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Εισαγωγή

Η εργασία αυτή στοχεύει στο να καταγράψει τις πίεσης που υφίσταται ο παράκτιος χώρος της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να αναδείξει τις τάσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν στις ζώνες 
αυτές. Χρησιμοποιώντας ως βασικό γνώμονα τη Διεθνική Πολιτική Χωροταξία και τις άλλες μορφές 
μέσων παρέμβασης, που εφαρμόζονται σήμερα, φιλοδοξεί να υπογραμμίσει και να υποδείξει μια σειρά 
από πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές για τη προστασία, την ανάπτυξη και την βιώσιμη διαχείριση 
του συνόλου των ακτών.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου κ. Ηλία Μπεριάτο για τη βοήθεια 
και συμπαράστασή του σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας, καθώς επίσης τον κ. 
Χρήστο Ζαμπέλη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις πληροφορίες που 
μου έδωσε.

Τέλος ευχαριστώ τους γονείς και τις αδελφές μου που με τον τρόπο τους συνέβαλλαν στην 
πραγματοποίηση αυτής της εργασίας.
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Πρόλογος

Οι ακτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, (οι οποίες αποτελούνται από τα παράλια 

των χωρών της Ανατολικής λεκάνης της Ανδιατικής, καθώς και τον Ελληνικό παράκτιο και 

νησιωτικό χώρο), εκτείνονται σε μήκος δεκάδων χιλιομέτρων. Οι περιοχές αυτές 

ώαθέτουν μεγάλη ποικιλία ευαίσθητων και ιδιαίτερα σπάνιων βιότοπων, που έχουν ζωτική 

σημασία για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και για κάθε είδους άλλη δραστηριότητα όπως, 

τον τουρισμό, τις μεταφορές,τη βιομηχανία, την παραγωγή ενέργειας την αλιεία και τη 

γεωργία.

Οι παράκτιες ζώνες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι χώρος στρατηγικού 

ενδιαφέροντος για την Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σε αυτές διαμένει μεγάλος 

αριθμός πολιτών, αποτελούν πηγή τροφής και πρώτων υλών και συνιστούν σημαντικό 

μεταφορικό και εμπορικό κόμβο. Επίσης σε αυτές εντοπίζονται ορισμένα από τα 

πολυτιμότερα ενδιαιτήματα και αποτελούν προσφιλείς τόπους αναψυχής.

Ωστόσο, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υποβάθμιση του ανθρωπογενούς και του 

φυσικού περιβάλλοντος όπως την οικονομική εξαθλίωση, τις κοινωνικές 

ανακατατάξεις, τη μετανάστευση, την ανεργία, τη καταστροφής των ενδιαιτημάτων, τη 

ρύπανσης των υδάτων, τη διάβρωσης και την εξάντλησης των πόρων. Γενικότερα, οι 

παράκτιες περιοχές, απειλούνται από την ανεξέλικτη αστική τους ανάπτυξη, τον μαζικό 

τουρισμό, την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και την ρύπανση. Αυτή η εξάντληση των 

περιορισμένων πόρων των παράκτιων ζωνών (συμπεριλαμβανομένου του 

περιορισμένου χώρου) δημιουργεί ολοένα και συχνότερα προβλήματα μεταξύ των 

χρήσεων, όπως για παράδειγμα μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού.
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Δεδομένης της ζωτικής σημασίας των ακτών και των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν, ήταν άμεσα επιβεβλημένο να δοθούν λύσεις, για την προστασία τους 

άλλα και να παρθούν μια σειρά δραστικά μέτρα για τον τρόπο διαχείρισης τους, στο 

σύνολο αυτής της νέας περιφέρειας. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα από ενιαίες 

τομεακές και περιφερειακές πολίτικες καθώς και από νέες πρακτικές συνεργασίας. Τα 

προβλήματα των παράκτιων ζωνών της Νοτιοανατολικής Ζώνης είχαν και έχουν 

ευρωπαϊκή διάσταση γι’ αυτό και τα μέτρα αντιμετώπισής τους έπρεπε και πρέπει να είναι 

αλληλένδετα με τις δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τέτοια δράση ήταν και το 

πρόγραμμα που επέδειξε η Ε.Ε. για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

(ΟΔΠΖ).

Επίσης, μέσα στο χώρο της Νοτιοανατολικής και στο ευρύτερο γεωγραφικό χώρο 

της Ε.Ε αναπτύχθηκαν μοντέλα και πρωτοβουλίες διεθνικής, διασυνοριακής και 

διαπεριφεριακής συνεργασίας, μεταφοράς εμπειριών και τεχνογνωσίας, 

χρηματοδοτούμενα από προγράμματα την ΕΕ.

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην παρ. 5 του επίσημου τελικού 

κειμένου της COM (2000) 545 για την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και για να τονίσει τη σημασία της συνεργασίας των 

χωρών και τις ανταλλαγής των απόψεων αναφέρει :

“Συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη οφείλουν να δρομολογήσουν διάλογο με τις γειτονικές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών στην ίδια περιφερειακή θάλασσα, 

προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς για τον καλύτερο συντονισμό των 

τοποθετήσεων έναντι διασυνοριακών ζητημάτων.

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να συνεργαστούν ενεργά με τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και άλλους ενδιαφερομένους στην παράκτια ζώνη προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την πρόοδο στην κατεύθυνση της υλοποίησης μιας κοινής προοπτικής 

για την παράκτια ζώνη μέσω της συμμετοχής τους σε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για 

τους ενδιαφερομένους στην παράκτια ζώνη. ” (COM (2000) 545)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2



Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, οφείλονται στην νέα κοινωνικό-οικονομική τάξη πραγμάτων, στην έλλειψη 

γνώσεων, την ακατάλληλη και αποσπασματική νομοθεσία, την αδυναμία προσέλκυσης 

των ενδιαφερομένων μερών και τον παντελή ή ελλιπή συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων 

φορέων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα.

Τα σύνθετα αυτά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με μια απλή 

νομοθετική παρέμβαση. Δεδομένης της ποικιλίας των φυσικών, οικονομικών, 

πολιτισμικών και θεσμικών συνθηκών, η αντίδραση πρέπει να συνίσταται σε μια ευέλικτη 

στρατηγική για την επιτόπου αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων. Συνεπώς 

απαιτείται μια συμμετοχική περιφερειακή προσέγγιση, μια ολοκληρωμένη στρατηγική, 

που θα διασφαλίζει την περιβαλλοντική προστασία των ακτών και θα φροντίζει για μια 

διαρκεί οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη διαχείριση και ανάπτυξη της παράκτιας 

ζώνης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ολοκληρωμένη αυτή διεθνική στρατηγική, η οποία εν μέρει εφαρμόζετε ήδη 

στα πλαίσια διάφορων προγραμμάτων (INTERREG III), στοχεύει στην προώθηση 

μιας προσέγγισης του σχεδιασμού και της διαχείρισης των παράκτιων ζωνών που 

βασίζεται στη συνεργασία των εμπλεκόμενων χωρών, στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας της 

διακυβέρνησης μέσα από τη συνεργασία της κοινωνίας των ενεργών πολιτών. Η ΕΕ 

πρέπει να έχει στρατηγικό και καθοδηγητικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη της 

υλοποίησης της οδηγίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) 

(COM (2000) 547) από τα κράτη μέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Υπογραμμίζετε επίσης η αναγκαιότητα της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών 

της Επιτροπής και των άλλων ενδιαφερομένων μερών που αντιπροσωπεύουν τις χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε όλα τα διοικητικά επίπεδα.

Η στρατηγική αυτή αναμένεται να βελτιώσει παραπέρα την εφαρμογή ενός ευρέως 

φάσματος νόμων και πολιτικών της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη προστασία και 

διαχείριση των ακτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Ο γεωπολιτικός χώρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες αυτής της 

περιοχής σε σχέση με τη συνεχιζόμενη διαδικασία ολοκλήρωσης και διεύρυνσης της 

Ευρώπης. Η υπό μελέτη περιοχή που συμμετέχει σε διαφορετικές διαστάσεις, στον 

μετασχηματισμό του νέου ευρωπαϊκού χώρου περιλαμβάνει ένα κράτος μέλος την 

Ελλάδα, και τρεις χώρες την Αλβανία, ΠΓΔΜ και ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας με 

ακαθόριστο χρονικό ορίζοντα για την ένταξη τους. Η περιοχή είναι τμήμα του χώρου 

συνεργασίας CADSES ο οποίος έχει τη δική του εδαφική δυναμική και ειδική σημασία 

για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης παρόλα που εσωτερικά είναι 

κατακερματισμένος σε υπο-περιοχές λόγο των εθνικών διαφορών. Εντός αυτού του 

πλαισίου συνεργασίας (CADSES) όλες οι χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις για την καλύτερη συνεργασία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και 

οικονομικό-πολιτικής τους ανάπτυξης προάγοντας την χωρική ολοκλήρωσή τους 

εντός της ένωσης καθώς και με τρίτες χώρες, είτε σε διμερή είτε σε πολυμερή 

σχήματα συνεργασίας. Η περιοχή επίσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό 

πόλο για την ολοκλήρωση των μεγάλων δικτύων υποδομής ενέργειας και μεταφορών 

ενώνοντας την ασιατική ήπειρο με τις αντίστοιχες δομές του νέου ευρωπαϊκού χώρου.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ένα μέρος της Ευρώπης με μεγάλη 

περιβαλλοντική, πολιτιστική, κοινωνικο-οικονομική και πολιτική σημασία. Η περιοχή 

είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των νερών και των 

ορυκτών πόρων και της βιοποικιλότητας. Υπάρχουν, ωστόσο σοβαρά περιβαλλοντικά 

προβλήματα και ανάγκες, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης έχουν εκφράσει, επανειλημμένα, την πρόθεσή τους 

για ευθυγράμμιση του μέλλοντος τους με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να 

επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, απαιτείται επένδυση σημαντικών προσπαθειών, πρώτα 

και κύρια από τις ίδιες τις χώρες και τους πολίτες τους και μετά από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τους θεσμούς της, επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση 

οικονομικών πόρων και γνώσεων από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
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Η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (Stabilisation and Association 

Process - SAP), από την έναρξή της το 1999, παρείχε στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης ένα πλαίσιο, με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και μεταρρύθμιση των 

πολιτικών, με μακροπρόθεσμη προοπτική τη συμμετοχή των χωρών της περιοχής 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σ’ αυτό το πρόγραμμα, η Κοινοτική Βοήθεια για

Ανοικοδόμηση, Ανάπτυξη και Σταθεροποίηση (CARDS) είναι το βασικό όχημα για 

περιβαλλοντικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών. 

Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο, οι περιφερειακές προσπάθειες για ολοκληρωμένη 

περιβαλλοντική πολιτική εξακολουθούν να είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. 

Τα προγράμματα Regional Environment Reconstruction Programme (REReP), 

Danube - Black Sea Task Force (DABLAS) και μια σειρά άλλων προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Κράτη-Μέλη 

και/ή άλλους φορείς, είναι σημαντικές και χρήσιμες συνεισφορές προς τη σωστή 

κατεύθυνση για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών πολιτικών και την εφαρμογή τους 

στην εν λόγω περιοχή. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει ανάγκη μιας πιο συγκεκριμένης 

περιφερειακής δράσης που να αξιοποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες.

Πάρα πολλά από τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, που επηρεάζουν 

την ανθρώπινη υγεία, την βιοποικιλότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής 

είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα προβλήματα των παράκτιων ζωνών, λόγω της γενικά 

φτωχής διαχείρισης των υδατικών πόρων, την ανάμιξη μη συμβατών χρήσεων, την 

έλλειψη σχεδιασμού, τους ατελείς ελέγχους και τις ασυντόνιστες πολιτικές, όχι μόνο σε 

τοπικό ή εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό ή διασυνοριακό επίπεδο. Επομένως, 

υπάρχει πραγματική ανάγκη προστασίας των παράκτιων περιοχών για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ελάττωση της ρύπανσης για ένα σημαντικό 

αριθμό οικισμών σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να 

αποτελέσει μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση των 

Πόρων σε όλη την περιοχή.
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1.2 Η κοινωνική και οικονομική σημασία του παράκτιου και θαλάσσιου 

περιβάλλοντος.

Οι παράκτιες ζώνες προσέλκυσαν την ανθρώπινη παρουσία λόγω του 

συνήθως ήπιου κλίματος τους, του φυσικού πλούτου που διαθέτουν, των 

δυνατοτήτων σχετικά εύκολης επικοινωνίας με άλλες περιοχές και κοινωνίες που 

προσφέρουν. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς πολιτισμούς γεννήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν στην παράκτια ζώνη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα συναντάμε τα 

απομεινάρια σημαντικών πολιτισμών κοντά στην γραμμή που φτάνει το χειμέριο 

κύμα. Από την παράκτια ζώνη πολλοί πολιτισμοί διαδόθηκαν στο εσωτερικό των 

ηπειρωτικών περιοχών. Οι παραδοσιακές πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις 

των παράλιων της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης είναι χαρακτηριστικές 

για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε μια σημαντική ανατροπή. Οι δραστηριότητες 

στο εσωτερικό των ηπειρωτικών περιοχών επηρεάζουν σοβαρά την παράκτια 

ζώνη (μεταφορά αποβλήτων από το εσωτερικό στην παράκτια ζώνη μέσω 

ποταμών, αγωγών κα, μεγάλος αριθμός τουριστών, εκροές φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων, υπερ-άντληση νερών) με πιο ακραίο παράδειγμα την απειλή που 

προέρχεται από την βίαιη αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος, ως αποτέλεσμα του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που 

προβλέπουν ότι μέχρι το 2050 η στάθμη της θάλασσας να ανέβει κατά 15-70 

εκατοστά, με συνέπεια πολλές παράκτιες περιοχές να καλυφθούν από θάλασσα.

1.3 Η περιβαλλοντική σημασία της παράκτιας ζώνης

Το παράκτιο περιβάλλον είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και ευαίσθητο 

από οικολογική άποψη οικοσύστημα που περιλαμβάνει ξηρά, το πλάτος της οποίας 

ποικίλει από μερικές δεκάδες μέτρα έως και μερικά χιλιόμετρα - και θάλασσα έως 

το βάθος των 50 μέτρων. Επιπλέον ο παράκτιος χώρος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

από την πλευρά των φυσικών οικοσυστημάτων λόγω της συνύπαρξης και
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αλληλεπίδρασης τριών βασικών στοιχείων της φύσης: της θάλασσας, της ξηράς και 

του αέρα.

Η ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων της παράκτιας ζώνης είναι μεγάλη. 

Απότομες ή σχετικά πιο ήπιες βραχώδεις ακτές, μεγάλες ή μικρές αμμώδεις ακτές, 

παραλίες με βότσαλα, μικρές ή μεγαλύτερες αμμοθίνες (αμμόλοφοι), παράκτιοι 

υγρότοποι (αλυκές, εκβολές χειμάρρων και ποταμών, έλη, λιμνοθάλασσες) 

συνθέτουν την εικόνα της στην ξηρά. Εκτεταμένες αμμώδεις ή βραχώδεις περιοχές 

στο βυθό της θάλασσας, λιβάδια Ποσειδωνίας, ύφαλοι, ζώνες μακροφυκών 

συνθέτουν την θαλασσινή της εικόνα. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της 

παράκτιας ζώνης είναι γεωργική γη συχνά υψηλής παραγωγικότητας.

Δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες και άλλοι υγροβιότοποι, αμμοθίνες, 

λιβάδια ποσειδωνίας, κλειστοί κόλποι κλπ. αποτελούν περιοχές αναπαραγωγής και 

διαβίωσης πολλών και σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και 

ανάπτυξης ιδιαίτερων τύπων οικοσυστημάτων ενώ μεταξύ άλλων σχηματίζουν ένα 

οικολογικό δίκτυο που υποστηρίζει τη διαδικασία της μετανάστευσης των ειδών. 

Είναι εμφανές λοιπόν, ότι ο ελληνικός παράκτιος χώρος παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλότητα ως προς τα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να 

αποτελέσει απόθεμα για τις μελλοντικές γενιές.

Οι παράκτιες περιοχές της αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 

(διάβρωση, ρύπανση, κλπ) λόγω της ευαισθησίας τους αλλά και λόγω των 

πιέσεων που υφίστανται από την άσκηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την 

οικιστική ανάπτυξη. Αυτά οδηγούν συχνά σε υποβάθμιση των παράκτιων 

οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων και σε συγκρούσεις για τη χρήση τους.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8



Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Το παράκτιο περιβάλλον στην Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η Θάλασσα της Αδριατικής αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μόλυνσης που 

οφείλονται στην απόρριψη των λυμάτων, στη ρύπανση από πετρελαιοειδή, 

εντσμοκτόνα και PCB, ευτροφισμό, βαρέα μέταλλα, ραδιενεργά υλικά και απόρριψη 

σκουπιδιών. Το παράκτιο φυσικό περιβάλλον ποικίλει και περιλαμβάνει ακτές, 

αμμόλοφους, βραχώδεις ακτές και υδροβιότοπους (δέλτα, λιμνοθάλασσες, κλπ.). Η 

ποιότητα επίσης του παράκτιου περιβάλλοντος διαφέρει σημαντικά, σε ορισμένες 

περιοχές στην πλευρά της Αδριατικής παρουσιάζετε σημαντική επιδείνωση μέρα με τη 

μέρα , ενώ στη Μεσόγειο, υπάρχουν ακτές στις οποίες βελτιώθηκε κατά πολύ η 

ποιότητα τους τα τελευταία χρόνια. Οι παράκτιες περιοχές αντιπροσωπεύουν ένα 

βασικό πόλο έλξης για διάφορες κοινωνικό-οικονομικές δραστηριότητες ενώ 

αποτελούν και αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Στις χώρες της Ανατολικής Αδριατικής υπάρχουν αρκετά προβλήματα που 

αφορούν τις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους πόρους, όπως η εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων και βιοτόπων, η εισαγωγή ειδών που προέρχονται από άλλα μέρη, τα 

φαινόμενα ευτροφισμού, η υπερβολική εκμετάλλευση των πόρων και η ρύπανση των 

νερών, που οφείλονται στην απόρριψη ρύπων και λυμάτων του αποχετευτικού 

συστήματος κατευθείαν στις θάλασσες και στα ποτάμια. Οι παράκτιες περιοχές 

βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας των αλλαγών που συνδέονται με την αστική και την 

τουριστική ανάπτυξη, ενώ η θαλάσσια ρύπανση εντοπίζεται κυρίως κοντά σε μεγάλα 

αστικά κέντρα ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η Αδριατική αντιμετωπίζει αρκετά 

σοβαρά οικολογικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η απώλεια πολλών συστατικών 

στοιχείων των παράκτιων οικοσυστημάτων και των βιοτόπων, όπως οι αμμόλοφοι και 

οι υδροβιότοποι, εξ αιτίας των συγκρούσεων στις χρήσεις γης. Οι κυριότερες χερσαίες 

πηγές ρύπανσης οφείλονται στις παράκτιες αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, 

ενώ οι κυριότερες θαλάσσιες πηγές ρύπανσης είναι οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης 

κοιτασμάτων πετρελαίου και οι ναυτιλιακές και λιμενικές δραστηριότητες.
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Τα περιβαλλοντικά Προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα στη 

περιοχή βοηθούν τις χώρες να βελτιώσουν την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

των ρύπων καθώς και την ανάπτυξη ενός σχεδίου αποκατάστασης, προστασίας και 

διαχείρισης φυσικών πόρων. Λόγω των πολλών κρατών που εξυπηρετούνται από την 

παράκτια ζώνη της Αδριατικής, στις οποίες περιλαμβάνονται κράτη χωρίς ακτές, και 

του διασυνοριακού χαρακτήρα της θαλάσσιας ρύπανσης, χρειάζονται συντονισμένες 

προσπάθειες και συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης 

εξυπηρετήσεων και μέτρων ελέγχου της ρύπανσης. Οι μελλοντικές τάσεις μας 

δείχνουν ότι η πίεση για ανάπτυξη πάνω στο οικοσύστημα και στους παράκτιους 

πόρους αναμένεται να συνεχιστεί, καθιστώντας επιτακτική την υιοθέτηση μιας 

ορθολογικής διαχείρισης.

Το συνολικό και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα της προστασίας της 

ακτογραμμής μαζί με μια επαρκή ζώνη θαλάσσης ως δημόσιο αγαθό υψηλής αξίας, με 

αυστηρά και συντονισμένα μέτρα και πολιτικές των χωρών της Μεσογείου και της 

Αδριατικής φαίνεται ότι στο μέλλον θα είναι αναγκαία.

Η παράκτια περιοχή της Αδριατικής, θα πρέπει να προσανατολιστεί προς τις 

βιώσιμες αναπτυξιακές προσπάθειες, με την εφαρμογή σχεδίου ολοκληρωμένης 

διεθνικής αποτελεσματικής διαχείρισης σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Είναι 

ουσιώδους σημασίας να επιτευχθεί μια καλύτερη συνοχή των προσπαθειών ελέγχου 

της ρύπανσης από πολλές διαφορετικές οργανώσεις.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ολόκληρη την παράκτια περιοχή της 

επικράτειας της Αλβανίας και του Μαυροβούνιου, ειδικά οι ζώνες αυτές είναι 

πρωτεύοντος σημασίας για την τουριστική οικονομία των χωρών. Την ανάπτυξη της 

παράκτιας ζώνης θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αρχές της ολοκληρωμένης 

χωροταξίας. Η εφαρμογή του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας 

ζώνης θα πρέπει να επιβληθεί επειδή αυτή αποτελεί αναπτυξιακό πόλο με εθνική και 

διεθνή σημασία για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων .

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο χωροταξικός 

σχεδιασμός στις παράκτιες χώρες της Ανατολικής λεκάνης της Ανδριατικής οφείλονται 

στις παρακάτω αιτίες:
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■ Η ύπαρξη άμεσης ανάγκης για καινούριους νόμους ή αναθεωρήσεις 

νόμοθετημάτων που έχουν ήδη θεσπιστεί σχετικά με την σταθερή ανάπτυξη 

της παράκτιας ζώνης.

■ Έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού οργάνων για την εξασφάλιση κρατικής 

συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων επικεντρωμένα στην διαχείρηση της 

παράκτιας ζώνης.

■ Σε πολλές χώρες η διατμηματική συνεργασία τόσο σε κυβερνητικό όσο και μη- 

κυβερνητικό επίπεδο είναι ελλειπής

■ Οι επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες είναι βασικά περιορισμένες ή ακόμα 

ίσως και να μην υπάρχουν.

■ Έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κρατών σε 

περιφεριακό επίπεδο, καθώς επίσης και μεταξύ των διάφορων δημόσιων 

φορέων σε εθνικό επίπεδο, ένας συνδιασμός γραφειοκρατίας και έλλειψης 

κεφαλαίων.

2.2 Προτάσεις για τη βελτίωση του παράκτιου περιβάλλοντος στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP) πρέπει να αξιοποιηθεί 

περαιτέρω στο πεδίο του Περιβάλλοντος και της προστασίας των παράκτιων 

περιοχών, ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία και να διευκολυνθεί η 

εισαγωγή των κατάλληλων περιβαλλοντικών πολιτικών και στρατηγικών και η 

καθιέρωση και βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης, τα οποία θα προστατέψουν 

αποτελεσματικά το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα επιτρέψουν την υποβολή αιτημάτων προς τις 

τράπεζες για καλές επενδύσεις σε περιβαλλοντικές παράκτιες υποδομές.

Νέες επενδύσεις επίσης χρειάζονται, οι οποίες πρέπει να περιλάβουν ως προϋπόθεση 

την εκπλήρωση κατάλληλων περιβαλλοντικών όρων. Επειδή οι παράκτιες περιοχές 

αναγνωρίζονται ως προτεραιότητα για την ΝΑ Ευρώπη, οι χώρες της περιοχής σε 

στενή συνεργασία με όλους τους σχετικούς φορείς και εταίρους, θα πρέπει να
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αναλάβουν συντονισμένη δράση. Η περιφερειακή συνεργασία είναι απαραίτητη για 

προσέγγιση του θέματος με συνολικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να 

προχωρήσουν με πιο συστηματικό τρόπο, στις απαραίτητες νομικές και θεσμικές 

αναμορφώσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση στα θέματα των ακτών, χρησιμοποιώντας 

ως το κατάλληλο πλαίσιο την Οδηγία-Πλαίσιο της Ε.Ε. για την ΟΔΠΖ.

Οι παράκτιες ζώνες είναι πολύ μεγάλης σημασίας για όλες τις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η διαχείρισή τους απαιτεί το σχεδίασμά, την αποδοχή 

και την εφαρμογή σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Ανάπτυξης, με διαφανείς 

και συμμετοχικές διαδικασίες. Η από κοινού κατάρτιση των σχεδίων αυτών μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα απτό πρώτο βήμα για περιφερειακή συνεργασία στο πεδίο του 

περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Μια τέτοια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις παράκτιες περιοχές μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως κατάλληλη «ομπρέλα» για παρόμοιες πρωτοβουλίες συνεργασίας 

και το Μεσογειακό της σκέλος ως κατάλληλος φορέας για τη διευκόλυνση των 

αλληλεπιδράσεων και της κινητοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων 

από όλους τους πιθανούς εταίρους μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, τα σχήματα διδυμοποίησης μεταξύ χωρών και άλλες μορφές 

στενής συνεργασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ανάλογες περιπτώσεις 

(π.χ. στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη) πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και να 

ενθαρρυνθούν. Έτσι, οι νέες πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχυθούν και να 

συμπληρώσουν τα ήδη υπάρχοντα σχήματα διασυνοριακής συνεργασίας, ιδιαίτερα 

μεταξύ Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη-Μελών, αξιοποιώντας 

πλήρως τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα που έχουν αποκτηθεί και αποφεύγοντας τις 

περιττές επικαλύψεις εργασιών και προσπαθειών.
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2.3 Το παράκτιο περιβάλλον στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καλύπτει έκταση περίπου 131,000 τ.χλμ., με το 20% αυτής να 

αντιστοιχεί στα περίπου 3,053 νησιά της. Η ακτογραμμή της εκτείνεται στα 15,000 

χλμ., που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο περίπου της συνολικής ακτογραμμής της 

Μεσογείου και είναι η μεγαλύτερη ανάμεσα στις χώρες της. Η ελληνική 

παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία γεω-μορφολογικών 

χαρακτηριστικών, παραγωγικών οικοσυστημάτων2, χλωρίδας και πανίδας, αλλά και 

από συσσώρευση πλήθους ανθρώπινων δραστηριοτήτων (ψυχαγωγία, αστική 

και βιομηχανική ανάπτυξη, κτλ.).

Ο παράκτιος ελληνικός χώρος έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς λόγω της 

έκτασής του στον εθνικό χώρο αλλά και ιστορικών, γεωμορφολογικών και 

οικονομικών συνθηκών συγκεντρώνει ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού σε 

παράκτιες κοινότητες, τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα, πλήθος 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και σημαντικό μέρος των υποδομών και 

εγκαταστάσεων μεταφορών και επικοινωνιών. Σχεδόν τα δυο τρίτα του πληθυσμού 

της Ελλάδας κατιούν σε παράκτιες περιοχές.

2.4 Τα προβλήματα της παράκτια ζώνης στον Ελληνικό χώρο

Είναι δεδομένο ότι οι παράκτιες περιοχές αντιμετωπίζουν πληθώρα 

προβλημάτων από τις ολοένα αυξανόμενες ανθρώπινες επεμβάσεις (μεγάλη 

συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων στις ακτές, 

προβλήματα ρύπανσης στους κλειστούς κόλπους και θάλασσες, συρρίκνωση 

φυσικών και αδόμητων παράκτιων περιοχών), που αλλοιώνουν το φυσικό 

περιβάλλον και τους παράκτιους πόρους, όπως δεδομένη είναι και η ανεπάρκεια 

της κρατικής μηχανής να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.

Αυτά τα προβλήματα παρουσιάζονται στη διαδικασία οριοθέτησης της 

παράκτιας ζώνης και θεσμοθέτησης των δραστηριοτήτων στον αιγιαλό (π.χ. ελλιπής 

έλεγχος και συντονισμός, έλλειψη ξεκάθαρου νομικού πλαισίου και απουσία

ρυθμιστικών οργάνων και μηχανισμών), πάνω σε αναπτυξιακά / κατασκευαστικά
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θέματα (προβλήματα που σχετίζονται με την χωροθέτηση, κατασκευή, λειτουργία 

έργων όπως ξενοδοχεία 'πάνω στο κύμα', ιδιωτικά λιμανάκια και μαρίνες, κ.α.) και 

πάνω ειδικά θέματα διαχείρισης και προστασίας (προστασία του δημόσιου 

χαρακτήρα της παραλίας και τις ελεύθερης εισόδου στο κοινό, προστασία των 

ακτών από τη διάβρωση).

Η συνεχής υποβάθμιση της παράκτιας ζώνης συνεχίζεται με την έντονη 

αστικοποίηση της (λιμάνια, τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, 

οικισμοί), παρά τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει σε άλλους κρίσιμους 

περιβαλλοντικούς τομείς του ευρωπαϊκού χώρου. Η διαχείριση του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος δεν γίνεται με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο, ενώ η 

υπεραλίευση και η συνεχιζόμενη ρύπανση των θαλασσών υποβαθμίζουν τη 

θαλάσσια βιοποικιλότητα και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση κοινοτήτων (ψαράδες, 

νησιωτικές κοινότητες, κα) που εξαρτώνται από την καλή κατάσταση του 

θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ένας μεγάλος αριθμός χημικών ενώσεων που 

πολλές από αυτές παραμένουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, βιοσυσσωρεύονται 

και περνούν στην τροφική αλυσίδα, συνεχίζουν να απορρίπτονται άμεσα ή έμμεσα 

στη θάλασσα.

Η μεγάλη αύξηση στην παραγωγή και διακίνηση σκουπιδιών, λυμάτων, 

βιομηχανικών αποβλήτων και πετρελαιοειδών, που καταλήγουν συχνά στη θάλασσα, η 

απρογραμμάτιστη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού και οι αυθαίρετες επεμβάσεις 

στις ακτές αποτελούν μερικά από τα σοβαρότερα και συνεχώς οξυμένα προβλήματα των 

σύγχρονων κοινωνιών, που σχετίζονται με την ποιότητα των παράκτιων περιοχών και 

της ίδιας της θάλασσας. Η ελλιπής πληροφόρηση των πολιτών για τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από τα σκουπίδια, οί λανθασμένες επιλογές στην αντιμετώπιση του 

ζητήματος, η δυσκολία χωροθέτησης και ανεύρεσης Χ.Υ.Τ.Α., η ανυπαρξία οργανωμένων 

προγραμμάτων ανακύκλωσης, η δυσκαμψία της τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δυσπιστία 

των κατοίκων για τη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α. σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αποτελούν 

μόνο μερικούς από τους λόγους που είχαν σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση δεκάδων 

χωματερών και χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων σε πολλές περιοχές.
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Πολύ συχνά βέβαια συναντάμε και διαφόρους φορείς οι οποίοι θα έπρεπε να 

είναι φορείς προστασίας και «περιφρούρησης» των παράκτιων ζωνών, όπως 

Δήμους, τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιώτες και συλλόγους, να επεμβαίνουν στην 

παραλία με τραγικά αποτελέσματα για το παράκτιο περιβάλλον. Μερικές τέτοιες 

κακές πρακτικές που εφαρμόζουν είναι οι παρακάτω:

■ Απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων άμεσα ή έμμεσα στη θάλασσα, 

κατά παράβαση συχνά και της υπάρχουσας νομοθεσίας.

■ Χάραξη δρόμων πάνω στο κύμα ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των 

πολιτών στην ακτή με το αυτοκίνητο τους.

■ Καταστροφή μονοπατιών που οδηγούν σε παραλίες ή εγκατάλειψή τους 

χωρίς συντήρηση.

■ Ισοπέδωση των αμμόλοφων και ξερίζωμα των φυτών και ζώων που 

κατοικούν εκεί.

■ Αποξήρανση μικρών ποταμών, αλυκών και (μικρών) υγρότοπων.

■ Μπάζωμα των ρεμάτων και των ρυακιών.

■ Καταστροφή των ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών της παράκτιας 

ζώνης, ξερίζωμα των φυτών της παραλίας (όπως οι λυγαριές, τα καλάμια, τα 

βούρλα) και αντικατάστασή τους από άλλα είδη.

■ Τσιμεντοποίηση μεγάλου μέρους της παραλίας η σε άλλες περιπτώσεις 

πλακόστρωση της, ανεξάρτητα από τα οικολογικά χαρακτηριστικά της.

■ Καθαρισμός ακτών με ακατάλληλα μηχανήματα ή ακόμα 

χρησιμοποιώντας προσωπικό που δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για τον 

καθαρισμό των ακτών με μηχανικά μέσα, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι 

αμμόλοφοι, να ξεριζώνονται τα φυτά των ακτών και να απομακρύνεται 

υπερβολικός αριθμός από βότσαλα μαζί με τα απορρίμματα.
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2.5 Προστασία των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων στην Ελλάδα

Όλα τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την υιοθέτηση μιας ειδικής 

διαχειριστικής πολιτικής που θα εξασφαλίσει τόσο την συναινετική προστασία των 

θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων όσο και τη μελλοντική ανάπτυξη των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων με βιώσιμο τρόπο.

Μέχρι στιγμής όμως, στη χώρα μας, η διαμόρφωση και εφαρμογή παράκτιας 

πολιτικής παρουσιάζεται σχετικά αδύναμη και όπως διαφαίνεται αντιμετωπίζεται 

από τους ιθύνοντες τομεακά και κατά περίπτωση ρυθμίζεται από χωροταξικές και 

αναπτυξιακές στρατηγικές. Τα σχέδια διαχείρισης του παράκτιου περιβάλλοντος δεν 

έχουν αποτελεσματική εφαρμογή, παρόλο που έχουν την έγκριση και την 

υποστήριξη από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση. Ένα μεγάλο ποσοστό των 

κανονιστικών ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ή έχει 

παραγκωνιστεί μετά από μια περίοδο εφαρμογής.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ενιαίο και συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για την 

ολοκληρωμένη (βιώσιμη) διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Παρόλα αυτά, η 

διαχείριση παράκτιων πόρων στηρίζεται σε χωρικές και τομεακές πολιτικές που 

αφορούν την αστική ανάπτυξη, το τουρισμό, τη βιομηχανία, τη γεωργία και το 

περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα στο περιεχόμενο και τις ειδικές διατάξεις των 

νόμων: 2344/40 για τον αιγιαλό, ο οποίος αναθεωρήθηκε το Νοέμβριο του 2001 

από το νόμο περί «Αιγιαλού, παραλίας και άλλων διατάξεων», 1337/83 περί 

χωρικής ανάπτυξης και 1650/86 για το περιβάλλον, οι οποίοι αναθεωρήθηκαν από 

τονΝόμο 2742/99 (Φ.Ε.Κ. 207/Α71999) περί χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Νόμος 2742/99 περί χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης καθορίζει επίσης 

και το πλαίσιο της διοίκησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών NATURA 

2000. Στις περιοχές «NATURA 2000» κύριος στόχος είναι να διαφυλαχτούν οι 

οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, 

αλλά και να διασφαλιστεί η διατήρηση και αποκατάσταση όλων αυτών των 

απειλούμενων τύπων οικοτόπων και ειδών στη φυσική τους περιοχή, θέτοντας 

όρους στην εξάσκηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των αρχών 

της αειφόρου ανάπτυξης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για το σχεδίασμά και 

διαμόρφωση παράκτιας πολιτικής. Άλλες υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα ή
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έμμεσα την παράκτια πολιτική στην Ελλάδα είναι τα Υπουργεία Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Υγείας, Γεωργικής Ανάπτυξης και 

Άμυνας.

Το κύριο πρόβλημα σε οργανωτικό επίπεδο είναι η έλλειψη μηχανισμών 

σαισσνισμού των διάφορων φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση παράκτιων 

πόρων. Οι αρμοδιότητες για τον σχεδίασμά και διαχείριση της παράκτιας 

ζώνης είναι συγχυσμένα και άνισα κατανεμημένες ανάμεσα σε κεντρική διοίκηση 

και σε όλες τις βαθμίδες αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά 

προβλήματα και να γίνεται έκδηλη η ανικανότητα του διοικητικού συστήματος να τα 

αντιμετωπίσει. Έτσι το σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης είναι ανελαστικό και 

αποβλέπει στην επίλυση προηγούμενων προβλημάτων με καμία προσπάθεια 

πρόληψης και πρόβλεψης μελλοντικών αναγκών. Ο συντονισμός και η 

συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων αλλά και η αποκέντρωση 

αρμοδιοτήτων, πληροφορίας, επίβλεψης και ρύθμισης απέχουν κατά πολύ από 

τα επιθυμητά πλαίσια, ενώ οι ελλείψεις σε ενημέρωση και συμμετοχή των 

τοπικών κοινωνιών καθιστούν τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης ως μη βιώσιμη.

Το επίπεδο προστασίας και διαχείρισης των παράκτιων πόρων στην Ελλάδα 

όμως απέχει από το επιθυμητό μοντέλο ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης. 

Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα και ασάφεια του θεσμικού πλαισίου, στην 

ελλιπή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές, στην 

γεμάτη σύγχυση διαμόρφωση παράκτιας περιβαλλοντικής πολιτικής, και στην 

ελλιπή συμμετοχή και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα διαχείρισης 

της παράκτιας ζώνης.

Τα προβλήματα και οι δυνατότητες ανάπτυξης του παράκτιου χώρου στην 

Ελλάδα επιβάλλουν την ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισής του, με την προοπτική 

μιας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης. Η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος αναδεικνύεται σε σημαντική αναγκαιότητα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης 

σημαίνει όχι μόνο ανάπτυξη με σεβασμό στις φυσικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, αλλά εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την κοινωνική ευημερία 

του παράκτιου πληθυσμού, ο οποίος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.
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Οι στόχοι της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης 

περιλαμβάνουν:

■ την ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη, με διεύρυνση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης και διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των παράκτιων 

περιοχών (συγκριτικά πλεονεκτήματα) και την στήριξη εναλλακτικών ήπιων 

μορφών ανάπτυξης

■ την προστασία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τη αειφόρο 

διαχείριση των φυσικών πόρων, την ποικιλότητα του τοπίου και την ανάδειξη των 

ιστορικών πολιτιστικών μνημείων

■ Η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης θα πρέπει να 

ενσωματώνει τις ακόλουθες αρχές:

■ Η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε περιοχής 

πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα ενός Ολοκληρωμένου Παράκτιου Σχεδιασμού

■ Η σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων έργων ή των 

έργων υποδομής θα πρέπει να σέβεται τη φέρουσα ικανότητα των φυσικών 

οικοσυστημάτων και πόρων, αλλά και να σέβεται συναινετικές και άλλες 

συμμετοχικές διαδικασίες.

■ Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί την κινητοποίηση του παράκτιου πληθυσμού 

και την καλλιέργεια του αισθήματος κοινής ευθύνης.

■ Ο σχεδιασμός για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να γίνεται 

σε τοπικό επίπεδο λεκάνης απορροής (Δήμος/Νομαρχία/Περιφέρεια)

Προκειμένου να εφαρμοστεί πετυχημένη παράκτια διαχείριση πρέπει να 

ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Αρχικά, είναι απαραίτητο να γίνει σαφείς καθορισμός των στόχων που πρέπει 

να επιτευχθούν, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα,

■ Καθορισμός συγκεκριμένων σταδίων με μετρήσιμα αποτελέσματα,

■ Καθορισμός συγκεκριμένων δράσεων σε τοπικό επίπεδο,

■ Εξασφάλιση των μέσων που απαιτούνται προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν οι δράσεις (οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, 

υλικοτεχνική υποδομή, κ.α.),

■ Ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου - αξιολόγησης

■ Οργάνωση δικτύων για την ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε πρακτικές
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παράκτιας διαχείρισης και συμμετοχικού σχεδιασμού

■ Ανάπτυξη πλαισίου συμμετοχικού σχεδιασμού με την ενεργή συμμετοχή 

τοπικών φορέων και του κοινού

■ Οργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 

κοινού για να επιτευχθεί η απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή

Σε γενικές γραμμές, είναι απαραίτητος ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της 

διαχείρισης των ακτών και των παράκτιων δραστηριοτήτων ώστε η αλιεία και 

οι ιχθυοκαλλιέργειες, που μέχρι σήμερα είναι παραγκωνισμένες, να 

αναπτύσσονται ως σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες, χωρίς να 

αλλοιώνουν την οικολογική ισορροπία και τη καλή σχέση με όλες τις άλλες 

παράκτιες δραστηριότητες.

Σήμερα παρά ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη η ολοκληρωμένη στρατηγική για τη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Μια στρατηγική που θα αποσκοπεί κατ' αρχή στη 

διατήρηση αυτού του φυσικού πλούτου που έχει μείνει άθικτος σήμερα -κατ' εξαίρεση - 

διαμορφώνοντας τους αναγκαίους οικονομικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς όρους για 

κάτι τέτοιο και δημιουργώντας ένα δίκτυο με τις φυσικές παράκτιες περιοχές. Και 

παράλληλα θα αποσκοπεί στο να διαμορφώσει το απαραίτητο πλαίσιο και εργαλεία για 

την αναβάθμιση και προστασία των επηρεασμένων από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα παράκτιων ζωνών, προωθώντας δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 

ευημερία των τοπικών κοινωνιών χωρίς να καταστρέφουν μακροχρόνια το περιβάλλον και 

χωρίς να ανατρέπουν τα όρια και τις αντοχές των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων.

Όπως άλλωστε απεφάνθη το 1° Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΕΡΜ3)σχετικά με την αειφόρο διαχείριση της 

Μεσογείου Θάλασσας (Σεπτέμβριος 2002) «υπάρχει επιτακτική ανάγκη για πιο 

αποτελεσματικές και στρατηγικές συνεργασίες ανάμεσα στους επιστήμονες, τους 

πολιτικούς, τους εκπροσώπους οικονομικών συμφερόντων και τις τοπικές κοινωνίες για 

να αναληφθούν και να προωθηθούν συγκεκριμένες και αποτελεσματικές προσπάθειες 

για τη σωστή διαχείριση του ευαίσθητου και πολύτιμου Μεσογειακού περιβάλλοντος». 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην ανάγκη για ενσωμάτωση των θεμάτων θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας σε εθνικές πολιτικές και περιφερειακές πολιτικές και διαχειριστικά 

σχέδια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 Ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

3.1.1 Οι χωρικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες

Οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε χαρακτηρίζονται αφενός από την 

κυρίαρχη τάση της «ζωνοποίησης» της ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε σχετικά κοντινή 

απόσταση από μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, και αφετέρου της γεωγραφικής 

απομόνωσης. Στην πρώτη περίπτωση της «ζωνοποίησης» το γεγονός έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τις παράκτιες περιοχές όπου βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος (αέρας, 

θάλασσα, νερό) συνυπάρχουν συγκροτώντας φυσικά οικοσυστήματα ιδιαίτερης 

σημασίας για τη γεωργία και τον τουρισμό αλλά και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό 

απαιτούνται υψηλού κόστους πολιτικές διαχείρισης, οι οποίες είναι συχνά η «αιχμή 

του δόρατος» στη γενικότερη ανάπτυξη των χωρών που διαθέτουν παράκτιες 

περιοχές με τα χαρακτηριστικά των ακτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή 

περιοχές που συγκεντρώνουν ένα μεγάλο αριθμό παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά 

και εκτεταμένων υποδομών (βιομηχανικές και τουριστικές, λιμάνια και αεροδρόμια, 

οδικά δίκτυα κ.α.) σε μια ζώνη πλάτους λίγων χιλιομέτρων. Στη δεύτερη περίπτωση 

της απομόνωσης το ζήτημα είναι καθοριστικό για τα νησιά, ιδιαίτερα για τα μικρότερα 

και τα περισσότερο απομακρυσμένα, αλλά όχι μόνον για αυτά. Η απομόνωση αυτή 

οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης μεγάλου αριθμού αυτόνομων υποδομών και 

υπηρεσιών, οι οποίες εξυπηρετούν την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. 

Επιπλέον η απομόνωση αυτή επιβάλλει τη σύνδεση με δίκτυα μεταφορών και 

επικοινωνιών τα οποία έχουν ως βάση τις παράκτιες περιοχές, γεγονός που οδηγεί σε 

υποδομές και επενδύσεις υψηλού κόστους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν 

σε έναν τύπου χωροταξικού σχεδιασμού με πολλές ιδιαιτερότητες.
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3.2 Χωροταξικός, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση της 

παράκτιας Ζώνης

Ιστορικά τόσο οι παράκτιες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν 

αποτελέσει τη βάση ενός μεγάλου αριθμού πολιτισμικών και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες κατέληξαν στη συγκρότηση ενός ιδιαίτερα πλούσιου 

δομημένου περιβάλλοντος: χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακοί 

οικισμοί, λιμάνια, αστικά κέντρα. Οι περισσότερες από αυτές τις υποδομές απαιτούν 

προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενώ πολλές από αυτές έχουν 

αλλάξει μερικώς χρήση π.χ. μετατράπηκαν σε αξιοθέατα ή χώρους αναψυχής. 

Παρόμοιες δραστηριότητες αναδεικνύονται και στο φυσικό περιβάλλον όπου 

καταγράφεται ένας μεγάλος πλούτος οικοσυστημάτων. Και σε αυτή την περίπτωση 

προβλήματα διάβρωσης, ρύπανσης αλλά και συγκρούσεων χρήσης γης 

(οικοπεδοποίηση, τουριστική και αγροτική ανάπτυξη) αποτελούν ένα βασικό 

χαρακτηριστικό αυτών των περιοχών με συχνά αρνητικά αποτελέσματα. Εδω πρέπει 

να προστεθεί και ο «επιβαρυντικός» παράγοντας της συνεχούς επέκτασης με νέες 

δραστηριότητες και υποδομές των πολεοδομικών συγκροτημάτων προς τις παράκτιες 

περιοχές, γεγονός που οδηγεί σε προβλήματα στον χωροταξικό σχεδίασμά.

Πολλά είναι τα παραδείγματα χωροταξικού σχεδιασμού στις παράκτιες αυτές 

περιοχές που αναδεικνύουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη λειτουργία του, ως 

ενός πλαισίου κοινά αποδεκτού, για τον τρόπο ανάπτυξης του χώρου. Το πρώτο 

πρόβλημα είναι οι συγκρούσεις στις χρήσεις γης που σχετίζονται τόσο με 

παραγωγικές δραστηριότητες π.χ. αγροτικός και τουριστικός τομέας, όσο και με την 

αστική και παραθεριστική δόμηση π.χ. επέκταση των σχεδίων πόλης. Το πρόβλημα 

αυτό επιτείνεται με την ευρύτερη τάση για οικοπεδοποίηση που συνδέεται με 

διαφορετικού τύπου δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές. Το δεύτερο πρόβλημα 

συνδέεται με την εντυπωσιακή αύξηση των κάθε είδους δραστηριοτήτων, οι 

περισσότερες από τις οποίες απαιτούν σημαντικές εκτάσεις για την ανάπτυξή τους και 

διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Τα προβλήματα προκαλούν μεγάλη δυσκολία 

προγραμματισμού και διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, όπου τα συγκρουόμενα 

συμφέροντα είναι πολλά και οδηγούν σε ανατροπές στο χωροταξικό σχεδίασμά και σε
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μία γενικότερη ττολεοδομική ανομία. Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις τείνουν να 

δημιουργήσουν τύπους χωρικού σχεδιασμού όπου η τοπική διάσταση και η 

συμμετοχή των πολιτών, θα αποτελούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό σε συνδυασμό 

πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος.

3.3 Μορφές Ανάπτυξη των Παράκτιων Περιοχών

3.3.1 Παραθεριστική δόμηση

Οι σημαντικές αλλαγές στη χρήση του ελεύθερου χρόνου την τελευταία 

εικοσαετία σε συνδυασμό με την τάση για απόκτηση δεύτερης κατοικίας σε σχετικά 

κοντινές αποστάσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αποτελούν δύο βασικούς 

παράγοντες αύξησης της ζήτησης για παραθεριστική δόμηση. Οι παράκτιες και 

νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα αποτελούν ένα βασικό «πεδίο» ενεργοποίησης αυτής 

της ζήτησης. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις περαστικών περιοχών (όπως αυτή 

της Αττικής) υπάρχουν περιοχές όπου η παραθεριστική κατοικία διαφόρων τύπων 

αποτελεί το βασικό τύπο δόμησης με ανάλογες παραγωγικές και λειτουργικές 

επιπτώσεις στον τρόπο οργάνωσης τους. Όπως είναι φυσικό αυτή η εξέλιξη οδηγεί 

πολύ συχνά σε μία ανάπτυξη με μονοσήμαντα χαρακτηριστικά που απαιτεί ειδικό 

σχεδίασμά και προκαλεί σημαντικές πιέσεις στο περιβάλλον από την 

υπερσυγκέντρωση ανθρώπων, υποδομών και υπηρεσιών.
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3.3.2 Αγροτική Ανάπτυξη

le πολλές παράκτιες και νησιωτικές περιοχές έχουμε αγροτικές παραγωγικές 

δραστηριότητες με υψηλές αποδόσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται 

άλλωστε για περιοχές που ανέκαθεν διέθεταν μια ισχυρή παρουσία του αγροτικού 

τομέα κυρίως σε εντατικές καλλιέργειες ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα. Και εδώ 

όμως η σταθερά φθίνουσα κατάσταση στο ανθρώπινο δυναμικό έχει δημιουργήσει 

σημαντικά προβλήματα: οι νεότεροι είτε εγκαταλείπουν τον αγροτικό τομέα είτε 

επιδιώκουν να συνδυάσουν το αγροτικό επάγγελμα με ένα άλλο π.χ. στον τουρισμό ή 

στις υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται και από τις συγκρούσεις που 

παρατηρούνται για τις χρήσεις γης. Η αύξηση των τιμών της γης που οδηγούν σε 

σταδιακή οικοπεδοποίηση σε μεγάλο αριθμό αγροτικών γαιών αλλά και τα γενικότερα 

διαχρονικά και χρηματοδοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας την 

τελευταία δεκαπενταετία. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές θετικές παρεμβάσεις 

(όπως αυτές των προγραμμάτων Leader στην Ελλάδα) με στόχο τη βιώσιμη τοπική 

ανάπτυξη που θα επιτρέψει την παραμονή μεγαλύτερου αριθμού οικονομικά ενεργών 

αγροτών στην ύπαιθρο.

3.3.3 Τοπική Ανάπτυξη και Βιώσιμος Σχεδίασμά των Παράκτιων Περιοχών.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες η αποκέντρωση των διαδικασιών σχεδιασμού 

της ανάπτυξης για την παράκτια ζώνη, έχει μια παράδοση πολλών δεκαετιών. Σε 

άλλες περιπτώσεις όπως η Ελλάδα, η δικαιοδοσία αυτή άρχισε αρκετά αργά, και παρά 

τα σημαντικά βήματα που έγιναν με τη θέσπιση του Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

είναι ακόμη πολλά τα κενά στο θεσμικό πλαίσιο, για να δοθεί η δυνατότητα μιας 

βιώσιμης ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αποκέντρωση στο σχεδίασμά και 

της λήψης αποφάσεων τείνει να υιοθετηθεί σε σημαντικό βαθμό στις μέρες μας. Η
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τάση αυτή ενισχύεται θεσμικά και πολιτικά από τα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και 

τις πολιτικές της Ε.Ε. που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη συγκρότηση των δομών και 

υπηρεσιών που θα ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη. Κεντρικός πυρήνας αυτής της 

πολιτικής είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την 

«αναχαίτιση» της μετανάστευσης αγροτικού κυρίως πληθυσμού στα αστικά κέντρα. 

Είναι προφανές ότι και η αποκέντρωση αποτελεί μια ουσιαστική προϋπόθεση για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη των ακτών.

3.4 Τουριστική Ανάπτυξη.

Η σημασία του μαζικού τουρισμού στην οικονομία των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξάνει ραγδαία. Για το λόγο αυτό εκφράζετε βαθιά 

ανησυχία σχετικά με τις σοβαρές οικολογικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές 

επιπτώσεις της ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού στην περιοχή. Η μεγάλη αύξηση 

του αριθμοί) των τουριστικών ταξιδιών σε ετήσια βάση την τελευταία εικοσαετία στη 

χώρας μας, αλλά και η ανεξέλικτη τουριστική άνθιση στα παράλια της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης έχουν διαμορφώσει νέα δεδομένα για την τουριστική ανάπτυξη των 

παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Οι περιοχές αυτές έχουν σταδιακά αποκτήσει μια ειδικού τύπου παραγωγική 

και περιβαλλοντική δομή με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την άμεση και έμμεση 

διασύνδεση του συνόλου των παραγωγικών κλάδων με τον τουρισμό. Παρατηρούνται 

ιδιαίτερα αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απαιτούν υψηλού κόστους 

παρεμβάσεις και συγκρούσεις χρήσεων γης (κυρίως με τον αγροτικό τομέα) λόγω 

υψηλής ζήτησης για χωρική επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Επιπρόσθετα, με την υπερ-εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ιδιαίτερο του 

νερό, του έδαφος, των πηγών ενέργειας και της βιοποικιλότητας, έχουμε σαν συνέπεια 

την κατάχρηση της φέρουσας περιφερειακής ικανότητας αυτών των περιοχών με
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επιπτώσεις σε διάφορους τομείς. Αρχικά παρατηρούνται μια σειρά κοινωνικά και 

οικονομικά φαινόμενα, όπως την αύξηση των τιμών για τον τοπικό πληθυσμό (ειδικά 

της κατοικίας), την αυξανόμενη αστάθεια και την εποχικότητα στην αγορά εργασίας, 

την ακραία συγκέντρωση της τοπικής οικονομίας σε έναν τομέα, που έχει ως συνέπεια 

την αποδυνάμωση των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και την εξάρτηση από το 

εξωτερικό κεφάλαιο. Τέλος καταγράφονται φαινόμενα που επηρεάζουν τη πολιτισμική 

ταυτότητα των περιοχών και των παραδοσιακό τους χαρακτήρα.

Ο τουρισμός είναι ένας εύθραυστος και ασταθής τομέας οικονομικής ανάπτυξης 

των παράκτιων περιοχών, λόγω της εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες, από 

πιθανές αλλαγές των συνηθειών, την απώλεια της αγοραστικής δύναμης των πελατών, 

τον ανταγωνισμό, τις οικονομικές διακυμάνσεις στις χώρες που παράγουν τις ροές 

τουρισμού, τα φυσικά φαινόμενα. Επιπλέον, η περιοχή που εξετάζουμε είναι ιδιαίτερα 

ασταθής εξαιτίας των εύθραυστων οικοσυστημάτων, την έλλειψη νερού, τις κλιματικές 

αλλαγές και των ενδημικών κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων.

3.4.1 Ανάπτυξη βιώσιμων μορφών τουρισμού.

Απαιτείται επομένως η ολοκλήρωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

οικονομικών διαστάσεων προκειμένου να προωθηθεί ο βιώσιμος τουρισμός. Για να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες πολιτικές μεταξύ των 

περιοχών προέλευσης και των περιοχών προορισμού τουριστών, μεταξύ των 

τουριστικών φορέων και των τοπικών κοινοτήτων. Επίσης είναι επιτακτική ανάγκη η 

κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική συνεργασία μεταξύ των κρατών της 

περιοχής για να αποτραπούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες και ο 

αθέμιτος ανταγωνισμός.

Ο αστικός και χωροταξικός σχεδιασμός καθώς και ο τουριστικός προγραμματισμός 

πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής και των 

εγκαταστάσεων που είδη έχουν κατασκευαστεί, με την συνεχή ανανέωση τους, αντί
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μιας νέας τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι τα οφέλη για ολόκληρη την τοπική κοινότητα 

θα είναι περισσότερα και θα έχουν μακροχρόνια αποτελέσματα.

Μέτρα που πρέπει να παρθούν από τις κυβερνήσεις των κρατών της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης:

■ Διατήρηση και αποκατάσταση της φυσικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένου του βιώσιμου προγραμματισμού τοπίων.

■ Περιορισμοί πρόσβασης στις ευαίσθητες περιοχές από την

άποψη του αριθμού των τουριστών, βάσει της φέρουσας ικανότητας αυτών των 

περιοχών.

■ Φορολογικά μέτρα που να μετριάζουν τις περιβαλλοντικές 

συνέπειες, ρυθμίζουν το μαζικό τουρισμό, υποκινούν την κοινωνική συμμετοχή 

στην περιβαλλοντική διαχείριση, και εσωτερικοποιούν το κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό κόστος ανάπτυξης του τουρισμού.

■ Προώθηση των κατάλληλων και σταθερών εργασιών.

■ Συμμετοχή των θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών

παραγόντων στη δημοκρατική διαχείριση των προγραμμάτων τουρισμού.

■ Νέες πολιτικές για να αυξηθεί η ποιότητα του τουρισμού, όπως η 

ειδίκευση και η μόνιμη κατάρτιση, η χρήση των νέων βιώσιμων τεχνολογιών, 

εναλλακτικές συνεταιριστικές και διοικητικές τοπικές πρωτοβουλίες.

■ Στρατηγικές μάρκετινγκ και πληροφοριών, που αποφεύγουν την 

παραπλανητική διαφήμιση και προάγουν αντίθετα τις οικολογικές ετικέτες, 

ελέγχουν και αξιολογούν διεθνείς συμφωνίες κλπ, επομένως αποφεύγουν τα 

αρνητικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης και της τυποποίησης του 

τουρισμού.

■ Ενθάρρυνση του οικοτουρισμού και του αγροτικού τουρισμού 

μέσα σε μια στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης, που προωθεί τις τοπικές 

παραδοσιακές δραστηριότητες και συντηρεί τη βιοποικιλότητα, όταν και οι δύο 

διακυβεύονται από τις σημερινές τάσεις του μαζικού τουρισμού.

■ Ανάπτυξη των δεικτών βιωσιμότητας που θα εφαρμοστούν στην 

οικονομική έρευνα για τον τουρισμό και θα χρησιμοποιηθεί από τα τοπικά και
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περιφερειακά όργανα για τον έλεγχο της αναπτυξιακής πολιτικής Ευρωπαϊκή 

διάσταση.

Οι προβλέψεις για την αύξηση του τουρισμού δηλώνουν ότι θα γίνει, ίσως 

και σύντομα, η σημαντικότερη βιομηχανία υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και /ώαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου και της Αδριατικής. Λαμβάνοντας υπόψη 

τη διεθνή διάσταση της βιομηχανίας τουρισμού, το αδύναμο νομικό πλαίσιο 

σχετικά με τον τουρισμό, ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, 

την αστάθεια των καταναλωτικών σχεδίων και των πιθανών αλλαγών της 

οικονομικής κατάστασης, καθώς επίσης την αστάθεια της θέσης των εργαζομένων 

και τις σημαντικές κοινωνικές και οικολογικές παραμέτρους για την ανάπτυξη του 

τουρισμού, η πολιτική του τουρισμού φαίνεται πως δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο 

σε εθνικό επίπεδο. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή διακυβερνητική προσέγγιση που θα 

θεσπίσει μέτρα και θα πάρει πρωτοβουλίες για το μέλλον του τουρισμού.

Κάποια ενδεικτικά μέτρα θα μπορούσαν να είναι τα παρακάτω:

■ Αναθεώρηση των συνθηκών της ΕΕ για την υιοθέτηση μιας κοινής 

πολιτικής για το βιώσιμο τουρισμό

■ Καλύτερο συντονισμό σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

μεταξύ των τομεακών πολιτικών, που έχουν επιπτώσεις στον τουρισμό.

■ Υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον τουρισμό, όπου τα 

ευρωπαϊκά όργανα συνεργάζονται μαζί με τους φορείς τουρισμού, τις NGOs και 

τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτή η Ατζέντα πρέπει να 

αντιπροσωπεύσει την απάντηση της Ευρώπης στις προκλήσεις της 

ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στον τουρισμό.

■ Προώθηση των ευρωπαϊκών δικτύων καλύτερης πρακτικής στο 

βιώσιμο τουρισμό.

■ Καθορισμό νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για ποιοτικό τουρισμό 

που θέτει τα κριτήρια και τους ποιοτικούς στόχους για το περιβάλλον, την 

αγορά εργασίας και τις υπηρεσίες τουρισμού.

■ Εφαρμογή διαδικασιών για περιβαλλοντική αξιολόγηση στα 

τοπικά, περιφερειακά και εθνικά σχέδια και προγράμματα σχετικά με τη 

βιομηχανία τουρισμού, σύμφωνα με την οδηγία 42/2001 (οδηγία
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περιβαλλοντικής αξιολόγησης).

■ Εφαρμογή των διοικητικών μέτρων στις συνήθως εκτεθειμένες 

περιοχές στην πίεση τουρισμού, ως προϋπόθεση για την κατανομή των 

ευρωπαϊκών οικονομικών χορηγήσεων στις παράκτιες περιοχές.

■ Οργάνωση μιας Ευρωπαϊκής Έκθεσης βιώσιμου τουρισμού για 

τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς και καταναλωτές.

■ Υποστήριξη της ΕΕ στα αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας και 

τα προϊόντα του αγροτικού τουρισμού καθώς επίσης και για την ασφαλέστερη 

και περιβαλλοντικά πιο φιλική μεταφορά προς, και από, τον τουριστικό 

προορισμό.

■ Καθορισμός ενός δείκτη ποιότητας και αποδοτικότητας του 

τουρισμού, προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος προς μια βιώσιμη βιομηχανία 

τουρισμού. Η πρόοδος πρέπει να πιστοποιείται με τις οικολογικές ετικέτες και 

τον πράσινο έλεγχο ασφάλειας.

■ Υιοθέτηση φορολογικών μηχανισμών, που επιτρέπουν την 

ενσωμάτωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους, το οποίο παράγεται 

από τη βιομηχανία μαζικού τουρισμού. Με άλλα λόγια, η εναρμόνιση της 

φορολογικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την αρχή "ο ρυπαίνων 

πληρώνει".

■ Προώθηση των εθελοντικών σχεδίων, που επιτρέπουν στους 

καταναλωτές να ενσωματώσουν στοιχεία συμπεριφοράς στον περιβαλλοντικό 

προγραμματισμό και να ωφεληθούν από αυτά, όπως αποκατάσταση τοπίων 

στις περιοχές τουρισμού .

■ Υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών για 

περιορισμό στην αύξηση μαζικού τουρισμού, με στόχο την αναζωογόνηση της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

■ Προώθηση της επαν-επένδυσης μέρους των κερδών των φορέων 

σε τοπικά προγράμματα ανάπτυξης σε τρίτες χώρες για να ωφεληθούν οι 

τοπικές κοινότητες και οι σωστές εμπορικές πρωτοβουλίες .
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Η βασική επιδίωξη όλων των χωρών της περιοχής πρέπει να είναι η προώθηση 

μιας πιο ολοκληρωμένης~και βιώσιμης^ προσέγγισης για το σχεδίασμά και τη 

διαχείριση στη παράκτια ζώνη, με ιδιαίτερη έμφαση σε μοντέλα ήπιας και βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και τη προστασία των ακτών από τη διάβρωση και 

άλλους κινδύνους που προκαλεί η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Μέσα από τη 

υλοποίηση των διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

και καλών παραδειγμάτων, οι χώρες θα μπορούσαν να αναπτύξουν διαχειριστικά 

εργαλεία, μεθοδολογίες, κατευθύνσεις και Οδηγούς (πρότυπα εγχειρίδια), για να 

βοηθήσουν τις τοπικές αυτοδιοικήσεις από όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη να 

διασφαλίσουν και να ελέγχουν τη ποιότητα των παράκτιων περιοχών τους.

Με τον τρόπο αυτό θα ενθαρρυνθεί, μια διαφορετική κουλτούρα διαχείρισης και 

προστασίας των παράκτιων περιοχών, αλλά και θα προβληθούν αναπτυξιακές 

επιλογές που σέβονται το τοπικό περιβάλλον και χαρακτήρα, αναπτύσσουν μια 

βιώσιμη και ποικιλόμορφη τοπική οικονομία και δίνουν λόγο και τη δυνατότητα 

συμμετοχής στις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες. Άλλα κριτήρια που θα ληφθούν 

υπόψη είναι οι συνεχώς μεταβαλλόμενες και απαιτητικές τουριστικές αγορές, τα 

αυξανόμενα προβλήματα μεταφορών και μετακινήσεων, τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, η διάβρωση των ακτών και η εξαφάνιση των αμμοθινών, καθώς και οι 

κίνδυνοι πλημμύρων και καταστροφών που απορρέουν από τις κλιματικές αλλαγές.

Άλλα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη ενός 

μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στις ακτές είναι η παρουσίαση, διερεύνηση και 

καθιέρωση διαφόρων μεθοδολογιών και εργαλείων πιστοποίησης ποιότητας 

τουριστικών προορισμών και υπηρεσιών. Όπως επίσης και η ανάπτυξη ενός 

συστήματος τουριστικών δεικτών για τον ποιοτικό τουρισμό και τη βιωσιμότητα σε 

παράκτιες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από κριτήρια, όπως αυτά της 

ασφάλειας, της πρόσβασης, της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και του 

τοπίου, τις πολιτισμικές αξίες και της παροχή υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Ευρωπαϊκή πολιτική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών

Η επείγουσα ανάγκη προστασίας των ακτών ως ευπαθών οικοσυστημάτων 

υπήρξε ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τη Διεθνή Διάσκεψη του Ρίο 

για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992 και περιλαμβάνεται μεταξύ των 

πρωταρχικών θεμάτων που απασχολούν την Agenda 21.

Επίσης ένας μεγάλος αριθμός παγκόσμιων πολιτικών πρωτοβουλιών έχει 

συμβάλει στο σχεδίασμά και την εφαρμογή των πρακτικών για την Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης. Μεταξύ αυτών είναι η Συνθήκη των Ηνωμένων 

Εθνών σχετικά με το νόμο της θάλασσας, η έκθεσης της Παγκόσμιας Επιτροπής 

(1987), οι συστάσεις του ΟΟΣΑ (OECD,1992), η Συνθήκης για την Αλλαγή του 

Κλήματος (FPCC, 1992), η Παγκόσμια Διάσκεψης για τις Ακτές (1993) η 

Συνθήκης της Τζακάρτα (1995).

Στην Ευρώπη, το παράκτιο περιβάλλον έχει προκαλέσει την ανησυχία του 

Συμβούλιο της Ευρώπης από το 1974. Το Συμβούλιο εξέδωσε διάφορες μελέτες, 

τεκμηριώνοντας την υποβάθμιση του παράκτιου περιβάλλοντας, καθώς επίσης μια 

σειρά υπουργικών ψηφισμάτων και οδηγιών. Παρόλο αυτά, έως το 1996 μόνο ένα 

διεθνές πρόγραμμα είχε αναπτυχθεί επιτυχώς στην Ευρώπη: το Ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα Διαχείρισης Παράκτιας Περιοχής (ICAM) στην ανατολική Μεσόγειο, 

που συντονίζονταν από το Περιφερικό Κέντρο Δραστηριοτήτων με Προτεραιότητα 

(PAP/RAC) στα πλαίσια του Μεσογειακού προγράμματος Δράσης και του 

προγράμματος Περιφερειακών θαλασσών του UNEP.

Το τοπίο άλλαξε εντυπωσιακά το 1997 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε το πρόγραμμα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας 

Ζώνης.
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Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το 1992, όταν το ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

των υπουργών ενέκρινε ομόφωνα ένα ψήφισμα προσκαλώντας "την Επιτροπή να 

προτείνει για θέσπιση μια κοινή στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της 

Παράκτιας Ζώνης

Ως βιώσιμη διαχείριση των ακτών θεωρείται, μόνον η Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (Ο.Δ.Π.Ζ ή Integrated Coastal Zone Management - 

I.C.Z.M.) στην οποία προεξέχουσα σημασία έχει η προστασία των παράκτιων 

οικοσυστημάτων, η ευμέρεια και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, και η 

συνέργια ανάμεσα σε πολιτικές και φορείς. Η βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας 

ζώνης σημαίνει όχι μόνο ανάπτυξη με σεβασμό στις φυσικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, αλλά εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την κοινωνική ευημερία του 

παράκτιου πληθυσμού, ο οποίος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) 

αποβλέπει στη διαπλοκή των διάφορων πολιτικών (οικονομικών, κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών) που έχουν επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές 

και τη λήψη αποφάσεων που προκύπτουν από μια μεθοδολογία συμμετοχικού 

σχεδιασμού. Η προσέγγιση αυτή αφορά ταυτοχρόνως τον προγραμματισμό και τη 

διαχείριση των παράκτιων πόρων και του παράκτιου χώρου. Δεν πρόκειται για μια 

ιδεώδη λύση δηλαδή με άμεσα και απτά αποτελέσματα, αλλά για μια δυναμική 

διαδικασία που εξελίσεται συν το χρόνο.

Οι στόχοι της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης περιλαμβάνουν: 

την ολοκληρωμένη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με διεύρυνση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης και διαφοροποίηση- ποικιλότητα της οικονουικήο Βάσης των παράκτιων 

περιοχών,-καθώς και την στήριξη εναλλακτικών ήπιων μορφών ανάπτυξης την 

προστασία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 

πόρων, σεβασμό της ποικιλότητας του τοπίου και ανάδειξη των ιστορικών- 

πολιτιστικών μνημείων
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Κάτω από τη πίεση μιας διαρκούς και διεθνώς αυξανόμενης ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες ζώνες, διάφοροι φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων του ΟΟΣΑ και των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, 

συζήτησαν το ζήτημα και ανέθεσαν μελέτες για την αξιολόγηση των πιθανών τρόπων 

βελτίωσης της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.

Όπως περιγράφεται στην ενδιάμεση έκθεσή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(COM(1997)744), το πρόγραμμα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας 

Ζώνης (ΟΔΠΖ) περιλάμβανε ορισμένα σχέδια επίδειξης (πιλοτικά σχέδια πρακτικής), 

δεδομένα σύναψών δραστηριοτήτων έρευνας και πληροφόρησης της Επιτροπής και 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, καθώς και τακτικά εργαστήρια με 

συμμετοχή των εθνικών αντιπροσωπιών. Τα διδάγματα και οι εμπειρίες που 

αντλήθηκαν από αυτές τις λόγω δραστηριότητες χρησιμέυσαν ως υλικό για έξι 

θεματικές μελέτες και για τη σύνταξη δύο εγγράφων. Το πρώτο ήταν το "Προς μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης 

(ΟΔΠΖ): Γενικές αρχές και επιλογές πολιτικής" και το δεύτερο το "Διδάγματα από το 

πρόγραμμα επίδειξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκληρωμένη διαχείρι

Βάσει αυτών των εγγράφων, δρομολογήθηκε μια ευρεία εκ των προτέρων 

δημόσια διαβούλευση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή οι φορείς που υφίστανται τις 

συνέπειες της διαχείρισης των παράκτιων ζωνών προσκλήθηκαν να καταθέσουν 

σχόλια και ιδέες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για την 

προώθηση της ΟΔΠΖ. Οργανώθηκαν συνεδριάσεις με συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων φορέων σε κάθε χώρα, διοργανώθηκε ένα σεμινάριο με τους κύριους 

ενδιαφερομένους στις Βρυξέλλες και εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέσχον σε 

δώδεκα συναφείς τομεακές συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόσο ο δημόσιος 

όσο και ο ιδιωτικός τομέας εκδήλωσαν ενεργά το ενδιαφέρον τους για την εν λόγω 

διαβούλευση. Οι εμπειρίες που προέκυψαν από το πρόγραμμα επίδειξης και οι ιδέες 

που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αποτελούν τη βάση της 

στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης (ΟΔΠΖ).

των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ)".
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Παρ' όλο που κάθε παράκτια ζώνη αντιμετωπίζει διαφορετικά ειδικά

προβλήματα, τα προβλήματα αυτά μπορούν σε γενικές γραμμές να αποδοθούν στα 

ίδια βαθύτερα αίτια. Έτσι τα βασικά προβλημάτων θα μπορούσαν να συνοψιστούν 

στα παρακάτω αίτια:

■ Η διαχείριση της ακτής στερείται προοπτικής και βασίζεται στην εξαιρετικά 

περιορισμένη κατανόηση των παράκτιων διεργασιών και της παράκτιας 

δυναμικής. Οι τελικοί χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα 

και στη συλλογή δεδομένων.

■ Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διατύπωση και την υλοποίηση λύσεων 

για τα παράκτια προβλήματα δεν είναι επαρκής.

■ Οι ακατάλληλες και μεμονωμένες αποφάσεις τομεακού σχεδιασμού

έχουν συχνά λειτουργήσει σε βάρος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της 

αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.

■ Τα δύσκαμπτα γραφειοκρατικά συστήματα και ο ελλιπής συντονισμός

μεταξύ των σχετικών διοικητικών φορέων έχει περιορίσει την τοπική

δημιουργικότητα και προσαρμοστικότητα.

■ Οι τοπικές πρωτοβουλίες για την αειφόρο διαχείριση των ακτών δεν διέθεταν 

επαρκείς πόρους και υποστήριξη από τα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης.

4.2 Προστασία της παράκτιας ζώνης και οι παρεμβάσεις της ΕΕ

Είναι φανερό ότι, σε τομείς πολλαπλών χρηστών, όπως οι παράκτιες ζώνες, οι 

μη συντονισμένες τομεακές πολιτικές τείνουν να αναιρούν η μια την άλλη, ενδέχεται δε 

να επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, προκαλώντας αδιέξοδο πολιτικής. Για το λόγο 

αυτό καλύτερος τρόπος για την αποφυγή αυτού του αδιεξόδου και τη διασφάλιση της
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αποτελεσματικής υλοποίησης πολλών επιμέρους τομεακών στόχων της ΕΕ είναι η 

ολοκληρωμένη περιφερειακή προσέγγιση.

Μια τέτοια προσέγγιση επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη γενική μακροπρόθεσμη 

οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ευημερία της παράκτιας ζώνης 

και των χρηστών της, μέσω της ταυτόχρονης εξέτασης των πολυάριθμων 

διαφορετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παράκτια ζώνη. Συνεπώς, αυτή η 

προσέγγιση προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη στις Νοτιοανατολικές ακτές της Ευρώπης .

Η 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 ΟΔΠΖ επιζητεί τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων 

στην παράκτια ζώνη κατά το σχεδίασμά και την υλοποίηση ενός αμοιβαία επωφελούς 

αναπτυξιακού μοντέλου.

Ωστόσο, αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να περιορίζεται στη συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων που είναι εγκατεστημένοι στη στενή παράκτια λωρίδα. Επειδή πολλά 

από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παράκτια ζώνη μπορούν να λυθούν μόνο 

μέσω μιας πολύ ευρύτερης ολοκληρωμένης προσέγγισης, απαιτείται επίσης η 

συμμετοχή πολλών φορέων από άλλες περιοχές της ίδιας λεκάνης απορροής ή της 

ενδοχώρας. Για παράδειγμα, τα προβλήματα ευτροφισμού στην παράκτια ζώνη 

πρέπει να επιλύονται σε συνεργασία με τους χρήστες ή τους παραγωγούς των 

νιτρικών που καταλήγουν στην ακτή με τη μορφή ρύπων. Ομοίως, η επίλυση των 

προβλημάτων της συγκέντρωσης τουριστών στην ακτή περιλαμβάνει την ενθάρρυνση 

λιγότερο επικεντρωμένων μορφών τουρισμού που συμπεριλαμβάνουν και την 

ενδοχώρα.

Είναι σημαντικό βέβαια να αναφερθεί ότι οι ολοκληρωμένες λύσεις για 

συγκεκριμένα προβλήματα μπορούν να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν μόνο σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, η ενοποίηση των πολιτικών σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο καθίσταται εφικτή μόνο όταν τα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης
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παρέχουν ένα ολοκληρωμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο και λαμβάνουν μέτρα 

προκειμένου να ενθαρρύνουν τις τοπικές και τις περιφερειακές δράσεις.

Το πρόγραμμα για την ΟΔΠΖ καταδεικνύει τη σημασία της διασφάλισης της 

συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας των δράσεων στα διάφορα επίπεδα της 

διοίκησης. Αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών που μελετάμε, όσον αφορά 

τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες των επιμέρους διοικητικών επιπέδων και άλλων 

παραγόντων, οι αρμοδιότητες των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης μπορούν να 

σκιαγραφηθούν ως ακολούθως:

Τοπικό Επίπεδο

Στο τοπικό επίπεδο υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις ολοκλήρωσης στο 

πλαίσιο του λεπτομερούς σχεδιασμού, της επίλυσης προβλημάτων και της 

περιφερειακής διοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πλέον ενδεδειγμένος φορέας 

προκειμένου: να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές συνθήκες, να 

προσελκύει τους τοπικούς ενδιαφερομένους, να προωθεί τη συναίνεση ή να παρέχει 

διαιτησία και να διασφαλίζει τη βέλτιστη συνήθη εφαρμογή της ολοκλήρωσης. Σε αυτό 

το επίπεδο πραγματοποιούνται προσεγγίσεις "από τη βάση προς την κορυφή" με 

συμμετοχή των πολιτών και των χρηστών των παράκτιων ζωνών που αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο της ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Περιφερειακό επίπεδο

Όπου υφίσταται, το περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στον ολοκληρωμένο σχεδίασμά και στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. 

Αυτό το επίπεδο διακυβέρνησης εξακολουθεί να έχει επίγνωση του ειδικού επιτόπιου 

πλαισίου, έχει ωστόσο επαρκώς ευρείες αρμοδιότητες ώστε να χαράσσει μια 

στρατηγική προοπτική. Αυτό το επίπεδο χρησιμεύει για την προώθηση του 

συντονισμού μεταξύ των τοπικών δήμων και είναι σε θέση να διασφαλίζει ένα 

ευρύτερο, σφαιρικό περιφερειακό πλαίσιο για τις δραστηριότητες των τοπικών 

πρωτοβουλιών. Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτού του επιπέδου διοίκησης μπορούν 

να αντισταθμίσουν τα ισχυρά βραχυπρόθεσμα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα
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που ενδέχεται να προωθούν σε τοπικό επίπεδο μη βιώσιμες αποφάσεις. Σε 

συνεργασία με την εθνική δημόσια διοίκηση, αυτό το επίπεδο οφείλει να διασφαλίζει τη 

συντονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και του εθνικού δικαίου, καθώς και τη 

συνεργασία με τους φορείς των γειτονικών χωρών για την επίλυση διασυνοριακών 

προβλημάτων.

Εθνικό επίπεδο

Το εθνικό επίπεδο οφείλει να παρέχει κατάλληλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο 

που θα καθιστά δυνατή την υλοποίηση της ΟΔΠΖ στα κατώτερα επίπεδα διοίκησης. 

Για το σκοπό αυτό οφείλει να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα της εθνικής νομοθεσίας και 

των προγραμμάτων που έχουν επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη - διαδικασία που 

συνεπάγεται τη συνεργασία και τη συμμετοχή ενός ευρέως φάσματος τομεακών 

κλάδων της διοίκησης. Οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν επίσης να προωθήσουν ένα 

εθνικό όραμα προκειμένου να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές και στήριξη για την 

προώθηση συνεκτικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επίπεδο ΕΕ

Παρά τις ολοένα και μεγαλύτερες προσπάθειες που καταβάλλονται σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι δράσεις αυτές καθ’ αυτές δεν επαρκούν για την 

επίλυση των αυξανόμενων προβλημάτων της παράκτιας ζώνης.

Η ΕΕ έχοντας αναγνωρίσει τη ζωτική σημασία της παράκτιας ζώνης και 

λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, προσδιόρισε τη "σαφή ανάγκη 

κοινοτικής στρατηγικής για ολοκληρωμένο προγραμματισμό και διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών", πρόσκληση που επαναλαμβάνεται στην γνωμοδότηση της 

Επιτροπής των Περιφερειών που αφορά το έγγραφο "Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης (ΟΔΠΖ) - Γενικές αρχές και 

επιλογές πολιτικής" (COM4 (2000) - 029).

Ειδικότερα, επειδή πολλά από τα προβλήματα της παράκτιας ζώνης δεν 

περιορίζονται εντός των εθνικών συνόρων (ή/και οφείλονται σε παράγοντες πέραν
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αυτών), τα εν λόγω προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο με συντονισμένες ενέργειες 

σε κοινοτικό επίπεδο. Οι διάφορες τομεακές και περιφερειακές πολιτικές της ΕΕ 

αποσκοπούν πάντα στη βελτίωση των συνθηκών, σε γενικές δε γραμμές το 

επιτυγχάνουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ωστόσο, λόγω της ελλιπούς 

κατανόησης της παράκτιας δυναμικής, και κατά συνέπεια, όλων των πιθανών 

επιπτώσεων των παρεμβάσεων, οι πολιτικές της ΕΕ είχαν ενίοτε ανεπιθύμητες 

αρνητικές επιπτώσεις στην ακτή.

Συνεπώς, για τη βελτίωση των συνθηκών στις παράκτιες ζώνες, οφείλουμε να 

διασφαλίσουμε το συνεκτικό σχεδίασμά σε επίπεδο ΕΕ των κοινοτικών πολιτικών που 

επηρεάζουν την παράκτια ζώνη καθώς και τη συνεκτική υλοποίηση αυτών των 

πολιτικών μέσω του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της διαχείρισης σε τοπικό 

επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια εξειδικευμένη και συντονισμένη 

προσπάθεια όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης στην ΕΕ.

Ο γενικός ρόλος της ΕΕ συνίσταται στην παγίωση της ηγετικής της θέσης και 

στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών μέσω της θέσπισης ενός πλαισίου που θα 

καθιστά δυνατή τη δράση σε άλλα επίπεδα. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχει τον 

εν λόγω στόχο η ΕΕ είναι μέσω μέτρων και εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για:

• την προώθηση δραστηριοτήτων ΟΔΠΖ στα κράτη μέλη και στο 

επίπεδο των "περιφερειακών θαλασσών"

• την εναρμόνιση της τομεακής νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ με την 

ΟΔΠΖ

• την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαίων ενδιαφερομένων στις 

παράκτιες ζώνες

• την ανάπτυξη βέλτιστης πρακτικής για την ΟΔΠΖ·

• την υποστήριξη της παραγωγής πραγματικών δεδομένων και γνώσης 

σχετικά με την παράκτια ζώνη·

• τη διάδοση πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού.
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4.3 Κοινή στρατηγική για την διαχείριση των παράκτιων ζωνών

Η στρατηγική της ΕΕ για την ΟΔΠΖ συνίσταται σε μια σειρά συγκεκριμένων 

δράσεων. Προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα, η εν λόγω στρατηγική στηρίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σε 

υφιστάμενα μέσα, προγράμματα και πόρους, παρά στη δημιουργία νέων. Αποσκοπεί 

στη βελτίωση της αξιοποίησής τους μέσω του καλύτερου συντονισμού και της 

διασφάλισης της καταλληλότητάς τους για τις παράκτιες ζώνες. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας, τα μέτρα της ΕΕ θα περιοριστούν σε ό,τι είναι αναγκαίο για την 

επίτευξη των διαφόρων στόχων.

Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα διοικητικά, 

νομικά και πολιτισμικά πλαίσια, καθώς και το επίπεδο ωριμότητας της διαδικασίας 

ΟΔΠΖ, απαιτούν μια ευέλικτη προσέγγιση. Η ΕΕ προωθήσει την ΟΔΠΖ σε κατώτερα 

επίπεδα της διοίκησης, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές, μια σαφή έγκριση των 

γενικών αρχών της καλής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης καθώς και οικονομικά 

κίνητρα για την εφαρμογή τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν πλήρη ευελιξία 

όσον αφορά την επιλογή των συγκεκριμένων μέσων και εργαλείων για την υλοποίηση 

της ΟΔΠΖ στη χώρα τους.

Επειδή πολλά από τα προβλήματα των επιμέρους παράκτιων ζωνών 

σχετίζονται στην πραγματικότητα με παράγοντες που λειτουργούν σε άλλες περιοχές 

της ίδιας περιφερειακής θάλασσας (Μεσόγειος, Αδριατική κλπ.), η ΕΕ προωθεί επίσης 

δραστηριότητες στο επίπεδο των "περιφερειακών θαλασσών", συμπεριλαμβανομένης 

της συνεργασίας με γειτονικές τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει κοινά σύνορα.

Η Επιτροπή συνέταξε πρόταση για την έκδοση σύστασης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη, με την οποία τα καλεί να 

εφαρμόσουν τις αρχές της καλής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και συνιστά την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών κατά στάδια, περιλαμβάνοντας την ανάπτυξη εθνικών 

στρατηγικών ΟΔΠΖ.
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Με στόχο την ισόρροπη και ολοκληρωμένη χωροταξική διαχείριση, ενθαρρύνει 

την εφαρμογή των πολιτικών πορισμάτων που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή 

προοπτική χωροταξικής ανάπτυξης (ΕΠΧΑ) κατά την υλοποίηση δράσεων που 

χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως δε μέσω του προγράμματος της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη 

προκειμένου να στηρίξει την εφαρμογή της ΕΠΧΑ, συμπεριλαμβανομένου του 

ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού και της διαχείρισης σε όλες τις διοικητικές 

βαθμίδες. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι ειδικές ανάγκες της 

παράκτιας ζώνης, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμπεριλάβουν σε αυτές τα παράκτια 

ύδατα κατά την εφαρμογή της ΕΠΧΑ. Επίσης πρέπει να δοθεί επαρκής προσοχή στο 

ζήτημα των δημογραφικών μεταβολών και του ρόλου τους στη δημιουργία κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών πιέσεων στις περιοχές προέλευσης και προορισμού.

Η Επιτροπή υποστηρίζει σημαντικές πρωτοβουλίες ΟΔΠΖ στα κράτη μέλη 

μέσω της συμμετοχής σε συνεδριάσεις και ομάδες καθοδήγησης. Οι επιπτώσεις της 

συμμετοχής της ΕΕ σε εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος επίδειξης αποδόθηκαν συχνά τόσο στη νομιμότητα που εξασφαλίζεται 

με την παρουσία της ΕΕ όσο και στην ίδια τη χρηματοδότηση.

Το πακέτο της Ατζέντας 2000 υπαγόρευσε την αναθεώρηση των διαρθρωτικών 

ταμείων (συμπεριλαμβανομένων των FEDER και FIFG) και της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το FEOGA Εγγυήσεις. Οι αναθεωρήσεις αυτές 

αποτελούν μια νέα δέσμευση για τις αρχές της συνεργασίας, της αειφορίας και του 

συντονισμένου σχεδιασμού, συμβάλλοντας στην εφαρμογή των αρχών της καλής 

χωροταξικής διαχείρισης. Οι νέοι κανονισμοί των διαρθρωτικών ταμείων ενισχύουν 

επίσης το σεβασμό του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του προγραμματισμού των 

διαρθρωτικών ταμείων, για παράδειγμα μέσω της απαίτησης για εκ των 

υστέρων περιβαλλοντικές αξιολογήσεις κατά την εξέταση προγραμμάτων και 

έργων. FI συνεχής πορεία προς την προσέγγιση της « ενσωμάτωσης » καθίσταται 

επίσης προφανής από την ολοένα και μεγαλύτερη εστίαση στην αγροτική ανάπτυξη 

στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ως τμήμα της μετατόπισης της
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έμφασης από την παραδοσιακή στήριξη των τιμών αγοράς.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα της περιόδου 2000-2006 

αναφέρονται επίσης ειδικά στην "αειφόρο ανάπτυξη" ως οριζόντια αρχή για την 

υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Κατά της 

διαπραγματεύσεις για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία κατά 

την περίοδο 2000-2006, η Επιτροπή επεδίωξε να προαγάγει την ολοκληρωμένη 

αστική και αγροτική ανάπτυξη ως μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας να επιτύχει 

πιο ισόρροπη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επικράτειας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές, οι προς ενθάρρυνση δράσεις περιλαμβάνουν επίσης εκείνες προς όφελος 

των παράκτιων ζωνών συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη « μείωση της ρύπανσης 

και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, τον έλεγχο των μετώπων των 

παραλίων, εκσκαφών και άλλων δραστηριοτήτων που αλλοιώνουν τις υδρολογικές 

λεκάνες και τον θαλάσσιο πυθμένα, και τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων ».

Κατά την εκπόνηση περαιτέρω στρατηγικών προτεραιοτήτων πολιτικής για το 

μέλλον, η Επιτροπή θα εξετάσει τα περαιτέρω μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν 

για την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της αειφόρου ανάπτυξης της 

ευρωπαϊκής επικράτειας και για την παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη βιώσιμων 

αγροτικών περιοχών. Κατά το στάδιο διαβούλευσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των παράκτιων ζωνών προέκυψαν προτάσεις σχετικά με την επόμενη αναθεώρηση 

προγραμμάτων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων. Σύμφωνα με το 

άρθρο 158 της Συνθήκης, τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 

αντιμετωπίζουν τις περιφερειακές ανισότητες μέσα στην Ένωση. Οι παράκτιες ζώνες 

που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες από κοινωνικο-οικονομικής πλευράς θα 

μπορούσαν επομένως να αναμένουν να λάβουν υποστήριξη από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία.

Η Επιτροπή μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά 

τις τεχνικές πτυχές αυτού του έργου, μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών και της 

υλοποίησης των συναφών προγραμμάτων Ε&ΤΑ του 5ου προγράμματος πλαισίου για 

την έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως του προγράμματος "Ενέργεια, περιβάλλον και
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αειφόρος ανάπτυξη".

Εκτός από τις ευκαιρίες που παρέχουν τα προγράμματα INTERREG III (όπως 

θα δούμε και παρακάτω) και URBAN που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

ταμεία (για ορισμένες παράκτιες αστικές περιοχές με πληθυσμό που υπερβαίνει τις 

10.000), η ΕΕ παρέχει ευκαιρίες για την υλοποίηση της ΟΔΠΖ μέσω άλλων 

χρηματοδοτικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος ΟΡΕ III και της 

υλοποίησης του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα 

συντονίζουν την υλοποίηση αυτών των οργάνων προκειμένου να διασφαλίσουν τη 

συμπληρωματικότητα με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών 

σχετικά με σχέδια των οποίων η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί. Δεδομένης της 

περιορισμένης διάρκειάς τους (έως 8 έτη), η Επιτροπή καταβάλει 

προσπάθειες προκειμένου να ενθαρρύνει κάθε σχέδιο να αναπτύξει μια στρατηγική 

για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης του ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης για την περιοχή στόχο.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πρωτοβουλία INTERREG III (COM 

(2000) 1101), η οποία παρέχει χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της για 

επιλέξιμες παραθαλάσσιες περιφέρειες, και κατ' αυτόν τον τρόπο, για δραστηριότητες 

διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, αναφέρουν ότι το ταμείο της θα συντονιστεί με τα 

μέσα για τρίτες χώρες (ISPA, SMAP, PHARE, TACIS) προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η συμμετοχή γειτονικών χωρών στις εν λόγω δραστηριότητες και συνεπώς μια 

ολοκληρωμένη περιφερειακή προσέγγιση.

Το στοιχείο Α του προγράμματος INTERREG (διασυνοριακή συνεργασία) 

περιλαμβάνει την παράκτια ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 

κοινών προσανατολισμών για την χωροταξική διαχείριση στις παράκτιες ζώνες, 

μεταξύ των τομέων προτεραιότητας και των επιλέξιμων μέτρων. Το στοιχείο Β 

(Διακρατική Συνεργασία για το οποίο γίνετε εκτενέστερη παρουσίαση παρακάτω) 

αναφέρει μεταξύ των προτεραιοτήτων του, τη συντονισμένη διαχείριση των παράκτιων 

οικοσυστημάτων καθώς και την ολοκληρωμένη συνεργασία των παραθαλάσσιων και 

των νησιωτικών περιφερειών.
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Επιπρόσθετα ο νέος κανονισμός του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού 

της αλιείας (FIFG) παρέχει επίσης ευκαιρίες για την υποστήριξη της συλλογής 

βασικών δεδομένων και για την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων, 

αποσκοπώντας στην κατάρτιση σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τις 

παράκτιες ζώνες. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης ορισμένων 

πρότυπων σχεδίων που στοχεύουν στη βελτίωση των δεσμών μεταξύ της 

αλιείας/υδατοκαλλιέργειας και της διαδικασίας της ΟΔΠΖ.

4.4 Προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στην ΟΔΠΖ

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια εξελισσόμενη διαδικασία εντός 

των υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τομεακές πολιτικές της ΕΕ είναι 

συμβατές και καθιστούν δυνατή την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης 

της ΕΕ. Πρέπει επίσης να αναπτυχθεί μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών που θα 

βοηθήσουν τις διάφορες υπηρεσίες στην ανασκόπησή και θα περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις εθνικές και τις τοπικές αρχές, των επιπτώσεων 

της νομοθεσίας και των προγραμμάτων της ΕΕ. Στις επιμέρους πολιτικές της η ΕΕ 

προτίθεται να εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα για την πληρη ενσωμάτωση της ΟΔΠΖ :

Μεταφορές

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί τις ακτοπλοϊκές μεταφορές ως μια 

από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόψεως κατάλληλη δραστηριότητα 

στις περισσότερες παράκτιες ζώνες και θα υλοποιήσει την προγραμματισμένη 

στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για τις μεταφορές. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πρόβλημα της ακούσιας ρύπανσης.

Εξωτερική πολιτική

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία χάραξης της πολιτικής θα 

συμπεριλάβει την εξέταση των επιπτώσεων ορισμένων εμπορικών δραστηριοτήτων
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τρίτων χωρών στην παράκτια ζώνη της ΕΕ.

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

η εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων εξετάζει σφαιρικά τα προτεινόμενα σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιολόγησης των διασυνοριακών επιπτώσεων. Η Επιτροπή φρονεί ότι η 

προτεινόμενη οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση θα αποτελέσει 

εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση σφαιρικών και μακροπρόθεσμων 

προοπτικών στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της διαχείρισης. Η εν λόγω 

οδηγία θα εφαρμοστεί με τρόπο που θα διευκολύνει την ανάλυση της 

συμβατότητας του προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος με τα υφιστάμενα σχέδια 

και προγράμματα.

Αλιεία

Το άρθρο 2 του κανονισμού αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου, του βασικού 

κανονισμού της κοινής αλιευτικής πολιτικής, αναφέρεται ήδη στην αναγκαιότητα της 

εξέτασης της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων στο πλαίσιο της αλιευτικής πολιτικής, 

ενώ η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αλιεία και τη φύση 

τονίζει ορισμένες από τις αρχές που έχουν σκοπό να κατευθύνουν την πολιτική της ΕΕ 

στον εν λόγω τομέα. Η προσεχής αναθεώρηση αυτής της πολιτικής (το 2002) θα 

παράσχει μια νέα ευκαιρία για την περαιτέρω προώθηση της αειφόρου και 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και για την εξέταση των 

οικολογικών και των κοινωνικοοικονομικών προτεραιοτήτων. Η αναθεώρηση της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής θα παράσχει επίσης τη δυνατότητα διερεύνησης του 

τρόπου με τον οποίο μπορεί να διατηρηθεί η παρέκκλιση των 12 μιλίων που 

περιλαμβάνεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα του 

σχεδιασμού και της διαχείρισης της παράκτιας αλιείας στο πλαίσιο μιας 

μακροπρόθεσμης διαδικασίας ΟΔΠΖ.
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Ο περιορισμός της αλιευτικής δραστηριότητας και της συναφούς απασχόλησης, 

η οποία αποτελούσε θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικοοικονομικού ιστού πολλών 

περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, καθιστά εξαιρετικά ευπρόσβλητες τις 

περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία. Η υποστήριξη της διαφοροποίησης των 

δραστηριοτήτων εκτός του τομέα (η οποία εισάγεται με τον νέο κανονισμό του 

χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας (FIFG) αποτελεί εμβαλωματική 

λύση, καθώς, σε πολυάριθμους τομείς, οι ευκαιρίες εναλλακτικής απασχόλησης εκτός 

του τομέα εξακολουθούν να είναι σπάνιες και η επαγγελματική κινητικότητα των 

αλιέων παραμένει περιορισμένη.

Ύδατα

FI Επιτροπή θα εξακολουθήσει να δίδει προτεραιότητα στην έγκριση και την 

εφαρμογή της προταθείσας οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Αποσκοπώντας στη 

διασφάλιση της καλής κατάστασης των υδάτων, η εν λόγω οδηγία ορίζει τη συνολική 

διαχείριση όλων των υδάτων κάθε λεκάνης απορροής, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του άνω και του κάτω ρου των ποταμών.

Παρ' όλο που η προσέγγιση της διαχείρισης των λεκανών απορροής δεν 

αποτελεί μέσο χωροταξικού σχεδιασμού, η προφανής χωροταξική διάσταση της 

απαιτεί τη στενή συνεργασία με τις αρχές χωροταξικού σχεδιασμού και την 

ολοκλήρωση με μέτρα χρήσης της γης. Κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης 

οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη 

μέλη προκειμένου να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ των σχεδίων λεκανών απορροής 

και του λοιπού χωροταξικού σχεδιασμού για την περιοχή στόχο,

συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχεδίων παράκτιας ζώνης ή σχεδίων διαρθρωτικών 

ταμείων.

Η Επιτροπή θα μεριμνήσει επίσης ώστε οι αρχές της ΟΔΠΖ να ληφθούν υπόψη 

κατά την εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας περί της ποιότητας των υδάτων 

κολύμβησης. Ειδικότερα, επειδή οι προτεραιότητες της νέας/αναθεωρημένης οδηγίας 

περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης θα στραφούν από την απλή
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παρακολούθηση της ποιότητας προς τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων, 

ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σφαιρική, ολοκληρωμένη προσέγγιση, το 

μακροπρόθεσμο σχεδίασμά και, ιδίως, στην πληροφόρηση και στη συμμετοχή του 

κοινού.

Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης

Η πληθυσμιακή συρρίκνωση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για πολλές 

παράκτιες περιοχές, τόσο σε ότι αφορά στη μετανάστευση των τοπικών πληθυσμών, 

η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, όσο και 

σε ό,τι αφορά στην αυξανόμενη συγκέντρωση του πληθυσμού σε γειτονικές παράκτιες 

περιοχές. Η Επιτροπή διαθέτει πλέον μέσα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 

αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος LEADER και 

στοιχείων του 1ου προγράμματος πλαισίου. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 

πρέπει να περιλαμβάνουν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, τα οποία, σε συνδυασμό με 

άλλα μέτρα, όπως η χορήγηση αντισταθμιστικών αποζημιώσεων σε λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές, αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι γεωργοί και οι λοιποί 

αγροτικοί παράγοντες καλύπτουν τη ζήτηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικές και 

αγροτικές υπηρεσίες και κατά συνέπεια συμβάλουν στη διασφάλιση και στην ενίσχυση 

του πολυλειτουργικού ρόλου της γεωργίας.

Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνεχισθούν και να ενισχυθούν με την προσθήκη της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των 

αγροτικών περιοχών στις τελικές περιοχές προορισμού. Παρ' όλες τις προθέσεις για 

βελτίωση των συνθηκών στις αγροτικές περιοχές, η προηγούμενη εστίαση της κοινής 

γεωργικής πολιτικής στην εντατική παραγωγή συνέβαλε ενίοτε στην εγκατάλειψη των 

αγροτικών περιοχών. Ως συνέπεια των μεταρρυθμίσεων της Ατζέντας 2000, η 

απομάκρυνση από τη στήριξη των τιμών αποτελεί θετικό βήμα. Εξάλλου, στο πλαίσιο 

περαιτέρω αναθεωρήσεων θα εξετασθεί η λήψη νέων μέτρων, τα οποία θα 

διασφαλίζουν την ίση υποστήριξη των μικρών (και συνεπώς συχνά περισσότερο 

/?/ώσιμων) παραγωγών. Η ΕΕ επιδιώκει να διατηρήσει το χωροταξικό σχεδίασμά σε 

ολόκληρη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ευνοημένων περιοχών,
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με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής λειτουργίας 

της αειφόρου γεωργίας.

Θαλάσσια ρύπανση

Η θαλάσσια ρύπανση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για της παράκτιες ζώνες 

της Ευρώπης, πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε επίπεδο 

ΕΕ. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της μετέχουν ως μέρη σε πολλές διεθνείς και 

περιφερειακές συμφωνίες που ρυθμίζουν το εν λόγω ζήτημα. Ένα μεγάλο τμήμα της 

νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας λειτουργίας και ασφάλειας αναπτύσσει 

και ενισχύει τις διεθνείς απαιτήσεις. Ο στενός συντονισμός του έργου των κρατών 

μελών εντός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) είχε ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη την ακτογραμμή της ΕΕ, μέσω της ανάλυσης, 

της υποβολής εκθέσεων, των απαιτήσεων εξοπλισμού και της κατάρτισης. Η 

συνεχιζόμενη υλοποίηση αυτών των συμφωνιών αποτελεί συνεπώς σημαντική 

προτεραιότητα. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει επίσης τη θαλάσσια ρύπανση μέσω της 

οδηγίας για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία 

κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή 

ρυπογόνα εμπορεύματα (93/75/ΕΟΚ) (η οποία καλύπτει τις υποχρεώσεις 

κοινοποίησης για σκάφη που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα), της 

οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα, της 

προταθείσας οδηγίας σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής, της 

προταθείσας απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου 

συνεργασίας στον τομέα της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσηςκαι των ανακοινώσεων 

σχετικά με την ασφάλεια των πετρελαιοφόρων που αναφέρονται στην υποσημείωση 

του σημείου 11 ανωτέρω.

Η Κοινότητα εξακολουθεί να στηρίζει τη διερεύνηση τεχνικών λύσεων για τη 

βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, για την κατανόηση των διεξόδων της 

ρύπανσης, των φορτίων και των επιπτώσεων των ρύπων στο οικοσύστημα, καθώς 

και για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης στην παράκτια ζώνη. Επίσης 

συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΙΜΟ για την ανάπτυξη
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καθολικών λύσεων των προβλημάτων, όπως τα αντιρρυπαντικά χρώματα 

τριβουτυλοκασσίτερου, ενώ διερευνώνται εναλλακτικές, περισσότερο φιλικές για το 

περιβάλλον αντιρρυπαντικές λύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος χωροταξικής 

ανάπτυξης της Ευρώπης του κοινοτικού 5ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, 

των εκπομπών για όλες τις ουσίες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο.

Η θέση σε ισχύ της οδηγίας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής, που θα 

εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα καταλλήλων εγκαταστάσεων για την υποδοχή 

αποβλήτων από σκάφη και η οποία επιβάλλει, μεταξύ άλλων, σε όλα τα σκάφη που 

επισκέπτονται λιμένες της ΕΕ να χρησιμοποιούν τις ως άνω εγκαταστάσεις, 

αναμένεται να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση της ρύπανσης που οφείλεται στα 

σκάφη.

Ρύπανση από χερσαίες πηγές και απόβλητα

Η οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί ρυπάνσεως που προκαλείται από 

ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητος, 

συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων υδάτων, αποτελεί την κύρια νομοθετική πράξη 

για τον έλεγχο της ρύπανσης από σημειακές πηγές. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η 

αυξανόμενη σημασία της διάχυτης ρύπανσης, ιδίως μέσω προγραμμάτων 

περιορισμού των εκπομπών που πρέπει να δρομολογηθούν για συναφείς ουσίες από 

τα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι φιλόδοξοι στόχοι της οδηγίας δεν έχουν επιτευχθεί στο 

σύνολό τους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιμείνει στην πλήρη εφαρμογή και επιβολή 

μέτρων ελέγχου της ρύπανσης που προβλέπονται από την οδηγία όσον αφορά στα 

παράκτια ύδατα.

Η προταθείσα οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θα εξασφαλίσει τον καλύτερο 

προσδιορισμό και έλεγχο των πηγών και των δραστηριοτήτων στα ανάντη που 

προκαλούν τόσο διάχυτη όσο και άμεση υδατογενή ρύπανση και υποβάθμιση της 

ποιότητας των υδάτων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης που απαιτεί η 

προσέγγιση διαχείρισης των λεκανών απορροής, θα υποστηρίζονται σε από 

κοινοτικές, συναφείς με το θέμα ερευνητικές δραστηριότητες.
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Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τα προβλήματα της διάχυτης ρύπανσης με 

διάφορα άλλα μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής και με μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

Ατζέντας 2000, κυρίως δε μέσω της θέσπισης αγροτικών πολιτικών, 

συμπεριλαμβανομένων γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων. Προκειμένου να 

αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των γεωργοπεριβαλλοντικών σχεδίων για την 

καταπολέμηση του ευτροφισμού των θαλάσσιων και των παράκτιων υδάτων, θα 

παρακολουθούνται οι τυχόν μη τοπικές επιπτώσεις των εν λόγω σχεδίων. Ο 

ευτροφισμός των θαλάσσιων και των παράκτιων υδάτων και οι τρόποι 

καταπολέμησής του εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο της κεντρικής δράσης "Αειφόρα 

θαλάσσια οικοσυστήματα" του κοινοτικού 5ου προγράμματος πλαισίου Ε&ΤΑ. Το 

πρόβλημα αυτό προβάλετε και μέσα από τη συμμετοχή της σε περιφερειακές 

συμβάσεις, όπως η σύμβαση Ospar και οι συμβάσεις του Ελσίνκι και της Βαρκελώνης, 

οι οποίες παρέχουν ειδικά μέσα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από χερσαίες 

πηγές.

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί συχνά σημαντικό μειονέκτημα για τις 

παράκτιες περιοχές. Κατά το σχεδίασμά και την επιλογή της θέσης των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 

γεγονός ότι οι παράκτιες ζώνες αποτελούν γενικά εξαιρετικά ευπαθείς περιοχές. Η 

νομοθεσία της ΕΕ περί αποβλήτων αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των 

αποβλήτων δεν ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για 

παράδειγμα, η οδηγία 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων ορίζει ότι 

για τη θέση του χώρου ταφής πρέπει μεταξύ άλλων, να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη 

παράκτιων υδάτων στην περιοχή. Ο χώρος ταφής λαμβάνει έγκριση μόνον εάν τα 

χαρακτηριστικά του σε σχέση με την εν λόγω απαίτηση δείχνουν ότι δεν συνιστά 

σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον.

Δεδομένου ότι ο διάλογος δύναται να συμβάλει στην επίτευξη συναίνεσης σε 

τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχει ανάγκη για ένα βήμα διαλόγου που Θα 

φέρει σε επαφή τους ενδιαφερομένους σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να 

ανταλλάξουν απόψεις και να εργαστούν για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος.
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4.5 Παράδειγμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) 

στη Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 6ου Σχεδίου Δράσης για το 

Περιβάλλον, ενέκρινε την υλοποίηση του τριετούς προγράμματος Coastal Practice 

Network (CoPraNet), για την προώθηση και εφαρμογή της Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) στην Ευρώπη. To Coastal Practice 

Network είναι ένα δίκτυο Περιφερειών, Δήμων, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων 

και Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, που αποσκοπεί στην ανταλλαγή πληροφοριών, 

εμπειριών και καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη των 

παράκτιων περιοχών της Ευρώπης.

To Coastal Practice Network συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα INTERREG IIIC μέχρι το Δεκέμβριο του 2006, ενώ ως Δίκτυο 

συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ φορέων θα συνεχίσει τη λειτουργία του 

και μετά την υλοποίηση του προγράμματος. Η αξιολόγηση του πιλοτικού 

προγράμματος για την ΟΔΠΖ της ΕΕ (1996-1999) είχε καταστήσει επιτακτική την 

περαιτέρω δικτύωση και συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με την προστασία 

και διαχείριση των ακτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν τα 

σοβαρά αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που απορρέουν 

από την υπέρμετρη και ασχεδίαστη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης.

Καθώς η ΟΔΠΖ είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία σχεδιασμού και 

ένα ολοκληρωμένο εργαλείο πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη παράκτια ζώνη, η 

Ε.Ε προχώρησε το 2002 στην υιοθέτηση πρότασης για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

πάνω στην ΟΔΠΖ (COM/00/547), ενώ την ίδια χρονιά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 

Κοινοβούλιο κοινοποίησαν μια Σύσταση για την Εφαρμογή της ΟΔΠΖ στην Ευρώπη 

(Recommendation 2002/413/EC, on the implementation of Integrated Coastal Zone 

Management (ICZM) in Europe). Αυτή η Σύσταση καλεί τα κράτη-μέλη να 

συνεργαστούν πιο μεθοδικά αναπτύσσοντας ένα κοινό όραμα για τη διαχείριση των 

παράκτιων περιοχών, να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ΟΔΠΖ και πιλοτικές 

συνεργατικές δράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και να ενισχύσουν τη
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συμμετοχή του κοινού σε τοπικά/ περιφερειακά/ εθνικά σχέδια ΟΔΠΖ.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, η ΕΕ υποστήριξε τη δημιουργία του 

Δικτύου Παράκτιας Πρακτικής στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 21 εταίροι από 11 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συντονίζεται από τον Ολλανδικό οργανισμό 

European Union for Coastal Conservation (EUCC - The Coastal Union). To Δίκτυο 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και ο Δήμος Σαμοθράκης είναι οι δύο φορείς από την Ελλάδα που 

συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση και προβολή του προγράμματος κα/ των 

αποτελεσμάτων του.

4.5.1 Στόχοι του προγράμματος Παράκτιας Πρακτικής

Βασικός στόχος του Δικτύου Παράκτιας Πρακτικής (Coastal Practice Network) 

είναι η δημιουργία ενός πλαισίου στενής συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές, 

ακαδημαϊκούς, πολιτικούς ιθύνοντες, εκπροσώπους περιφερειακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης, συμβούλους περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπροσώπους από 

περιβαλλοντικές Μη - Κυβερνητικές Οργανώσεις που θα προωθήσει μια πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στη προστασία και διαχείριση των παράκτιων κα/ 

θαλάσσιων πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη ανταλλαγή πληροφοριών, καλών 

πρακτικών και τεχνογνωσίας γύρω από θέματα που άπτονται της πρακτικής 

εφαρμογής της ΟΔΠΖ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη μέριμνα θα 

δοθεί σε θέματα που αφορούν το βιώσιμο τουρισμό, τη διάβρωση των ακτών, την 

πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και τον αποτελεσματικό 

σχεδίασμά, χάραξη και υλοποίηση πολιτικών και πιλοτικών δράσεων με την ενεργή 

συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Μέσα από την υλοποίηση ώεθνών συνεδρίων, θεματικών εργαστηρίων και ένα 

μεγάλο αριθμό επιτόπιων επισκέψεων, οι εταίροι του προγράμματος έχουν αναλάβει 

τη πρόκληση να αναπτύξουν πρακτικά και διαχειριστικά εργαλεία για τις τοπικές
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αυτοδιοικήσεις που θα τις βοηθήσουν να διασφαλίσουν τη ποιότητα των παράκτιων 

περιοχών τους και να προστατεύσουν τις παράκτιες και νησιωτικές κοινωνίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG III

To INTERREG III υποστηρίζει δράσεις διασυνοριακού χαρακτήρα και 

διασυνοριακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στη προστασία του περιβάλλοντος και των 

παράκτιων οικοσυστημάτων και ανοικτών θαλασσών. Ο βασικός στόχος του 

προγράμματος είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια 

της Κοινότητας μέσω διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας και 

η ενθάρρυνση της ενοποίησης και της ισόρροπης ανάπτυξης και της βιώσιμης 

διαχείρισης του ευρωπαϊκού εδάφους.

Η Επίτροπος Danuta HQbner, αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, 

πρόκειται να εγκαινιάσει εννέα νέα διασυνοριακά προγράμματα αλλά και 

προγράμματα καλής γειτονίας στις αρχές του Μαρτίου του 2005, τα οποία είναι μέρος 

της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και στοχεύουν στην ενίσχυση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στ/ς 

παραμεθόριες περιοχές και στα σύνορα. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2004-2006 ανέρχεται σε 260 εκατ. ευρώ, εκ 

των οποίων τα 215 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη κοινοτική πρωτοβουλία 

INTERREG, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από άλλα οικονομικά μέσα της 

Κοινότητας.

Κάθε κοινοτική χρηματοδότηση στα πλαίσια του INTERREG III

πραγματοποιείται με βάση τον τομέα εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων και των 

διατάξεων σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών. Η κοινοτική πρωτοβουλία 

συγχρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η συμβολή του ΕΤΠΑ 

ανέρχεται μέχρι το 75% του συνολικού κόστους στις περιοχές προτεραιότητας και 

μέχρι το 50% σε άλλες επιλέξιμες περιοχές. Με την προοπτική της διεύρυνσης, η νέα 

φάση του INTERREG αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα εξωτερικά σύνορα της 

Κοινότητας. Ενθαρρύνεται έντονα η συνεργασία στην οποία συμμετέχουν οι περιοχές 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια και οι νησιωτικές περιοχές.
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Η κοινοτική πρωτοβουλία υλοποιείται σε τρεις ξεχωριστές ενότητες:

• ΕΝΟΤΗΤΑ Α «διασυνοριακή συνεργασία» προώθηση 

ενοποιημένης περιφερειακής ανάπτυξης σε παραμεθόριες περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνόρων και ορισμένων θαλάσσιων 

περιοχών

• ΕΝΟΤΗΤΑ Β «διεθνική συνεργασία»: συμβολή στην αρμονική 

ενοποίηση του εδάφους σε ολόκληρη την Κοινότητα

• ΕΝΟΤΗΤΑ Γ «διαπεριφερειακή συνεργασία»: βελτίωση των 

πολιτικών και των τεχνικών για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή με τη 

βοήθεια διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα INTERREG III αποτελεί ένα το εξαιρετικό μέσο, ένα εργαλείο 

σχεδιασμού και μεταφοράς γνώσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην ανάπτυξη 

και τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών τους. Το μέσο αυτό διαθέτει 

αποδεδειγμένο διασυνοριακό χαρακτήρα και διασυνοριακό ενδιαφέρον, καθώς 

παρόμοια παράκτια οικοσυστήματα στην Ελλάδα, την Αλβανία και τις άλλες χώρες 

της Ανατολικής λεκάνης της Ανδιατικής έχουν υποστεί υποβάθμιση του παράκτιου 

περιβάλλοντος τους σε εξίσου σημαντικές κλίμακες.

5.2 Ενότητα Β Διεθνική συνεργασία

Η διεθνική συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών 

αποσκοπεί στην προώθηση υψηλότερου βαθμού χωροταξικής ενοποίησης σε μεγάλα 

συγκροτήματα ευρωπαϊκών περιφερειών. Έχει ως στόχο να πετύχει αειφόρο, 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη στην Κοινότητα καθώς και ικανοποιητικότερη 

χωροταξική ενοποίηση με τις υποψήφιες και άλλες γειτονικές χώρες. Ενθαρρύνεται 

ιδιαίτερα η συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, η συνεργασία μεταξύ
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νησιωτικών και θαλάσσιων περιφερειών, καθώς και η συνεργασία μεταξύ περιοχών 

που παρουσιάζουν κοινές δυσκολίες όπως, δύσκολες ορεινές συνθήκες.

5.3 INTERREG III Β - Η Περιοχή της Νοτιοανατολική Ευρώπης, (CADSES).

Το πρόγραμμα CADSES εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή κοινότητα στις 27 

Δεκεμβρίου του 2001 και ανήκει στην δέσμη Β της κοινοτικής πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακρατική συνεργασία στον τομέα της χωρικής ανάπτυξης 

(Interreg III Β). To Interreg III Β είναι ο διάδοχος του προγράμματος Interreg II C 

CADSES και διανύει σήμερα την Τρίτη του χρηματοδοτική περίοδο. 

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σε σύγκριση με τις περιοχές των άλλων προγραμμάτων της κοινοτικής 

πρωτοβουλίας Interreg III Β, αυτή του προγράμματος CADSES εμπεριέχει την 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στις πολιτικο-οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές ιδιομορφίες των 18 χωρών της διευρυμένης 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

5.4 Στόχοι του προγράμματος CADSES

Η στρατηγική παρέμβασης του CADSES θέτει τους εξής γενικούς και ειδικούς 

στόχους: Γενικοί Στόχοι

• Προώθηση της χωρικής ενσωμάτωσης στην περιοχή

• Προώθηση της ανταγωνιστικότητας, αποτελεσματικότητας και 

οικονομικής ανάπτυξης στις εν λόγω περιοχές
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• Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής τόσο σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο όσο και σε διεθνικό

• Εξασφάλιση της διατήρησης της φυσικής και πολιτισμικής

κληρονομιάς, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της 

αειφόρου ανάπτυξης

Ειδικοί Στόχοι

• Καθιέρωση μίας κοινής κατανόησης των πολιτικών χωρικής

ανάπτυξης

• Δημιουργία βάσεων για την ανάπτυξη κοινών κανόνων και αρχών 

στον τομέα του εδαφικού σχεδιασμού

• Δημιουργία μίας κοινής πλατφόρμας στις μεταφορικά και τα 

δίκτυα επικοινωνίας

• Προώθηση των καταλληλότερων συνθηκών για βιώσιμη

οικονομική ανάπτυξη

• Προστασία της φυσικής κληρονομιάς και πρόληψη της

υποβάθμισής της

• Αποτίμηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς
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Επιλέξιμες Περιοχές

Και οι 18 χώρες είναι ισότιμα μέλη του προγράμματος, ανεξάρτητα από το 

στάδιο ένταξης και συμμετοχής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα 

μπορούν να συμμετάσχουν το σύνολο της Ελλάδας, Αλβανίας, Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Σλοβενίας, των 

οποίων τα παράλια αποτελούν και το χώρο αναφοράς αυτής της εργασίας. Επίσης 

χώρες όπως η Τσεχία, Βουλγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Αυστρία, με όλες τις 

περιφέρειές τους. Υπάρχουν και χώρες στις οποίες μονό κάποιες από τις περιφέρειες 

τους μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όπως η Γερμανία (περιφέρειες 

Baden-Wurttemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Berlin, 

Brandenburg, Thuringen), η Ιταλία (περιφέρειες Puglia, Molise, Abruzzi, Marche, 

Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, 

Umbria) και η Ουκρανία (περιφέρειες Odesa oblast, Zakarpatska oblast, Lviv oblast, 

Ternopol oblast, Ivano-Frankovsk oblast, Cernovci oblast).

To πρόγραμμα CADSES αφορά κυρίως εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που 

εφαρμόζουν πολιτική στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και συγκεκριμένα 

στους παρακάτω κλάδους:

• Αστικές και αγροτικές πολιτικές ανάπτυξης

• Μεταφορικά μέσα και κυκλοφοριακό

• Τεχνολογία και καινοτομία

• Προστασία της φύσης και διαχείριση του περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει επίσης την συμμετοχή διεθνών οργανισμών, 

φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οργανισμών περιφερειακής ανάπτυξης, 

ιδιωτικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανισμών. Η συμμετοχή των ιδιωτών 

πρέπει να διέπεται από τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού 

(,π.χ. δημιουργέ ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης).
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Διάρκεια και Χρηματοδότηση του Προγράμματος

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα διαρκέσει από το 2000 έως το 2006, 

ενώ η ημερομηνία λήξης εκτέλεσης του προγράμματος είναι το 2008. Για την 

εφαρμογή των έργων δεν υπάρχει αυστηρά προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. 

Εντούτοις, η διάρκεια ενός έργου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα τρία χρόνια με 

ημερομηνία λήξης για τις νομικές δεσμεύσεις τον Σεπτέμβριος του 2006 ενώ για την 

εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου τον Δεκέμβριο του 2008.

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για συγχρηματοδότηση για την πραγματοποίηση έργων στα 

πλαίσια του προγράμματος CADSES κατά την χρονική περίοδο 2000 - 2006 

ανέρχεται στο ποσό των 119,706,248.00 €. Η επιτροπή καθοδήγησης έχει ήδη 

επιλέξει, μετά την πρώτη προκήρυξη, έργα συνολικού κόστους 49,406,189.00 €. Έχει 

επίσης αποφασίσει πως το συνολικό ποσό για τα έργα που θα εγγριθούν μετά από τις 

δύο πρώτες προκηρύξεις δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 80,000,000.00 €. Αυτό 

σημαίνει πως για την δεύτερη προκήρυξη του CADSES υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 

30 €κ. €. Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό συγχρηματοσότησης του ΕΤΠΑ για το 

CADSES ανέρχεται περίπου στο 50% του προϋπολογισμού. Για συνεταίρους του 

στόχου ένα και συγκεκριμένα για ολόκληρη την Ελλάδα και της περιοχής της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που μελετά αυτή η εργασία η συγχρηματοδότηση του 

ΕΤΠΑ φτάνει το 75% του προϋπολογισμού κάθε πρωτοβουλίας.
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5.5 Περιεχόμενα του Προγράμματος CADSES

1η Προτεραιότητα: Προώθηση πολιτικών προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων 

που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του χώρου ώστε να επιτευχθεί κοινωνική και 

οικονομική συνοχή.

Μέτρο 1.1: Προώθηση της ανάπτυξης του χώρου μέσω της δημιουργίας

κοινών στρατηγικών και συγκεκριμένων δράσεων προς εφαρμογή.

Μέτρο 1.2: Σχεδιασμός αστικής ανάπτυξης , προώθηση αστικών δικτύων και 

συνεργασίας

Μέτροΐ.3: Σχεδιασμός αγροτικής ανάπτυξης

Μέτρο 1.4: Χωροταξική Επίδραση της μετανάστευσης

2η Προτεραιότητα: Αποτελεσματικά και βιώσιμα μεταφορικά συστήματα και 

πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας

Μέτρο 2.1: Ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς λαμβάνοντας 

υπόψη την βιώσιμη ανάπτυξη

Μέτρο 2.2: Βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση και την κοινωνία της 

πληροφόρησης

3" Προτεραιότητα: Προώθηση και διαχείριση του φυσικού τοπίου, της φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς

Μέτρο 3.1: Προστασία και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Μέτρο 3.2: Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς

Μέτρο 3.3: Προστασία και ανάπτυξη του φυσικού τοπίου

Αη Προτεραιότητα: Προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση φυσικών πόρων 

και πρόληψη κινδύνου

Μέτρο 4.1: Προώθηση περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης φυσικών

πόρων

Μέτρο 4.2: Προώθηση διαχείρισης κινδύνου και πρόληψης καταστροφών

Μέτρο 4.3: Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης νερού και πρόληψη

πλημμύρων

Το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην 

ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών,
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έχοντας την Ελλάδα ως συντονιστή εταίρο, σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και 

διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να γίνει η αφετηρία 

για τη δημιουργία μόνιμων υποδομών (όπως παρατηρητήρια ή κέντρα καταγραφής 

και έρευνας) στο Αιγαίο, το Ιόνιο και τη Ανδιατική Θάλασσα, με σκοπό τη συστηματική 

καταγραφή της εξέλιξης των παράκτιων οικισμών, των παράκτιων θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων, την εφαρμογή κοινών διαχειριστικών μέτρων προστασίας και 

πρόληψης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη μία χώρα στην άλλη. Επιπρόσθετα 

η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να:

■ συντελεί στην αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού και 

ερευνητικού δυναμικού της περιοχής,

■ προωθεί την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας με τις 

γειτονικές χώρες Τουρκία και Βουλγαρία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 

όπως η διασυνοριακή ρύπανση και ο ευτροφισμός των παράκτιων θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων,

■ βοηθά την ανάπτυξη μόνιμων υποδομών συστηματικής

παρακολούθησης και συνεχούς καταγραφής των περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών του νερού στη παράκτια ζώνη, με χρήση σύγχρονων τεχνικών 

και μεθόδων (τηλεμετρία, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, επιτόπιες 

δειγματοληπτικές έρευνες),

■ προτείνει διαχειριστικά μέτρα προστασίας των οικοσυστημάτων 

της παράκτιας ζώνης με βάση την αειφορική ανάπτυξη,

■ συνδέεται άμεσα με παραγωγικές δραστηριότητες όπως η αλιεία 

και ο τουρισμός, με τις οποίες είναι άρρηκτα δεμένο το παράκτιο θαλάσσιο 

περιβάλλον,

■ προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που θα 

συλλέγονται σε φορείς έρευνας, εκπαίδευσης και διαχείρισης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1 Συμπεράσματα

Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται, ότι η προστασία και η Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία είναι και 

η ορθή, εξαρτώνται από τη διαπλοκή των διαφόρων πολιτικών που

εφαρμόζονται στις περιοχές αυτές, μέσα από εργαλεία και πρακτικές και μέσω 

επίσης του συμμετοχικού σχεδιασμού και του συντονισμού φορέων (περιφέρειες , 

νομαρχίες , δήμους, τοπικά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης).

Οι περισσότερες εφαρμοσμένες πολιτικές και τα αντίστοιχα εργαλεία τους 

αποσκοπούν στη ρύθμιση χρήσεων και ανάπτυξης ΥΠζ, στη πολεοδομική ρύθμιση 

ή στη προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει ουσιαστική 

διαφοροποίηση ανάμεσα σε παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές και δεν 

υπάρχουν θεσμικοί μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ 

πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού. Σε μεγάλο βαθμό αυτό 

οφείλεται στη χρονοβόρα λήψη αποφάσεων από την κεντρική διοίκηση, στην 

έλλειψη εμπειριών και οργάνωσης των τοπικών αυτοδιοικήσεων και στην 

προβληματική συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και αρχών.

Βέβαια, σε κάθε θεσμική ρύθμιση, που αναπόφευκτα θίγει μια κατηγορία 

συμφερόντων, πρέπει συστηματικά και εξονυχιστικά να τεκμηριώνεται η σημασία και η 

αξία του αντικειμένου της στο σύνολο της κοινωνίας. Οι ακτές αποτελούν μέρος της 

φυσικής κληρονομιάς των χωρών και ένα οικονομικό και κοινωνικό πόρο, του οποίου 

η αξία για την κοινωνία, ιδίως στην Ελλάδα, είναι ανεκτίμητη. Όσο και εάν αυτό 

μοιάζει προφανές είναι αναγκαίο να γίνει συνείδηση όλων με συστηματική ενημέρωση.

Καμιά χωροταξική ενότητα, ακόμη και ένα απομονωμένο νησί, οποιουδήποτε 

μεγέθους δεν είναι “κλειστό σύστημα”, δεν αποτελεί αυτόνομη ζώνη. Ο παράκτιος 

χώρος επηρεάζεται με πολλαπλούς τρόπους από τις γειτονικές του περιοχές, που 

ενδέχεται να έχουν πολύ μεγάλη έκταση και βάθος, αλλά και από άλλες 

δραστηριότητες ενός ευρύτερου γεωγραφικού συστήματος, όπως το φαινόμενο του
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εσωτερικού τουρισμού και τταραθερισμού.

Οι χωροταξικές ρυθμίσεις, που στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου, 

πρέπει να βασίζονται σε μια μακρόχρονη προοπτική σχεδιασμού με δεσμεύσεις, πολύ 

συχνά μη αντιστρέψιμες. Οι εμπλεκόμενοι ψορείς αλλά και η ευρύτερη κοινωνία είναι 

ανάγκη να συγκροτήσουν ένα όργανο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Προψανώς 

σε ένα τέτοιο όργανο, κάποιοι θα εκπροσωπούν συγκεκριμένες κοινωνικές και 

επαγγελματικές ομάδες με ορισμένα συμφέροντα. Είναι απαραίτητο όμως να 

συμμετέχουν και οι απλοί χρήστες μιας ακτής οι οποίοι απολαμβάνουν τα αγαθά του 

φυσικού περιβάλλοντος και τις δυνατότητες αναψυχής που προσφέρει. Μέσα από το 

όργανο αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πέρα από την 

συλλογική αξία των αγαθών της παράκτιας ζώνης την βαρύτητα που έχει ο χρόνος

Επιπρόσθετα, οι θεσμικές διαδικασίες πρέπει να συνοδεύονται με συστηματικές 

εκστρατείες προβολής και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης στα θέματα 

προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Καλό είναι να πραγματοποιούνται 

εκδηλώσεις, ημερίδες, προγράμματα εθελοντισμού και άλλες πρωτοβουλίες 

διοργανωμένες από όργανα και φορείς ευρείας εκπροσώπησης (όπως δήμους, 

πανεπιστημιακά ιδρύματα), που να φέρνουν το κοινό σε επαφή με την κοινή για όλους 

περιβαλλοντική κληρονομιά.

Αν μερικές από τις αρχές αυτές γίνουν κατανοητές και καταστεί δυνατό να 

δημιουργηθούν σε κάθε τοπική κοινωνία όργανα με θεματικό ενδιαφέρον την 

διαχείριση των ακτών, αλλά και ουσιαστικό θεσμοθετημένο ρόλο έκφρασης άποψης, 

τότε ο σχεδιασμός θα είναι καλύτερος και τα αποτελέσματα στη βιώσιμη διαχείριση 

των ακτών πιο ουσιαστικά.
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6.2 Προτάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη διαχείριση 

στις παράκτιες περιοχές

Η προστασία και η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε 

περιοχής πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα ενός Ολοκληρωμένου Παράκτιου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού, ο οποίος πρέπει να ενσωματώνει τις ακόλουθες αρχές:

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων έργων ή των έργων 

υποδομής θα πρέπει να σέβεται τη φέρουσα ικανότητα των φυσικών οικοσυστημάτων 

και πόρων, αλλά και να σέβεται συναινετικές και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες.

Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί την κινητοποίηση του παράκτιου πληθυσμού και 

την καλλιέργεια του αισθήματος κοινής ευθύνης.

Ο σχεδιασμός για την επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης και ανάπτυξης πρέπει 

να γίνεται σε τοπικό επίπεδο (Δήμος/ Νομαρχία/ Περιφέρεια) και η χάραξη πολιτικής 

σε εθνικό επίπεδο.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η βιώσιμη παράκτια διαχείριση πρέπει να 

ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

■ Αναγνώριση των τοπικών προβλημάτων (περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και αναπτυξιακών),

■ Καθορισμός των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 

προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα,

■ Καθορισμός συγκεκριμένων σταδίων με μετρήσιμα αποτελέσματα,

■ Καθορισμός συγκεκριμένων δράσεων σε τοπικό επίπεδο,

■ Εξασφάλιση των μέσων που απαιτούνται προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν οι δράσεις (οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, 

υλικοτεχνική υποδομή, κ.α.),

■ Ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου - αξιολόγησης

■ Οργάνωση δικτύων για την ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε 

πρακτικές παράκτιας διαχείρισης και συμμετοχικού σχεδιασμού
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■ Ανάπτυξη πλαισίου συμμετοχικού σχεδιασμού με την ενεργή 

συμμετοχή τοπικών φορέων και του κοινού

■ Οργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

του κοινού για να επιτευχθεί η απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση και 

συμμετοχή

■ Πρέπει να υπάρξει ένας σημαντικότερος συντονισμός των 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυσή της 

απασχόλησης και στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Ο συντονισμός αυτός 

θα επιτρέπει τη σταθερότερη μακροπρόθεσμη τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.

■ Οι συνέργειες ανάμεσα σε κλάδους, επιχειρήσεις και φυσικά 

πρόσωπα αποτελούν βασική παράμετρο διεύρυνσης της παραγωγικής δομής 

και ακόλουθα της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Η τοπική συμμετοχή που αποτελεί και το ζητούμενο για την επιτυχή έκβαση 

διαδικασιών βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, ενισχύεται και διευρύνεται από 

τη συχνότατα υποτιμημένη επικοινωνιακή πολιτική. Αυτή η πολιτική πρέπει να 

αναβαθμιστεί με δύο κύριους στόχους, την προβολή πετυχημένων παραδειγμάτων 

από το διεθνή χώρο και την Ελλάδα και τη συστηματική επισήμανση της 

μεσοπρόθεσμης θετικής ωφέλειας για την τοπική οικονομία.

Η Ατζέντα MED21, η Agenda 21 προσαρμοσμένη σε Μεσογειακό επίπεδο από 

τη Μεσογειακή Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (UNEP-MAP MCSD), 

ορίζει ότι η συγκεκριμενοποίηση των στόχων της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης 

στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου απαιτεί μεγάλη 

κινητοποίηση της κοινής γνώμης και ενεργό συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, 

της κοινωνίας των πολιτών, ομάδων, οργανισμών, κλπ.

Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν “η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η 

συμμετοχή” του κοινού, ακριβώς διότι συνεισφέρουν στην ενεργό κινητοποίηση των 

πολιτών σχετικά με τη προστασία, τη διαχείριση και την υλοποίηση της αειφόρου 

ανάπτυξης του περιβάλλοντος στις ακτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τίθεται 

λοιπόν το ζήτημα των εργαλείων και των μέσων που χρησιμοποιούνται από τις
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διοικήσεις των κρατών για να ενσωματώσουν τη κοινοτική νομοθεσία και τη κοινωνική 

συναίνεση στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, που επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν το (παράκτιο) περιβάλλον.
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Επίλογος - Η Ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα

Βασικό στοιχείο της επιτυχίας του χωροταξικού σχεδιασμού και της πολιτικής 

για την βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου ήταν πάντοτε η εξασφάλιση κοινωνικής 

συναίνεσης, ένα ζητούμενο του οποίου η σημασία αποδεικνύεται κάθε μέρα και 

μεγαλύτερη. Η απαίτηση αυτή, που είναι ταυτόχρονα και απαραίτητη δημοκρατική 

προϋπόθεση, αλλά και ρεαλιστική ανάγκη όπως προκύπτει από την έως τώρα 

πρακτική. Επίσης η διάσταση αυτή τονίζεται με έμφαση στην ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών, 

που απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπρόσθετα, όπως έγινε εμφανές από όλα τα παραπάνω, υπάρχουν τρεις 

σημαντικοί λόγοι για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει το έντονο 

ενδιαφέρον της στη προστασία, στη διαχείριση και σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης 

των παράκτιων ζωνών:

• το γεγονός ότι τα προβλήματα των παρακτίων περιοχών αφορούν το σύνολο 

του Ευρωπαϊκού πληθυσμού, έχοντας κοινή ευρωπαϊκής διάστασης και δεν μπορούν 

να λυθούν από τα κράτη μέλη χωριστά (κοινή φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, 

μεταφορές των ρύπων και ιζήματα, εισροή τουριστών, ασφάλεια στις μεταφορές)

• η επιρροή που έχουν στο σύνολο τους οι πολιτικές και οι δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών (περιφερειακές πολιτικές, 

μεταφορές, αλιεία, περιβάλλον, γεωργία, ενέργεια και βιομηχανική πολιτική)

• η ανάγκη για διεθνική συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, 

πρακτικών και τεχνογνωσίας στη προστασία και τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 

σε έναν τομέα όπου αφενός οι καλές πρακτικές είναι ακόμα λίγες και αφετέρου 

υπάρχει δημόσια και πολιτική απαίτηση για τη συντήρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξή 

του.

Αυτή η ανάγκη της διεθνικής συνεργασίας και της κοινής δράσης έχει ληφθεί 

υπόψη και αντανακλάται μέσα από τις διάφορες ευρωπαϊκές περιφερειακές πολιτικές.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 67



Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α

Το Πέμπτο κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσης σε σχέση με το περιβάλλον και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη προβλέπει μια πρωτοβουλία σε απάντηση στο αίτημα του 

Συμβουλίου για μια γενική κοινοτική στρατηγική στην ολοκληρωμένη διαχείριση 

παράκτιας ζώνης.

Η εργασία για τις ευρωπαϊκές πτυχές του περιφερειακού προγραμματισμού, 

ειδικότερα της ανακοίνωσης της Επιτροπής "Ευρώπη 2000 + " και της προετοιμασίας 

μιας Ευρωπαϊκής προοπτικής ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης, επιβεβαίωσε την 

ανάγκη να αφιερωθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εύθραυστο περιβάλλον των παράκτιων 

ζωνών . Οι πρόσφατες αλλαγές στον τομέα της αλιείας υπογραμμίζουν επίσης την 

ανάγκη για μια αναπτυξιακή στρατηγική με διορατικότητα για το μέλλον των 

παράκτιων ζωνών.

Τα τελευταία χρόνια, δύο νέες σημαντικές, πολιτικές προτεραιότητες έχουν 

έρθει στο προσκήνιο. Αρχικά, οι περιβαλλοντικοί στόχοι πρέπει να ενσωματωθούν 

συστηματικά στην οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων κρατών. Αφετέρου, όλες οι 

πτυχές του εδαφικού και περιφερειακού προγραμματισμού των χωρών, πρέπει να 

καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση των προβλημάτων, που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν, και να σχεδιάζονται πάντα μέσα σε ένα πνεύμα 

επικουρικότητας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Η εμπειρία, από τα προγράμματα και τις πρακτικές περιβαλλοντικής δράσης 

πάνω σε θέματα περιφερειακού, χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, έχει 

αποδείξει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζεται πάρα πολύ αργά σε σχέση με τη 

βαρύτητα και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων των παράκτιων ζωνών. 

Επομένως απαιτείται, συγκεκριμένη κοινή και καλά συντονισμένη δράση της Ένωσης 

και των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 

νομοθεσίας και των υπαρχόντων αναπτυξιακών προγραμμάτων και κάθε άλλου 

είδους οικονομικών εργαλείων, σχεδιασμού και προγραμματισμού, τα οποία έχει στη 

διάθεση της η Διεθνική Χωροταξία για να προστατεύσει και να διαχειριστεί βιώσιμα τον 

παράκτιο χώρο.
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