
Υλοποιούμενο έργο:

COAST-ADWEB

Φορέας Υλοποίησης: ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΚΤΗΣ – SAVECOAST
Εταίρος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ (EILST)



Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το
1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA
Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που
δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι
διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων
είναι και η Ελλάδα.

EEA GRANTS



Για τη χρηματοδοτική περίοδο 2014 – 2021, τα EEA Grants υποστηρίζουν 
τους εξής τομείς προγραμμάτων:

1) Καινοτομία, Έρευνα, Εκπαίδευση και Ανταγωνιστικότητα

2) Κοινωνική ένταξη, απασχόληση των νέων και μείωση της φτώχειας

3) Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα

4) Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών, Καλή Διακυβέρνηση και Θεμελιώδη 
Δικαιώματα και Ελευθερίες

5) Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

EEA GRANTS
Τομείς προγραμμάτων ΕΕΑ Grants 2014 – 2021 



Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ,
χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι
μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα
στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας
των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των
δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα
κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ACTIVE CITIZENS FUND



ACTIVE CITIZENS FUND

6 ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος:

1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των

πολιτών

3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

4. Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης

βίας

6. Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της

κοινωνίας των πολιτών



ACTIVE CITIZENS FUND
 Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Capacity Building): Συμμετοχή των φορέων 

υλοποίησης και των εταίρων τους σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης 

ικανοτήτων, οι οποίες διοργανώνονται από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 Διμερείς Πρωτοβουλίες (Bilateral Initiatives): Ανάπτυξη διμερών σχέσεων

μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων που προέρχονται από τις δωρήτριες

χώρες, με στόχο την προώθηση συνεργασιών και κοινών δράσεων, την

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της

κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων

και του τομέα συνολικά.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

http://www.activecitizensfund.gr/


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ



Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο
οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της
υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που
εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του
κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως
σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί
δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων,
στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας
του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

http://www.bodossaki.gr/


Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και
περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται
στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα.
Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε
να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από
τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β)
Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της
ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το
SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας
υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των
πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org/

SOLIDARITY NOW

http://www.solidaritynow.org/


Το δίκτυο ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΚΤΗΣ-SAVECOAST είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός
οργανισμός που αποσκοπεί στην μετάδοση της Διεθνούς επιστημονικής γνώσης και
εμπειρίας πάνω σε θέματα που αφορούν την προστασία και διαχείριση της Παράκτιας
Ζώνης με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, προωθώντας την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των τοπικών Κοινωνιών που ζουν και εξαρτώνται από αυτή.

Προωθούνται οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, της ήπιας
προστασίας ακτών, της ορθολογικής διαχείρισης των χερσαίων-υδατικών πόρων, της
βιοποικιλότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η οργάνωση υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση και προάγει την υιοθέτηση σύγχρονων
μεθόδων και τεχνολογιών στην παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση της
παράκτιας ζώνης ενώ ακολουθεί παραδείγματα εφαρμογής καλών πρακτικών
αξιοποιώντας την διεθνή γνώση και εμπειρία. Το δίκτυο ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΚΤΗΣ -SAVECOAST
φιλοδοξεί να κινητοποιήσει δυνάμεις και συνέργειες με άλλους Συλλόγους και Φορείς
ακολουθώντας συνεπή στάση στα Περιβαλλοντικά προβλήματα της παράκτιας ζώνης,
στοχεύοντας στην ανάδειξη ενδεδειγμένων, σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης των
προβλημάτων.

ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΚΤΗΣ-SAVECOAST



 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ένας μη
κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 και αποβλέπει
στη βελτίωση των διεθνών, περιφερειακών και εθνικών νόμων και πολιτικών
μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης των επιστημονικών και τεχνολογικών
επιτευγμάτων στη νομοθεσία και της προώθησης της καινοτομίας προς όφελος
της ανθρωπότητας. Η έδρα του EILST είναι στην Αθήνα σύμφωνα με το
Καταστατικό του, ενώ έχει και γραφεία στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(EILST)



1. Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια

2. Διαστημικές τεχνολογίες, 3. Τηλεπικοινωνίες

4. Βιοεπιστήμες και έρευνα στο τομέα της γενετικής

5. Πνευματική ιδιοκτησία και

6. Κοινωνικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(EILST)

 Κατά τη τελευταία δεκαετία, το EILST συνεχίζει τη δημιουργία μιας ισχυρής 

πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ νομικών εμπειρογνωμόνων, φυσικών 

επιστημόνων, πρωτοπόρων, κυβερνήσεων και της επιχειρηματικής κοινότητας. 

Προωθεί τη καινοτομία σε έξι (6) πυλώνες:



Οι Ακτές της Ελλάδας αντιμετωπίζουν, όπως και οι Ευρωπαϊκές μεγάλο αριθμό
οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών προβλημάτων από κακό
προγραμματισμό και διαχείριση. Μερικά από τα προβλήματα αυτά είναι:

• Αύξηση της αστικοποίησης

• Κακός Προγραμματισμός Τουριστικής Ανάπτυξης

• Κακοσχεδιασμένα δίκτυα μεταφορών

• Ρύπανση

• Φθίνουσα πορεία αλιείας

• Καταστροφή των ενδιαιτημάτων

• Αύξηση της διάβρωσης / εκδήλωση πλημμυρών και άλλων φυσικών     
καταστροφών 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 

Οι νομοθετικές και ρυθμιστικές-λειτουργικές αρμοδιότητες για την 
παράκτια ζώνη μοιράζονται ανάμεσα σε πολλούς φορείς ενώ η συνεργασία 
μεταξύ φορέων και Πολιτών δεν είναι πάντα αποδοτική. Οι Πολίτες σπάνια 
ενημερώνονται έγκαιρα ή αποθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
ελέγχου στην λήψη αποφάσεων για

α) την διαχείριση δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη 

β) τον σχεδιασμό υποδομών 

γ) την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων διάβρωσης, εκδήλωσης 
πλημμυρών και ρύπανσης στην παράκτια ζώνη.

Οι Τοπικές Κοινωνίες των παραλιακών οικισμών δέχονται άμεσα τις
συνέπειες της Διάβρωσης και των άλλων αιτιών υποβάθμισης της
παράκτιας ζώνης και ζητούν την συμμετοχή τους στον διάλογο για την
επίλυση των προβλημάτων.



Το έργο COAST-ADWEB 

φιλοδοξεί να καλύψει την 

ανάγκη αυτή, ενισχύοντας την 

συνηγορία και τον εποπτικού 

ρόλου των Πολιτών στην λήψη 

σχετικών αποφάσεων σε 

Τοπικό και Περιφερειακό 

επίπεδο.



Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Η παρούσα πρόταση προτείνει

1. Βιβλιογραφική αναφορά στις έρευνες , μελέτες και αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την 
παράκτια ζώνη των περιοχών Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας

2. Διερεύνηση Νομοθεσίας στα θέματα συνηγορίας και εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των 
Πολιτών για την Παράκτια Ζώνη 

3. Αναφορά στις κυριότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη Αχαΐας και 
Ηλείας 

4. Επισκέψεις εργασίας (ενημέρωση-συζήτηση-καταγραφή πληροφοριών σχετιζόμενων με το 
έργο)

5. Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας ενίσχυσης της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου 
των Πολιτών με ενημέρωση-προτάσεις-οδηγίες ορθής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης 

6. Προβολή του έργου στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

7. Εκδηλώσεις ενημέρωσης των τοπικών Κοινωνιών 



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 Δημιουργία της πλατφόρμας savecoast.com με δυνατότητες:
• Κοινωνικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην προστασία και διαχείριση της παράκτιας 

ζώνης
• Συλλογής απόψεων των πολιτών με δομημένα ερωτηματολόγια για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων της παράκτιας ζώνης
• Αναφοράς των παράκτιων προβλημάτων της κάθε επιμέρους περιοχής και μεταφορά αυτών 

στις αρμόδιες αρχές
• Παρουσίασης και σύγκρισης τεχνικών λύσεων αντιμετώπισης των παράκτιων προβλημάτων

 Αναζήτηση άρθρων, Ευρωπαϊκών, Εθνικών και Περιφερειακών αποφάσεων και 
νομοθεσιών σχετικά με την παράκτια ζώνη και ενσωμάτωση αυτών στην 
πλατφόρμα με βασικά θέματα: 
• Διάβρωση παράκτιας ζώνης
• Ρύπανση παράκτιων υδάτων
• Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις 

https://savecoast.com/



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Επικοινωνία με φορείς και συλλόγους για ενημέρωση σχετικά με το 
υλοποιούμενο έργο COAST-ADWEB

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΤΗΤΕΣΦΟΡΕΙΣ

 ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΑΤΡΩΝ (ΟΛΠΑ)

 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

ΚΟΤΥΧΙΟΥ -ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΙΑΣΩΝ»

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΙΟΥ

 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΙΟΥ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ «ΗΛΙΟΣ»

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΣΣΑΙΩΝ «ΠΕΙΡΟΣ»

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

 ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΤΗΤΑ 

ΑΚΤΑΙΟΥ

 ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Επίσκεψη στη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και συνάντηση με τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο Αχαΐας κ. Ζαΐμη Φωκίων για ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Δημιουργία επικοινωνιακού 
υλικού για το πρόγραμμα
(Αφίσες , Προσκλήσεις,
Banner)



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Δημιουργία ερωτηματολογίου 
σχετικά με τα προβλήματα 
των παράκτιων περιοχών 
Αχαΐας-Ηλείας  και την 
αντιμετώπισή τους



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

17%

25%

0%
17%

41%

Ποιο είναι το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της παράκτιας 
ζώνης της περιοχής σας;

Αποχέτευση

Διάβρωση

Οδικό δίκτυο

Ρύπανση-Ποιότητα παράκτιων υδάτων

Αυθαίρετη δόμηση



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

0% 18%

82%

Ποιος ο χρόνος ύπαρξης του προβλήματος;

Λιγότερο από 6 μήνες

6-12 μήνες

Περισσότερο από 12 
μήνες



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

20%

20%

10%

30%

20%

Ποια η τοποθεσία του προβλήματος;

Παραλιακή ζώνη Πατρών

Ρίο

Εξω Αγυιά - Έλος Αγυιάς, 
Πάτρα

Παραλία Ν. Ηλείας

Βραχναίικα



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

90%

10%

Τι είδους παρέμβαση θα προτιμούσατε για την αντιμετώπιση της 
διάβρωσης;

Ήπια (Soft engineering)

Σκληρά (Hard engineering)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

36%

18%

46%

Γνωρίζετε αν υπάρχουν ήδη μελέτες ή εκπονούνται που 
αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα;

Ναι

Όχι 

Δεν γνωρίζω



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

36%

46%

18%

Έχει επιληφθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' ή Β' βαθμού 
(Δήμος/Περιφέρεια) ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας 

σας του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προβλήματος;

Ναι

Όχι

Δεν 

γνωρίζω



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


