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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τις ήδη υφιστάµενες κλιµατικές αλλαγές αναµένονται τις επόµενες δεκαετίες οι ορατές
επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε παγκόσµιο επίπεδο. Από τις
πιο σοβαρές είναι η αποµείωση ακτών λόγω της διάβρωσης, αλλά και της ανύψωσης της
στάθµης των θαλάσσιων υδάτων. Ο Οργανισµός για την Προστασία του Παράκτιου
Χώρου και των Λιµναίων και Ποτάµιων Οχθεων (Conservatoire de l’Espace Littoral et des
Rivages Lacustres/CELRL) στη Γαλλία, µε δεδοµένο τον κίνδυνο απώλειας εδαφών της
παράκτιας ζώνης και εποµένως και ποσοστού ιδιοκτησίας του και υπό τη διαχείρισή του,
επιχειρεί την εκτίµηση του προβλήµατος στις ακτές της χώρας, µε σκοπό τη βέλτιστη
αντιµετώπισή του.
Στο παρόν άρθρο µετά την παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης, την αναφορά στις
αρµοδιότητες, το άνω των τριών δεκαετιών έργο και τη συµβολή του CELRL στην
προστασία των ακτών, ακολουθούν ποσοτικές και ποσοστιαίες εκτιµήσεις της διάβρωσης
και αποµείωσής τους λόγω κάλυψης από τη θάλασσα, στις παράκτιες περιφέρειες της
Γαλλίας. Από αυτές πιο ευάλωτες και στα δύο φαινόµενα παρουσιάζονται αυτές της Β.∆.
χώρας (Ατλαντικός). Ακολουθεί αναφορά στις πολιτικές του φορέα, µε
την
προγραµµατισµένη αγορά και απόκτηση παράκτιων εκτάσεων και την προσπάθεια
προστασίας των επαπειλούµενων από αυτές µε την πρόβλεψη ειδικών τεχνικών έργων και
κατάλληλων µεθόδων.
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ABSTRACT
The existing climate changes are expected the have visible repercussions over the next
decades on the natural and anthropogenic environment of our planet. The most serious
repercussions expected encompass the immersion of coasts due to erosion, but also the rise
in the elevation of seas level due to the melting of the ice caps and glaciers. The
organization responsible for the Protection of the Coastal Space and of lakes and rivers
(Conservatoire de l' Espace Littoral et des Rivages Lacustres/CELRL) in France, given
preliminary research data indicating the danger of loss of territories of the coastal area from
immersion and erosion and consequently and in the likely possibility of loosing a
percentage of the total property under its management, is looking ahead to the year 2100 in
an attempt the estimate the extent of the problem if the trend continues and in order to take
anticipative measures in aiming at the most optimal confrontation of these phenomena on
the future coastlines of France. In the present article afterwards the presentation of the
existing situation, and reporting of competences, of the three plus decades research work
and the contribution of CELRL in the protection of coasts, follows a quantitative
approximation based on historical information and percentage estimates of erosion and
immersion of the future coastal regions of France. The more vulnerable to these two
phenomena of immersion and erosion appear to be the north-western coastlines of France
on the Atlantic coast and English Channel. The paper makes reference to the policies of the
organization, together with the planned (pre-programmed) future land market acquisitions
of coastal lands and waters and the effort for the protection of areas threatened from these
phenomena based on the forecasted results of the research, best practices of special
technical works and the latest suitable methods.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τις πιο σοβαρές ήδη ορατές επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών διεθνώς είναι η
αποµείωση ακτών λόγω της διάβρωσης, αλλά και της ανύψωσης της στάθµης της
θάλασσας. Ο Οργανισµός για την Προστασία του Παράκτιου Χώρου και των Λιµναίων και
Ποτάµιων Οχθεων (Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres/CELRL)
στη Γαλλία [8,9], µε δεδοµένο τον κίνδυνο απώλειας εδαφών και εποµένως και ποσοστού
ιδιοκτησίας του και υπό τη διαχείρισή του, επιχειρεί την εκτίµηση και βέλτιστη
αντιµετώπιση του προβλήµατος [Εικ.1-4].

Εικ.1, 2 ∆ιάβρωση στις κρηµνώδεις ακτές της Νορµανδίας (∆. Γαλλία) και σε χαµηλές
ακτές στο Languedoc (Ν. Γαλλία). Erosion on coasts of Normandy (W. France) and in low
shores of the Languedoc (Southern, France) ΠΗΓΗ-SOURCE: 1: 5

Εικ. 3. Εκτίµηση µέσου επιπέδου θάλασσας από το τέλος του 19ου αι. και πρόβλεψη
εξέλιξής τον 21ο αι. Estimation of average level of the sea at the end of the 19th century and
forecasts for the 21st century, Εικ. 4. Υψηλότερη και χαµηλότερη στάθµη της θάλασσας
στην ακτή της Camargue (Μεσόγειος) Highest and lowest level of the sea on the shore of
Camargue (Mediterranean) ΠΗΓΗ-SOURCE: 1: 4.
Σύµφωνα µε τις πιο µετριοπαθείς εκτιµήσεις του CELRL και ερευνητικών ιδρυµάτων
[5,6,7], η ανύψωση της στάθµης της θάλασσας εκτιµάται σε 44 cm ως το τέλος του αιώνα,
ως συνέπεια της αύξησης της υπερθέρµανσης του πλανήτη, της τήξης των παγετώνων της
Ανταρκτικής κ.ά. Παρότι η επιστηµονική κοινότητα στη Γαλλία είχε εκτιµήσει [Εικ. 3, 4]
για τον 20ο αι., άνοδο της στάθµης (κατά µ.ο.) της τάξης των 1,5mm/έτος, δηλαδή 15cm τα
τελευταία εκατό έτη, δεδοµένα προερχόµενα από ιστορικά στατιστικά, δορυφορική
παρακολούθηση και επιτόπιες παρατηρήσεις –µετρήσεις θαλασσογραφικών σταθµών,
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αποδεικνύουν ότι την τελευταία δεκαετία-δεκαπενταετία η άνοδος (κατά µ.ο.) είναι της
τάξης των 3mm/έτος.
2. CELRL - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ
Ο θεσµοθετηµένος το 1975 Οργανισµός για την Προστασία του Παράκτιου Χώρου
και των Λιµναίων και Ποτάµιων Οχθεων (Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres/CELRL) [Εικ.5], ως µέλος του UICN (Παγκόσµιου Οργανισµού για τη
∆ιατήρηση της Φύσης) ακολουθεί πολιτική γης που στοχεύει στην απόκτηση, τελική
προστασία και ορθολογική διαχείριση των φυσικών χώρων και τοπίων στις ακτές και
λιµναίες και ποτάµιες όχθες και παρεµβαίνει για την προστασία και αποκατάσταση
υποβαθµισµένων περιοχών σε τοπία και οικοσυστήµατα στη φυσική τους αισθητική.
Αποτελεί ΝΠ∆∆ εποπτευόµενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και διοικείται από
Συµβούλιο αποτελούµενο κατά το ήµισυ από αιρετούς αξιωµατούχους σε εθνικό,
διαµερισµατικό και περιφερειακό επίπεδο και κατά το άλλο ήµισυ από εκπροσώπους του
κράτους και διακεκριµένες προσωπικότητες του χώρου. Εκτός από την κρατική
επιχορήγηση ενισχύεται οικονοµικά από δωρεές και χορηγίες [9].
Το CELRL έχει καθορίσει τρία κύρια κριτήρια για την επιλογή γης προς απόκτηση:α)
απειλή από αστικοποίηση, διαίρεση-διανοµή, ανθρωπογενείς παρεµβάσεις (πχ. σε
υγρότοπους), β)καταστροφή-φθορά και ανάγκη άµεσης αποκατάστασης, γ) αποκλεισµός
κοινού, όταν πρέπει η είσοδος να είναι ελεύθερη. Ακολουθεί τρεις διαδικασίες απόκτησης
γης: α) ιδιωτική συµφωνία (η πλειονότητα των αποκτηθεισών γαιών), β) πρόληψηπρόβλεψη για απόκτηση, για καθορισµένες από τα διοικητικά διαµερίσµατα της χώρας
παράκτιες περιοχές, γ) σπανιότερα, απαλλοτρίωση γαιών για λόγους δηµόσιου
συµφέροντος. Μετά την απόκτηση γης το CELRL παρεµβαίνει σε δύο επίπεδα: α)
ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης µε βάση οικολογική εκτίµηση και στόχο την ικανοποιητική
διατήρηση του τόπου, β) υλοποίηση έργων αποκατάστασης-επαναλειτουργίας:
σταθεροποίηση αµµοθινών, έργα διαχείρισης υδάτων, κ.ά.[Εικ. 5-10].

Εικ..5. Στοιχεία επικοινωνίας του CELRL. Contact information of the CELRL.
Εικ.6. Καθαρισµός και αποκαταστάσεις των αµµοθινών του Ricanto (Κορσική), τυπική
δράση αποκατάστασης του CELRL:1.parking στην όχθη, 2.µετατόπιση επιφάνειας της
όχθης, 3. επαναδηµιουργία αµµοθινών, εγκατάσταση προστατευτικού φράκτη, φύτευση
και σπορά φυτών, 4. µετά από λίγα έτη έχει επεκταθεί στο πίσω τµήµα της παραλίας.
Cleaning and restauration of the sand dunes of Ricato (Corsica), typical intervention of the
CELRL: 1. Parking on the shore, 2. removal of the crust of the shore, 3. recreation of sand
dunes and replanting, 4 after a few years it has evolved to the back of the beach.
Κατά τις παρεµβάσεις του, λαµβάνει υπόψη τη συναφή νοµοθεσία, τα σχέδια πόλεων
και τα σχέδια χρήσης γης προκειµένου να καθορίσει τον τύπο της απαιτούµενης
προστασίας, ενώ συνεργάζεται µε την τοπική αυτοδιοίκηση για τον καθορισµό των προς
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απόκτηση περιοχών, τα προγράµµατα αποκατάστασης και τις συνθήκες διαχείρισης.
Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο 75-602 της 10.07.1975 (µετά το Π.∆. της 01.09.1977,
σύµφωνα µε το οποίο δύναται να παρεµβαίνει και σε υπερπόντια εδάφη), η διαχείριση των
γαιών του CELRL(διατήρηση, παρακολούθηση, πρόσβαση) ανήκει στις τοπικές αρχές
(συχνά µε συναρµοδιότητα οργανισµών φυσικής προστασίας, όπως πχ. στην περίπτωση
δασικών εκτάσεων, οπότε τη συναρµοδιότητα έχει η Εθνική Υπηρεσία ∆ασών). Οι αρχές
διαχείρισης περιλαµβάνουν:α) σεβασµό βιοποικιλότητας, β)χρήση οικολογικών τεχνικών,
κατασκευών και υλικών, γ) ελεύθερη είσοδο στο κοινό, δ) δόµηση συµβατή µε τον τόπο
και την αρχιτεκτονική και ιστορική ταυτότητα και αξία του, ε) κατάλληλες γεωργικές
καλλιέργειες, στ) άρτια προστασία δασών, ζ)απαγόρευση κυνηγίου και αθλητικών
δραστηριοτήτων, ή περιορισµός τους σε καθορισµένα όρια.

Εικ.7,8:Πριν και µετά την παρέµβαση. Before and after intervention Εικ. 9 Ricanto,
σήµερα: Γενικές αρχές οικολογικής - τοπιακής αποκατάστασης. Υπόµνηµα: 1.παραλία, 2.
επανακατασκευή σειράς αµµοθινών, 3 µονοπάτι πρόσβασης προς τη θάλασσα, 4 αµµώδες
έλος, 5. χαµηλός πέτρινος τοίχος, 6. ελεύθερος χώρος περιπάτου, 7. σειρά πεύκων, 8.
χώρος parking, 9. οδός./ Ricanto, today: General principles of ecologic and topical
restoration: Legend: 1 beach, 2 reconstructed dune row, 3 access path to the sea, 4 sandy
moor, 5 low stone wall, 6 public walk, 7 row of pine trees, 8 parking area, 9 road.
ΠΗΓΗ-SOURCE: (Εικ. 5-9) [11]

Εικ.10.Bec d’Andaine (Β.∆. Γαλλία) Ανάπλαση και αποκατάσταση φυσικού
περιβάλλοντος από το CELRL. Bec d’Andaine (NW. France) Illustration and restoration of
the natural environment by the CELRL.ΠΗΓΗ-SOURCE: 2:7.Εικ. 11. Πιθανή εξέλιξη
της ακτογραµµής στην Amélie (Gironde, Ν.∆. Γαλλία). Possible evolution of the shoreline
at Amélie (Gironde, SW France). ΠΗΓΗ-SOURCE: 1: 7
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3. CELRL- ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ
Το 2005 οι εκτάσεις που κατείχε το CELRL εντός του ευρωπαϊκού εδάφους της
Γαλλίας (δηλαδή µη συµπεριλαµβανοµένων των υπεράκτιων εδαφών της) αντιστοιχούσαν
σε εµβαδόν 59000 Ha.Πρόβλεψή του είναι η απόκτηση [2] επιπλέον 116000 Ha ως το
2100, µε στόχο τη συνολική ιδιοκτησία 175000 Ha το ίδιο έτος. Μελετώντας ιστορικά και
στατιστικά την εξέλιξη του µεγέθους των ακτών και της εισχώρησης της θάλασσας στη
χέρσο, διαπιστώθηκε ότι: λόγω διάβρωσης ως το 2100 αναµένεται απώλεια κατά µ.ο. του
1,2% έκτασης των εδαφών του CELRL και του 1% των προγραµµατισµένων προς
απόκτηση. Ανάλογα, λόγω ανύψωσης της στάθµης των θαλάσσιων υδάτων αναµένεται
καταβύθιση-κάλυψη της χέρσου και απώλεια έκτασης κατά µ.ο. 10,6% και 21,1%
αντίστοιχα. Περισσότερο ευάλωτη περιοχή στη Γαλλία εµφανίζεται και στις δύο
περιπτώσεις αυτή των ακτών της Β.∆. χώρας [Εικ. 11-19]. Στο CELRL ανήκουν σχεδόν
4000 ha υδατοφραγµένων παράκτιων γαιών, που αντιστοιχούν στο 7% της ιδιοκτησίας του,
µη ισοκατανεµηµένα µεταξύ των µετώπων των περιφερειών. Αυτή η επιφάνεια θα
µπορούσε να προσεγγίζει τα 27000 ha, δηλαδή το 17% της µελλοντικής ιδιοκτησίας του
[6]. Η πιθανότητα καταβύθισης αυτών των επιφανειών που βρίσκονται κάτω από τη µέση
στάθµη της θάλασσας εξαρτάται ήδη από την καλή λειτουργία των υδατοφρακτών που τις
περιβάλλουν στο πλαίσιο των πολιτικών διαχείρισης που έχει υιοθετήσει το CELRL .Εχουν
ταξινοµηθεί δύο κατηγορίες έκθεσης στη δράση της θάλασσας, µε γνώµονα αντίστοιχα το
υψόµετρο και την κατάσταση των έργων προστασίας .

Εικ.12.∆ιαβρώσιµη επιφάνεια έως το 2100 επί των κτηθέντων γαιών (εσωτερικός δίσκος)
και των προγραµµατισµένων µελλοντικών (εξωτερικός δίσκος) του CELRL. Surface
subject to erosion by 2100 of existing properties (internal circle) and programmed future
acquisitions (external circle) of the CELRL. Εικ.13. ∆ιαβρώσιµη επιφάνεια ανά µέτωπο
Περιφέρειας (µπλε σκούρο=κτηθείσες γαίες, µπλε ανοικτό=προγραµµατισµένες
µελλοντικές του CELRL). Surface subject to erosion by shore front (dark blue= existing
properties, light blue= programmed future acquisitions of the CELRL).
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Εικ.14.Εξάπλωση διαβρώσιµης επιφάνειας στις διάφορες περιοχές CELRL (%
διαβρώσιµης επιφάνειας/ καταγεγραµµένη-εξεταζόµενη επιφάνεια). Expansion of erosion
in different delegations of the CELRL (% erosion of the surface/ of recorded-examined
surface) ΠΗΓΗ-SOURCE: (Εικ.12-14) 1: 7.

Εικ.15.Καταβυθίσιµη επιφάνεια χωρίς υδατοφράκτες ανά µέτωπο Περιφέρειας.
Submersible surface without dam by regional front.Εικ.16. Συνολική καταβυθίσιµη
επιφάνεια ανά µέτωπο Περιφέρειας (µπλε σκούρο=κτηθείσες γαίες, µπλε
ανοικτό=προγραµµατισµένες µελλοντικές κτήσεις). Overall submersion of the surface by
regional front (blue= existing properties, light blue=programmed future acquisitions).
ΠΗΓΗ-SOURCE: 1: 11.

Εικ. 17. Καταβυθίσιµη επιφάνεια κτηθεισών γαιών (εσωτερικός δίσκος) και µελλοντικών
(εξωτερικός δίσκος) του CELRL,α)χωρίς υδατοφράκτες, β)µε υδατοφράκτες. Submersible
surface of existing properties (internal circle) and future acquisitions (external circle) of the
CELRL, a) without dams, b) with dams. Εικ.18.Εξάπλωση καταβυθίσιµης επιφάνειας σε
τόπους χωρίς υδατοφράκτες στις διαφορετικές περιοχές του CELRL, σε ποσοστό % της
δυνητικά υπό κάλυψη επιφάνειας /καταγεγραµµένη- επιφάνεια). Extension of submersible
surface in areas without dams in different delegations of the CELRL (in % of coverage of
the surface/ existing surface). ΠΗΓΗ-SOURCE: (Εικ.17,18) 2: 11.
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Εικ.19.∆υνητική συνολική καταβυθίσιµη επιφάνεια γαιών CELRL(µπλε ανοικτό=τόποι
CELRL λίγο εκτεθειµένοι,µπλε = τόποι CELRL εκτεθειµένοι). Overall submersion of
surface area of existing properties of the CELRL (Light Blue= Little exposure, Dark Blue=
Exposed lands) ΠΗΓΗ-SOURCE: 2: 11.
4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Με βάση τις εκτιµήσεις για την παράκτια ζώνη, και τις ενδεχόµενες επιδράσεις σε
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και οικοσυστήµατα [Εικ.12-19], το CELRL
αποφάσισε την αγορά και απόκτηση παράκτιων εκτάσεων [2, 10] και την προστασία των
επαπειλούµενων µε πρόβλεψη ειδικών τεχνικών έργων, κατά τα πρότυπα κι όχι µόνο, των
Κάτω Χωρών. Αυτό σε αντίθεση µε πολιτικές χωρών, όπως το Η. Βασίλειο, που συχνά έχει
προκρίνει για τις επαπειλούµενες ακτές την επιλογή της µη παρέµβασης προς προστασία
τους από τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών.
Τυπικό της πολιτικής του CELRL για την αντιµετώπιση της καταβύθισης της χέρσου
στη θάλασσα είναι το παράδειγµα του Bas-Champs de Cayeux, στην εκβολή του Σηκουάνα
στη Νορµανδία [Εικ.20,21].Υπερχείλιση του 1990 οδήγησε σε καταστροφή του
κατασκευασµένου από κροκαλοπαγή υλικά, υδατοφράκτη και στην καταβύθιση έκτασης
3000ha κοινότητας 5000 κατοίκων, 2µ. υπό τη θάλασσα. Η περιοχή κηρύχθηκε
προστατευόµενη για 20 έτη. Ακολούθησε κατασκευή επιµήκους (7 χλµ.) συστήµατος
προστασίας (κιβόλιθων εν σειρά, από κροκαλοπαγή, µπετόν και ατσάλι), έως τα όρια µε
την οικιστική ζώνη που απαίτησε 4 έτη και κόστος 19 εκατ. ευρώ [1:30].

Εικ.20,21. Bas-Champs de Cayeux (Somme), Β.∆.Γαλλία (Ατλαντικός) , Bas-Champs de
Cayeux (Somme), NW. France (Atlantic) , αεροφωτογραφία πριν και µετά από
υπερχείλιση της θάλασσας (Φεβρ. 1990). Aerial photograph before and after the spillover
of the sea (Feb. 1990). ΠΗΓΗ-SOURCE: 1: 32.
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Εικ.22.Aquitaine,Ατλαντικός.Σε περιοχές µε µεγάλη και σταθερή εδαφική οπισθοχώρηση,
µόνη επιλογή ο περιορισµός της διείσδυσης της άµµου στο εσωτερικό της ακτής.
Aquitaine, Atlantic. In areas with significant and constant land retreat, sole option becomes
the constraining of the sand movements towards the inside of the coast. Εικ.23. Pointe
d’Arçay, Vendée Aquitaine. Σε σπάνιες περιοχές πρόσχωσης είναι δυνατή και επιτρεπτή η
αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. In rare areas of retreat, possible and allowed is the
exploitation of eolian energy. ΠΗΓΗ-SOURCE: 1: 37.
Περίπτωση αντιµετώπισης διάβρωσης είναι αυτή του ήπιου ελέγχου των αµµοθινών
στην Aquitaine, ∆. Γαλλία [1], µε ρυθµίσεις σύµφωνα µε τη µορφολογία του εδάφους:α)
τοµείς µε ισχυρή και συνεχή εισχώρηση της θάλασσας στη χέρσο, µε επιλογή τον
περιορισµό της διείσδυσης της άµµου, µε έργα µείωσης και επιβράδυνσης της επέκτασης
της (βλαπτικής στην καλλιερήσιµη γη). β)πιο συνήθεις οι µε δασοκάλυψη στο εσωτερικό,
από τους οποίους το 50% µε εµφανή διάβρωση. Μετά τον καθαρισµό και την προστασία
τους, το δασώδες τµήµα παραχωρείται στο ONF/Office National des Forets (Εθνική
Υπηρεσία ∆ασών), ενώ το παραλιακό στο CELRL.Σε αυτό µε τη δηµιουργία ‘‘τείχους
προστασίας’’ από χαµηλή βλάστηση και φύτευση είδους ‘‘Agropyrum’’, επιτυγχάνεται η
παρεµπόδιση εισροής άµµου προς τη χέρσο [Εικ.22].γ) τοµείς πρόσχωσης όπως το τόξο
του d’Arçay [Εικ.23], µε δυνατότητα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας και επιτρεπτή
υπό όρους την πεζοπορία. Σε οικιστικούς τοµείς ή σε απόσταση από την ακτή τα έργα (η
µεταφορά προς τη θάλασσα της εισχωρησθείσας στη χέρσο άµµου, κ.ά.) δεν είναι πάντα
ήπια, οπότε τίθεται ζήτηµα µόνο του τρόπου κατασκευής τους.
Στο παράδειγµα του Languedoc-Roussillon [Εικ.24,25] για αειφορική ανάπτυξης των
ακτών, διακρίνονται οι περίοδοι: α)1960-80, όπου στο πλαίσιο της κρατικής ‘‘mission
Racine’’ δηµιουργήθηκαν 5 πόλοι ανάπτυξης σε 200 χλµ. ακτής, διακοπτόµενα από ζώνες
πρασίνου και στο Port Camargue λιµένες αναψυχής, καθώς και παράκτιο οδικό δίκτυο.
β)1980-85: Επιπλέον 300 λιµενικά έργα (κυµατοθραύστες, λιµενοβραχίονες, κ.ά),
εφθάρησαν σοβαρά εξαιτίας της διάβρωσης, Μετά από έντονα καιρικά φαινόµενα του 1982
που οδήγησαν στο προαναφερόµενο, µε τη συµβολή του CELRL αποκαταστάθηκαν σειρές
αµµοθινών, ως πιο ανθεκτικό σύστηµα εναντίον της διάβρωσης. Με την ίδρυση του
CEPREL (Centre d’ etudes, d’ experimentations et de realizations pour la protection, la
restauration et de la gestion du littoral) και δεδοµένης της απαίτησης των τοπικών
κοινωνιών, το 1983 υλοποιήθηκε η πρώτη αποκατάσταση αµµοθινών, ιδιοκτησίας CELRL.
γ)1985-1995, εποχή σχεδιασµού σε εθνικό επίπεδο: κυρίως αρχικά από το Περιφερειακό
Σχέδιο (Schemas Regional) το 1993, µε εστιασµό σε αποκαταστάσεις οµοιογενών
παράκτιων ενοτήτων, ενώ από το 1994 νέα στρατηγική του CELRL, στρέφεται στον
καθορισµό ευάλωτης γραµµής ακτής. δ)1995-2005, µε στροφή της τεχνικής-επιστηµονικής
κοινότητας σε περιβαλλοντικά συµβατές κατασκευές και δυνατότητα εφαρµογής της
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µελέτης τους, ε) 2005-σήµερα, µετά από λανθασµένες κρατικές παρεµβάσεις (διϋπουργική
επιτροπή του 2001 σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς αλλά όχι ειδικούς), αποφασίστηκε
από το κράτος η εφαρµογή πιλοτικών σχεδίων ολοκληρωµένης διαχείρισης, όπως στο Sète,
το 2005, µε µετατόπιση της παράκτιας οδού εσωτερικά, αποκατάσταση αµµοθινών, έλεγχο
τουριστικής ανάπτυξης, κλπ.[1].

Εικ.24.Valras (Hérault,Languedoc), Εργα προστασίας ακτογραµµής, Valras
(Hérault,Languedoc), works of protection of the shoreline, Εικ.25. Orpelliéres, (Hérault,
Languedoc), Επανασύσταση σειράς αµµοθινών. Orpelliéres, (Hérault, Languedoc),
Recreation of rows of sand dunes ΠΗΓΗ-SOURCE: 1: 40.

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΕΣ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι προβλέψεις για τον 21ο αι. αντιπροσωπεύουν, βέβαια, συντηρητικές εκτιµήσεις,
στις οποίες δεν έχουν συµπεριληφθεί ενδεχόµενες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις. Πέραν της
παραδοσιακής δραστηριοποίησης του CELRL της απόκτησης, αποκατάστασης και κατόπιν
της παραχώρησης της διαχείρισης (υπό τον έλεγχο του φορέα) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
παράκτιων γαιών (ή παρόχθιων εκτάσεων), προβλέπεται πλέον α) η πιο ενεργή παρέµβαση
του φορέα στην παραγωγή περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και β) στην κατάρτιση µελετών
και την κατασκευή έργων µε ρόλο συµβουλευτικό και ελεγκτικό, και γ)η λήψη υπόψη στη
νοµοθετική παρασκευή, στο σχεδιασµό και στη διαχείριση των γαιών, του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος και των τοπιακών, οικοολογικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών
συνιστωσών [1:48]. Επισηµαίνεται µάλιστα η δυνατότητά του σε ρόλο συντονιστικό για τη
συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κεντρικής ∆ιοίκησης, ΜΚΟ, επιστηµονικής
κοινότητας και ιδιοκτητών.
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