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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ 

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

7. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

8. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

9. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 

10. ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

11. ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 

14. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1_ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΙ 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2_ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΑΧΑΙΑ-ΗΛΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 3_ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I   - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
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1. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σκοπός του έργου είναι η προώθηση πληροφοριών στους Πολίτες σχετικά με την συνηγορία σε αποφάσεις 

σχετικές με την προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

υλοποιήθηκαν δράσεις καθώς και κατασκευή διαδικτυακής πλατφόρμας ώστε να επιτρέψει α) την εύκολη 

πρόσβαση των πολιτών σε αποφάσεις που λαμβάνονται από διαφορετικές αρχές β) τη διάδοση των 

πληροφοριών στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας γ) την αλληλεπίδραση στα θέματα Περιβαλλοντικής 

προστασίας.    

Στο έργο αυτό επιχειρείται η μετάδοση γνώσης και η ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στο μείζον 

ζήτημα της διάβρωσης των ακτών. Οι συνεργάτες θα συγκεντρώσουν όλη τη γνώση που χρειάζεται με σκοπό 

να διοργανώσουν μια σειρά εκδηλώσεων-δράσεων για την ουσιαστική και σε βάθος αντιμετώπιση του 

προβλήματος με τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας, της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και των 

άλλων εμπλεκομένων φορέων. 

2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σκοπός της ενότητας είναι να γίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων της παράκτιας ζώνης 

όπως η διάβρωση, η ρύπανση των ακτών, ο Περιβαλλοντικός σχεδιασμός τεχνικών έργων και άλλες έννοιες  

κατανοητά για το ευρύ κοινό έτσι ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να περιγράφουν 

καλύτερα τη διάσταση των κύριων σχετικών θεμάτων και προβλημάτων. 

3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
Η υποστήριξη του έργου πραγματοποιήθηκε μέσα από την προβολή του σκοπού και των δράσεων του έργου 

από εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και διάχυσης πληροφορίας καθώς και από την διαδικτυακή πλατφόρμα 

που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε Φορείς όπως η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πύργου (Δήμαρχος: Αντωνακόπουλος) ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας (Αντιδήμαρχο Γρ. 

Μάλλιαρη), η συνάντηση με Πρόεδρο Συλλόγου Αλυκής Αιγίου Ν. Παπαδόπουλο. Πραγματοποιήθηκε 

επίσης  η διοργάνωση δύο εκδηλώσεων παρουσίασης του έργου, μίας στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα την 

30/09/2020 και μία ακόμη διαδικτυακή με Δημάρχους Δήμων Πύργου, Φιγαλείας, Ανδρίτσαινας, Κυλλήνης-

Ανδραβίδας.      

Το έργο COAST-ADWEB, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα 

υλοποίησης την Διάσωση Ακτής-SAVECOAST και εταίρο το  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και 

Τεχνολογίας (EILST), στόχευσε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου των πολιτών 

στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προστασία της παράκτιας ζώνης σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο. 

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα savecoast.com, μια σύγχρονη εργαλειοθήκη 

μέσω της οποίας ενισχύεται η συνηγορία των Πολιτών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης της παράκτιας 

ζώνης. Για την διεξαγωγή του έργου επιλέχθηκαν πιλοτικά οι δύο όμορες παράκτιες περιοχές, της Δυτικής 

Αχαΐας και της Ηλείας, με παρόμοιο φυσικό περιβάλλον, γεωμορφολογία ακτών και κλιματικές συνθήκες, 

αλλά και ανθρωπογενείς δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. 

Ειδικότερα για την διαδικτυακή πλατφόρμα: Πρόκειται για μία πλατφόρμα αλληλεπίδρασης για την 

συνηγορία των πολιτών στα θέματα προστασίας της παράκτιας ζώνης. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή 

μπορούν οι Πολίτες να λαμβάνουν βασική ενημέρωση για τα θέματα της παράκτιας ζώνης, να ενημερώνουν 

τον Φορέα Υλοποίησης για προβλήματα που αφορούν την διάβρωση, την ρύπανση, τις παράκτιες υποδομές 

https://www.activecitizensfund.gr/
https://savecoast.com/
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και γενικά κάθε δραστηριότητα φυσική ή ανθρωπογενή που επηρεάζει την καλή κατάσταση και λειτουργία 

της ακτής. Μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή είναι δυνατός ο καθορισμός των προβλημάτων στην περιοχή 

Αχαΐας και Ηλείας. Προάγονται οι καλές Πρακτικές από την Διεθνή εμπειρία με προτεραιότητα στις 

Περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους προστασίας και αναπλήρωσης ακτής. 

Η πλατφόρμα savecoast.com είναι ανοιχτή στο κοινό, παρέχοντας τη δυνατότητα άσκησης συνηγορίας και 

εποπτείας, μέσω της συμπλήρωσης δομημένων ερωτηματολογίων για την διαμόρφωση 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων όσο και ειδικής φόρμας για την αναφορά παράκτιων προβλημάτων που θα 

μεταφερθούν στις αρμόδιες αρχές. Επίσης παρέχονται και πληροφορίες σχετικά με: 

Α) τη συμμόρφωση των αποφάσεων αρμοδίων Φορέων με την Ευρωπαϊκή-Διεθνή νομοθεσία για την 

παράκτια ζώνη 

Β) την εποπτεία στην εφαρμογή επιστημονικά σύγχρονων ή μη μεθόδων προστασίας της ζώνης, και 

Γ) την υιοθέτηση ορθών πρακτικών αποφυγής-μείωσης  δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και των Πολιτών στα 

θέματα της συνηγορίας της παράκτιας ζώνης.  Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα στην τελική της μορφή θα 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με: α) συμμόρφωση των τοπικών / περιφερειακών αποφάσεων με την 

ευρωπαϊκή-διεθνή νομοθεσία β) εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων για τη διάβρωση των 

ακτών, τις πλημμύρες και τον περιορισμό της ρύπανσης γ) υιοθέτηση ορθών πρακτικών για τον έλεγχο των 

δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει διεθνή εμπειρία. Από το έργο θα επωφεληθούν τοπικές 

παράκτιες κοινότητες, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες προστασίας, φορείς περιβαλλοντικής 

διαχείρισης.   

Στα πλαίσια κατασκευής της πλατφόρμας και διάχυσης της πληροφορίας του έργου, δημιουργήθηκε ειδικό 

ερωτηματολόγιο. Οι πληροφορίες καταχωρούνται στην βάση δεδομένων της πλατφόρμας  γίνεται η 

επεξεργασία τους και παίρνουμε μερικά άμεσα και  κατανοητά  γραφημάτων των ποσοστών των πολιτών 

που έχουν σχέση  με την υπόθεση περιβάλλοντος και σε ποιο βαθμό. 

Η αποτύπωση της άποψης των πολιτών φιλτράρεται και παραμετρικοποιείται για την περαιτέρω δράση της 

οργάνωσης. Είναι σίγουρο ότι η πληροφορία που λαμβάνεται έχει και το συναισθηματικό στοιχείο και το 

στοιχείο του μικροσυμφέροντος και της υπερβολής και παραπληροφόρησης. Ακριβώς εδώ είναι η 

χρησιμότητα των φορέων των μη κυβερνητικών οργανώσεων των συλλόγων και ομάδων πολιτών καθώς  η 

συλλογικότητα θα δημιουργήσει το φιλτράρισμα που είναι απαραίτητο για να γίνει η διάθεση και 

συναισθηματική προσέγγιση των πολιτών πλέον στόχος για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το έργο δύναται να λειτουργήσει ως καλειδοσκόπιο ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας στα πεδία (i) 

Περιβάλλοντος (ii) Παράκτιας και Υδραυλικής Μηχανικής (iii) Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωμορφολογίας 

Ακτών (iv) τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας.    

Μελλοντική σχεδιάζεται σαφώς η επέκταση της λειτουργίας της πλατφόρμας σε περισσότερες γεωγραφικές 

περιφέρειες και δράσεις σχετικές με την συνηγορία των Πολιτών στα θέματα περιβάλλοντος που σχετίζονται 

με την καλή κατάσταση, λειτουργία της ακτής καθώς και δραστηριότητες που εξελίσσονται και επηρεάζουν 

την παράκτια ζώνη. 

https://savecoast.com/
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4. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Δυτική Ελλάδα που διαθέτει 

μεγάλο φυσικό πλούτο αλλά και φυσικούς πόρους που πρέπει να προστατευτούν. Ειδικότερα ο νομός  

Αχαΐας και Ηλείας  διαθέτουν ένα από τα πιο πλούσια οικοσυστήματα με μεγάλη βιοποικιλότητα που έχουν 

ενταχθεί σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας Natura και συνθήκης Ramsar (για υγρότοπους), μεγάλο 

μήκος ακτογραμμής, θαλάσσια βλάστηση, συστήματα αμμοθινών, δάση και χερσαία ύδατα που 

αναδεικνύουν την σημαντικότητα της συγκεκριμένης περιοχής.   

Ο Πολίτης μπορεί να διατυπώνει τις ερωτήσεις του και τις απόψεις του αλλά και να καταθέτει χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικές με την προστασία του Περιβάλλοντος στο διαδικτυακό εργαλείο παράκτιας ζώνης 

που ιδρύθηκε από το έργο COAST-ADWEB που στην συνέχεια θα προωθεί τις πληροφορίες, τις ερωτήσεις 

και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους φορείς περιβάλλοντος αλλά και στα μέλη και τους 

ευαισθητοποιημένους πολίτες. Μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας οι Πολίτες συμμετέχουν σε μία 

παραγωγική διαδικασία οργάνωσης της πληροφορίας, διαβούλευσης, ολοκληρωμένου σχεδιασμού και 

υλοποίησης δράσεων με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών. 

5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ 
Στις ακτές της Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας επικρατουν δραστηριότητες όπως τουριστικες και αυτές του 

πρωτογενούς τομέα. Οι δραστηριότητες αυτές  επηρεάζουν τις ακτές οι οποίες είναι ένας ακόμα φυσικός 

πόρος που έχει σοβαρή οικονομική διάσταση για τις τοπικές κοινωνίες. Η προστασία τους συμβάλει και 

στην οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών καθώς επι των ακτών λαμβάνει χώρα ιδιαίτερης 

αξίας ψυχαγωγική δραστηριότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό γίγνεσθαι σε μεγάλο βαθμό 

αναντικατάστατη. Πολλά χιλιόμετρα αυτής της ακτογραμμής βρίσκονται σε περιοχή Natura και ένα 

σημαντικό μέρος σε περιοχή υγροτόπων που προστατεύονται  με συνθήκη Ramsar και είναι ιδιαίτερου 

κάλλους. Οι ακτές της περιοχής αυτής όμως επιβαρύνονται από τις εκβολές των ποταμών ρεμάτων και 

χειμμαρων καθώς σε αυτά παρατηρούνται ρύποι αστικής προέλευσης αλλά κυρίως παραπροϊόντων της  

γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας  ιδιαίτερα επιβλαβή για τα παράκτια οικοσυστήματα αλλά 

και για την καθαρότητα των παράκτιων νερών της κολύμβησης και των τουριστικών εν γένει 

δραστηριοτήτων. 

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ  
Παράκτια διάβρωση είναι η διεργασία της οριστικής απομάκρυνσης του ιζήματος από μια περιοχή και έχει 

ως αποτέλεσμα την «οπισθοχώρηση» παραλιών και εκβολών ποταμών.  Το πρόβλημα της διάβρωσης των 

ακτών προκύπτει από έναν συνδυασμό φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, ενώ το φαινόμενο 

φαίνεται ότι θα επιτείνουν οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Το φαινόμενο της διάβρωσης των 

ακτών χαρακτηρίζεται σοβαρό όταν κινδυνεύουν ή απειλούνται ανθρώπινες ζωές, παράκτιες οικονομικές 

δραστηριότητες και υποδομές, φυσικά ενδιαιτήματα και η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. 
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Η παράκτια διάβρωση αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας 

με απώλεια πλάτους ακτής που φθάνει και ξεπερνά τα 20 μέτρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα 

με την σύνταξη τεχνικής αναφοράς ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  (ΤΕΕ/ΤΔΕ) με 

τίτλο «ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ» (Χ. Καπόπουλος, Χ. Φαλιέρος, Α. Παλαιολόγου) αλλά και στοιχεία του Παν/μίου 

Πατρών η ακτή υποχωρεί με ρυθμό της τάξης των 0.30 έως 0.50 μέτρων ανά έτος ενώ ανυπολόγιστες είναι 

οι βλάβες σε τεχνικές υποδομές και ιδιοκτησίες. 

Τα κύρια αίτια είναι: 

Φυσικές διεργασίες και η Κλιματική Αλλαγή 

Άστοχα – «σκληρά» παράκτια έργα (έξαλλοι κυματοθραύστες, τοίχοι κλπ.) 

Κατασκευή φραγμάτων/ Οικιστική δόμηση/ Αστικοποίηση 

Ποτάμιες/παραλιακές αμμοληψίες 

η δημιουργία ισχυρών κυματισμών μεγάλης καμπυλότητας από ταχύπλοα επιβατηγά πλοία που πλέουν 

κοντά στις ακτές οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν έντονες παραλιακές διαβρώσεις 

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης αξιοποιείται η διεθνής εμπειρία από 

τους Οργανισμούς: 

Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος IPCC των Ηνωμένων Εθνών (Nobel Prize 2007) 

που προτείνει απομάκρυνση από τις σκληρές μεθόδους προστασίας των ακτών προς τις ήπιες μεθόδους 

προστασίας των ακτών. 

EUROSION study: 28% των παράλιων κρατών μελών της ΕΕ  αντιμετωπίζουν πρόβλημα διάβρωσης. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκός Κώδικας Συμπεριφοράς για τις Παράκτιες Ζώνες ((European Code of 

Conduct  for Coastal Zones, 1999) 

❑ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EEA Report No6/2006) 

❑ ENVIREG initiative SPAIN, ITALY   

❑ LitusGo (EU/ Leonardo Da Vinci Programme) 

❑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 50 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Τα πορίσματα των οργανισμών αυτών για την διάβρωση των ακτών είναι συνοπτικά: 

- Μη ικανοποίηση των Πολιτών για την Πολιτική Διαχείρισης  και ανάπτυξης των παραλιακών 

περιοχών 

- Αδιαφάνεια στην λήψη αποφάσεων για την Διαχείριση και την Ανάπτυξη των παραλιακών 

περιοχών 

- Απουσία ενημέρωσης των Πολιτών στην Διαχείριση και την Ανάπτυξη των παραλιακών περιοχών 

- απομάκρυνση από τις σκληρές μεθόδους προστασίας των ακτών προς τις ήπιες μεθόδους 

προστασίας των ακτών  
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- «το αυξανόμενο μήκος των κατασκευών ογκολίθων – λιθορριπών στην Ευρώπη είχε ως στόχο την 

ικανοποίηση τοπικών αναγκών αλλά δεν έλαβε υπόψη την ευρύτερη ισορροπία κίνησης των 

παράκτιων ιζημάτων και τις επιπτώσεις στις γειτονικές ακτές» 

- «Είναι πολλά τα παραδείγματα ‘σκληρών’ Τεχνικών Έργων προστασίας ακτών που και δεν έφεραν 

τα αποτελέσματα για τα οποία κατασκευάστηκαν (δηλ. δεν μείωσαν τη διάβρωση της ακτής) και 

δημιούργησαν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα μεταφοράς της διάβρωσης στις γειτονικές 

ακτές, υποβάθμισης της ποιότητας του νερού (εμποδίζοντας τη συχνή ανανέωσή τους) και 

σημαντικής οπτικής-αισθητικής όχλησης» 

- «Τα παραδοσιακά “φαραωνικά” κατασκευαστικά έργα που αποβλέπουν στην αποτροπή της 

διάβρωσης των ακτών, όπως π.χ. οι κυματοθραύστες ή οι τάφροι από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι 

άκρως δαπανηρά στην συντήρηση και δεν επιτυγχάνουν πάντοτε να συγκρατήσουν το έδαφος από 

το να παρασυρθεί από το νερό. Μάλιστα, σε ορισμένες ζώνες έχουν επιταχύνει το φαινόμενο» 

- «Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή σκληρών μεθόδων είναι σοβαρότερες από αυτές της εφαρμογής 

ήπιων μεθόδων. Η εφαρμογή σκληρών μεθόδων οδηγεί γενικά σε μακροπρόθεσμες αλλαγές στην 

παράκτια μορφολογία, ιδιαίτερα στην διάβρωση των τμημάτων της ακτής εκατέρωθεν των 

προστατευόμενων ζωνών. Επίσης συχνά οδηγεί σε μια μείωση του πλάτους της ακτής» 

- "Εκατομμύρια του χρημάτων της Ε.Ε. δεσμεύονται για την παράκτια προστασία από την θάλασσα, 

αλλά η παραδοσιακή προσέγγιση της οικοδόμησης των πάντα μεγαλύτερων αναχωμάτων φαίνεται 

λιγότερο βιώσιμη. Εάν η συμβατική προσέγγιση μηχανικής υιοθετηθεί, η περιοχή των υγροτόπων 

αναμένεται περαιτέρω και δραματικά να μειωθεί, παγιδευμένη μεταξύ μιας ανυψούμενης 

θάλασσας και ενισχυμένων αναχωμάτων" 

- «Η ευημερία των Κοινωνιών του Κόσμου βασίζεται στην αρμονία με την φύση» (Ishihara, 1979)  

-  Έμφαση στην Γεωμορφολογία των Ακτών με ανάγκη ευρύτερης παρατήρησης της Ακτής πριν την 

εφαρμογή μεμονωμένων τεχνικών θεωριών 

- Ο κίνδυνος της υποσκαφής των κατασκευών ογκολίθων – λιθορριπών είναι υπολογίσιμος 

- Εγκατάλειψη αποσπασματικής κατασκευής παράκτιων έργων προστασίας. Προσέγγιση της 

διατήρησης του Παράκτιου Περιβάλλοντος.  
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Εικ 1. Εικόνες από ζημιές εξαιτίας της διάβρωσης σε τμήματα ακτής του Ν. Αχαΐας (Ρίο - Ακταίο) 
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Εικ 2. Εικόνες από ζημιές εξαιτίας της διάβρωσης σε τμήματα ακτής του Ν. Αχαΐας (ακτή 
Καλαμάκι Δήμου Δυτικής Αχαΐας) 
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Εικ 3. Εικόνες από ζημιές εξαιτίας της διάβρωσης σε τμήματα ακτής του Ν. Αχαΐας (ακτή Σπιάτζας  
Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας) 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η διάβρωση επηρεάζει περίπου το 25% των ευρωπαϊκών ακτών (ΕΟΧ 2006, The changing faces of Europe’s 

coastal areas- Οι διαρκείς μεταβολές στις παράκτιες ζώνες της Ευρώπης) με το 1/5 των ακτών να έχει 

επηρεαστεί σοβαρά ή να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης της Ε.Ε., οι 

παράκτιες περιοχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα διάβρωσης, 

επηρεάζοντας τη ζωή περίπου 70 εκατομμυρίων Ευρωπαίων.  

Όπως έδειξε έρευνα που διεξήχθη στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, η Ελλάδα είναι μια χώρα που 

υποφέρει από τα υψηλότερα επίπεδα διάβρωσης (28,6%) αλλά και από έλλειψη ευαισθητοποίησης γύρω 

από το θέμα, επηρεάζοντας αρνητικά ορισμένα από τα πιο ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, όπως 

είναι ο τουρισμός και το φυσικό της περιβάλλον. Με χερσαία έκταση περίπου 132.000km2 και ακτογραμμή 

που ξεπερνά τα 15.000km, η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο μήκος ακτογραμμών στη Μεσόγειο 

(CIA,2013), ενώ δώδεκα από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελλάδας διαθέτουν παράκτιο μέτωπο. Αξίζει να 

σημειωθεί πως τα 7.000 πό τα 16.000 περίπου χιλιόμετρα στα οποία εκτείνονται οι ελληνικές ακτές είναι 

αμμώδεις παραλίες, οι οποίες προσελκύουν τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι περιοχές που 

πλήττονται περισσότερο στην Ελλάδα βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 

Αχαΐας, Κορινθίας, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στη Ρόδο.  

Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως ένα ευάλωτο οικοσύστημα με μεσαία και έντονα 

φαινόμενα παράκτιας διάβρωσης, ενώ το πρόβλημα συνεχώς εντείνεται λόγω της υψηλής 

κοινωνικοοικονομικής σημασίας της παράκτιας ζώνης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, το 23% της ακτογραμμής της Δυτικής Ελλάδας είναι υπό διάβρωση, ενώ 

παράλληλα, οι ανθρώπινες επεμβάσεις στην θάλασσα ή στην ακτή, (μαρίνες, κατασκευή φραγμάτων, 

αμμοληψίες κτλ.) επιβαρύνουν σημαντικά τη δυναμική ισορροπία της ακτογραμμής. Πιο συγκεκριμένα στην 

Αχαΐα φαίνεται ότι η θάλασσα εισχώρησε τα τελευταία είκοσι χρόνια, από 50 έως 150 μέτρα στη γη, 

σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Πατρών.  

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  

Η μεταβολή στη συχνότητα εμφάνισης και έντασης των ανέμων, των κυματισμών και των βροχοπτώσεων, 

διαταράσσει σημαντικά το υφιστάμενο ισοζύγιο των ακτών και κλιμακώνει το φαινόμενο της διάβρωσής 

τους. Η μεγάλη συχνότητα καταιγίδων και πλημμυρών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω 

κλιματικών μεταβολών έχει επιδεινώσει το πρόβλημα σε αρκετές περιοχές. Επιπλέον, η άνοδος της 

θερμοκρασίας οδηγεί στην σταδιακή ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και στην αντίστοιχη απώλεια 

εδαφικού πόρου, καθώς η µάζα των ωκεανών αυξάνεται από το λιώσιμο των παγετώνων. Από ό,τι γίνεται 

αντιληπτό, η ένταση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας εξαρτάται άμεσα από την αύξηση της 

θερμοκρασίας και κατ' επέκταση από την ποσότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι περιοχές 

με χαμηλή κλίση, δέλτα ποταμών και οι λιμνοθάλασσες αποτελούν τα πιο ευάλωτα οικοσυστήματα στην 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Σε περίπτωση μη προσαρμογής και αντιμετώπισης στο φαινόμενο της 

διάβρωσης, εκτιμάται ότι έως και τα 2/3 των ελληνικών ακτών κινδυνεύουν να αποκλειστούν πλήρως. 

Για την αντιμετώπιση των απειλών στις ακτές από την αλλαγή του κλίματος, η Διακυβερνητική Επιτροπή για 

την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC: Intergovernmental Panel on Climatic Change) έχει διαµορφώσει στην ειδική 

αναφορά της (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap5_FINAL.pdf) οδηγίες για 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap5_FINAL.pdf
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την προσαρμογή των παράκτιων κοινοτήτων στις επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών, ιδίως στην αύξηση 

της στάθμης της θάλασσας. 

7. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   
To Πρόγραμμα Περιφερειακών Θαλασσών είναι το πρώτο διαπεριφερειακό πρόγραμμα προστασίας των 

θαλασσών, το οποίο υιοθετήθηκε από 16 χώρες το 1975, στο πλαίσιο της ειδικότερης δραστηριότητας του 

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), το οποίο αποτελεί κεντρικό όργανο του 

ΟΗΕ με αποκλειστική αρμοδιότητα τη θέσπιση της παγκόσμιας ατζέντας για το περιβάλλον. Σήμερα έχουν 

καταρτιστεί Προγράμματα Περιφερειακών Θαλασσών για 13 θαλάσσιες περιοχές . Η Ελλάδα και οι 

παράκτιες χώρες της Μεσογείου περιλαμβάνονται στο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης - ΜΣΔ (Mediterranean 

Action Plan – MAP). Το 1976, το Μεσογειακό σχέδιο δράσης το επικύρωσαν άμεσα 14 χώρες της Μεσογείου 

και έκτοτε έχει αποκτήσει θεσμική ισχύ μέσω της «Σύμβασης της Βαρκελώνης». Για τον καλύτερο 

συντονισμό και την υλοποίηση των Πρωτοκόλλων της Σύμβασης της Βαρκελώνης, δημιουργείται το 

Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης συντονίζει τα Περιφερειακά Κέντρα Δραστηριοτήτων (Regional Activity Centers- 

RAC). Το αναθεωρημένο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (MAPII) γνωστό και ως η αναθεωρημένη Σύμβαση της 

Βαρκελώνης οριστικοποιείται το 1995 και επικυρώνεται από την Ελλάδα με τον Ν.3022/2002 (ΦΕΚ 

144/Α/2002). Η Σύμβαση της Βαρκελώνης υιοθετήθηκε από τις χώρες της Μεσογείου και την τότε ΕΟΚ, το 

1976, με σκοπό το συντονισμό των δράσεών τους και τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την 

πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας και την βελτίωση του 

θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.  

Η Οδηγία πλαίσιο 2002/413/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή στην Ευρώπη της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών (http://paprac.org/iczm-protocol) εμφανίστηκε ως έννοια τη δεκαετία του 1990. Τα 

βασικά κριτήρια της Ο.Δ.Π.Ζ. υιοθετήθηκαν στο Κεφάλαιο 17 της Ατζέντας 21 του Ρίο το 1992. 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» σημαίνει μια δυναμική διεργασία αξιοβίωτης (βιώσιμης, 

αειφόρου) διαχείρισης και χρήσης της παράκτιας ζώνης, λαμβάνοντας υπόψη την εύθραυστη λειτουργία 

των παράκτιων συστημάτων και των παράκτιων γεωμορφών, τις διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

και τις αλληλεπιδράσεις με τα φυσικά συστήματα (χερσαία και θαλάσσια). Η Οδηγία Πλαίσιο για τη 

Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), σχεδιάζει την υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών. 

Συγκεκριμένα σχεδιάζεται να αναληφθούν μέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων 

διάβρωσης σε παραλίες. 

 

Στην Ελλάδα, τα έργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών ή ανάπλασης παραλιών εκτελούνται σύμφωνα με 

τη διαδικασία των άρθρων 12 που αναφέρεται στα προστατευτικά έργα και 14 που αναφέρεται στα 

ανάπλαση παραλιών του Νόμου περί αιγιαλού και παραλίας (Ν. 2971/2001). Ο Ν. 4546/2018 ενσωματώνει 

στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό και της διατάξεις», έχοντας ως στόχο τη χάραξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου που λαμβάνει 

υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, μέσω του οποίου, τα κράτη μέλη θα συμβάλλουν στη βιώσιμη 

ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, 

περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης στην παράκτια ζώνη. Ωστόσο, η χάραξη αιγιαλού και παραλίας για ένα μεγάλο ποσοστό της 

ελληνικής ακτογραμμής παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελλήνων 

Βιομηχάνων, μόλις το 12% της ελληνικής ακτογραμμής διαθέτει τοπογραφική οριοθέτηση. Σύμφωνα με το 

http://paprac.org/iczm-protocol
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Ν. 4416/2016 που αναφέρεται στην "Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή", μέχρι 

το 2025, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, οι παράκτιες περιοχές των μεσογειακών χωρών πρέπει να 

έχουν αυξήσει την ανθεκτικότητά τους στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής μεταβλητότητας και της 

αλλαγής. Στο πλαίσιο Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού για την μείωση των επιπτώσεων από τις κλιματικές 

αλλαγές, ο νόμος προτείνει την Κατάρτιση Ακτολογίου, τον Καθορισμός Ζωνών Επικινδυνότητας, την 

Εκτίμηση Κινδύνων ανά τομέα και τη Θέσπιση Μηχανισμού παρακολούθησης παράκτιων περιοχών. Επίσης, 

αναφέρει ενδεικτικά μέτρα, όπως δημιουργία ζωνών προστασίας μεταξύ αιγιαλού & οικιστικής ανάπτυξης, 

αποθάρρυνση οικιστικής & επιχειρηματικής ανάπτυξης σε περιοχές με αυξημένη τρωτότητα, 

μετεγκαταστάσεις κτιρίων όταν κρίνεται απαραίτητο. 

8. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
Η πανευρωπαϊκή μελέτη EUROSION (www.eurion.org) είχε ως σκοπό να προσδιορίσει το μέγεθος του 

προβλήματος της διάβρωσης των ακτών στην Ευρώπη και παρείχε κατευθύνσεις, περιπτωσιολογικές 

μελέτες και νέες έννοιες πολιτικής προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του 

προβλήματος. Το σχέδιο CONSCIENCE (http://www.conscience-eu.net/) επεξεργάστηκε περαιτέρω τις 

έννοιες πολιτικής και συνέστησε τρόπους εφαρμογής τους. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής του 2009 σχετικά 

με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος (COM(2009) 147) εξετάζει τους κινδύνους για τις ακτές, 

δίνοντας έμφαση στη διάβρωση των ακτών, και προτείνει δράσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 

παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών. Επί του παρόντος, καταβάλλονται προσπάθειες για την περιφερειακή 

ενσωμάτωση της προσαρμογής των παράκτιων περιοχών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 

πολιτικής.  

9. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΙΑΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διάβρωσης έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια οι εξής 

κυριότερες έρευνες, μελέτες και δράσεις : 

▪ Τεχνική μελέτη με τίτλο «Αντιμετώπιση Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» του γραφείου «ΡΟΓΚΑΝ & 
Συνεργάτες» με Φορέα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

▪ Τεχνική μελέτη με τίτλο: «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ» » του γραφείου ΜΑΡΝΕΤ- 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ με Φορέα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας 

▪ Η μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ» του γραφείου ΧΡΥΣΑ 
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με Φορέα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας 

▪ Η μελέτη «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ» του γραφείου Χ,ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., δ.τ. AQUATERRA , με Φορέα τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας 

▪ Εφαρμογή Πιλοτικής δράσης (υλοποίηση έργου προστασίας ακτής Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας από την 
διάβρωση) για το έργο LIFE-IP AdapthInGR-LIFE17IPC/GR/000006 με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή 
πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» με Φορέα υλοποίησης την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας  

▪ Το πρόσφατα υλοποιημένο ερευνητικό Πρόγραμμα ΤΡΙΤΟΝ (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Παν/μιο 
Πατρών, ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.interregtriton.eu/, Deliverable No. 3.1: Census of 

https://www.interregtriton.eu/
https://www.interregtriton.eu/wp-content/uploads/2020/07/Deliverable_D3.1_final_DEF.pdf
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needs/mapping of existing systems for coastal management, Deliverable No. 3.3: Context analysis for the 
creation of the TRITON Platform, Deliverable No. 3.5: Development of the framework and tool for final 
users with training, Deliverable No. 4.3: Pilot test and joint tool development with local/operators and 
players involvement  

Το παρόν χρονικό διάστημα εκπονείται μελέτη προστασίας από την διάβρωση και αντιστήριξης παράκτιων 

οδικών υποδομών από την σύμπραξη μελετητικών γραφείων «Χ. Καπόπουλος -Σ. Κατσώλης» με τίτλο 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ –ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»  και Φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας. Το συνολικό έργο κρίνεται σημαντικό προκειμένου να αποκατασταθούν οι παράκτιες 

τεχνικές κατασκευές αντιστήριξης των οδικών υποδομών αλλά και να γίνει αποκατάσταση τμημάτων ακτής 

με ήπιες τεχνικές μεθόδους ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας και να επιτευχθεί αισθητική και 

λειτουργική αναβάθμιση που θα εξυπηρετήσει την βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την απρόσκοπτη 

εξέλιξη των εμπορικών-οικονομικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω παράκτιες περιοχές. Ο καθορισμός των 

σχεδιαστικών χαρακτηριστικών των τεχνικών έργων θα γίνει με συνεξέταση των εξής παραμέτρων: 

▪ Της Γεωμορφολογίας ακτής, της μορφολογίας παράκτιας ζώνης και ακτογραμμής, των κλίσεων 
θαλάσσιου πυθμένα – ειδικότερα πλησίον των προς προστασία τμημάτων ακτής και των τεχνικών 
υποδομών    

▪ Των επικρατούντων Γεωτεχνικών, Σεισμολογικών, Κλιματικών και Περιβαλλοντικών συνθηκών 

▪ Της ανάγκης αυξημένης λειτουργικότητας των τεχνικών διαμορφώσεων και έργων   

▪ Του βαθμού συμβατότητας των σχεδιαζόμενων τεχνικών διατάξεων και έργων με τις φυσικές, 
παράκτιες διεργασίες  

▪ της ανάγκης μετριασμού των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις γειτονικές ακτές και την 
όσο το δυνατό αρμονική ένταξη των τεχνικών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον 

10. ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.ypeka.gr/,  

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος: Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα και των συνεπειών των διαφόρων δράσεων 

επ' αυτού. Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή έχει ως στόχο να καθιερώσει µια ανοικτή σχέση συνεργασίας τόσο µε 

τους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να εφαρμόζουν τις πολιτικές και τα µέτρα όσο και µε την 

επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών για την ανάδειξη και την επίλυση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων. Πρόεδρος της επιτροπής είναι η Βουλευτής του Νομού Ηλείας, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα 

Αυγερινοπούλου (d.avgerinopoulou@parliament.gr) 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου https://www.apd-depin.gov.gr/- 

(sintonistis@apddepin.gov.gr) 

a)Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε 

θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και 

την αποκατάσταση των ζημιών.  

https://www.interregtriton.eu/wp-content/uploads/2020/07/Deliverable_D3.1_final_DEF.pdf
https://www.interregtriton.eu/wp-content/uploads/2020/07/D3.3-Context-analysis-DEF.pdf
https://www.interregtriton.eu/wp-content/uploads/2020/07/D3.3-Context-analysis-DEF.pdf
https://www.interregtriton.eu/wp-content/uploads/2020/07/Deliverable_D3.5_DEF.pdf
https://www.interregtriton.eu/wp-content/uploads/2020/07/Deliverable_D3.5_DEF.pdf
https://www.interregtriton.eu/wp-content/uploads/2020/07/D4.31.0_Pilot-test-and-joint-tool-develoment.pdf
https://www.interregtriton.eu/wp-content/uploads/2020/07/D4.31.0_Pilot-test-and-joint-tool-develoment.pdf
http://www.ypeka.gr/
https://www.apd-depin.gov.gr/
mailto:sintonistis@apddepin.gov.gr
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Επικ.: Αυτοτελές Τμήμα ΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ, τηλ. 2610390080, email: taspatr@otenet.gr 

Αυτοτελές Τμήμα ΤΑΠ ΗΛΕΙΑΣ, τηλ. 2621032824, email: tappyrg1@otenet.gr 

b)Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο 

των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.  

Επικοινωνία : τηλ. 2610454987, email: grampexo@4863.syzefxis.gov.gr 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας έχει έδρα την Πάτρα και 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των 

κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη 

διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων, την 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει 

απονεμηθεί στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

● Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, (dipexo@apddepin.gov.gr), 

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Τ.Κ. 26 441, Πάτρα  

● Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, 

(pexo.pel@4813.syzefxis.gov.gr), Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 221 32 Τρίπολη  

● Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, (mlela@1745.syzefxis.gov.gr), Αλυκές 

Ποταμού, Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα 

β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των 

γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και 

κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, το συντονισμό της υλοποίησης των 

προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις 

πολεοδομικές μελέτες, την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που 

εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

c) Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας: Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας 

είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

και αλιείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται 

σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Η Διεύθυνση 

Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, 

τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα: 

α) Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των εργασιών 

αναδασμού – εποικισμού στη Δυτική Ελλάδα, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την 
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κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη, έλεγχο και 

παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά 

συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού. 

β) Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση άδειας 

συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυοσκάλων και τον καθορισμό 

της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, 

για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

στο πλαίσιο των Κανονισμών Ε.Ε. 1305/2013, 1306/2013, 702/2014, 807/2014, 809/2014 και 640/2014.  

Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου 

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, 

(periv.energy.pde.gov), Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, 26443, Πάτρα, Τηλ.: 2613-613255,  26313-61152   

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας είναι 

υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

και την παροχή γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για όποια έργα και 

δραστηριότητες απαιτείται αυτή.. 

Περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης (Symp.politi@pde.gov.gr), Ταχ.Δ/νση: NEO 

Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής-Τ.Κ.26441-ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613-613512 

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης περιγράφονται ως 

ακολούθως: 

● Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των 

υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής. Ελλάδας. 

● Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες. 

● Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικουμένους. 

● Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής και παρουσίασης 

από τον ίδιο και συζήτησης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

● Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της Περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με 

το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και σημαντικών προβλημάτων 

κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο. 

Οργανισμοί λιμένων Δυτικής Ελλάδας 

Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ): Κεντρικός Προβλήτας Λιμένος Πάτρας, Πάτρα, Τ.Κ. 26333, Τηλ: 2610 

365113, www.patrasport.gr 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, Λιμάνι Κυλλήνης, Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Κυλλήνη Ηλείας, Τ.Κ. 

27068, Τηλ. 26230 92339, Email:info@killiniport.gr,  https://www.killiniport.gr/ 

http://www.patrasport.gr/
https://www.killiniport.gr/
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Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, Λιμάνι Κατάκολου, Τηλ:262142000, Email: info@katakoloport.gr, 

litamkat@otenet.gr, http://katakoloport.gr/ 

Δ/νση Δασών Ηλείας, Αλφειού 42, Πύργου, 271 31 Πύργος Ηλείας, Τηλ: 2621034535 

Μέσα στις αρμοδιότητες της  Δ/νση Δασών Ηλείας είναι η διαχείριση των παραθαλάσσιων δασών όπως π.χ. 

θίνες Βαρθολομιού. 

11. ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
Η στενή συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους) με τοπικά και εθνικά ερευνητικά 

κέντρα είναι το κλειδί για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και για την ανάπτυξη 

καινοτόμων μεθόδων για τη μείωση των επιπτώσεων από τις αλλαγές του κλίματος. Την ερευνητική 

υποδομή για την προστασία των ακτων στην Ελλάδα διαχειρίζονται κυρίως δύο επιστημονικοί φορείς.  

Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα για την 

παρακολούθηση, πρόγνωση και πληροφόρηση για την κατάσταση των Ελληνικών θαλασσών "ΠΟΣΕΙΔΩΝ". 

Ένα δίκτυο πλωτών ωκεανογραφικών μετρητικών σταθμών (buoys) καταγράφει τις φυσικές, βιολογικές και 

χημικές παραμέτρους των Ελληνικών θαλασσών και στη συνέχεια τα μεταδίδει τα δεδομένα στο 

Επιχειρησιακό Κέντρο όπου τροφοδοτούν μοντέλα πρόγνωσης τελευταίας γενιάς για τη διαχείριση και την 

προστασία της παράκτιας ζώνης και τον αποτελεσματικό προγραμματισμό θαλασσίων-παράκτιων 

υποδομών. 

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου TRITON, έχουν εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 

συγκεκριμένα στο Νομό Αχαΐας, δύο μετεωρολογικοί σταθμοί, δύο σταθμοί παλιρροιογράφων και ένας 

κυματογράφος (ωκεανογραφικό σταθμό) για την μελέτη του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου 

Παράκτιας Διάβρωσης. Την υποδομή αυτή διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Οι καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές για την προστασία των ακτών μπορούν να υποστηριχθούν από 

τους ίδιους επιστημονικούς φορείς, μέσα από πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει για την ανάπτυξη της 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας. (RE-STARTUP PATRAS, Orange Grove Patras, Blue prototype by 

HCMR&TCG) 

Προσεχή συνέδρια: ICCEGGA 2021 : International Conference on Coastal Engineering Geology and 

Geotechnical Applications , Αθήνα 8-9 Απριλίου, Αθήνα 

Επιστημονικά περιοδικά: Journal of Marine Science and Engineering (ISSN 2077-1312)-Special issue: 

Integrated Coastal Zone Management, (Προθεσμία υποβολής άρθρων 15/06/2020) 

12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Οι επιχειρήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας για την 

αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας, όπως είναι και η διάβρωση των ακτών, μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν από τα επιχειρησιακά προγράμματα που υπάρχουν στα πλαίσια της υλοποίησης του 

ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).  

http://katakoloport.gr/
https://www.hcmr.gr/el/
https://www.hcmr.gr/el/
http://www.poseidon.hcmr.gr/index_gr.php
https://greece-italy.eu/tag/triton/
https://www.upatras.gr/el
https://www.pos4work.gr/re-startup/
https://orangegrove.eu/
https://prototype.tee.gr/
https://prototype.tee.gr/
https://prototype.tee.gr/
https://panel.waset.org/
https://panel.waset.org/
https://www.mdpi.com/journal/jmse/special_issues/integrated_coastal_zone_management
https://www.mdpi.com/journal/jmse/special_issues/integrated_coastal_zone_management
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Τα επιχειρησιακά προγράμματα που σχετίζονται με τη διάβρωση των ακτών και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο 

εφαρμογής όλη τη χώρα είναι, το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το ΕΠ 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, και το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα. Έργα και 

δράσεις περιφερειακής κλίμακας χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια, μέσω των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Τέλος, υπάρχουν τα επιχειρησιακά προγράμματα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών 

συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή. 

Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές, να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και φυσικά να 

ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της αρμονικής πορείας της Ένωσης. Τα διμερή προγράμματα 

διασυνοριακής συνεργασίας της Ελλάδας που μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις της Δυτικής 

Ελλάδας είναι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία" και το Πρόγραμμα 

Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B "Mediterranean (MED)". Τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής 

Συνεργασίας, στα οποία μπορούν συμμετέχουν επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι τα 

εξής: το Διακρατικό πρόγραμμα MED, το Διασυνοριακό MED ENI CBC για τα έργα περιβάλλοντος και το 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg)  για τη δημιουργία δικτύων καινοτομίας. 

Καθοριστικό στοιχείο για το σχεδιασμό των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 

αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση. Η Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and 

Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3) είναι μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού 

μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, η οποία: 

● επικεντρώνει την πολιτική υποστήριξη και τις επενδύσεις σε εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες 

– κλειδιά, προκλήσεις και ανάγκες για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση, 

● οικοδομεί πάνω στα δυνατά σημεία και συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας/περιφέρειας και το 

δυναμικό για αριστεία, 

● υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία και την καινοτομία τη βασισμένη στη πράξη και στοχεύει 

στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, 

● διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή των εταίρων (stakeholders) και ενθαρρύνει την καινοτομία και 

τον πειραματισμό, 

● βασίζεται σε τεκμήρια και περιλαμβάνει ένα στέρεο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

Δείτε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εδώ.  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

● UNEP (United Nations Environment Programme)  
● SMAP 
● Directorate-General for Environment (DG ENV - DG for Environment) 

● Interreg  

● Η2020 

● Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) 

● World Bank - Mediterranean Development Forum 

● CoastBase: The European Virtual Coastal and Marine Data Warehouse 

● European Commission - Environment 

https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanek.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPInfrastructureEnvironment.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPInfrastructureEnvironment.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMaritimeFisheries.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticRegionalOP.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticRegionalOP.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-Italy.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregMED.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregMED.aspx
https://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/Seminaires_et_evenements/MED_Info_Day_Iraklio_110915.pdf
http://www.enicbcmed.eu/
http://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf
https://www.unenvironment.org/
http://ec.europa.eu/environment/archives/smap/program.htm
https://ec.europa.eu/dgs/environment/
https://interreg.gr/#Welcome
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/easme/en
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/119089/index.html
http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=ab2b7b933d4d4a50ace959eee6a7aa4b
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
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● European Commission - Environment - Integrated Coastal Zone Management 

● European Union: Euro - Mediterranean Partnership  

● Life Third Countries  

● OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  

13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
Οι τεχνολογικές πλατφόρμες στοχεύουν η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης. στρατηγικής μέσα από την 

ανταλλαγή απόψεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της καινοτομίας. 

Τίτλος  ICZM platform http://iczmplatform.org/ 

Περιγραφή  Αυτός ο διαδραστικός χώρος έχει σχεδιαστεί ως μια διεπιστημονική 
«τράπεζα» πληροφοριών, τεκμηρίωσης και ορθών πρακτικών που 
σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης στη 
Μεσόγειο (και αλλού), καθώς και ως χώρος δικτύωσης και ανταλλαγής 
γνώσεων. Απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης 
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, ασκούμενους, ερευνητές, καθηγητές και 
τους μαθητές τους, ενδιαφερόμενους από τον ιδιωτικό τομέα και την 
κοινωνία των πολιτών 

Τίτλος  COASTAL https://coastal-xchange.eu/ 

Περιγραφή  Πρόκειται για ένα έργο έρευνας και καινοτομίας, μια μοναδική συνεργασία 
πολλών παραγόντων επιχειρηματιών παράκτιων και αγροτικών 
επιχειρήσεων, διοικήσεων, ενδιαφερόμενων μερών και εμπειρογνωμόνων 
φυσικών και κοινωνικών επιστημών για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση 
επιχειρηματικών λύσεων και συστάσεων πολιτικής που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της παράκτιας-αγροτικής συνέργειας. 

Τίτλος  hydralab https://hydralab.eu/ 

Περιγραφή  Το HYDRALAB συγκεντρώνει Ευρωπαίους ερευνητές και ενδιαφερόμενους 
φορείς για τη βελτίωση της πειραματικής έρευνας με επίκεντρο την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 

14. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) 

είναι μια διαδικασία που απαιτεί έναν νέο τρόπο διακυβέρνησης, ο οποίος βασίζεται στη συμμετοχή και 

στη συνεργασία όλων των τμημάτων της κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών συμπεριλαμβάνει 

τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), τους συλλόγους και τις οργανώσεις πολιτών και τους εθελοντές.  

Η δράση της Save-Coast ενεργοποιεί και ενισχύει την ομάδα των πολιτών για τη διάβρωση των ακτών στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από: 

● Επιστηµονικά έγκυρη ενηµέρωση στον πολίτη 

● Στήριξη δράσεων οµάδων πολιτών για την επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων 

● Επισήμανση ζητημάτων σε κυβερνητικούς και διακυβερνητικούς φορείς και ανάδειξη λύσεων. 

http://ec.europa.eu/environment/iczm/biblio.htm
http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life3/components/components_tcy.htm
http://www.oecd.org/env/
http://iczmplatform.org/
https://coastal-xchange.eu/
https://hydralab.eu/
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● Επικοινωνία με τον επιχειρηµατικό τοµέα για µια λογικότερη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και 

των φυσικών πόρων    

● Δραστηριοποίηση εθελοντών  

● Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

● Κατάρτιση των υφιστάµενων και δηµιουργία νέων αυτόνοµων τοπικών περιβαλλοντικών ομάδων - 

οργανώσεων 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1_ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΙ 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ: 

● EUROCOAST: European Coastal Association For Science And Technology 

● MIO-ECSDE: Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable 

Development 

● CIDCE 

● Coastal Guide Europe 

● European Environmental Bureau 

● European Union for Coastal Conservation 

● FoEI: Friends of the Earth International 

● Greenpeace Mediterranean 

● MED Forum 

● MEDCOAST  

● The Coastal Managment Web 

● WWF: World Wildlife Fund 

● Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC: Intergovernmental Panel on 

Climatic Change) 

● Marine Strategy Framework Directive 

● Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S. 

● ICZM platform 

● COASTAL 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2_ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΑΧΑΙΑ-ΗΛΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: 

ΗΛΕΙΑ 

● Σύλλογος Ξενοδόχων Δήμου Πύργου, Δεληγιάννη & Θεμιστοκλέους, 27131 Πύργος, Τηλ. (+30) 

26210 28133, Email: info@pyrgoshotels.gr (Συνεργάζεται με τον Τουριστικός Οργανισμός 

Πελοποννήσου (ΤΟΠ)) 

● «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΕΙΑΣ», Πολιτιστικό Κέντρο Δεξαμενής Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών Συγγρού 29, Δεξαμενή, 27131 Πύργος, τηλ: 6976730106, 6981198810, e-mail: 

ygeiaperivallon@gmail.com 

● Π.Α.ΛΕ.Α περιβαλλοντικη αγωνιστικη λεσχη αμαλιαδας 

http://mrtd.eurocean.org/pdfList.pdf?t=1284796549574&id=39
http://www.mio-ecsde.org/
http://www.mio-ecsde.org/
http://www.cidce.org/
http://www.coastalguide.org/
http://www.eeb.org/
http://www.eucc.nl/
http://www.foei.org/
http://www.greenpeace.org/mediterranean/
http://www.medforum.org/
http://www.medcoast.org.tr/
http://www.coastalmanagement.com/
http://www.wwf.org/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
http://www.msfd.eu/
http://medsos.gr/medsos/
http://iczmplatform.org/
https://coastal-xchange.eu/
https://www.facebook.com/groups/505698526142441/
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● Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων, Μαθητική Εστία Κρεστένων, Κρέστενα Ηλείας, 

Τ.Κ: 27055, Τηλ.: (0030) 2625022305, Fax: (0030) 2625022393, E-mail: kpe.krestenon@gmail.com, 

Facebook: https://www.facebook.com/kpe.krestenon 

● ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ "ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΙΑ"  

● Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μυρσίνης "Ο Δάφνις", Email: info@mirsini.net, Τηλ: Βάσω Παλαιολόγου: 

6978 72 4982, Νίκος Θεοφιλόπουλος: 6983 73 3186 

● ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Ταξιάρχες.  Τηλ: 2626023027, 270 56 Ζαχάρω  

● Πολιτιστικός Σύλλογος Κατακόλου ο 'Φάρος', Τηλ: 697 255 9964, Email: spyrowxionis1@gmail.com 

● Πολιτιστικός Σύλλογος Αρετής, Αρετή Ηλείας 27053 Λεχαινά, Τηλ: 2623 091343, Email: 

polsyllaretis@gmail.com 

● Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοβάτου, Τηλ: 26250-31164 

● Πολιτιστικός Σύλλογος Γιαννιτσοχωρίου, Βάσω Λαμπροπούλου, Τηλ: 6977139994 

● Φυσιολατρικός Σύλλογος Φίλων Λίμνης Μουριάς και Αλφειού Ποταμού, ΓΚΟΤΣΙΝΑ 10, ΠΥΡΓΟΣ 

ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ: 6977285607,6978378358, Email :civil5301@windowslive.com 

● Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πύργου – Κατάκολου, Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Λεχαινών «Το 

Πεταχτάρι» (τα σκαριά η ίδρυση Ομοσπονδίας παράκτιων αλιέων Ν. Ηλείας) 

● Εθνικό Πάρκο (φορέας διαχείρισης) Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Παλαιά Εθνική Οδός 

Πατρών – Πύργου, 27052 Λάππα, Αχαΐας, Τηλ: + 30-26930-31939, fdks@otenet.gr 

● Navarino Environmental Observatory, Costa Navarino, Navarino Dunes Messinia 24001, +30 

2723090991, 2723090990, navarinoenvironmentalobs@gmail.com 

ΠΑΤΡΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ. 

Διεύθυνση: ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ,ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Τ.Κ : 25008 Τηλέφωνο &fax : 2610 271500 Δ/νση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : ygeia_perib_chala@yahoo.com 

Σύλλογος Παραλίας Καλαμακίου 

Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Παραλίας Προαστίου «Η Δροσιά» 

Πολιτιστικός Σύλλογος Νιφορεΐκων 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 3_ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
Στόχος είναι η καταγραφή, η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προβλημάτων διάβρωσης των ακτών σε 
συνεργασία με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η έκθεση των αποτελεσμάτων θα 
κατατεθεί στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος για να κοινοποιηθεί στους αρμόδιους 
κυβερνητικούς φορείς. 

 
 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/kpe.krestenon
https://www.facebook.com/groups/1499382770349160/
https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-532755116787179/about/?ref=page_internal
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I   - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ti  Τίτλος 
Πρόγραμμα Περιφερειακών Θαλασσών και το Μεσογειακό 
Σχέδιο Δράσης (MAP) 

      Περιγραφή 

To Πρόγραμμα Περιφερειακών Θαλασσών είναι το πρώτο 
διαπεριφερειακό πρόγραμμα προστασίας των θαλασσών, το 
οποίο υιοθετήθηκε από 16 χώρες το 1975, στο πλαίσιο της 
ειδικότερης δραστηριότητας του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), το οποίο 
αποτελεί κεντρικό όργανο του ΟΗΕ με αποκλειστική 
αρμοδιότητα τη θέσπιση της παγκόσμιας ατζέντας για το 
περιβάλλον. 
Σήμερα έχουν καταρτιστεί Προγράμματα Περιφερειακών 
Θαλασσών για 13 θαλάσσιες περιοχές . Η Ελλάδα και οι 
παράκτιες χώρες της Μεσογείου περιλαμβάνονται στο 
Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης - ΜΣΔ (Mediterranean Action Plan 
– MAP) 
Η έννοια των περιφερειακών θαλασσών δεν σχετίζεται τόσο 
με γεωγραφικές, γεωμορφολογικές ή άλλες παραμέτρους, 
αλλά χρησιμοποιείται προκειμένου να εντοπίσει και να 
περιγράψει τις πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία και 
υποστήριξη δικτύων πολυμερούς, διακρατικής συνεργασίας 
σε θαλάσσιες ενότητες που αντιμετωπίζουν κοινά ζητήματα 
περιβαλλοντικής κυρίως φύσεως. Απώτερος σκοπός είναι η 
δημιουργία δικτύων και συμπράξεων μεταξύ των κρατών για 
την προώθηση της αειφορίας και τον εντοπισμό των 
πλεονεκτημάτων από την συνεργατική διαχείριση των 
θαλάσσιων περιοχών. 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κατέχει κεντρικό ρόλο στην 
υποστήριξη τέτοιων δικτύων συνεργασίας, καθώς ήδη από τα 
της αρχές της δεκαετίας του ΄70 επιχειρεί την ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των 
θαλασσών μέσω του Προγράμματος Περιφερειακών 
Θαλασσών.  
Η Ελλάδα δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα 
θαλάσσιας ρύπανσης φιλοξενεί το Μεσογειακό Σχέδιο 
Δράσης (UNEP MAP) στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες που 
βρίσκονται γύρω από την λεκάνη της Μεσογείου 
συνεργάζονται για την προάσπιση του μεσογειακού 
θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, καθώς και την 
ενίσχυση περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 
Το 1976, το Μεσογειακό σχέδιο δράσης το επικύρωσαν άμεσα 
14 χώρες της Μεσογείου και έκτοτε έχει αποκτήσει θεσμική 
ισχύ μέσω της «Σύμβασης της Βαρκελώνης». 
Στις 10-13 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
η καθιερωμένη διετής συνάντηση των εκπροσώπων (Focal 
Points, FP) των χωρών της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP). 
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Από τα βασικά αντικείμενα της συνάντησης ήταν να 
εξεταστούν τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες μιας 
σειράς σχεδίων αποφάσεων, που στοχεύουν στον περιορισμό 
της ρύπανσης, την προστασία της βιοποικιλότητας και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της 
Μεσογείου. 
 
Οι αποφάσεις που συζητήθηκαν, και οι οποίες θα 
υποβληθούν προς τελική επεξεργασία και έγκριση στην 21η 
Διάσκεψη των Μερών της Συνθήκης  της Βαρκελώνης (το 
ανώτερο όργανο του UNEP/ΜAP) τον προσεχή Δεκέμβριο στη 
Νάπολη, αφορούν μεταξύ άλλων σε: 
 

● 6 νέα περιφερειακά σχέδια για τη μείωση και πρόληψη της 
ρύπανσης από χερσαίες πηγές,  

● κοινές οδηγίες και πρότυπα για τη ρύθμιση των 
δραστηριοτήτων υπεράκτιας άντλησης πετρελαίου,  

● ένα κοινό περιφερειακό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση της παράκτιας ζώνης, 

● σχέδια δράσης και στρατηγικές για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και συγκεκριμένων ειδών, όπως η 
Μεσογειακή Φώκια, και την αναγνώριση και διατήρηση 
περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, 

● περιφερειακά μέτρα για την ανάπτυξη της πράσινης και 
κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της ζήτησης βιώσιμων 
προϊόντων, 

● οδηγίες για τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων στα 
λιμάνια και τις χρεώσεις χρήσης τους, εναρμονισμένες με τη 
νέα σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. 

 

 

 

Ti  Τίτλος 
Πρωτόκολλο Βαρκελώνης (Συνθήκη για την Προστασία του 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και της Παράκτιας Περιοχής της 
Μεσογείου)  

      Περιγραφή 

Η Σύμβαση της Βαρκελώνης υιοθετήθηκε από τις χώρες της 
Μεσογείου και την τότε ΕΟΚ, το 1976, με σκοπό το συντονισμό 
των δράσεών τους και τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για 
την πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη της ρύπανσης της 
Μεσογείου Θάλασσας και την βελτίωση του θαλασσίου και 
παρακτίου περιβάλλοντος, ώστε να συνεισφέρουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
Επτά πρωτόκολλα που αφορούν ειδικές πτυχές της διατήρησης 
του μεσογειακού περιβάλλοντος συμπληρώνουν τη σύμβαση της 
Βαρκελώνης, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου για τις 
περιοχές ειδικής προστασίας και βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο 
(που εγκρίθηκε το 1995, αντικαθιστώντας το σχετικό πρωτόκολλο 
του 1982) και των παραρτημάτων του.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της 
Βαρκελώνης και των πρωτοκόλλων της . Τα συμβαλλόμενα Κράτη 
– Μέρη, σήμερα είναι τα ακόλουθα: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ε.Ε., Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, 
Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μονακό, 
Σλοβενία, Τουρκία, Τυνησία, Συρία. 
Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και των 
πρωτοκόλλων (1) και (2) με τον Ν. 855/23-12-78 (ΦΕΚ 235/Α 23-
12-78) και τα πρωτοκόλλα 3 και 4 με τον Ν. 1634/17-7-86 (ΦΕΚ 
104/Α/18-7-86). 
Η δεύτερη φάση του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (MAP Phase 
ΙΙ) είναι αποτέλεσμα μίας μακράς πορείας, η οποία συνυπολόγισε 
την εμπειρία, τα επιτεύγματα, αλλά και τις αδυναμίες των πρώτων 
είκοσι χρόνων από την θεμελίωση του προγράμματος MAP. 
Λαμβάνει υπόψη και ενσωματώνει ως ένα βαθμό τα 
αποτελέσματα των: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992), 8η 
συνάντηση της τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της 
Βαρκελώνης (Αττάλεια, 1993), και το Συνέδριο Med 21 για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο (Τύνιδα, 1994). 
 
Το αναθεωρημένο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (MAPII) γνωστό και 
ως η αναθεωρημένη Σύμβαση της Βαρκελώνης οριστικοποιείται 
το 1995 και επικυρώνεται από την Ελλάδα με τον Ν.3022/2002 
(ΦΕΚ 144/Α/2002). 
Για τον καλύτερο συντονισμό και την υλοποίηση των 
Πρωτοκόλλων της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το Μεσογειακό 
Σχέδιο Δράσης συντονίζει τα Περιφερειακά Κέντρα 
Δραστηριοτήτων (Regional Activity Centers- RAC). 

 
Άρθρο 23-∆ιάβρωση των ακτών  
1. Σύµφωνα µε τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα 
µέρη, προκειμένου να αποτρέψουν και να µμετριάσουν 
αποτελεσματικότερα τον αρνητικό αντίκτυπο της διάβρωσης 
των ακτών, αναλαµβάνουν να θεσπίσουν τα απαραίτητα µέτρα 
για τη διατήρηση και αποκατάσταση της φυσικής ικανότητας 
της ακτής να προσαρµόζεται στις αλλαγές, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προκαλούνται από την 
άνοδο της στάθµης της θάλασσας.  
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά την εξέταση της άσκησης νέων 
δραστηριοτήτων και εργασιών στις παράκτιες ζώνες, 
συµπεριλαµβανοµένων των θαλασσίων δοµών και των 
αµυντικών έργων στις ακτές, λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις 
αρνητικές επιπτώσεις τους στην διάβρωση των ακτών και το 
άµεσο και έµµεσο κόστος που ενδεχοµένως προκύψει. Όσον 
αφορά τις υπάρχουσες δραστηριότητες και δοµές, τα 
συµβαλλόµενα µέρη θεσπίζουν µέτρα για να ελαχιστοποιήσουν 
τα αποτελέσµατά τους στη διάβρωση των ακτών.  
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3. Τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
να προληφθούν οι επιπτώσεις της διάβρωσης των ακτών µε την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των δραστηριοτήτων, 
συµπεριλαµβανόµενης της θέσπισης ειδικών µέτρων για τα 
ιζήµατα και τις εργασίες στις παράκτιες ζώνες.  
4. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να θέτουν υπόψη των 
υπολοίπων τα επιστηµονικά στοιχεία που µπορούν να 
βελτιώσουν τη γνώση σχετικά µε την κατάσταση, την ανάπτυξη 
και τις επιπτώσεις της διάβρωσης των ακτών. 

 

Ti  Τίτλος 
Οδηγία πλαίσιο 2002/413/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή στην 
Ευρώπη της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 
http://paprac.org/iczm-protocol 

      Περιγραφή 

Η Ο.Δ.Π.Ζ. εμφανίστηκε ως έννοια τη δεκαετία του 1990. Τα 
βασικά κριτήρια της Ο.Δ.Π.Ζ. υιοθετήθηκαν στο Κεφάλαιο 17 της 
Ατζέντας 21 του Ρίο το 1992. Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Παράκτιας Ζώνης» σημαίνει μια δυναμική διεργασία αξιοβίωτης 
(βιώσιμης, αειφόρου) διαχείρισης και χρήσης της παράκτιας 
ζώνης, λαμβάνοντας υπόψη την εύθραυστη λειτουργία των 
παράκτιων συστημάτων και των παράκτιων γεωμορφών, τις 
διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τις 
αλληλεπιδράσεις με τα φυσικά συστήματα (χερσαία και 
θαλάσσια). 
Το σχέδιο δράσης (AP) για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ICZM 
2012-2019 εγκρίθηκε με την ευκαιρία της COP17, που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, Γαλλία, στις 8-10 Φεβρουαρίου 
2012. 
Μετά την εφαρμογή του «Μοντέλου Επίδειξης» και 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά του, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανακοινώνει, το 2000, στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στρατηγική για μια ΟΔΠΖ, μέσω του 
εγγράφου COM/2000/574 (17/09/2000) «Για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών: Μια στρατηγική για την 
Ευρώπη», και εκδίδει το έγγραφο COM/2000/545 (08/09/2000), 
που αποτελούσε μια «Πρόταση Σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της 
ΟΔΠΖ στην Ευρώπη». 
Το 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο προβαίνει 
στην εισαγωγή της Σύστασης για τα κράτη – μέλη αναφορικά με 
την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων 
Ζωνών (2002/413/EC). Η Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή στην 
Ευρώπη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών 
(Recommendation 2002/413/EC). Είναι από τα πρώτα θεσμικά 
κείμενα που επισημαίνουν σε επίπεδο ΕΕ ότι η παράκτια ζώνη 
έχει μεγάλη περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική 
σημασία για την Ευρώπη, και συστήνει σε όλα τα κράτη να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αναλύουν της 
μείζονες παράγοντες, νόμους και θεσμούς που επηρεάζουν τη 
διαχείριση της παράκτιας ζώνης, στο πλαίσιο μιας 

http://paprac.org/iczm-protocol
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μακροπρόθεσμης προοπτικής που να λαμβάνει υπόψη την αρχή 
της προφύλαξης, καθώς και της ανάγκες των σημερινών και των 
μελλοντικών γενεών. 
Η σύσταση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών καθορίζει της αρχές του υγιούς παράκτιου σχεδιασμού 
και διαχείρισης  και αποτελεί  το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 
βασίζονται οι μελέτες για το σχεδιασμό της παράκτιας ζώνης. 
Η σύσταση βασίζεται σε: 

● προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος 
● αναγνώριση της απειλής που τίθεται από την αλλαγή κλίματος 
● εφαρμογή των παράκτιων μέτρων προστασίας 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των παράκτιων οικισμών 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

● βιώσιμες οικονομικές ευκαιρίες και επιλογές απασχόλησης 
● ένα λειτουργικό κοινωνικό και πολιτιστικό σύστημα των τοπικών 

κοινοτήτων 
● παροχή κατάλληλων και προσιτών εκτάσεων για αναψυχή και 

αισθητική απόλαυση 
● διατήρηση ή προαγωγή της συνοχής των μακρινών παράκτιων 

κοινοτήτων. 
● βελτίωση του συντονισμού των δράσεων στην θάλασσα και στην 

ξηρά. 
Το πρωτόκολλο ICZM υπογράφηκε στη Μαδρίτη, της 21 
Ιανουαρίου 2008. Αυτό ολοκλήρωσε μια εξαετή προσπάθεια του 
MAP, και ιδίως του PAP / RAC της αυτή την κατεύθυνση – ένα 
τεράστιο έργο που θα σηματοδοτήσει της επόμενες δεκαετίες 
στον τομέα της διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στη Μεσόγειο 
και στον κόσμο. Μετά την επικύρωση από έξι χώρες, της 24 
Μαρτίου 2011, το Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ. Μέχρι σήμερα, 
δέκα χώρες και η ΕΕ το έχουν επικυρώσει. 
Πιο συγκεκριμένα, και όσον αφορά τη Μεσόγειο Θάλασσα, το 
2011 υπογράφεται το «Πρωτόκολλο για την ΟΔΠΖ της 
Μεσογείου» από την ΕΕ, προσδίδοντας δεσμευτική ισχύ, της όλα 
τα κράτη – μέλη της, περί προστασίας περιοχών οικολογικού και 
αισθητικού ενδιαφέροντος και περιορισμού αλόγιστης χρήσης 
φυσικών πόρων. 

 

 

Ti  Τίτλος Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική 

      Περιγραφή 

Λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), σχεδιάζεται η 
υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών. Συγκεκριμένα 
σχεδιάζεται να αναληφθούν μέτρα προστασίας ή/και 
αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης σε παραλίες. 
Η Οδηγία Πλαίσιο έχει ως στόχο την επίτευξη της «καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης» των ευρωπαϊκών θαλασσών 
έως το 2020. Συγκεκριμένα, με την «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» νοείται η “δομή, οι λειτουργίες και οι διεργασίες 
των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, από κοινού 
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με της συνδεδεμένους φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, 
γεωλογικούς και κλιματικούς παράγοντες, που επιτρέπουν στα 
εν λόγω οικοσυστήματα να λειτουργούν πλήρως και να 
διατηρούν την ανθεκτικότητά της απέναντι στην ανθρωπογενή 
κλιματική αλλαγή”. Και στην περίπτωση της αλιείας και 
γενικότερα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθοριστικό 
ρόλο θα διαδραματίσει η άμεση ανάληψη μέτρων για την 
άμβλυνση των υφιστάμενων πιέσεων. 
Ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας και ειδικά της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, 2008/56/ΕΚ και επίτευξη 
της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, δηλαδή: — δομή, 
λειτουργίες και διεργασίες των συστατικών των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, από κοινού με της συνδεδεμένους 
φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, γεωλογικούς και κλιματικούς 
παράγοντες, που επιτρέπουν στα εν λόγω οικοσυστήματα να 
λειτουργούν πλήρως και να διατηρούν την ανθεκτικότητά της 
απέναντι στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Τα θαλάσσια 
είδη και ενδιαιτήματα προστατεύονται, η ανθρωπογενής 
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας προλαμβάνεται και τα 
διάφορα βιολογικά στοιχεία λειτουργούν σε ισορροπία. — 
υδρομορφολογικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των 
οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων 
εκείνων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στη 
συγκεκριμένη περιοχή, που υποστηρίζουν τα ανωτέρω 
οικοσυστήματα. Οι ανθρωπογενείς εναποθέσεις ουσιών και 
ενέργειας, περιλαμβανομένου του θορύβου, στο θαλάσσιο 
περιβάλλον δεν προκαλούν ρύπανση. 

 

Ti  Τίτλος 
Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός, Παραλία¨ και της διατάξεις¨ (Φ.Ε.Κ. Α’ 
285 της 19/12/2001) 

      Περιγραφή 

Από το σύνολο της Παράκτιας Ζώνης της χώρας μόνο για το 
τμήμα του Αιγιαλού και της Παραλίας υπάρχει μέχρι σήμερα 
ειδική νομοθεσία, που αποτελεί τμήμα ευρύτερης νομοθεσίας 
περί δημοσίων κτημάτων, με την οποία επιχειρείται η διοίκηση 
και διαχείριση των εκτάσεων αυτών και όχι η συνολική 
διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στο πλαίσιο μιας συνθετικής 
θεώρησης περιβαλλοντικού, χωροταξικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα. 
Η διάβρωση των ακτών είναι ένα φυσικό φαινόμενο που 
επηρεάζει τον ορισμό ή τον επανακαθορισμό του Ορίου του 
Αιγιαλού και της Ζώνης Παραλίας. 
 
Αν η Επιτροπή καθορισμού Αιγιαλού και παραλίας διαπιστώσει 
ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η 
κατασκευή, κατά της διατάξεις περί δημοσίων έργων, των 
αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή στη 
θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης. 
Τα έργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών ή ανάπλασης 
παραλιών εκτελούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
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12 (προστατευτικά έργα) και 14 (ανάπλαση παραλιών) του Ν. 
2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας. 
Σε περίπτωση διάβρωσης της ακτής και μετατόπισης του 
αιγιαλού της την ξηρά η επιτροπή οφείλει να καθορίσει τον 
αιγιαλό της τον δημιούργησε η φύση: . (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 
64/1959) 
 
Για όλα τα έργα απαιτείται, ¨Προέγκριση Χωροθέτησης Έργων¨ 
και ¨Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων¨. 

 

 

Ti  Τίτλος 
Ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και της διατάξεις» 

      Περιγραφή 

Οδηγίας 2014/89/ΕΕ 
Άρθρο 5. §2: Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών της σχεδίων, 
τα κράτη μέλη έχουν στόχο να συμβάλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των 
θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στη διατήρηση, προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της 
ανθεκτικότητας της επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να επιδιώξουν της στόχους, 
της η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και η βιώσιμη 
εξόρυξη πρώτων υλών.  
Άρθρο 6.  §1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικαστικά στάδια 
για να συμβάλλουν της στόχους του άρθρου 5, λαμβάνοντας 
υπόψη σχετικές δραστηριότητες και της σε θαλάσσια ύδατα. 
§2. Εν προκειμένω: (α) λαμβάνουν υπόψη της 
αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, (β) θέτουν ως στόχο την 
προώθηση της συνεκτικότητας μεταξύ του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού και του σχετικού σχεδίου ή σχεδίων 
και άλλων διαδικασιών, της η ολοκληρωμένη παράκτια 
διαχείριση περιοχών ή ισοδύναμες επίσημες ή ανεπίσημες 
πρακτικές.  
Άρθρο 7: §1. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, εάν αυτό δεν αποτελεί τμήμα της διαδικασίας 
του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τα κράτη μέλη 
δύνανται να χρησιμοποιήσουν της επίσημες ή ανεπίσημες 
διαδικασίες, της η ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση. Το 
αποτέλεσμα λαμβάνεται υπόψη από τα κράτη μέλη στα 
θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια. 
Ο νόμος 4546/2018 περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την 
εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Ιουλίου 2014 για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στα ύδατα της ΕΕ και τη 
δημιουργία της κοινού πλαισίου στα κράτη-µέλη της ΕΕ που θα 
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων 
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δραστηριοτήτων και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 
πόρων. 
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται στην 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, ως το διατομεακό 
μέσο πολιτικής που επιτρέπει της δημόσιες αρχές και της 
ενδιαφερομένους να εφαρμόζουν συντονισμένη, 
ολοκληρωμένη και διασυνοριακή προσέγγιση και συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, σύμφωνα και με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(Σύμβαση UNCLOS), που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α’ 136). 
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης στοχεύει στη διαμόρφωση της χωρικού προτύπου 
ανάπτυξης, αποτέλεσμα μιας συνθετικής, ισόρροπης, 
θεώρησης στο χώρο παραμέτρων που προωθούν την 
προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της χώρας και ενισχύουν την κοινωνική και 
οικονομική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. 
Καταγράφοντας και αξιολογώντας της παράγοντες εκείνους 
που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και 
διάρθρωση του εθνικού χώρου και αποτιμώντας της χωρικές 
επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, 
προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών οι βασικές 
προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την 
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση 
του εθνικού χώρου. 
Με τον νόμο ορίζονται η δομή και το περιεχόμενο του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει: 

▪ Την εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο η οποία 
αποτελεί μέρος της εθνικής χωρικής στρατηγικής του άρθρου 
3 του ν. 4447/2016. 

▪ Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια τα οποία αντιστοιχούν στο 
περιφερειακό επίπεδο σχεδιασμού του άρθρου 2 του ν. 
4447/2016 και αναφέρονται σε θαλάσσιες και παράκτιες 
χωρικές ενότητες που μπορεί να είναι υπο-περιφερειακού, 
περιφερειακού ή δια-περιφερειακού επιπέδου. 

Δέσμευση για θέσπιση Σχεδίων το συντομότερο δυνατό και το 
αργότερο έως 31/03/2021. 

 

 

Ti  Τίτλος 
Ν. 4416/2016 «Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

      Περιγραφή 

 
Ν. 4416/2016 «Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 
 
Μέχρι το 2025, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, οι 
παράκτιες περιοχές των μεσογειακών χωρών πρέπει να έχουν 
αυξήσει την ανθεκτικότητά της της αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής μεταβλητότητας και της αλλαγής. 
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Στο πλαίσιο Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού για την μείωση των 
επιπτώσεων της κλιματικές αλλαγής προτείνει 4 πυλώνες 
(Κατάρτιση Ακτολογίου, Καθορισμός Ζωνών Επικινδυνότητας , 
Εκτίμηση Κινδύνων ανά τομέα, Θέσπιση Μηχανισμού 
παρακολούθησης παράκτιων περιοχών). Αναφέρει ενδεικτικά 
μέτρα (ζώνες προστασίας μεταξύ αιγιαλού & οικιστικής 
ανάπτυξης, αποθάρρυνση οικιστικής & επιχειρηματικής 
ανάπτυξης σε περιοχές με αυξημένη τρωτότητα, 
μετεγκαταστάσεις κτιρίων όπου κρίνεται απαραίτητο). 
Περιλαμβάνει σχεδιασμό πολιτικών προσαρμογής λόγω της 
ΑΘΣ με 3 προσεγγίσεις (οπισθοχώρηση, συμβιβασμό, 
προσαρμογής τεχνικών έργων). 
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου, κάθε Περιφέρεια 
καταρτίζει Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή. Το ΠΕΣΠΚΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο που προσδιορίζει και ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και 
δράσεις προσαρμογής. Το ΠΕΣΠΚΑ εκπονείται από την οικεία 
Περιφέρεια και εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας και μετά από 
γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και της 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 
οποία εισηγείται για τη συμβατότητα του ΠΕΣΠΚΑ με τις 
κατευθύνσεις και τους στόχους της ΕΣΠΚΑ. Η ως άνω γνώμη της 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
παρέχεται σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία που 
περιέρχεται σε αυτή το ΠΕΣΠΚΑ. Οι προδιαγραφές και το 
ειδικότερο περιεχόμενο των ΠΕΣΠΚΑ δύνανται να 
εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα ΠΕΣΠΚΑ αξιολογούνται 
τουλάχιστον ανά επταετία και αναθεωρούνται εφόσον 
ενδείκνυται και απαιτείται σύμφωνα με την ανάλυση 
αξιολόγησης. 

 

 

Ti  Τίτλος Διαδικασία αμμοληψιών Α.Ν. 1219/1938 

      Περιγραφή 

Η άμμος χαρακτηρίζεται ως βασική πρώτη ύλη για τον τομέα 
των κατασκευών, παράλληλα της είναι εξέχουσας σημασίας για 
την προστασία των παράκτιων ζωνών. Οι αμμοληψίες από της 
παραλίες ή και της παράκτιες υποθαλάσσιες ζώνες συσχετίζεται 
με την διάβρωση των ακτών. Έτσι, σε περίπτωση που η άμμος 
δεν μπορεί να αντικατασταθεί φυσικά, οι αμμοληψίες 
οφείλεται να απαγορευτούν. 
Οι αμμοληψίες επηρεάζουν σημαντικά το παράκτιο ιζηματικό 
ισοζύγιο (Kapsimalis et al., 2005) και η υπεράντληση των 
παρακτίων υδροφόρων οριζόντων συσχετίζεται με την άνοδο 
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της στάθμης της θάλασσας και επομένως τη διάβρωση των 
ακτών.  
Για της Αμμοληψίες ο βασικός νόμος που υπάρχει είναι ο 
Αναγκαστικός Νόμος 1219/38 (Βασίλειο της Ελλάδος). 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΙΣΤΑ 

● Νόμος 1337/1983, «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις.», βάσει του οποίου προβλέπεται η δημιουργία της ευρύτερης ζώνης πλάτους 
500 μέτρων από την ακτή. Παράλληλα θεσπίζεται η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) η οποία 
αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών 
της είναι οι ακτές και παράκτιος χώρος.  

● Νόμος 1650/1986, «Προστασία του Περιβάλλοντος.», σύμφωνα με τον οποίο θεσπίζονται 
κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε ο άνθρωπος να ζει προστατευμένος 
εντός αυτού.  

● Νόμος 2242/1994, «Αστική Ανάπτυξη δευτερογενούς στέγασης σε Ζώνες Αστικού Ελέγχου 
και Προστασίας του Περιβάλλοντος.», που σχετίζεται με τον καθορισμό των ορίων και την 
έγκριση σχεδίων και πολεοδομικών μελετών εντός παραλιακών οικισμών.  

● Νόμος 2508/1997, «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Πόλεων και Οικισμών της Χώρας.», σχετικά 
με τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών.  

● Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998 – Εναρμόνιση με την Οδηγία 92/43/EC «για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.».  

● Νόμος 2742/1999, «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη.», βάσει του οποίου 
προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη, κατοχυρώνεται η κοινωνική συνοχή και διασφαλίζεται 
η προστασία του περιβάλλοντος.  

● Νόμος 2971/2001, «Θαλάσσιες περιοχές, ακτές και της διατάξεις.», με τον οποίο 
καθορίζονται τα όρια αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης και 
παλαιάς όχθης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με αυτά. 

● Νόμος 3028/2002, «Προστασία Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει.». 
● Νόμος 3201/2003, «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου».  
● Νόμος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων», με σκοπό την εναρμόνιση της, 

μέχρι πρότινος, νομοθεσίας, με την Οδηγία 2000/60/EC, η οποία σχετίζεται με την 
προστασία των εσωτερικών, επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων 
υδάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τίτλος       Eurosion 

Περιγραφή 

Το EUROSION είναι ένα έργο στρατηγικής που ολοκληρώθηκε τον 
Μάιο του 2004, αξιολογώντας της κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διάβρωσης της ακτές της 
Ευρώπης και εξετάζοντας θέματα στρατηγικής για την ορθή 
διαχείρισή της. Το έργο ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και υλοποιείται από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία υπό 
την αιγίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Παράκτιων και 
Θαλάσσιων (RIKZ) του Ολλανδικού Υπουργείου Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων. Το EUROSION είναι 
βασισμένο στην υπόθεση ότι “η παράκτια διάβρωση είναι ένα 
φαινόμενο που δεν μπορεί ποτέ να ελεγχθεί εντελώς αλλά μπορεί 
να ρυθμιστεί με έναν οικονομικά και οικολογικά βιώσιμο τρόπο”. 
Με βάση το αποτέλεσμα του έργου, η κοινοπραξία πρότεινε ένα 
σύνολο συστάσεων πολιτικής. Τα αποτελέσματα και της 
συστάσεις του έργου μπορείτε να βρείτε στο www.eurosion.org. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Περίοδος 2002-2006 

 

Τίτλος  
     BEACHMED-e: Στρατηγική διαχείριση της προστασίας των ακτών 

για μια βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της 
Μεσογείου  

Περιγραφή 

Το έργο διακρατικής συνεργασίας (Interreg) BEACHMED-e 
ξεκίνησε το 2006 και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη 
δημιουργία τεχνικών εργαλείων για το χαρακτηρισμό του 
φαινόμενου της διάβρωσης στη Μεσόγειο και για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των πόρων, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 
ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος και των μορφολογικά 
ευαίσθητων ζωνών σε σχέση με τον κίνδυνο καταιγίδων και 
διάβρωσης και τον προσδιορισμό των κανονιστικών και 
οργανωτικών παραγόντων για τον ορισμό, τη ρύθμιση και την 
διαχείριση της προστασίας των ακτών από όλους της 
εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Interreg IVC 

Περίοδος 2006-2008 

 

Τίτλος  
     ObseMedi: Κανονισμός και προώθηση της Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της 
Μεσογείου» 

http://www.eurosion.org/
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Περιγραφή 

Το ObseMedi είναι υποπρόγραμμα του BEACHMED-e και 
επεξεργάστηκε ένα Ευρωπαϊκό Κανονισμό (της όρους και της 
κανόνες) με θέμα την χρήση των θαλάσσιων κοιτασμάτων και των 
προσχώσεων για την ολοκληρωμένη προστασία των παράκτιων 
ζωνών. Ταυτόχρονα, μελέτησε την προώθηση της Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της Μεσογείου (βλ 
https://www.researchgate.net/publication/287980428_Sardinian
_Center_for_Coastal_Monitoring_and_Assessment/figures?lo=1) 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Interreg IVC 

Περίοδος 2006-2008 

 

Τίτλος       COASTANCE 

Περιγραφή 

Ο κύριος στόχος του είναι να αναπτύξει πρακτικά εργαλεία 
(τεχνικά / διοικητικά) για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και 
της προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με της 
κυριότερες τομεακές ευρωπαϊκές πολιτικές. Το έργο 
επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία της δράσης για την 
προστασία των παράκτιων περιοχών, της: Παράκτιοι κίνδυνοι: 
Βύθιση και Διάβρωση, Εδαφικά σχέδια δράσης για τη διαχείριση 
της παράκτιας προστασίας και Κατευθυντήριες γραμμές για 
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εστιάζονται σε έργα 
και σχέδια παράκτιας προστασίας. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Interreg 

Περίοδος 2009-2012 

 

Τίτλος       COΝSIENCE 

Περιγραφή 

Το έργο ενισχύει την εφαρμογή μιας επιστημονικά βασισμένης και 
βιώσιμης διαχείρισης της διάβρωσης στην Ευρώπη. Εξέτασε 
επιστημονικές έννοιες και εργαλεία σε έξι πιλοτικές τοποθεσίες 
σε όλη την Ευρώπη, βασιζόμενοι της συστάσεις για τη διαχείριση 
της διάβρωσης των ακτών, της εκδόθηκαν από το έργο EUROSION 
το 2004. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης EU-FP6 

Περίοδος 2007-2010 

 

Τίτλος       OURCOAST 

Περιγραφή 
Μέσω του OURCOAST, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να 
διασφαλίσει ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από της εμπειρίες 
και της πρακτικές της παράκτιας διαχείρισης μπορούν να 

https://www.researchgate.net/publication/287980428_Sardinian_Center_for_Coastal_Monitoring_and_Assessment/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/287980428_Sardinian_Center_for_Coastal_Monitoring_and_Assessment/figures?lo=1
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μοιραστούν και να καταστούν προσιτά σε όσους αναζητούν 
βιώσιμες λύσεις της πρακτικές της στην παράκτια διαχείριση. 
Το OURCOAST επικεντρώνεται ειδικότερα στην προσαρμογή της 
κινδύνους και της επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των 
συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, των μέσων 
σχεδιασμού και διαχείρισης της γης και της θεσμικούς 
μηχανισμούς συντονισμού. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης DG Environment 

Περίοδος 2009-2011 

 

Τίτλος       European Atlas of the Seas 

Περιγραφή 

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας της Θάλασσας είναι μια καινοτόμος 
εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για όποιον θέλει να μάθει 
περισσότερα για της θάλασσες και της παράκτιες περιοχές της 
Ευρώπης και για της ανθρώπους που ζουν και εργάζονται κατά 
μήκος των ευρωπαϊκών ακτών. 
Προσφέρει ένα ενημερωμένο και ποικίλο φάσμα πληροφοριών 
σχετικά με της θάλασσες της Ευρώπης, της βάθος θάλασσας, 
υποβρύχια χαρακτηριστικά, γεωγραφία και στατιστικές 
παράκτιων περιοχών, θαλάσσιοι πόροι, πλάτος παλίρροιας, 
διάβρωση των ακτών, αλιευτικά αποθέματα, ποσοστώσεις και 
αλιεύματα, Ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος, υδατοκαλλιέργεια, 
θαλάσσιες μεταφορές και κυκλοφορία, στατιστικές λιμένων, 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, τουρισμός, θαλάσσιες 
πολιτικές και πρωτοβουλίες, εξόχως απόκεντρες περιοχές κ.λπ. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 

DG Maritime Affairs and Fisheries 
Eurostat 
DG Mobility and Transport 
DG Regional and Urban Policy 

Περίοδος 2011-2020 

 

Τίτλος       COAST: Collaborative lAnd Sea ntegration pLatform 

Περιγραφή 

Ο στόχος του έργου COASTAL είναι να διατυπώσει και να 
αξιολογήσει επιχειρηματικές λύσεις και συστάσεις πολιτικής που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της συνέργειας παράκτια-αγροτική για 
την προώθηση της αγροτικής και παράκτιας ανάπτυξης, 
διατηρώντας παράλληλα το περιβάλλον. Η αγροτική ανάπτυξη 
στην ΕΕ επηρεάζεται όλο και περισσότερο από της 
μεταβαλλόμενες εξελίξεις της αγοράς, τη μείωση της πυκνότητας 
του πληθυσμού, την αστική εξάπλωση, την έλλειψη 
απασχόλησης, την απερήμωση και της περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης H2020 
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Περίοδος 2018-2022 

 

Τίτλος  
     HERMES-A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion 

promoting ICZM protocol implementation 

Περιγραφή 

Το έργο ΕΡΜΗΣ στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ενιαίου και 
εναρμονισμένου πλαισίου για τον μετριασμό της διάβρωσης των 
ακτών και την αποκατάσταση των παραλιών που θα καλύπτει τις 
τέσσερις χώρες εταίρους (Αλβανία, Κύπρο, Ελλάδα και 
Βουλγαρία) μέσω της εφαρμογής ενός συνεκτικού συνόλου 
μελετών και τον σχεδιασμό κοινών πολιτικών.  
 
Το έργο ΕΡΜΗΣ θα βοηθήσει τους φορείς των παράκτιων 
περιοχών να εναρμονιστούν και να προσαρμοστούν με τις 
σχετικές πολιτικές της ΕΕ, όπως η ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η θαλάσσια 
στρατηγική και οι οδηγίες πλαίσιο για το νερό, το Inspire κλπ.  
 
Οι τοπικοί και διεθνείς ΜΚΟ, οι Ιδιοκτήτες γης και οι επιχειρήσεις 
που βρίσκονται σε ή κοντά στις παράκτιες περιοχές θα 
επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου.  
 
Το έργο HERMES αξιοποιεί τα προηγούμενα έργα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (BeachMED, CoastGAP, Coastance, 
Mare Nostrum) για τη δημιουργία ενός κοινού μεθοδολογικού 
πλαισίου διάβρωσης των παράκτιων περιοχών που θα 
εφαρμοστεί σε τέσσερις τοποθεσίες μελέτης (1 ανά χώρα εταίρο).  
 
Σε κάθε τοποθεσία: θα αξιολογηθεί η ιστορική και η μελλοντική 
υποχώρηση των ακτών. της διάβρωσης και της κλιματικής 
αλλαγής · θα αξιολογηθούν τα αίτια που σχετίζονται με τις 
ανθρώπινες παρεμβάσεις. τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα θα ενσωματωθούν σε ένα 
παράκτιο webGIS. θα εφαρμοστούν δεδομένα από ένα σύνολο 
εργαλείων μοντελοποίησης (ατμοσφαιρική, υδροδυναμική, κύμα 
και μορφοδυναμική). μια σειρά σεναρίων παρέμβασης θα 
δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν.  
Το έργο HERMES θα δώσει έμφαση στην προώθηση φιλικών προς 
το περιβάλλον τεχνικών έργων για την αποκατάσταση των ακτών 
(π.χ. σταθεροποίηση παραλιών και αμμόλοφων, θέρμανση 
παραλία). Θα οργανωθούν εργαστήρια και σεμινάρια για την 
κατάρτιση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διαχειριστών 
σχετικά με τη χρήση του συστήματος HERMES και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο 
δράσης. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Interreg 

Περίοδος 2017-2019 
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Τίτλος  
     THESEUS: Innovative coastal technologies for safer European 

coasts in a changing climate 

Περιγραφή 

Το έργο ανέπτυξε μια συστηματική προσέγγιση για να παραδώσει 
τόσο μια ακτή χαμηλού κινδύνου για ανθρώπινη χρήση όσο και 
έναν υγιή βιότοπο για εξελισσόμενες παράκτιες ζώνες που 
υπόκεινται σε πολλαπλούς παράγοντες αλλαγής. 
Οι καινοτόμες συνδυασμένες τεχνολογίες μετριασμού και 
προσαρμογής περιελάμβαναν μέτρα μετριασμού με βάση το 
οικολογικό περιβάλλον (της αποκατάσταση ή / και δημιουργία 
ενδιαιτημάτων), υδροδυναμικές τεχνικές (της μετατροπείς 
κυματικής ενέργειας, δεξαμενές ιζημάτων, δομές πολλαπλών 
χρήσεων, ανθεκτικά στηρίγματα), δράσεις για τη μείωση του 
αντίκτυπου στην κοινωνία και την οικονομία (της η προώθηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με της κινδύνους ή του χωροταξικού 
σχεδιασμού) και του λογισμικού που βασίζεται στα GIS για την 
υποστήριξη του αμυντικού σχεδιασμού. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης FP7-ENVIRONMENT 

Περίοδος 2009-2013 

 

Τίτλος  
     DELOS: Environmental design of low crested coastal defense 

structures  

Περιγραφή 
Ο στόχος του DELOS ήταν να εντοπίσει μηχανικές επιλογές στο 
σχεδιασμό αμυντικών έργων της ακτές που είναι λειτουργικά και 
οικονομικά εφικτές και κοινωνικά και οικολογικά αποδεκτές. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης FP5-EESD 

Περίοδος 2001-2004 

 

Τίτλος       CAMP-Coastal Area Management Programme  

Περιγραφή 

Το CAMP είναι προσανατολισμένο στην υλοποίηση καλών 
πρακτικών παράκτιας διαχείρισης σε επιλεγμένες παράκτιες 
περιοχές της Μεσογείου, εφαρμόζοντας εργαλεία για την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ICZM). 
Στόχος του έργου είναι να διευκολυνθεί σε τοπικό επίπεδο η 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου ICZM και να αναπτυχθεί η 
κατάλληλη στρατηγική στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης UNEP (United Nations Environment Programme), MAP 

Περίοδος Συνεχίζεται 
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Τίτλος  
     COSTGAP-Coastal Governance and Adaptation Policies in 

Mediterranean 

Περιγραφή 

Το COASTGAP αξιοποίησε 12 βέλτιστες πρακτικές από 9 έργα για 
τη στήριξη πολιτικών διακυβέρνησης με στόχο τη μείωση του 
κινδύνου κατά μήκος των παράκτιων ζωνών και την προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξής τους.  

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Interreg 

Περίοδος 2013-2015 

 

Τίτλος  

     TRITON-Development of management Tools and directives for 
immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by 
sea erosion and establishment of appropriate environmental 
control systems 

Περιγραφή 

Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης 
και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις 
παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια 
διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων περιβαλλοντικών 
συστημάτων ελέγχου. Η υλοποίηση του ξεκίνησε από την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
Οι παράκτιες περιοχές της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας 
πλήττονται από εκτεταμένη διάβρωση ακτών, τόσο λόγω 
φυσικών αιτίων (εκτεταμένες προσβολές, θυελλώδεις άνεμοι, 
υψηλά κύματα και ισχυρά ρεύματα), όσο και ανθρωπογενών, 
όπως η αστική επέκταση, η τουριστική ανάπτυξη, οι παράκτιες 
υποδομές. Παρά το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ICZM) στη Μεσόγειο που 
υπογράφηκε το 2008, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα, 
τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τους ανθρώπους και τα 
οικοσυστήματα. 
Στο πλαίσιο του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα 
προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει στον Νομό Αχαΐας δύο 
Μετεωρολογικούς σταθμούς, δύο παλιρροιογραφικούς 
σταθμούς και ένα κυματογράφο (ωκεανογραφικό σταθμό) για την 
μελέτη του φαινομένου. Τα αποτελέσματα του έργου θα 
κοινοποιηθούν μέσω ενημερωτικών ημερίδων και ενημερωτικών 
δράσεων. 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με φορέα υλοποίησης την 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, συμμετέχει ως εταίρος στην 
υλοποίηση του έργου. Οι υπόλοιποι εταίροι από την Ελλάδα είναι 
το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής 
Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ. Από την Ιταλία, η Περιφέρεια 
Απουλίας (επικεφαλής) και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την 
Κλιματική Αλλαγή. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Interreg 

Περίοδος 2018-2020 
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Τίτλος  
     CoMPi-Coastal and shallow-water monitoring through innovative 

low-cost technologies for blue growth in the Mediterranean 

Περιγραφή 

Το έργο στοχεύει στην αξιολόγηση της σκοπιμότητας μιας 
καινοτόμου υπηρεσίας για ολοκληρωμένη παράκτια 
παρακολούθηση, με τη χρήση αυτόνομων τεχνολογιών 
παρατήρησης χαμηλού κόστους, που θα επιτρέψουν την 
εκτίμηση των μελλοντικών μετατοπίσεων στις ακτές και την 
εξέλιξη της ακτογραμμής, συμβάλλοντας έτσι στον ανάπτυξη της 
μπλε στρατηγικής ανάπτυξης. 
Ο παράκτιος τουρισμός, ένας πυλώνας της Blue Growth, 
επηρεάζεται αρνητικά από την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο 
και σε άλλες ευρωπαϊκές ακτές. Επομένως, η σωστή και βιώσιμη 
διαχείριση των ακτών είναι επιτακτική. Αν και υπάρχουν μέθοδοι 
και μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται ευρέως για τον 
υπολογισμό των ποσοστών αλλαγών στην ακτή, η αξιοπιστία των 
εκτιμήσεών τους εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα και την 
ποιότητα των πρωτογενών δεδομένων που συχνά έχουν 
χαμηλότερη από την απαιτούμενη ακρίβεια. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης SME Instrument 

Περίοδος 2015 

Τίτλος  
     CUTLER-Coastal Urban developmenT through the LEnses of 

Resiliency- Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη μέσω της 
Ανθεκτικότητας 

Περιγραφή 

Η παράκτια αστική ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα ως αποτέλεσμα του 
υδάτινου στοιχείου στο κέντρο της πόλης. Αυτό το στοιχείο 
μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές (κόλπος, λίμνη ή ποτάμι), 
αλλά σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η γύρω περιοχή αποτελεί 
αυτό που ίσως θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Κάθε πόλη που 
ενσωματώνει το υδάτινο στοιχείο στον ιστό της αντιμετωπίζει τη 
πρόκληση της ανάπτυξης πολιτικών για την προώθηση της 
ανάπτυξης στη γύρω περιοχή, ενώ θα πρέπει να εξισορροπεί 
μεταξύ: α) της οικονομικής ανάπτυξης, β) της προστασίας του 
περιβάλλοντος, και γ) της διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής. Η 
απαίτηση αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της 
αστικής ανθεκτικότητας, η οποία είναι η ικανότητα των ατόμων, 
των κοινοτήτων, των επιχειρήσεων και των συστημάτων μιας 
πόλης να προσαρμόζονται και να αναπτύσσονται ανεξάρτητα από 
τις χρόνιες πιέσεις και τα ακραία φαινόμενα που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν. 
Στα πλαίσια του CUTLER και με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών που 
προσδίδουν αξία στην ανθεκτικότητα μιας πόλης, οι συνεργάτες 
προτείνουν τη χάραξη πολιτικών η οποία δεν θα βασίζεται στη 
διαίσθηση αλλά σε μια προσέγγιση βασισμένη στην τεκμηρίωση 
που μπορεί να προσφέρει η ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Η2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Ερευνητικά κέντρα  

Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών 
www.igme.gr  

Το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας 
σε θέματα γεωεπιστημών. Βασικός σκοπός του είναι η γεωλογική 
μελέτη της χώρας, η έρευνα και η αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων 
υλών (πλην υδρογονανθράκων) και υπόγειων νερών. 
 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών 
https://www.hcmr.gr/ 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κρατικός 
ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας είναι η 
καταγραφή, η διεπιστημονική μελέτη και η διαχρονική 
παρακολούθηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών 
διεργασιών που διέπουν την δομή, την λειτουργία και την εξέλιξη των 
θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της υποθαλάσσιας 
γεώσφαιρας. Tο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας μελετά την δυναμική των 
θαλάσσιων μαζών, τις κλιματικές διακυμάνσεις, τούς βιογεωχημικούς 
κύκλους, τα τροφικά πλέγματα, τη  βιοποικιλότητα και την 
αλληλεπίδρασή τους. Διερευνά τους υποθαλάσσιους ενεργειακούς 
πόρους και γεωκινδύνους, τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και υλοποιεί δράσεις ολοκληρωμένης 
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα  

Πανεπιστήμιο Πατρών 
http://www.geology.upatras.g
r/ 

Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Τμήμα πολιτικών μηχανικών: Τα 
κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές: Παράκτια 
Υδραυλική, Ροές με Ελεύθερη Επιφάνεια, Θραυόμενοι Κυματισμοί, 
Υδραυλική Μηχανική. 
 
Λέξεις κλειδιά: επιπτώσεις παράκτιων έργων 
 
Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής, Τομέας 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής: Περιβαλλοντική Τεχνική 
Γεωλογία. Μηχανικές παράμετροι - μηχανική συμπεριφορά εδαφικών 
και βραχωδών σχηματισμών. Γεωτεχνική έρευνα - επί τόπου δοκιμές 
γεωτεχνικής. Κατολισθήσεις - μέτρα προστασίας - ενόργανη 
παρακολούθηση. Γεωλογία Τεχνικών Έργων.  
 
Λέξεις κλειδιά: Παρατηρητήριο διάβρωσης των ακτών  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης  
https://www.auth.gr/ 

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Εργαστήριο 
Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων, Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών. 

ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, 
Εργαστήριο Λιμενικών Έργων 

Έργα προστασίας της ακτής από διάβρωση. Λιμενικά παράκτια και 
θαλάσσια έργα. 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 
http://duth.gr/ 

Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

http://www.igme.gr/
https://www.hcmr.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
https://www.auth.gr/
http://duth.gr/
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Τμήμα Επιστημών της 
Θάλασσας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 
https://www.aegean.gr/ 

Πρόβλεψη των επιπτώσεων μελλοντικών κλιματικών τάσεων 
(βροχόπτωση, θαλάσσιες καταιγίδες,  μετεωρολογικές παλίρροιες, 
άνοδος θαλάσσιας στάθμης), συγκέντρωση και η ομογενοποίηση των 
άμεσα σχετιζόμενων περιβαλλοντικών (μετεωρολογικών, 
γεωμορφολογικών, ιζηματολογικών, ωκεανογραφικών) δεδομένων 
και ανάπτυξη νέων μεθόδων και δεικτών για την εκτίμηση της 
τρωτότητας της παραλίας. Εκτίμηση του εύρους της μελλοντικής 
οπισθοχώρησης της παραλίας, κάτω από ρεαλιστικά σενάρια 
κλιματικής αλλαγής, με τη βοήθεια παραμετρικών και αριθμητικών 
μοντέλων προσομοίωσης. 
Λέξεις κλειδιά: Παράκτια γεωμορφολογία και μορφοδυναμική, ΜΠΕ, 
ευαισθητοποίηση κοινού 

Τμήμα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του 
Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
http://www.geol.uoa.gr/  
 

Διάβρωση ακτών με έμφαση στις παραλίες: Φυσικές διεργασίες, 
ανθρώπινη παρέμβαση και κλιματική αλλαγή.  
 
Λέξεις κλειδιά: Ιστορικές µεταβολές της ακτογραµµής και τη παράκτια 
κλίση. 

Ινστιτούτο Υπολογιστικών 
Μαθηματικών (ΙΥΜ)- 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας – Forth, Κρήτη 
https://www.forth.gr/ 

Επιστημονική έρευνας-μελέτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
της διάβρωσης των ακτών από τα θαλάσσια φυσικά φαινόμενα, 
προστασία και ανάπλαση της ακτογραμμής και μείωση του 
κυματισμού 
 
Λέξεις κλειδιά: Μοντέλα, ΤΠΕ 

Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΜΚΕΟ), 
Θεσσαλονίκη 
https://www.iti.gr/iti/index.ht
ml 
 

Μη κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός για τη διεξαγωγή έρευνας, 
στον τομέα της Πληροφορικής, της Τηλεματικής και των 
Τηλεπικοινωνιών. Από το 2000 αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α). 
Συμμετέχει στο έργο CUTLER με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών που 
προσδίδουν αξία στην ανθεκτικότητα μιας πόλης, οι συνεργάτες 
προτείνουν τη χάραξη πολιτικών η οποία δεν θα βασίζεται στη 
διαίσθηση αλλά σε μια προσέγγιση βασισμένη στην τεκμηρίωση που 
μπορεί να προσφέρει η ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. 
 
Λέξεις κλειδιά: Συστάσεις πολιτικής 

 

 

https://www.aegean.gr/
http://www.geol.uoa.gr/index.php/el/
https://www.forth.gr/
https://www.iti.gr/iti/index.html
https://www.iti.gr/iti/index.html
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