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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η µελέτη «Περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων προστασίας 
ακτής Τολοφώνας Π.Ε. Φωκίδας». 

 

Η επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
γνωµοδότησε θετικά για την µελέτη «Περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων 
προστασίας ακτής Τολοφώνας Π.Ε. Φωκίδας». 

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραµµα των κεντρικών αυτοτελών πόρων ( ΚΠΑ) 
της Π.Ε. Φωκίδας µε προϋπολογισµό 50.000€. Πρόκειται για  το έργο  προστασίας 
της ακτής από τη διάβρωση µέσω τεχνητής αναπλήρωσης µε επιλεγµένο χαλικώδες 
υλικό σε τρία (3) τµήµατα της παραλίας Τολοφώνα όπου λόγω διάβρωσης σχεδόν δεν 
υφίσταται πλέον χερσαία παραλιακή ζώνη, καθώς και η θωράκιση του πόδα του 
υφιστάµενου υψηλού τοιχίου αντιστήριξης της παραλιακής οδού, µήκους περίπου 
250µ, µε την χρήση φυσικών ογκολίθων. 

Το έργο προτείνεται να κατασκευαστεί σε τµήµατα της παραλιακής ζώνης 
κατάντη του οικισµού Παραλία 'Γολοφώνας ∆.Ε. Τολοφώνας ∆ήµου ∆ωρίδος Π.Ε. 
Φωκίδας. Η παραλία Τολοφώνας βρίσκεται στα δυτικά παράλια του όρµου 
Ερατεινής και γειτνιάζει µε την οµώνυµη παραλία. 

Το προτεινόµενο έργο θα εκτελεστεί εντός των ορίων του αιγιαλού µε σκοπό 
την προστασία των ακτών από τη διάβρωση. Στο σύνολο της περιοχής του έργου, 
έχουν καθοριστεί µε αποφάσεις τα όρια αιγιαλού – παραλίας. 

Η ακτή Τολοφώνας περιλαµβάνει τρία ιδιαίτερα προβληµατικά τµήµατα 
(ανατολικό, κεντρικό, δυτικό) από πλευράς διάβρωσης της παραλιακής ζώνης τα 
οποία χρήζουν επέµβασης. Άτακτα τοποθετηµένοι φυσικοί ογκόλιθοι παρέχουν 
µερική προστασία στο τοιχίο της παραλιακής οδού και έχει διαβρωθεί η χερσαία 
παραλιακή ζώνη. ∆είγµατα ρηγµατώσεων και καταστροφών, τόσο των τοιχείων 
όσον και των πλακοστρώσεων όπισθεν αυτών, είναι ήδη εµφανή. Καταστροφές 
έχουν σηµειωθεί και στο δίκτυο φωτισµού όπου αρκετοί πυλώνες έχουν καταστεί 
ανενεργοί, λόγω της θαλάσσιας επίδρασης. 
 

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) , η βέλτιστη 
λύση που επιλέχθηκε για τη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η περιοδική 
αποκατάσταση των προβληµατικών τµηµάτων µε τη µέθοδο της τεχνητής 



αναπλήρωσης. Στην παραλία της Τολοφώνας, θα γίνει τεχνητή αναπλήρωση µε 
επιχώσεις επιλεγµένου υλικού συνολικού όγκου περίπου 36.000 m3, για την 
προστασία της ακτής από τη διάβρωση.  
 

Για την προστασία του υφιστάµενου τοιχίου αντιστήριξης της παραλιακής 
οδού (από οπλισµένο σκυρόδεµα), όπου η έκθεση του σε κυµατισµούς οδηγεί σε 
σταδιακή υποσκαφή του πόδα του τοιχίου και επακόλουθα σε ρηγµάτωση ή ακόµα 
και ανατροπή αυτού, προβλέπεται θωράκιση του πόδα µε την χρήση φυσικών 
ογκόλιθων 200-350 kg. Για την πλησιέστερη προστασία έναντι υποσκαφής, 
προτείνεται η τοποθέτηση γεωπλέγµατος, το οποίο θα διαστρωθεί σε όλη την 
επιφάνεια του πυθµένα κάτω από τα έργα θαλάσσιας προστασίας. 

 
Τα τοιχία της παραλιακής οδού, όπου έχουν ρηγµατωθεί, αποκολληθεί κλπ, 

θα καθαιρεθούν και θα ανακατασκευαστούν από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Επίσης θα επιδιορθωθούν/ ανακατασκευαστούν τα τµήµατα του πεζοδροµίου της 
παραλιακής οδού τα οποία έχουν καταστραφεί. 

Οι υφιστάµενοι ογκόλιθοι προστασίας του τοιχίου της παραλιακής οδού κατά 
µήκος των επιχώσεων, θα παραµείνουν και θα ενσωµατωθούν στα έργα τεχνητής 
αναπλήρωσης. Στις θέσεις υφιστάµενων οχετών οµβρίων που απαντώνται κατά 
µήκος των τριών τµηµάτων τεχνητής αναπλήρωσης της ακτής, θα γίνει επέκταση 
αυτών σε µήκος περίπου τριών µέτρων και εν συνεχεία θα διαµορφωθεί 
«στραγγιστήριο» µε χρήση φυσικών ογκόλιθων. 

 
Η περιοχή του προτεινόµενου έργου, εµπίπτει στο δίκτυο ΝATURA 2000 µε 

κωδικό «  GR2450004- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ». 
 
Στο  θαλάσσιο οικοσύστηµα στην περιοχή µελέτης εντοπίστηκε η παρουσία 

Posidonia oceanica. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι το σηµαντικότερο οικοσύστηµα 
«climax» που λειτουργεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, µε ιδιαίτερη σηµασία για το 
ενεργειακό ισοζύγιο της θάλασσας, αλλά και για ένα ευρύτατο φάσµα θαλασσίων 
ειδών, που εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν µε τα λιβάδια αυτά. 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 

 


