
 

ΔΙΑΛΕΞΗ 
 

Τν Ωκεανογραφικό Κέντρο θαη ην Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος δηνξγαλώλνπλ δηάιεμε κε νκηιεηή ηνλ  

 

Καθηγηηή Εσζηράηιο Δοσκάκη 

Στολή Αγρονόμφν και Τοπογράθφν Μητανικών 

Εθνικό Μεηζόβιο Πολσηετνείο 

 

κε ζέκα 

 

“Μέθοδοι Εκηίμηζης ηης Παράκηιας Δσναμικής” 
 

Περίληυη 
 

Η αθηνγξακκή ππόθεηηαη ζε ζπλερείο κεηαβνιέο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ αέλαε δξάζε ηεο 

ζάιαζζαο πάλσ ζηε ζηεξηά κε απνηειέζκαηα, ζπλήζσο,  ηελ ππνρώξεζε ηεο θαη ηελ απώιεηα γεο ιόγσ 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάθηηαο  δηάβξσζεο. Η δηάβξσζε ησλ αθηώλ είλαη απνηέιεζκα αηκνζθαηξηθώλ 

δηεξγαζηώλ πνπ πξνθαιεί ν άλεκνο, νη ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαη νη θαηαηγίδεο, ηα ζαιάζζηα θαηλόκελα 

(θύκαηα, παιίξξνηεο, ζαιάζζηα ξεύκαηα) θαη ε άλνδνο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο πνπ πξνθαιείηαη από ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο. Η επίδξαζε ηεο αλόδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, 

εληζρύεηαη θαη από κία ζεηξά θπζηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, ηα 

θύκαηα θαηαηγίδαο (storm surges ). Η άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηαθιύδεη κόληκα ηηο παξάθηηεο 

πεξηνρέο θαη εμαξηάηαη από ηελ θιίζε ηνπο. Η ηζηνξηθή κεηαβνιή ηεο αθηνγξακκήο ζρεηίδεηαη κε 

παξειζνύζεο κεηαβνιέο ηνπ θιίκαηνο (άλνδνο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, δηάβξσζε ή πξόζρσζε θιπ) θαη ε 

κειέηε ηεο είλαη ζεκαληηθή γηα ην κειινληηθό ραξαθηήξα ηεο αληίδξαζεο θάζε παξάθηηαο δώλεο. Η 

εθηίκεζε ινηπόλ ηεο κεηαβνιήο κηαο αθηνγξακκήο θαη ε πξόβιεςε ηεο κειινληηθήο ηεο ζέζεο είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ επηπηώζεσλ όισλ ησλ θπζηθώλ θαη θιηκαηηθώλ παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ παξάθηηα 

δώλε. 

Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη απώιεηεο ησλ παξάθηησλ εδαθώλ θαη νη θαηαζηξνθέο 

εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκώλ, θηηξίσλ αιιά θαη νη θίλδπλνη απώιεηαο αλζξώπηλσλ δσώλ, θξίλεηαη 

απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκόο κηαο νινθιεξσκέλεο θαη βηώζηκεο παξάθηηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Βαζηθό 

θαη πξσηαξρηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ζηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο ησλ αμόλσλ κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο είλαη ν 

θαζνξηζκόο ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο γηα θάζε παξάθηηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ππό 

κειέηε. Όιεο νη ζηαηηζηηθέο κεζνδνινγίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη δηεζλώο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο, παξνπζηάδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη. Όκσο γηα λα αμηνινγεζνύλ, είλαη 

απαξαίηεην λα εθηηκάηαη θαη ε πξνβιεπόκελε αθξίβεηα (ζόξπβνο) ησλ  ππνινγηδόκελσλ ξπζκώλ 

κεηαβνιήο ησλ αθηνγξακκώλ.  

 

Η δηάιεμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ  

Παραζκεσή, 16 Απριλίοσ 2010 

θαη ώξα 19:00  

ζηελ αίθοσζα ζεμιναρίφν Ε111  

Πανεπιζηήμιο Κύπροσ, Καλλιπόλεφς 75 
 

H δηάιεμε είλαη αλνηρηή ζην θνηλό. 


