιιήξ ηαζ ηαηαζηεοάζηδηε έκαξ πανάηηζμξ
βεςιμνθμθμβζηυξ πάνηδξ.
Ρμ ιήημξ ακάπηολδξ ημο ηοιαηζζιμφ ηαηά ιήημξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ οπμθμβίζηδηε ιε
αάζδ ηδξ πνμβκςζηζηέξ ελζζχζεζξ ηαηά CERC (1984) πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ακειμθμβζηά
ζημζπεία ημο «Άηθακηα ακέιμο ηαζ ηοιάηςκ ηδξ Κεζμβείμο» ηςκ Αεακαζμφθδ ηαζ Πηανζμοθή
(1992). Πδιεζχκεηαζ δε υηζ οπμθμβίζηδηε μ ζηαειζηυξ ιέζμξ ημο φρμοξ ηφιαημξ πμο δέπεηαζ
δ πενζμπή, ςξ μ πθέμκ ακηζπνμζςπεοηζηυξ ηαεχξ ζημκ οπμθμβζζιυ ημο ειπενζέπεηαζ ηαζ δ
εηήζζα ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηςκ ηοιαηζζιχκ βζα ηζξ δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ ημο ακέιμο.
Ρα ζημζπεία παθίννμζαξ ηαζ ακυδμο ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ
ιεηνήζεζξ ηςκ παθζννμζμβνάθςκ ηδξ δνμβναθζηήξ οπδνεζίαξ ημο ΞΛ βζα ημοξ θζιέκεξ
Σαθηίδαξ ηαζ Πφνμο (Πημζπεία Ξαθίννμζαξ Δθθδκζηχκ Ιζιέκςκ, 2005). Πηζξ ιεηνήζεζξ
πενζθαιαάκεηαζ ημ εφνμξ ηδξ παθίννμζαξ βζα ηάεε θζιέκα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ
παναηδνήζεςκ. Γζα ημ νοειυ ηδξ ακυδμο ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ βζα ηδκ παθίννμζα
πνδζζιμπμζήεδηακ ηα ζημζπεία απυ ηδκ ενβαζία ηςκ Tsimplis and Blackman (1996).
Νζ ιδ ανζειδηζηέξ ιεηααθδηέξ, υπςξ δ βεςιμνθμθμβία, ηαλζκμιείηαζ πμζμηζηά ζφιθςκα ιε
ηδ ζπεηζηή ακηίζηαζδ ζηδ δζάανςζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πανάηηζμο ζπδιαηζζιμφ. Νζ αηηέξ ιε
νοειυ ιεηααμθήξ ιεηαλφ -1,0 ηαζ +1,0 m/yr αλζμθμβμφκηαζ ςξ ιέζδξ ηνςηυηδηαξ, εκχ μζ
ιζηνυηενμζ ηαζ ορδθυηενμζ νοειμί μπζζεμπχνδζδξ ή πνμέθαζδξ ηαλζκμιμφκηαζ ακαθυβςξ ςξ
ορδθυηενδξ ή παιδθυηενδξ ηνςηυηδηαξ. Γζα ηδκ πανάηηζα ηθίζδ μζ ηθάζεζξ ηοιαίκμκηαζ απυ
πμθφ ορδθή ηνςηυηδηα βζα ηθίζεζξ <0,3% έςξ πμθφ παιδθή βζα ηθίζεζξ >1,2%. Ρμ πμζμζηυ
ζπεηζηήξ ακυδμο ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζάξ, ιε αάζδ ημ ζφβπνμκμ πμζμζηυ ηδξ εοζηαηζηήξ
ακυδμο υπςξ έπμοκ δείλεζ πνυζθαηεξ ιεθέηεξ βζα ημκ Δθθδκζηυ πχνμ (Lambeck, 1996, GakiPapanastasiou et al., 1997, Fouache et al., 2005, Vouvalidis et al., 2005,) οπμθμβίγεηαζ
πενίπμο ζε 1 mm/yr ηαζ αλζμθμβείηαζ ςξ πανάβςκ πμθφ παιδθήξ ηνςηυηδηαξ εκχ ακαθένεηαζ
ηυζμ ζηδκ εοζηαηζηή υζμ ηαζ ζηδ ηεηημκζηή ιεηααμθή ηδξ εαθάζζζαξ ζηάειδξ. Ρέθμξ, μζ
ηθάζεζξ βζα ημ ζδιακηζηυ φρμξ ηφιαημξ δζαιμνθχκμκηαζ απυ πμθφ παιδθυ (<0,55m) έςξ
πμθφ ορδθυ (>1,25m).
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3. Αλάιπζε - Απνηειέζκαηα
Κε αάζδ ηα βεςιμνθμθμβζηά, βεςβναθζηά ηαζ ςηεακμβναθζηά ζημζπεία ηδξ πενζμπήξ
ιεθέηδξ, αοηή δζαπςνίζηδηε ζε 5 οπμ-πενζμπέξ (ζπήια 2), ηςκ μπμίςκ δ ααειμκυιδζδ ηςκ
επζιένμοξ ιεηααθδηχκ πμο δζαιμνθχκμοκ ημκ δείηηδ ηνςηυηδηαξ δίκμκηαζ ζημκ πίκαηα 2.
Έηζζ, δ πνχηδ πενζμπή πενζθαιαάκεζ ηδκ αυνεζα Αηηζηή απυ Πηάθα Υνςπμφ έςξ ηδκ παναθία
ηςκ Αβ. Απμζηυθςκ, ημ δεφηενμ ηιήια απυ ηδκ παναθία ηςκ Αβ. Απμζηυθςκ έςξ ημ Αην.
Καναεχκα, ημ ηνίημ απυ ημ αηνςηήνζμ Καναεχκα έςξ ηδ Λέα Κάηνδ πενζθαιαάκμκηαξ ημ
ηυθπμ ημο Καναεχκα, ημ ηέηανημ απυ ηδ Λέα Κάηνδ έςξ ημκ υνιμ Κανημπμφθμο ηαζ ημ
ηεθεοηαίμ (πέιπημ) ηιήια απυ ημκ υνιμ Κανημπμφθμο έςξ ημ Ιαφνζμ.

Πρήκα 2. Γξαθηθή απεηθφληζε ησλ θιάζεσλ ηεο ηξσηφηεηαο γηα θάζε κεηαβιεηή
θαη γηα ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε ηξσηφηεηαο.
Γζα ηδκ ιεηααθδηή πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηνςηυηδηα θυβς ηδξ ηθίζδξ ηδξ πανάηηζαξ γχκδξ
οπμθμβίζηδηε υηζ ζημ ηιήια Β πμο είκαζ δ ιζηνυηενδ 7,9% ζε ζπέζδ ιε ημ ζφκμθμ ηδξ
πενζμπήξ ιεθέηδξ αλζμθμβείηαζ ςξ ιεηααθδηή ιέζδξ ηνςηυηδηαξ (δείηηδξ 3). Γζα ηα ηιήιαηα
Α, Γ ηαζ Δ μζ ηθίζεζξ οπμθμβίζηδηακ 3,6%, 4,4% ηαζ 5,4%, ακηίζημζπα ηαζ αλζμθμβμφκηαζ ςξ
ορδθήξ ηνςηυηδηαξ, ιε δείηηδ 4. Ρμ ηιήια Γ, υπμο έπμοιε ηζξ ιζηνυηενεξ ηθίζεζξ (2,8%),
αλζμθμβείηαζ ςξ πμθφ ορδθήξ ηνςηυηδηαξ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ηνςηυηδηαξ ιε
ηζιή 5. Αοηυ είκαζ ηαζ ακαιεκυιεκμ ηαεχξ ημ ηιήια αοηυ πενζθαιαάκεζ ηδ πενζμπή ηδξ
παναθίαξ ημο Καναεχκα.
Ρμ ζδιακηζηυ φρμξ ηφιαημξ βζα ηάεε πενζμπή πμο οπμθμβίζεδηε ιε αάζδ ημ ζηαειζηυ
ιέζμ βζα ημ φρμξ ηφιαημξ πνμηφπηεζ υηζ βζα ηα ηιήιαηα Α ηαζ Β ημ ζδιακηζηυ φρμξ ηφιαημξ
πνμζδζμνίζεδηε ζε 0,6m, 0,7m, ακηίζημζπα ηαζ αλζμθμβήεδηε ςξ παιδθήξ ηνςηυηδηαξ
ιεηααθδηή, ιε ηζιή 2. Γζα ηα ηιήιαηα Γ ηαζ Γ μζ ηζιέξ βζα ημ φρμξ ηφιαηυξ πνμζδζμνίζηδηακ
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ζε 0,8m ηαζ 0,7m ακηίζημζπα πμο ηαηαηάζζεζ ηδ ιεηααθδηή αοηή ςξ ιέζδξ ηνςηυηδηαξ ιε
δείηηδ 3. Ρέθμξ, ζημ ηιήια Δ, ημ ζδιακηζηυ φρμξ ηφιαημξ ζοιιεηέπεζ ζημκ οπμθμβζζιυ ηδξ
ηνςηυηδηαξ ιε δείηηδ 4, ηαεχξ ημ ζδιακηζηυ φρμξ ηφιαημξ υκηαξ 1,0m, είκαζ ημ ιεβαθφηενμ
βζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ.
Γζα ηδκ ιεηααθδηή πμο ακαθένεηαζ ζηδκ δζάανςζδ ή πνμέθαζδ ηδξ αηημβναιιήξ, θυβς
έθθεζρδξ ζημζπεζχκ πμο κα ζηδνίγμκηαζ ζε ανζειδηζηά δεδμιέκα, δ ηαλζκυιδζδ βζα ηάεε
ηιήια έβζκε ιε αάζδ ιαηνμζημπζηέξ παναηδνήζεζξ ηςκ πανάηηζςκ βεςιμνθμθμβζηχκ
παναηηδνζζηζηχκ, υπςξ είκαζ δ ηαηαζηνμθή πανάηηζςκ ακενχπζκςκ ηαηαζηεοχκ, δ πανμοζία
αηηυθζεςκ η.ά. Κε αάζδ ηζξ παναηδνήζεζξ αοηέξ, ηδκ ιζηνυηενδ μπζζεμπχνδζδ ειθακίγεζ ημ
ηιήια Β, ηα ηιήιαηα Α, Γ ηαζ Δ ειθακίγμοκ ιία ιέζδ ηνςηυηδηα εκχ ημ ιεβαθφηενδ
ηνςηυηδηα ειθακίγεζ ημ ηιήια Γ.
Ξίλαθαο 2.Νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ηξσηφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο
Κεηαβιεηέο

Ξεξηνρή

A

B

Γ

Γ

Δ

21,05

31,7

15,5

23,95

58,74

3,6

7,9

2,8

4,4

5,4

4

3

5

4

4

ρδθή

Κέζδ

Ξμθφ
ρδθή

ρδθή

ρδθή

0,6

0,7

0,7

0,7

1,0

2

2

3

3

4

Σαιδθή

Σαιδθή

Κέζδ

Κέζδ

ρδθή

0,5

0,1

1

0,5

0,5

3

2

4

3

3

Σαξαθηεξηζκόο

Κέζδ

Σαιδθή

ρδθή

Κέζδ

Κέζδ

Ρηκή

0,12

0,12

0,7

0,7

0,7

1

1

1

1

1

Ξμθφ
Σαιδθή

Ξμθφ
Σαιδθή

Ξμθφ
Σαιδθή

Ξμθφ
Σαιδθή

Ξμθφ
Σαιδθή

Ρύπνο Αθηήο

Αηηή ιε
ηνμηάθεξ

Σαιδθμί
ηνδικμί

Αιιχδδξ
αηηή

Σαιδθμί
ηνδικμί

Σαιδθμί
ηνδικμί

Ραμηλόκεζε

4

2

5

3

3

ρδθή

Σαιδθή

Ξμθφ
ρδθή

Κέζδ

Κέζδ

4,4

2,2

7,8

4,7

5,4

2

1

3

2

2

Κέζδ

Σαιδθή

ρδθή

Κέζδ

Κέζδ

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

303

Κήθνο (km)
Ρηκή
Ραμηλόκεζε

Θιίζε (%)

Σαξαθηεξηζκόο
Ρηκή
Ύςνο θύκαηνο
(m)

Ραμηλόκεζε
Σαξαθηεξηζκόο
Ρηκή

Γηάβξσζε /
Ξξνέιαζε (m)

Άλνδνο ηεο
ζαιάζζηαο
ζηαζκεο
(mm/year)

Ραμηλόκεζε

Ραμηλόκεζε
Σαξαθηεξηζκόο

Γεσκνξθνινγία

Σαξαθηεξηζκόο
Ρηκή
CVI

Ραμηλόκεζε
Σαξαθηεξηζκόο
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Απυ ημκ οπμθμβζζιυ ημο δείηηδ ηνςηυηδηαξ (CVI) πνμηφπηεζ υηζ μζ πενζμπέξ A, (αηηέξ ΒΑ
Αηηζηήξ) ηαζ Γ, Δ (Λέα Κάηνδ ιέπνζ ημ Ιαφνζμ) ειθακίγμοκ κα έπμοκ ιζα ιέζδ ηνςηυηδηα ζε
υηζ αθμνά ηδκ άκμδμ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ ζε ζπέζδ πάκηα ιε ηζξ βεζημκζηέξ ηςκ οπυπενζμπέξ Β, δ μπμία ειθακίγεζ παιδθή ηνςηυηδηα θυβς ηδξ παιδθή ηοιαηζηήξ εκένβεζαξ ηαζ
ηςκ απυημιςκ πανάηηζςκ ηθίζεςκ (έθθεζρδ παναθζαηχκ γςκχκ) ηαζ ημ ηιήια Γ (υνιμξ
Καναεχκα), ημ μπμίμ ειθακίγεζ ηδκ ορδθυηενδ ηνςηυηδηα ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιζα αιιχδδ
παναθζαηή γχκδ ιε ιζηνέξ ηθίζεζξ ηαζ ιέζδξ ηοιαηζηήξ εκένβεζαξ). Αηυια δ ορδθή
ηνςηυηδηα ζε αοηυ ημ ηιήια μθείθεηαζ ζηδ ηαηαζηεοή ημο θνάβιαημξ ημο Καναεχκα πμο
ζοβηναηεί ηα θενηά οθζηά ημο πμηαιμφ δζαηυπημκηαξ ηδκ ηνμθμδμζία ηδξ παναθίαξ.
Γεκζηά, ιε ηδκ πνήζδ ημο δείηηδ πανάηηζαξ ηνςηυηδηαξ (CVI) ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ
πμζμηζηά ζοιπενάζιαηα βζα ημ πυζμ ηνςηή είκαζ ιζα πανάηηζα πενζμπή ζε ιζα ζπεηζηή άκμδμ
ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ, ηα μπμία ιπμνμφκ αημθμφεςξ κα απμηεθέζμοκ πνήζζιμ ενβαθείμ
βζα ηδκ δζαπείνζζδ ημο πανάηηζμο ζοζηήιαημξ.

4. Ππκπεξάζκαηα
Κε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ, δ πανάηηζα ηθίζδ, ημ ζδιακηζηυ φρμξ
ηοιάηςκ αθθά ηαζ δ δζαπνμκζηή ιεηααμθή ηδξ αηημβναιιήξ είκαζ μζ ζδιακηζηυηενεξ
ιεηααθδηέξ ζημκ ηαεμνζζιυ ημο δείηηδ ηνςηυηδηαξ ηδξ πανάηηζαξ πενζμπήξ ιεθέηδξ
(Υνςπυξ-Ιαφνζμ). Πε ακηίεεζδ δ πανάηηζα βεςιμνθμθμβία ηαζ δ άκμδμξ ηδξ ζηάειδξ ηδξ
εάθαζζαξ δεκ θαίκεηαζ κα ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζηδ ιεηααμθή ημο δείηηδ ηνςηυηδηαξ
ζημοξ επζιένμοξ ημιείξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ.
Ρδ ιεβαθφηενδ ηνςηυηδηα ειθακίγεζ μ νιμξ ημο Καναεχκα, θυβς ηονίςξ ηςκ ιζηνχκ
ηθίζεςκ ηδξ παναθζαηήξ ημο γχκδξ ηαζ ηδ ιζηνυηενδ μζ αναπχδδξ ηαζ απυημιεξ αηηέξ ηδξ Α.
Αηηζηήξ. Δκδζάιεζεξ ηζιέξ έπμοκ μνζζιέκεξ αηηέξ ηδξ ΒΑ Αηηζηήξ πμο «αθέπμοκ» ζημ Θυθπμ
ηςκ Ξεηαθίςκ, υπςξ ηαζ δ πενζμπή απυ Λέα Κάηνδ ιέπνζ ημ Ιαφνζμ.
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