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Περίληψη 
Οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται, αναγνωρίζονται σαν την πιο σοβαρή απειλή για 
το παγκόσμιο περιβάλλον.  Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας,  η επιταχυνόμενη 
διάβρωση των παράκτιων περιοχών, οι έντονες κυματικές καταιγίδες, η εξαφάνιση των 
παράκτιων οικοσυστημάτων και η έντονη αστικοποίηση συνθέτουν ένα μίγμα που απαιτεί  
μελέτη, μέτρα και συνείδηση, προτού η κατάσταση του περιβάλλοντος γίνει µη αναστρέψιμη. 
Στο πλαίσιο, επομένως, της παρούσας εργασίας εκπονήθηκε Μελέτη Σχεδιασμού του 
Παράκτιου Χώρου στην εποχή της Κλιματικής αλλαγής. Σκοπός αυτής είναι η Ολοκληρωμένη 
∆ιαχείριση του Παράκτιου Χώρου (Ο∆ΠΧ), με έμφαση  σε επιμέρους περιοχές της παράκτιας 
ζώνης, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας, λόγω της ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας και της διάβρωσης του εδάφους στον Ελλαδικό χώρο. 
Βασικοί στόχοι της κατευθυντήριας αρχής ενάντια στην κλιματική αλλαγή αποτελούν η 
προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων και των οικιστικών συνόλων, η αξιολόγηση των 
υφιστάμενων έργων υποδομής, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και η 
ταυτόχρονη  διαφύλαξη και ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων.  
Η μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια για τη, κατά το δυνατόν, διαμόρφωση ολιστικής 
προσέγγισης του θέματος.  
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση και αναγνώριση, στην οποία παρατίθενται 
βασικά χαρακτηριστικά του παράκτιου χώρου, τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και η κείμενη νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 
Παράλληλα, εντοπίζονται οι περιοχές που θα πληγούν στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα 
με την τυπολογία που επιλέχθηκε ως μέθοδος διάκρισης και διαχωρισμού αυτών.  
Η δεύτερη φάση, αποτελεί την πρόταση μέσω της οποίας δίνονται βασικές αρχές και 
κατευθύνσεις, καθορίζονται οι προτεινόμενες χωρικές ενότητες στην παράκτια ζώνη και 
προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης σε δυο χρονικούς ορίζοντες, τα 10 και τα 50 έτη, 
αντίστοιχα. Η λήψη μέτρων και στρατηγικών για τη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής, καθιστά την παράκτια ζώνη συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενη χωρικά και 
σχεδιαστικά. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του εν λόγω γεωγραφικά 
προσδιορισμένου τμήματος. 
 

Λέξεις- Κλειδιά: παράκτια ζώνη, Ο∆ΠΧ, κλιματική αλλαγή, άνοδος στάθμης θάλασσας  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται, αναγνωρίζονται σαν την πιο σοβαρή 

απειλή για το παγκόσμιο περιβάλλον.  Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας,  η 

επιταχυνόμενη διάβρωση των παράκτιων περιοχών, οι έντονες κυματικές καταιγίδες, 

η εξαφάνιση των παράκτιων οικοσυστημάτων και η έντονη αστικοποίηση συνθέτουν 

ένα μίγμα που απαιτεί  μελέτη, μέτρα και συνείδηση, προτού η κατάσταση του 

περιβάλλοντος γίνει µη αναστρέψιμη. 

Στο πλαίσιο, επομένως, της παρούσας εργασίας εκπονήθηκε Μελέτη Σχεδιασμού του 

Παράκτιου Χώρου στην εποχή της Κλιματικής αλλαγής. Σκοπός αυτής είναι η 

Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση του Παράκτιου Χώρου (Ο∆ΠΧ), με έμφαση  σε επιμέρους 

περιοχές της παράκτιας ζώνης, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικό βαθμό 

επικινδυνότητας, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της διάβρωσης 

του εδάφους στον Ελλαδικό χώρο. 

Βασικοί στόχοι της κατευθυντήριας αρχής ενάντια στην κλιματική αλλαγή αποτελούν 

η προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων και των οικιστικών συνόλων, η 

αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων υποδομής, η ορθολογική διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, αλλά και η ταυτόχρονη  διαφύλαξη και ενίσχυση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων.  

Η μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια για τη, κατά το δυνατόν, διαμόρφωση ολιστικής 

προσέγγισης του θέματος.  

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση και αναγνώριση, στην οποία 

παρατίθενται βασικά χαρακτηριστικά του παράκτιου χώρου, τα προβλήματα που 

προκύπτουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η κείμενη νομοθεσία σε 

εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Παράλληλα, εντοπίζονται οι περιοχές που θα πληγούν 

στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την τυπολογία που επιλέχθηκε ως μέθοδος 

διάκρισης και διαχωρισμού αυτών.  

Η δεύτερη φάση, αποτελεί την πρόταση μέσω της οποίας δίνονται βασικές αρχές και 

κατευθύνσεις, καθορίζονται οι προτεινόμενες χωρικές ενότητες στην παράκτια ζώνη 

και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης σε δυο χρονικούς ορίζοντες, τα 10 και τα 50 

έτη, αντίστοιχα. Η λήψη μέτρων και στρατηγικών για τη διαχείριση των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής, καθιστά την παράκτια ζώνη συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενη 

χωρικά και σχεδιαστικά. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του εν λόγω 

γεωγραφικά προσδιορισμένου τμήματος. 
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Λέξεις- Κλειδιά: παράκτια ζώνη, Ο∆ΠΧ, κλιματική αλλαγή, άνοδος στάθμης 

θάλασσας  

 

1.ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
1.1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Αιγιαλός: ‘είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες 

και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων’ (Ν.2971/2001). 

Παραλία: ‘είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος 

μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού, προς την  

εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσας και αντίστροφα’ 

(Ν.2971/2001). 

Παράκτιος Χώρος (ή, παράκτια περιοχή): ‘Ο γεωμορφολογικός χώρος εκατέρωθεν 

της ακτογραμμής, όπου εκδηλώνεται διαδραστικά η σχέση μεταξύ του θαλάσσιου και 

του χερσαίου τμήματος, μέσω των σύνθετων οικολογικών συστημάτων πού 

περιλαμβάνουν βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες. Πρόκειται για μεταβατική ζώνη 

μεταβλητού πλάτους πού αποτελεί, ταυτόχρονα, ζωτικό χώρο ανθρώπινων κοινωνιών 

και κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων’ (http://www.pedmede.gr/images/pdf 

_files/eidikoxvrotajiko.pdf, πρόσβαση στις 04.01.12). 

Θαλάσσιο τμήμα του παράκτιου χώρου: ‘Η ζώνη που εκτείνεται από την ακτογραμμή 

προς τη θάλασσα και μπορεί να φτάσει έως και το όριο των χωρικών υδάτων. 

Πρόκειται για ζώνη όπου ασκούνται ανθρώπινες δραστηριότητες και χρήσεις 

θαλάσσης και βυθού, για ζωτικό χώρο ειδών θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας, αλλά 

και για χώρο που γίνεται κάποιες φορές αποδέκτης ρύπανσης’ 

(http://www.pedmede.gr/images/pdf_files/eidikoxvrotajiko.pdf, πρόσβαση στις 

04.01.12). 

Χερσαίο τμήμα του παράκτιου χώρου: ‘Η ζώνη που εκτείνεται από την ακτογραμμή 

προς την ενδοχώρα έως τον αμιγώς ηπειρωτικό χώρο. Το τμήμα αυτό μεταβάλλεται 

δυναμικά με το χρόνο και η έκτασή του καθορίζεται και/ή επηρεάζεται από τα ιδιαίτερα 

οικολογικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της περιοχής (διαβρώσεις, προσχώσεις, 

τεχνικά έργα κ.α.)’ (http://www.pedmede.gr/images/pdf_files/eidikoxvrotajiko.pdf, 

πρόσβαση στις 04.01.12). 

Παράκτιοι ΟΤΑ: ‘οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν παράκτιο μέτωπο’ 

(http://www.pedmede.gr/images/pdf_files/eidikoxvrotajiko.pdf, πρόσβαση στις 

04.01.12). 
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Κλιματική Αλλαγή: ‘ως κλιματική αλλαγή ορίζεται η αλλαγή στην κατάσταση του 

κλίματος η οποία μπορεί να προσδιορισθεί με τη χρήση στατιστικών μεθόδων από  τις 

αλλαγές στις  μέσες τιμές ή/και την μεταβλητότητα των ιδιοτήτων του, οι οποίες 

υφίστανται και μπορούν να παρατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως για 

δεκαετίες ή και περισσότερο. Αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλλαγή του κλίματος κατά 

την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα εάν οφείλονται σε φυσικές αλλαγές ή από τα 

αποτελέσματα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων’ (Baede, χωρίς ημερομηνία). 
1.2.Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Η σημασία των παράκτιων περιοχών διαμορφώνεται μέσα από την εξέταση 

διαφόρων παραγόντων. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι: 

 η σημαντική βιοποικιλότητα που αναπτύσσεται σε αυτές,  

 η αξιόλογη και διαφορετική γεωμορφολογία που συναντάται,  

 οι δυνατότητες ανάπτυξης διαφόρων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων λόγω  

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αλλά και του φυσικού πλούτου που 

διαθέτουν. 

Η σημαντικότητα της περιοχής αυτής μπορεί να διαπιστωθεί  και μέσα από τις 

συγκεντρώσεις του πληθυσμού αλλά και των χρήσεων που λαμβάνουν χώρα στην 

παράκτια ζώνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω αποτελεί η 

παράκτια ζώνη της Ελλάδας, καθώς η περιοχή αυτή συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό πληθυσμού σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Πέραν της υψηλής 

συγκέντρωσης πληθυσμού παρατηρείται συγκέντρωση διαφόρων δραστηριοτήτων 

όλων των τομέων παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι συναντάμε σε όλη την έκταση 

της παράκτιες όλες τις δραστηριότητες θα πρέπει να τονισθεί η σημαντικότητα των 

περιοχών κυρίως για την ανάπτυξη του τουρισμού (Σκριμιζέα, 2009).  

1.3.ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν δυναμικά σημεία για την ανάπτυξη μια περιοχής 

και μιας χώρας κατ’ επέκταση, αλλά οι περιοχές αυτές συνθέτουν ταυτόχρονα 

ευαίσθητα και αξιόλογα οικοσυστήματα  που χρήζουν προστασίας. Η διττή σημασία 

των περιοχών αυτών πρέπει να τονισθεί καθώς καμία από τις δύο δεν θα πρέπει να 

υπερισχύει της άλλης.   

Τα τελευταία χρόνια όμως, έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των 

παράκτιων ζωνών χωρίς κάποιο κεντρικό σχεδιασμό. Πράγμα που έχει οδηγήσει 

στην αλόγιστη σπατάλη των πόρων. Φυσικό επόμενο, αυτής της διαδικασίας, είναι 

και η δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων που είτε οδηγούν στην  
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υποβάθμιση του οικοσυστήματος είτε ακόμη και στην εξαφάνιση αυτού.  Κατανοούμε 

λοιπόν, την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Θεσμικό πλαίσιο διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, στις ευρωπαϊκές 

πολιτικές και στην ελληνική νομοθεσία.  
Σημαντικότεροι σταθμοί της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις παράκτιες και νησιωτικές 

ακτές αποτελούν τα εξής:  

• Μεσογειακό Πρόγραμμα ∆ράσης (MAP) 

• Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης (Ο∆ΠΖ)1 

• Μεσογειακό Πρωτόκολλο για τις Παράκτιες Περιοχές 

• Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή2 

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τις Παράκτιες Περιοχές και τη Θαλάσσια 

Πολιτική 3 

Ακολούθως, σύμφωνα με την ελληνική εμπειρία, κρίνεται σκόπιμη η συνοπτική 

παρουσίαση της σημαντικότερης νομοθεσίας σχετικά με τον παράκτιο χώρο, καθώς 

και η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών σε αυτήν.  

- Συνταγματικές διατάξεις για την προστασία των ελληνικών ακτών 

Στο άρθρο 24 του Συντάγματος συγκροτείται ένα σχετικά κανονιστικό πλαίσιο 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, όπως 

είναι οι θαλάσσιες και οι παράκτιες περιοχές. Το 2001, έπειτα από την ερμηνευτική 

δήλωση-αναθεώρηση του άρθρου 101, δόθηκε έμφαση στις ιδιαίτερες 

συνθήκες(κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές) των νησιωτικών περιοχών και στην 

                                                            
1 ‘η διαδικασία η οποία διαμορφώνεται από τη συμμετοχή της διοίκησης και των κοινοτήτων, της 
επιστήμης και  της διαχείρισης των επιμέρους και του δημόσιου συμφέροντος για την υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου για την προστασία και την ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστημάτων και 
πόρων’ (Τρυπιτσίδης, 2010) 
2η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) (1992), το 
Πρωτόκολλο του Κιότο (1997), η ολοκληρωμένη προσέγγιση της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής 
(2007), το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή (ECCP) και στις δύο φάσεις 
πραγμάτωσής του (2004 και 2005) και η Συμφωνία του Κανκούν (2012) 
(http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm, πρόσβαση στις 10/01/2012) 
3 CAMP- Eφαρμογή της πρακτικής των παράκτιων έργων διαχείρισης σε επιλεγμένες παράκτιες 
περιοχές της Μεσογείου, ENCORE- Συμπλήρωση αναγκαίας γνώσης, OURCOAST- ∆ιάχυση καλών 
πρακτικών, PEGASO- Ενίσχυση διαχείρισης σε πιλοτικές περιοχές, THESEUS- Αντιμετώπιση 
κλιματικών αλλαγών σε παράκτιες ζώνες (http://www.encore-project.eu/, http://www.pap-
thecoastcentre.org/about.php?blob_id=22, http://ec.e uropa.eu/environment/iczm/ourcoast.htm, 
http://www.pegasoproject.eu/, http://www.theseusproject.eu/) 
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υποχρέωση του νομοθέτη να τις συνεκτιμά (Παπαγεωργίου, 2004, Παπαδοπούλου, 

2009). 

- Ο Ν.1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Επιπρόσθετη εξειδίκευση για την προστασία των παράκτιων περιοχών και των 

θαλασσών πραγματοποιείται στα άρθρα 18-21 του Ν.1650/1985. Ειδικότερα, σε αυτά 

προσδιορίζονται τα σαφή κριτήρια που θα πρέπει να πληροί η εκάστοτε περιοχή για 

να υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας σε εφαρμογή περιφερειακού, ειδικού 

χωροταξικού σχεδίου ή ΓΠΣ ή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Παπαγεωργίου, 

2004). 

- Ο Ν.2742/1999 για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Στο Ν.2742/99 δίδεται έμφαση στη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών 

προστασίας της φύσης στα άρθρα 15-17, με τα οποία καθορίζονται εθνικά πάρκα και 

οι φορείς διαχείρισης (Παπαδοπούλου, 2009). 

- Ο Ν.3937/2011 για τη ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες ∆ιατάξεις 

Στο Ν.3937/2011 τροποποιούνται βασικά άρθρα του Ν.1650/86 που σχετίζονται με 

τις προστατευόμενες περιοχές (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket= 

VZbL6W%2f0OL4%3d&tabid=506&language=el-GR, πρόσβαση στις 10/01/2012). 

- Αιγιαλός και Παραλία (Ν.2971/2001) 

Σύμφωνα με το Ν.2791/2001 ορίζεται η κυριότητα του αιγιαλού και της παραλίας. 

Παράλληλα, προσδιορίζεται η δυνατότητα παραχώρησης της απλής χρήσης αυτών 

σε επιμέρους ζώνες, στις οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η θεσμοθέτηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της 

παράκτιας ζώνης, ενώ καθορίζεται και επιταχύνεται η διαδικασία για την πλήρη 

χαρτογράφηση των αιγιαλών (Παπαγεωργίου, 2004, Παπαδοπούλου, 2009). 

- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο 

To σχέδιο αυτό, προτείνει τη διάκριση της Παράκτιας Ζώνης σε ειδικές ζώνες 

διαχείρισης, σύμφωνα με παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

οικοσυστημάτων, την άσκηση δραστηριοτήτων, τους εκάστοτε φορείς διαχείρισης κ.ά. 

Ειδικότερα, η διάκριση αυτή περιλαμβάνει την κρίσιμη και δυναμική ζώνη, τόσο σε 

χερσαίο όσο και θαλάσσιο τμήμα (Μοσχίδου, 2000). 

- Πολιτικές και ∆ράσεις Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής  

Η Ελλάδα ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κύρωση του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/30-5-02), εκπόνησε το Εθνικό Πρόγραμμα 

∆ράσης, το οποίο συντονίζει τις δραστηριότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με 
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στόχο τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου και περιλαμβάνει δυνατές 

επεμβάσεις μείωσης εκπομπών, με μέτρα στους παρακάτω τομείς: οικιακό και 

τριτογενή τομέα, μεταφορές, βιομηχανία, ηλεκτροπαραγωγή, διαχείριση 

απορριμμάτων, γεωργία, βιομηχανικές διεργασίες (http://www.ypeka.gr/Default. 

aspx?tabid=431&language=el-GR, πρόσβαση στις 12/01/2012). 
 

3. ΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΚΤΕΣ 

Η Άνοδος Στάθμης της Θάλασσας (ΑΣΘ) είναι μια φυσική διεργασία που θα αλλάξει 

την παγκόσμια γεωγραφία στις ακτές, κυρίως, εκεί που το ανάγλυφο είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό, στα δελταϊκά συστήματα, στα προσχωσιγενή πεδία και τις ακτές. Μερικές 

από τις επιπτώσεις, που θα έχει η ΑΣΘ στις ακτές είναι η διάβρωση, οι συχνές 

πλημμύρες αλλά και οι αλλαγές των παράκτιων οικο-βιοτόπων.  

3.1 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα για τις επιπτώσεις 

της ΑΣΘ δημιουργήθηκε ο ακόλουθος πίνακας. Βάσει των στοιχείων που 

παρουσιάζονται προκύπτει ότι περίπου το 0,3% (194.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων) 

της επικράτειας των 84 αναπτυσσόμενων χωρών θα επηρεαστούν από την αύξηση 

κατά ένα μέτρο (1m) της στάθμης της θάλασσας. Παρά το γεγονός της φαινομενικά 

μικρής τιμής σε ποσοστιαίες μονάδες του συνολικού πληθυσμού (1,2%), αναμένεται 

πως επιπτώσεις θα υποστούν το 1,28% του πληθυσμού των εν λόγω χωρών, ήτοι 56 

εκατομμύρια άνθρωποι. Στο σενάριο όπου η ΣΘ θα ανέλθει στα 5 μέτρα (5m), το 

ποσοστό της συνολικής έκτασης που θα πληγεί αναμένεται να αγγίξει το 1,2%. 

Αντίστοιχα, ο πληθυσμός που θα δεχτεί τις επιπτώσεις της κατά  5 μέτρα  ΑΣΘ θα 

φτάσει περίπου τα 246 εκατομμύρια. (Dasgupta , 2007) 
Πίνακας 1: Επιπτώσεις της ΑΣΘ Παγκοσμίως 

  1μ 2μ 3μ 4μ 5μ 
Έκταση (Σύνολο = 63.332.530 τ.χλμ.) 

Περιοχή επιρροής 194.309 305.036 449.428 608.239 768.804
% της συνολικής περιοχής 0,31 0,48 0,71 0,96 1,21

Πληθυσμός (Σύνολο = 4.414.030.000) 
Πληθυσμός επιρροής 56.344.110 89.640.441 133.049.836 183.467.312 254.904.401
% του συνολικού πληθυσμού 1,28 2,03 3,01 4,16 5,57

ΑΕΠ (Σύνολο = 16.890.948 εκατ. USD) 
Επιρροή στο ΑΕΠ (USD) 219.181 357.401 541.744 789.569 1.022.349
% του συνολικού ΑΕΠ 1,30 2,12 3,21 4,67 6,05

Αστικός χώρος (Σύνολο = 1.434.712 τ.χλμ.) 
Περιοχή επιρροής 14.646 23.497 35.794 50.742 67.140
% της συνολικής περιοχής 1,02 1,64 2,49 3,54 4,68

Καλλιεργήσιμη περιοχή (Σύνολο = 17.975.807 τ.χλμ.) 
Περιοχή επιρροής 70.671 124.247 196.834 285.172 377.930
% της συνολικής περιοχής 0,39 0,69 1,09 1,59 2,10
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Υγρότοποι (Σύνολο = 4.744.149 τ.χλμ.) 
Περιοχή επιρροής 88.224 140.355 205.697 283.009 347.400
% της συνολικής περιοχής 1,86 2,96 4,34 5,97 7,32

Πηγή: (Dasgupta, 2007) 
3.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

3.2.1. Εθνικά χαρακτηριστικά και περιοχές άμεσης επιρροής 

Η Ελλάδα διαθέτει μια ακτογραμμή άνω των 16.000 χιλιομέτρων (σχεδόν ίση με 

εκείνη της αφρικανικής ηπείρου), την μεγαλύτερη από οποιασδήποτε άλλης 

Μεσογειακής ή Ευρωπαϊκής χώρας (ΕΜΕΚΑ, 2011). Το 27% αυτής της έκτασης 

αντιστοιχεί στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας ενώ περισσότερο από το ήμισυ ανήκει 

στα νησιωτικά συγκροτήματα. Οι ελληνικές ακτές αντιπροσωπεύουν, λοιπόν, το 25% 

της ακτογραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 25 της κράτη μέλη (∆ουκάκης, 

2011). 

Παρά, όμως, την μεγάλη έκταση της ακτογραμμής, ο ελληνικός χώρος σε γενικές 

γραμμές δεν θα επιβαρυνθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από την μεταβολή της στάθμης 

της θάλασσας, τουλάχιστον συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η βασικότερη αιτία 

που δικαιολογεί αυτό το φαινόμενο είναι το έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο που 

την χαρακτηρίζει (Τρυπιτσίδης, 2010).  Ωστόσο, το παράκτιο και θαλάσσιο 

περιβάλλον στην Ελλάδα αποτελείται από υψηλού κάλλους τοπία και σημαντικά 

οικοσυστήματα με μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών που χρίζουν προστασίας. 

Ταυτόχρονα, διαφαίνονται ευάλωτα εξαιτίας ορισμένων φυσικών κινδύνων (π.χ. 

διάβρωση), καθώς και λόγω της ποικιλομορφίας των χρήσεων γης στην ελληνική 

παράκτια ζώνη, τις σύγκρουση μεταξύ ασύµβατων χρήσεων (υπερεκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων, την αστικοποίηση, τη ρύπανση, κλπ), των  έντονων οικιστικών 

πιέσεων, του  μαζικού τουρισμού και της ασάφειας του υπάρχοντος αναχρονιστικού 

νομοθετικού πλαισίου. (∆ουκάκης, 2011). 

Αξιοσημείωτο είναι πως η ΑΣΘ στη λεκάνη της Μεσογείου, και συνεπώς και στην 

Ελλάδα, υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης των 5 χιλιοστών ανά έτος και επομένως 

βάσει μελετών θα κυμανθεί μεταξύ του εύρους των 12-50 μέτρων στον χρονικό 

ορίζοντα των 50 ετών (Μουρμούρη, 2010). Οι περιοχές που αναµένεται να 

αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα είναι τα ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα, οι 

προσχωσιγενείς ακτές, οι λιμνοθάλασσες και τα εκβολικά συστήματα των ποταμών 

τόσο των ηπειρωτικών όσο και των νησιωτικών περιοχών της χώρας (∆ουκάκης, 

2011). 
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3.2.2. Συνέπειες στα Παράκτια Οικοσυστήματα και τις μεγάλες πόλεις 

Οι επιπτώσεις που θα συμβούν στο χερσαίο τμήμα του Ελληνικού χώρου δείχνουν 

να είναι πολύ σημαντικές για τις επόμενες δεκαετίες. Χιλιάδες στρέμματα 

καλλιεργήσιμης και εύφορης γης θα κατακλυστούν από το θαλασσινό νερό και ο 

υδροφόρος ορίζοντας θα  μεταφερθεί αρκετά χιλιόμετρα προς το εσωτερικό της 

περιοχής  µε απρόβλεπτες περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Οι κυματισμοί 

της θάλασσας (κυματικές καταιγίδες) θα ξεκινούν από υψηλότερο επίπεδο στη 

θάλασσα και θα απειλούν ολοένα και περισσότερες παράκτιες περιοχές που σήμερα 

θεωρούνται ασφαλείς. Το οδικό δίκτυο, η σιδηροδρομική γραμμή, οι ιδιωτικές και 

κρατικές περιουσίες και υποδομές θα βρεθούν σε άμεσο κίνδυνο από το μέτωπο της 

θάλασσας (∆ουκάκης, 2005). 

Επιπλέον, διαφαίνεται μια αυξανόμενη διάβρωση των ακτών, έντονες πλημμύρες, ο 

κατακλυσμός των παράκτιων περιοχών χαμηλών κλίσεων, η καταστροφή των 

υγροτόπων και η υφαλμύρωση των λιμνοθαλασσών και των παράκτιων λιμνών.  

(∆ουκάκης, 2011). 

Ωστόσο, σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

και υποδομές που αναπτύσσονται κατά μήκος των ακτών. Με την άνοδο της στάθμης 

της θάλασσας απειλούνται οι παραλιακοί οικισμοί, ελλοχεύει κίνδυνος για την 

ακεραιότητα των πολιτιστικών μνημείων, απειλούνται οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι 

τουριστικές υποδομές που αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτογραμμής, καθώς και 

οι υποδομές αναψυχής και οι κατασκευές τους εκάστοτε λιμένες (Τρυπιτσίδης, 2010). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο το ανθρώπινο δυναμικό που κατοικεί σε παράκτιες 

μεγαλουπόλεις ανέρχεται στους 650 εκατομμύρια κατοίκους και συγκεκριμένα σε 

ζώνες υψομετρικής απόστασης 0-9 μέτρων πάνω από την στάθμη της θάλασσας. 

Στην Ελλάδα, κατά συνέπεια, που διαθέτει τόσο μεγάλο μήκος ακτογραμμής οι 

μεγαλύτερες πόλεις και άρα το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού συσσωρεύεται 

στις παράκτιες περιοχές. Το σύνολο, λοιπόν, των οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων συγκεντρώνεται στις περιοχές που συνορεύουν με την θάλασσα. 

Αντιλαμβανόμαστε, συνεπώς, το μέγεθος του κινδύνου (Τρυπιτσίδης, 2010). 

Ο ελληνικός χώρος, όμως, συγκριτικά, κυρίως, με τις βορειοευρωπαϊκές χώρες 

διαθέτει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: τις έντονες εναλλαγές του ανάγλυφου της. Έτσι, 

η ΑΣΘ σε μικρό βαθμό θα επηρεάσει τις μεγάλες πόλεις που έχουν αναπτυχθεί κοντά 

στην ακτογραμμή τουλάχιστον με βάση τις προβλέψεις μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα 

(Τρυπιτσίδης, 2010). 
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4. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

4.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Κατευθυντήρια αρχή αποτελεί η Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης 

στην καθορισμένη αλλά και στη συνεχώς επαπροσδιοριζόμενη παράκτιο ζώνη, κατά 

μήκος ολόκληρης της ηπειρωτικής και νησιωτικής παράκτιας ζώνης. Η Ο∆ΠΖ 

αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη των προτεινόμενων παράκτιων χωρικών ενοτήτων 

μέσω της διατήρησης υψηλής ποιότητας παράκτιου περιβάλλοντος, της προστασίας 

της βιοποικιλότητας, της διατήρησης της καίριας σημασίας των ενδιαιτημάτων, της 

βελτίωσης της καίριας σημασίας των οικολογικών διαδικασιών, της βιώσιμης χρήσης 

των φυσικών πόρων, του συνεχούς ελέγχου των ρύπων, του προσδιορισμού των 

περιοχών, στις οποίες δύνανται να αναπτυχθούν ανθρώπινες δραστηριότητες και 

εκείνων στις οποίες πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες. Παράλληλα, προσδοκά  

τον καθορισμό προδιαγραφών για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης στις 

παράκτιες περιοχές και τη διευθέτηση συγκρουόμενων χρήσεων γης, τον καθορισμό 

προδιαγραφών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές, την 

προστασία από φυσικές καταστροφές, την αποκατάσταση του υποβαθμισμένου 

περιβάλλοντος και την ανάπτυξη διαδικασιών ενημέρωσης και συμμετοχής των 

άμεσα εμπλεκομένων κοινοτήτων.  

Παρακάτω παραθέτονται οι θεμελιώδεις στόχοι της πρότασης και η κύρια 

κατεύθυνση που δίνεται για την επίτευξη του καθένα ξεχωριστά. Ειδικότερα, βασικοί 

στόχοι της κατευθυντήριας αρχής ενάντια στην κλιματική αλλαγή αποτελούν η 

προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων και των οικιστικών συνόλων, η 

αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων υποδομής, η ορθολογική διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, αλλά ταυτόχρονα η διαφύλαξη και ενίσχυση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Η λήψη μέτρων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής διακρίνεται σε δύο χρονικούς ορίζοντες (∆ρίτσας, 

2009) όπως φαίνεται παρακάτω και καθιστά την παράκτια ζώνη συνεχώς 

επαναπροσδιοριζόμενη χωρικά και σχεδιαστικά. Ειδικότερα, 

-ο α’ χρονικός ορίζοντας θα πρέπει να είναι τα 10 έτη, ενόψει παρατεταμένων 

ξηρασιών, επαναλαμβανόμενων φαινόμενων πλημμύρας, ακραίων καιρικών 

φαινομένων κ.ά. 
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-ο β’ χρονικός ορίζοντας θα πρέπει να ανέρχεται στα 50 έτη, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δημογραφικές πιέσεις, την τεχνολογική εξέλιξη, τη διάβρωση των εδαφών, τα 

φαινόμενα λειψυδρίας κλπ. 
Πίνακας 2: Εκπλήρωση βασικών στόχων και διατύπωση κατευθύνσεων 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως η βασική κατεύθυνση θέτει ως βασικό 

παράγοντα για την επίτευξη των επιμέρους στόχων, την ολοκληρωμένη διαχείριση σε 

όλες τις εκφάνσεις της. Εν συνεχεία, οι επιδιωκόμενοι στόχοι παρατίθενται με βαθμό 

προτεραιότητας, υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τους βασικούς άξονες, οι 

οποίοι αναλύονται εκτενώς παρακάτω. 

4.2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ “ΑΞΟΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ”ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται η πρόταση είναι η προστασία των 

παράκτιων οικοσυστημάτων και οικιστικών συνόλων, η οργάνωση της τουριστικής 

δραστηριότητας και των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση έγινε 

βάσει χωρικού προσδιορισμού κοινών στοιχείων κατά μήκος της ηπειρωτικής και 

νησιωτικής παράκτιας ζώνης, εκ των οποίων προέκυψαν τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής των αξόνων.  
 
 
 
 
 

Πίνακας 3: Κριτήρια επιλογής αξόνων πρότασης 
Άξονες Κριτήρια Επιλογής 

Ύπαρξη αστικών κέντρων 
Ύπαρξη δικτύων και υποδομών Προστασία Παράκτιων Οικοσυστημάτων 

και Οικιστικών Συνόλων Ύπαρξη προστατευόμενων και/ή 
προστατευτέων περιοχών 
Τουριστικό προφίλ και δυναμική νησιωτικού 
χώρου και λοιπών περιοχών 

Οργάνωση Τουριστικής ∆ραστηριότητας Ύπαρξη σημαντικών πυλών εισόδου στη χώρα 
και συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών 
Βιομηχανική και Βιοτεχνική δραστηριότητα 

Οργάνωση Λοιπων Παραγωγικών 
∆ραστηριοτήτων Αγροτικές εκτάσεις υψηλής και μη 

παραγωγικότητας 

Βασικές Αρχές Στόχοι 
Προστασία αξιόλογων παράκτιων οικοσυστημάτων 
Προστασία οικιστικών συνόλων 
Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων  
∆ιαφύλαξη και ενίσχυση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων 

Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση 
Παράκτιας Ζώνης 

Αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων υποδομής 

Πηγή: ιδία επεξεργασία
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4.3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

Σκόπιμος κρίνεται ο προσδιορισμός της παράκτιας ζώνης (ως υπόθεση εργασίας). 

Συγκεκριμένα, το χερσαίο τμήμα της ορίζεται ως το τμήμα του παράκτιου χώρου από 

την παράκτια ζώνη (καθορισμένη ζώνη αιγιαλού) στον αμιγώς ηπειρωτικό χώρο. Για 

λόγους διαχειριστικούς, η ζώνη αυτή εκτείνεται κατ΄ αρχήν μέχρι και τα ακραία προς 

την ενδοχώρα διοικητικά όρια των αντίστοιχων παράκτιων ΟΤΑ, διαφορετικά μέχρι 

υψόμετρο 600 μ., αν η εν λόγω ισοϋψής βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των 

οικείων ΟΤΑ. Το θαλάσσιο τμήμα της εκτείνεται από την ακτογραμμή προς τη 

θάλασσα και μπορεί να φτάσει έως και το όριο των χωρικών υδάτων. Το εύρος αυτής 

της ζώνης θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσδιορισμού κατά περίπτωση, με 

βάση τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία. 

Εντός της ελληνικής παράκτιας ζώνης (ηπειρωτικής και νησιωτικής), εντοπίζονται 

συγκεκριμένα χωρικά στοιχεία, τα οποία δύνανται να προσδιορίσουν έναν ικανό 

αριθμό προτεινόμενων παράκτιων χωρικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα, ο εντοπισμός 

των εν λόγω στοιχείων βασίστηκε στην προαναφερθείσα επιλογή κριτηρίων 

καθιστώντας κάθε τύπο χωρικής ενότητας μοναδικό. Παράλληλα, επιχειρείται 

διάκριση των επιμέρους περιοχών βάσει του μελλοντικού βαθμού επικινδυνότητάς 

τους σε τρεις βαθμίδες, χαμηλή, μέση και υψηλή. Οι χωρικές ενότητες  (ΠΧΕ) για το 

νησιωτικό και τον ηπειρωτικό χώρο διακρίνονται σε 7 τύπους και παρουσιάζονται ως 

εξής:  

 Τύπος Α: αστικά κέντρα περιφερειακής σημασίας με αξιόλογη οικονομική 

δραστηριότητα και κοινωνικές υποδομές και επιπλέον σημαντικοί 

συγκοινωνιακοί κόμβοι 

 Τύπος Β: οικιστικά κέντρα και συγκοινωνιακοί κόμβοι με βασική οικονομική 

δραστηριότητα  

 Τύπος Γ: αξιόλογα οικοσυστήματα 

 Τύπος ∆: παράκτιες περιοχές με αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα 

 Τύπος Ε: παραλιακές περιοχές παραθεριστικού χαρακτήρα και β’κατοικίας 

 Τύπος ΣΤ: απόκρημνες και βραχώδεις ακτές  
 Τύπος Ζ: μικρά νησιά και βραχονησίδες 

 

Πηγή: ιδία επεξεργασία



.                                                                                  
 

Τυπολογία Π.Χ.Ε. 

-Τύπος Α: αστικά κέντρα περιφερειακής σημασίας με αξιόλογη οικονομική 

δραστηριότητα και κοινωνικές υποδομές και επιπλέον σημαντικοί συγκοινωνιακοί 

κόμβοι 

Στην Ελλάδα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έχουν 

αναπτυχθεί στον παράκτιο χώρο συγκεντρώνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού και των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Με 

την επερχόμενη, συνεπώς, άνοδο της στάθμης της θάλασσας όλες οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες και οι εγκαταστάσεις στην ακτογραμμή εθνικής εμβέλειας διατρέχουν 

σημαντικό κίνδυνο. 

Έτσι, πρωτίστως επιλέχθηκε να παρατεθεί ένας τύπος χωρικών ενοτήτων που να 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα δυναμικά αστικά κέντρα πλησίον του θαλάσσιου 

μετώπου που παρουσιάζουν περιφερειακό και μητροπολιτικό χαρακτήρα από τις 

οποίες προκύπτει μεγάλη λειτουργική εξάρτηση προς άλλα αστικά κέντρα ανά την 

Ελλάδα. Παράλληλα, διαθέτουν πολύ υψηλό πληθυσμιακό δείκτη (άνω των 140.000 

κατοίκων), περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων 

και αποτελούν τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της χώρας 

(τουλάχιστον τρεις τύποι μεταφορικών δικτύων).  
Χάρτης 1: Τύποι Α, Β 

 
Πηγή : ιδία επεξεργασία 

-Τύπος Β: οικιστικά κέντρα και συγκοινωνιακοί κόμβοι με βασική οικονομική 

δραστηριότητα  
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Εκτός από τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας, κατά μήκος της ακτογραμμής 

έχει αναπτυχθεί, συγχρόνως, πληθώρα οικιστικών κέντρων μεγάλης σπουδαιότητας 

αλλά μικρότερης έκτασης, πληθυσμιακού δυναμικού (άνω των 50.000 κατοίκων), 

οικονομικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών υποδομών σε σχέση με τα αστικά 

κέντρα του τύπου Α. Ωστόσο, λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις 

μεγαλουπόλεις της χώρας, αποτελούν κέντρα των περιφερειακών ενοτήτων στις 

οποίες εντάσσονται, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν συγκοινωνιακούς κόμβους κυρίως 

εθνικής σημασίας (τουλάχιστον 2 τύποι μεταφορικών δικτύων) και παρουσιάζουν 

αξιόλογη οικονομική δραστηριότητα και σχετική ανεξαρτησία από τους μεγάλους 

αστικούς θύλακες.  

-Τύπος Γ: αξιόλογα οικοσυστήματα  

Στην κατηγορία τύπου Γ συμπεριλήφθηκαν οι περιοχές εκείνες του παράκτιου 

χώρου οι οποίες αποτελούν αξιόλογα οικοσυστήματα. Ως υπόθεση εργασίας 

αξιόλογα οικοσυστήματα θεωρούνται όλες οι χαρακτηρισμένες περιοχές Natura 2000, 

υγροβιότοποι, λίμνες και λιμνοθάλασσες, παράκτια δάση και δέλτα ποταμών. 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι στην κατηγορία τύπου Γ ανήκουν όλα τα 

παράκτια δάση.  
 
 

Χάρτης 2: Τύπος Γ 

 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 

-Τύπος ∆: παράκτιες περιοχές με αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα 

Στον παράκτιο χώρο, η τουριστική ανάπτυξη έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις 

στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον των περιοχών όπου αναπτύχθηκε (Αγγελίδης 
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και Οικονόμου, 2005). Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις εντοπίζονται στις περιοχές με 

έντονο μαζικό τουρισμό ο οποίος αποτελεί και βασική οικονομική δραστηριότητα. 

-Τύπος Ε: παραλιακές περιοχές παραθεριστικού χαρακτήρα και β’ κατοικίας 

Οι περιοχές που εμφανίζουν παραθεριστική χρήση ή έντονη οικιστική ανάπτυξη β' 

κατοικίας εντοπίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και τις ακτές της Κρήτης. 
Χάρτες 3-4: Τύποι ∆,  Ε 

 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 

-Τύπος ΣΤ: απόκρημνες και βραχώδεις ακτές  
Στην κατηγορία αυτή εντοπίζονται οι ακτές βάσει μορφολογικών χαρακτηριστικών 

(υψόμετρο), συγκεκριμένα οι απόκρημνες και βραχώδεις. Οι περιοχές αυτές, όπως 

φαίνονται στο Χάρτη 5 που ακολουθεί, χαρακτηρίζονται ως περιοχές υψηλής 

τρωτότητας στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας (Παπανικολάου, 2011). 

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ακτών της Ελλάδας είναι βραχώδεις 

και απόκρημνες σε ποσοστό περίπου 80%.  
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Χάρτες 5-6: Τύπος ΣΤ,  Ζ 

 
Πηγή: Παπανικολάου, 2011, ιδία επεξεργασία 

-Τύπος Ζ: μικρά νησιά και βραχονησίδες  

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά μικρά νησιά κατοικημένα και μη. Ακόμη, υπάρχουν 

πολλές νησίδες και βραχονησίδες σε όλη την επικράτεια. Λόγω του μεγάλου αριθμού 

τους, κρίθηκε αναγκαία η αναγνώριση αυτών των περιοχών ως μια ξεχωριστή 

κατηγορία. Οι γεωγραφικές περιοχές παρουσιάζονται στον παρακάτω Χάρτη 6. 

4.4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  

Ο συνεχής χωρικός και σχεδιαστικός επαναπροσδιορισμός της παράκτιας ζώνης, 

όπως έχει προαναφερθεί, διακρίνεται σε δυο χρονικούς ορίζοντες, των 10 και 50 

ετών, αντίστοιχα. ∆εδομένου του χρονικού περιορισμού της εκπόνησης, εφαρμογής 

και αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά (ΕΠΧΣΑΑΠΧΝ) διατυπώνονται 

προτάσεις των οποίων η εφαρμογή αφορά τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη 

χρονική περίοδο.  

4.4.1.Χρονικός ορίζοντας 10 ετών 

Στο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα  η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να αυξηθεί 

κατά προσέγγιση 5 εκατοστά, γεγονός που δε θα επηρεάσει σημαντικά τις 

προτεινόμενες παράκτιες χωρικές ενότητες. Επικαλούμενοι τις πολιτικές του 

προγράμματος Eurosion, υιοθετούνται 3 εκ των 5 γενικών στρατηγικών επιλογών 

διαχείρισης  των ακτών, αυτή της μηδενικής παρέμβασης (Do Nothing), αυτή της 

αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή με 



.                                                                                  
 

οπισθοχώρηση της γραμμής προστασίας (Managed realignment) και εκείνη της 

περιορισμένης παρέμβασης (Limited Intervention). Βασική επιδίωξη της επιλογής 

αυτής είναι η θέσπιση θεμελιωδών αρχών για τη διαχείριση των Παράκτιων 

Περιοχών, ώστε μελλοντικά να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.  

-Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση του Παράκτιας Ζώνης και Ζώνες ∆ιαχείρισης 

Κατευθυντήρια αρχή αποτελεί η Ο∆ΠΖ αποσκοπώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των 

προτεινόμενων παράκτιων χωρικών ενοτήτων. Κύριο εργαλείο εφαρμογής αποτελεί η 

θεσμοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά. Σύμφωνα με αυτό, ο Παράκτιος 

Χώρος θα πρέπει να διακριθεί σε τρείς ζώνες την Κρίσιμη, τη ∆υναμική και την 

Υπόλοιπη Παράκτια Ζώνη για την αποτελεσματικότερη προστασία, διαχείριση και 

χωροταξική διάρθρωση. Η χωροταξική οργάνωση των ζωνών αυτών, σε χερσαίο και 

θαλάσσιο τμήμα, επιβάλλει τον καθορισμό των ακολούθων:   

 Το θαλάσσιο τμήμα της Κρίσιμης Ζώνης, εκτείνεται από την ακτογραμμή 

μέχρι την ισοβαθή των 10 μέτρων. Σε κάθε περίπτωση το πλάτος της δε 

μπορεί να είναι μικρότερο των 100 μέτρων από την ακτογραμμή.  

 Το χερσαίο τμήμα της Κρίσιμης Ζώνης, ‘για τις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων 

πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2000 κατοίκων 

περιοχές, ξεκινά από την ακτογραμμή και εκτείνεται προς την ξηρά σε ζώνη 

πλάτους 5000 μέτρων από την καθορισμένη γραμμή του αιγιαλού (ή το 

χειμέριο κύμα όπου αυτή δεν είναι καθορισμένη)’. 

 Το θαλάσσιο τμήμα της ∆υναμικής Ζώνης, ‘ξεκινά από το όριο της Κρίσιμης 

Ζώνης (δηλαδή την ισοβαθή των 10 μέτρων και κατ’ ελάχιστον 100 μέτρα από 

την ακτογραμμή) και εκτείνεται μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων. Σε κάθε 

περίπτωση το ακραίο προς την θάλασσα όριο της δεν μπορεί να απέχει 

λιγότερο των 200 μέτρων από την ακτογραμμή’. 

 Το χερσαίο τμήμα της ∆υναμικής Ζώνης, ‘για τις εκτός εγκεκριμένων 

σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2000 

κατοίκων περιοχές, ξεκινά από το ακραίο προς την ξηρά όριο της Κρίσιμης 

Ζώνης και εκτείνεται κατ΄ ελάχιστον σε ζώνη πλάτους 5000 μέτρων από την 

καθορισμένη γραμμή του αιγιαλού (ή το χειμέριο κύμα όπου αυτή δεν είναι 

καθορισμένη)’. 
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 Το θαλάσσιο τμήμα της Υπόλοιπης Παράκτιας Ζώνης, ‘εκτείνεται από το 

εξώτερο προς το θαλάσσιο όριο της ∆υναμικής Ζώνης μέχρι το όριο των 

χωρικών υδάτων’. 

 Το χερσαίο τμήμα της Υπόλοιπης Παράκτιας Ζώνης, ‘ταυτίζεται με το 

τμήμα του χερσαίου παράκτιου χώρου που απομένει μετά την αφαίρεση της 

Κρίσιμης και της ∆υναμικής Ζώνης. Το τμήμα αυτό του παράκτιου χώρου 

αποτελεί «ζώνη μετάβασης» από την παράκτια ζώνη στον αμιγώς ηπειρωτικό 

χώρο, χαρακτηρίζεται από την παρουσία πλήθους ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων και έχει μεγάλη σημασία για το σχεδιασμό, καθώς συχνότατα 

επηρεάζει την ∆υναμική και την Κρίσιμη Ζώνη. Για λόγους διαχειριστικούς, η 

ζώνη αυτή εκτείνεται κατ’ αρχήν μέχρι και τα ακραία προς την ενδοχώρα 

διοικητικά όρια των αντίστοιχων παράκτιων ΟΤΑ, διαφορετικά μέχρι υψόμετρο 

600 μ., αν η εν λόγω ισοϋψής βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των 

οικείων ΟΤΑ. Το εύρος αυτής της ζώνης θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 

προσδιορισμού κατά περίπτωση, με βάση τεκμηριωμένα επιστημονικά 

στοιχεία’. 

Οι παραπάνω ζώνες θα καθοριστούν μέσα από τα Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του νόμου 

2508/97 και μεταβατικά από άλλα σχέδια χρήσεων γης όπως Π.Ε.Π. (και διατάγματα 

του αρ.22 ν. 1650/86). 

Επικινδυνότητα - Προτεραιότητα ανά τύπο 

Σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας στο χρονικό ορίζοντα των 10 ετών 

διαπιστώνεται πως οι τύποι των προτεινόμενων Π.Χ.Ε. που ενδέχεται να πληγούν 

από την ΑΣΘ είναι οι ακόλουθοι: 

 αξιόλογα οικοσυστήματα (τύπος Γ) 

 παράκτιες περιοχές με αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα (τύπος ∆), και 

 μικρά νησιά και βραχονησίδες (τύπος Ζ). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως προτεραιότητα ως προς τα μέτρα 

αντιμετώπισης απαιτείται να δοθεί στους τρείς αυτούς τύπους χωρίς, ωστόσο, να 

παραμεριστούν οι υπόλοιποι. Ο βαθμός επικινδυνότητας βάσει του οποίου κρίνεται η 

εν λόγω προτεραιότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 4 και Χάρτη 7: 
Πίνακας 4: Επικινδυνότητα Π.Χ.Ε. στον χρονικό ορίζοντα 10 ετών 

Τυπολογία 10 έτη 
Τύπος Α’  
Τύπος Β’  
Τύπος Γ’ x 
Τύπος ∆’ x 
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Τύπος Ε’  
Τύπος ΣΤ’  
Τύπος Ζ’ x 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 

Χάρτης 7: Βαθμός επικινδυνότητας σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών 

 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 

Μέτρα αντιμετώπισης 

Το φαινόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της διάβρωσης πρέπει να 

αντιμετωπιστεί σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ώστε να ακολουθηθεί μια 

ενιαία στρατηγική που θα οδηγήσει στον περιορισμό των επιπτώσεων του 

προβλήματος. Ειδικότερα, προτείνονται τα μέτρα προστασία που προτείνονται είναι 

τα ακόλουθα: 

• ∆ιερεύνηση: Απαραίτητος κρίνεται ο εντοπισμός και η διερεύνηση των 

περιοχών εκείνων που χρήζουν άμεσης προστασίας και ο προσδιορισμός του 

κινδύνου όσον αφορά το βαθμό επικινδυνότητας της εκάστοτε περιοχής (βλ. 

Χάρτες 7, 8). Επίσης, θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένος μηχανισμός 

ελέγχου και παρακολούθησης (monitoring) της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων προστασίας. 

• Προγράμματα Ευαισθητοποίησης: Σημαντικό μέτρο προστασίας αποτελεί η 

διαμόρφωση πολιτικών που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών 

για τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της παροχής 

ειδικών κινήτρων. 
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• Συντονισμός επιπέδων σχεδιασμού: Μείζονος σημασίας κρίνεται η εναρμόνιση 

του υποκείμενου με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση της παράκτιας ζώνης. 

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Υποχρεωτική για τον εντοπισμό και 

την αντιμετώπιση των φαινομένων, θεωρείται η εκπόνηση Περιβαλλοντικής 

Μελέτης, βάσει του Ν.1650/86 και των τροποποιήσεων στο Ν.3010/2002. 

Στόχος του εν λόγω μέτρου αποτελεί η αποτίμηση των συνεπειών της 

κατασκευής τεχνικών έργων στην παράκτια ζώνη.  

• Καθορισμός και Θεσμοθέτηση Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας: Η θεσμική 

χάραξη των ζωνών αυτών αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας για τη 

διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, καθώς και της προστασίας και 

ορθολογικής διαχείρισης αυτών. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο καθορισμός των 

αποστάσεων από το χειμέριο κύμα και ταυτόχρονα η μείωση του αποδεκτού 

ύψους οικοδόμησης. 

• Περιορισμός ή/ και Απαγόρευση της ∆όμησης στην Παράκτια Ζώνη: Αναγκαία 

κρίνεται η συμβολή των σχεδιαστικών εργαλείων του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και 

του Ρ.Σ. στην παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικών, φορολογικών 

απαλλαγών  κ.ά.) ώστε αφενός να αποθαρρυνθεί η δόμηση σε ευαίσθητες ή 

ευπαθείς περιοχές και αφετέρου να μεταφερθούν οι υπάρχουσες 

δραστηριότητες και υποδομές εκτός της παράκτιας ζώνης. Ακόμη, επιδιώκεται 

η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας μέσω της οπισθοχώρησης των 

ρυμοτομικών γραμμών στις παράκτιες περιοχές. Αξιοσημείωτο  

• Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων: Ως απαραίτητο μέτρο για την 

αντιμετώπιση της έλλειψης και της μείωσης των υδάτινων πόρων προωθείται 

η διαχείριση της απαίτησης και της ανάγκης σε νερό. 

• Προστασία χλωρίδας και πανίδας: Απαραίτητη κρίνεται η αποφυγή της 

απώλειας βιοποικιλότητας λόγω της αυξανόμενης θερμοκρασίας και 

αλατότητας. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην παρεμπόδιση και 

καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, αφενός για τη διατήρηση των 

ευαίσθητων παράκτιων δασών και αφετέρου για τη συγκράτηση των εδαφών. 

• Προστασία και διαχείριση δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα: Ιδιαίτερη 

μέριμνα παρέχεται στην υιοθέτηση εναλλακτικών καλλιεργειών αγροτικών 
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προϊόντων, στην τροποποίηση των χρησιμοποιούμενων ακατάλληλων 

πρακτικών καλλιέργειας και εντατικής κτηνοτροφίας.  

• Ήπια τεχνικά μέτρα: Η εφαρμογή ήπιων, περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών 

μέτρων προστασίας, σύμφωνα με το Eurosion Programme και το IPCC, 

στοχεύει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική 

αλλαγή. Συγκεκριμένα, προτείνεται η πραγμάτωση των ακόλουθων (∆αρείου, 

2011): 

o Τεχνητή αναπλήρωση ακτής: Περιοδικός τεχνητός εμπλουτισμός των 

ακτών με άμμο για την αποκατάσταση του ισοζυγίου των φερτών 

υλικών. 

o Πυθμενικοί Πρόβολοι: Γεωϋφασμάτινοι, από έγχυτο σκυρόδεμα, 

τοποθετούμενοι με τρόπο τέτοιο ώστε να αυξάνουν τη δυνατότητα των 

ακτών να συγκρατούν τα ιζήματά τους. 

o Κυματοθραύστες χαμηλής στέψης: Κατασκευασμένοι από λιθορριπή και 

ογκόλιθους, συντελούν στην ανεμπόδιστη κυκλοφορία των θαλάσσιων 

μαζών. 

o Τεχνητή φυτοκάλυψη: Καλλιέργειες, κυρίως, υδρόφιλων θάμνων 

παράλληλα στην ακτογραμμή, με απώτερο σκοπό την επέκτασή της. 

o Πλωτοί κυματοθραύστες: Τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος με 

διογκωμένη πολυστερίνη, που συμβάλλουν στην αβίαστη κυκλοφορία 

των ρευμάτων. 

4.4.2.Χρονικός ορίζοντας 50 ετών 

Στον εν λόγω χρονικό ορίζοντα η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να αυξηθεί κατά 

προσέγγιση 12 έως 50 εκ., γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά τις προτεινόμενες 

παράκτιες χωρικές ενότητες. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Eurosion, υιοθετούνται 4 εκ 

των 5 γενικών στρατηγικών επιλογών διαχείρισης  των ακτών, αυτή της 

αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή με 

οπισθοχώρηση της γραμμής προστασίας (Managed realignment), αυτή της 

σταθεροποίησης της θέσης της ακτογραμμής (hold the line), εκείνη της μετακίνησης 

της ακτογραμμής προς τη θάλασσα (move seaward) και τέλος, αυτή της 

περιορισμένης παρέμβασης (limited intervention).  

 

Επικινδυνότητα-Προτεραιότητα ανά τύπο 
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Σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας στο χρονικό ορίζοντα των 50 ετών 

διαπιστώνεται πως όλοι οι τύποι των προτεινόμενων Π.Χ.Ε. αναμένεται να πληγούν 

από την ΑΣΘ. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη λήψη μέτρων 

αντιμετώπισης των συνεπειών που αυτή θα επιφέρει. Ο βαθμός επικινδυνότητας 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη.  
Χάρτης 8: Βαθμός επικινδυνότητας σε χρονικό ορίζοντα 50 ετών 

 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 

Μέτρα αντιμετώπισης 

Παράλληλα, διατηρούνται και ενισχύονται οι Πρακτικές και τα Μέτρα αντιμετώπισης 

που λήφθηκαν υπόψη στον πρώτο χρονικό ορίζοντα. Ειδικότερα, διατυπώνονται οι 

ακόλουθες επιπρόσθετες προτεινόμενες σχεδιαστικές αρχές: 

• ∆ημιουργία ενός κεντρικού, αυτόνομου και ευέλικτου φορέα διαχείρισης 

(κεντρική εξουσία ή οργανισμός) που θα σχετίζεται με τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. Απαραίτητο στοιχείο στη λήψη αυτού το μέτρου αποτελεί 

η νομική κάλυψη των διεργασιών και της έρευνας που πρόκειται να 

διενεργηθεί. Ο εν λόγω φορέας θα διαχειριστεί  πλήθος στοιχείων και 

πληροφοριών, θα δίνει κατεύθυνση στην έρευνα, θα προτείνει μέτρα 

προστασίας κ.ά. 

• Αντικατάσταση οικονομικών κινήτρων για ιδιωτική ανάπτυξη σε περιοχές 

υψηλού κινδύνου και για μετεγκατάσταση των επενδύσεων σε περιοχές 

μικρότερης επικινδυνότητας (βλ. Χάρτη 8).  
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• ∆ιαμόρφωση χρονικών ορίων για την ασφαλή κατοίκηση παράκτιων περιοχών 

με βάση το ρυθμό διάβρωσης. 

• ∆ιαμόρφωση εθνικής στρατηγικής προστασίας για τον τουρισμό, η οποία θα 

θέσει τις βάσεις και θα ορίσει τις κατευθύνσεις για τη μελλοντική τουριστική και 

οικονομική δραστηριότητα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αλλαγές του 

κλίματος. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η Ελλάδα κατά μήκος των ακτών, τόσο στον ηπειρωτικό όσο και στον νησιωτικό της 

χώρο, εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη και ευαίσθητη σε κινδύνους που προέρχονται 

από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ). Οι πιο σημαντικές από τις 

επιπτώσεις, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί, είναι η αυξημένη διάβρωση των 

παράκτιων και χερσαίων οικοσυστημάτων, η συχνότερη εμφάνιση πλημμυρικών 

φαινομένων και κυματικών καταιγίδων, η υφαλμύρωση και η απώλεια φερτών υλικών 

και ιζημάτων των υδάτινων αποδεκτών, ο περιορισμός του ζωτικού χώρου των 

παράκτιων οικισμών, καθώς και οι αρνητικές μεταβολές που θα προκύψουν στον 

τομέα του τουρισμού. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η υλοποίηση της 

Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης του Παράκτιου Χώρου ως η βέλτιστη μέθοδος για την 

εφαρμογή μιας συντονισμένης πολιτικής προσαρμογής προς την κατεύθυνση της 

πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισης των αναμενόμενων προβλημάτων στο 

σύνολο της ακτογραμμής.  

Παράλληλα, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί καμία συντονισμένη 

προσπάθεια μακροχρόνιας αποτίμησης των επιπτώσεων της ΑΣΘ, κρίνεται 

απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών προσαρμογής. 

Έτσι, θεωρείται αναγκαία αφενός η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου Στρατηγικού 

Σχεδιασμού για τις ελληνικές παράκτιες περιοχές και αφετέρου η λειτουργία ενός 

μηχανισμού πρόληψης και ελέγχου των μελλοντικών αρνητικών συνεπειών από τον 

ορίζοντα των 10 ετών σε εκείνο των 50. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα της παράκτιας ζώνης και είναι πιο εφικτό να προσαρμοστούν οι 

πολιτικές και τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ανάλογα με τις εκάστοτε 

μεταβολές των περιβαλλοντικών δεδομένων. 

Τέλος, η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να 

αποτελέσει έναυσμα για αντίστοιχες μελέτες στο μέλλον. Ταυτόχρονα, θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί διαχρονική σύγκριση των δεικτών επικινδυνότητας κάθε τύπου 
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της παράκτιας ζώνης, ώστε να διασαφηνιστεί από τους αρμόδιους φορείς η 

αποτελεσματικότητα των πιθανών μέτρων αποκατάστασης των επιπτώσεων της 

ΑΣΘ και να αξιολογηθεί η πολιτική διαχείρισης της παράκτιας περιοχής. 
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