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Ο ΘΧΣ ωσ διαδικαςία προϊκθςθσ των ςυνεργειϊν και 
περιοριςμοφ των ςυγκροφςεων μεταξφ ανκρωπίνων 

δραςτθριοτιτων/χριςεων και με το περιβάλλον                       

Δρ Βαςιλικι Βαςιλοποφλου 

ΙΘΑΒΙΠΕΥ – ΕΛΚΕΘΕ 

το ζργο INTERREG ADRION 
           PORTODIMARE 



Build a “Knowledge Catalogue” for MSP in the 
Mediterranean and promote the connection of 

existing Geoportals, from national to EU to 
International, on environment and human 

activities. 





Γαλάηια Ανάπτυξθ 

Η οικονομικι ανάπτυξθ ςτο καλάςςιο χϊρο κα ςυντελζςει ςε αφξθςθ 
των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων με πικανι αντίςτοιχθ αφξθςθ του 
χωρικοφ ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςτισ χριςεισ αλλά και αφξθςθ ςτισ 
πιζςεισ που δζχεται το καλάςςιο οικοςφςτθμα. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

created by visual artist Bas Kohler  



Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ (ΘΧΣ) 
βαςιςμζνοσ ςτο οικοςφςτθμα αποτελεί μια 
διαδικαςία ανάλυςθσ και  κατανομισ του 
τριςδιάςτατου καλάςςιου χϊρου ςε ςυγκεκριμζνεσ 
χριςεισ, για τθν επίτευξθ οικολογικϊν, οικονομικϊν 
και κοινωνικϊν ςτόχων οι οποίοι ςυνικωσ 
κακορίηονται μζςω τθσ αςκοφμενθσ πολιτικισ. 
(Ehler and Douvere, 2009) 
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Οδθγία περί κεςπίςεωσ πλαιςίου για 
τον καλάςςιο χωροταξικό ςχεδιαςμό 

2014/89/ΕΕ 

 Ταυτόχρονθ επίτευξθ πολλαπλϊν ςτόχων 

ζντονα δυναμικι διάςταςθ (χωρικά και χρονικά) όπωσ διαμορφϊνεται από τισ 
περιβαλλοντικζσ και κοινωνικο-οικονομικζσ διαςτάςεισ και το ςφνκετο πλαίςιο πολιτικισ 
τθσ εφαρμογισ του ΘΧΣ 

 

Αποτελεί ςυμμετοχικι διαδικαςία 

ςυμμετοχι δθμόςιων αρχϊν, ενδιαφερόμενων φορζων, πολιτϊν 

 

Ο ΘΧΣ ζχει μελλοντικό προςανατολιςμό επιτρζποντασ τθν προλθπτικι λιψθ αποφάςεων 
όταν προκφπτουν νζεσ προκλιςεισ μζςα από μια διαδικαςία προςαρμοςτικισ 
διαχείριςθσ του καλάςςιου χϊρου. 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία  ν. 4546/2018  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA5NGgpO7MAhUHtRQKHVC_BjcQjRwIBw&url=http://www.circularecology.com/sustainability-and-sustainable-development.html&psig=AFQjCNE7HXZr0KLJStP_GIxbX5zpnHShbg&ust=1464027123386479


 Συγκζντρωςθ γεωχωρικϊν δεδομζνων παρόμοιασ κλίμακασ για το 
καλάςςιο οικοςφςτθμα, τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, οικονομικζσ, 
κοινωνικο-πολιτιςτικζσ αξίεσ, νομοκεςία 

Επιλογι και εφαρμογι εργαλείων χωρικισ ανάλυςθσ 

 

 

Υλοποίθςθ ΘΧΣ ςτθν πράξθ  



7 Εργαλεία Στιριξθσ Αποφάςεων 



Γεωπφλθ για τθν περιοχι 
Αδριατικισ - Ιονίου  



Η περιοχι μελζτθσ ςτο Ιόνιο  

είναι ζνα κοινωνικο-οικολογικό ςφςτθμα  με 
ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά: 
 
- φιλοξενεί ςθμαντικοφσ οικότοπουσ και είδθ 
υψθλισ προτεραιότθτασ διατιρθςθσ (π.χ. 
λιβάδια ποςειδωνίασ, φϊκιεσ, δελφίνια – 
Περιοχι Natura 2000 Ες. Ιονίου Αρχιλεπάγουσ) 

- πραγματοποιοφνται  διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 
όπωσ υδατοκαλλιζργεια (18% των μονάδων), 
αλιεία μικρισ κλίμακασ (2790 αλιείσ με 1678 
ςκάφθ), δθμοφιλισ τουριςτικόσ προοριςμόσ 
(μαηικισ και ιπιασ ανάπτυξθσ). 

Στόχοσ ΘΧΣ: αντιμετϊπιςθ υφιςτάμενων και πικανϊν μελλοντικϊν προκλιςεων. 

Η διαβοφλευςθ με τοπικοφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ζδειξε χωρικζσ ςυγκροφςεισ 
μεταξφ τθσ υδατοκαλλιζργειασ και τθσ παράκτιασ αλιείασ κακϊσ και με τον τουριςμό,  
και τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων. 



Οπτικοποίθςθ τθσ αλιευτικισ πίεςθσ 

Παράκτια αλιεία Αλιεία με γρι-γρι Αλιεία με τράτα <24m Αλιεία με τράτα >24m 

Εργαλεία που δοκιμάςτθκαν ςτθν περιοχι του Ιονίου  



This project is co-financed  
by the European Union 

 

 

 

 

 

 

Μονάδεσ Υδ/ασ 

Ειδ. Χωροταξικό Υδ/ασ 

Οπτικοποίθςθ περιοχϊν  κατάλλθλων για ανάπτυξθ 
Υδατοκαλλιζργειασ 



Οπτικοποίθςθ χωρικϊν αλλθλεπιδράςεων 
ανάμεςα ςτισ δραςτθριότθτεσ 

Ειδ. Χωροταξικό 
Τουριςμοφ 



Οπτικοποίθςθ ςωρευτικϊν επιπτϊςεων 



αλιευτικι προςπάκεια  

εκφορτϊςεισ 

Ανάπτυξθ ςεναρίων χωρικισ 
κατανομισ εμπορικισ αλιείασ 

Χωρικι κατανομι τθσ αλιευτικισ προςπάκειασ και των εκφορτϊςεων και οι 
ςχετικζσ αλλαγζσ (ανά κελί κανάβου 3 x 3 km) ανά ςενάριο ςε ςχζςθ με τθν 
ιςχφουςα κατάςταςθ Maina et al., 2020 



Τα αποτελζςματα αποτελοφν ενδείξεισ για τισ δυνατότθτεσ  προςζγγιςθσ των 
βθμάτων χωρικισ ανάλυςθσ ΘΧΣ.  

Παρατθριςεισ - επιςθμάνςεισ 

Τα ςχζδια ΘΧΣ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τισ εκτιμιςεισ επιπτϊςεων με βάςθ  
 
- τισ βζλτιςτεσ ςυγκεντρϊςεισ χωρικϊν δεδομζνων – ςφνδεςθ με προγράμματα 
παρακολοφκθςθσ ΟΠΘΣ, ΟΠΥ, ΚΑΠ.., αλλά και ερευνθτικϊν προγραμμάτων 
  
- καλφτερθ κατανόθςθ των ςχζςεων μεταξφ πιζςεων, επιπτϊςεων,  κατάςταςθσ/ 
ικανότθτασ του οικοςυςτιματοσ να παρζχει υπθρεςίεσ (λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ 
προκλιςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ) για επιςτθμονικά αποτελζςματα υψθλισ 
ποιότθτασ (αξιολόγθςθ τθσ αβεβαιότθτασ των μοντζλων /αποτελεςμάτων). 
 
Ανάγκθ Διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ 
  

Τα παραπάνω είναι απαραίτθτα για να αναγνωριςκοφν τα βαςικά χαρακτθριςτικά 
και τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα κάκε περιοχισ/περιφζρειασ  ζτςι ϊςτε να 
υλοποιθκεί ο κατάλλθλοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ που κα ςυμβάλλει ςτθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ. 



Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ! 


