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Τα κίνητρα του Επιχειρησιακού Πλαισίου

Οι αμμώδεις ακτογραμμές των βιομηχανικών χωρών αντιπροσωπεύ-
ουν περιοχές ιδιαίτερου στρατηγικού ενδιαφέροντος για την αειφόρο ανά-
πτυξη, όπου η οικονομική και κοινωνική ευημερία και η προστασία των
φυσικών οικοσυστημάτων οφείλουν να συνυπάρξουν σύμφωνα  με τους
στόχους της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών
(GIZC). Οι παραλίες όμως οριοθετούνται σε σχέση με τη θάλασσα από μια
διαχωριστική γραμμή (ακτογραμμή), η οποία από άποψη μορφολογίας
αποτελεί ένα χώρο εύθραυστης ισορροπίας ανάμεσα στην ενέργεια της
θάλασσας και στη διατήρηση των αμμωδών ιζημάτων κατά μήκος της
ακτής. Η ισορροπία αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα φαινόμενα που
σήμερα παρουσιάζουν παγκόσμια σημασία και συνδέονται διαρθρωτικά
με το αναπτυξιακό μας μοντέλο.

• ευαισθησία, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του θερμοκηπί-
ου (υπερύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας, μετεωρολο-
γικά και θαλάσσια φαινόμενα μεγάλης έντασης)

• ευαισθησία, λόγω της μειωμένης μεταφοράς ιζημάτων από τα
ποτάμια (φράγματα, διευθετήσεις κοίτης, προστασία των εδαφών
από τη διάβρωση, επίστρωση των επιφανειών)

• ευαισθησία, λόγω της αποδιάρθρωσης των φυσικών συστημάτων
προστασίας από την οικιστική ανάπτυξη (λιβάδια Ποσειδωνίων,
θινικά συστήματα, αυτόχθονη παράκτια βλάστηση)

• ευαισθησία, λόγω της εμφάνισης παραλιακών υποδομών οι οποί-
ες επηρεάζουν την παράκτια μεταφορά των ιζημάτων (προβλή-
τες, λιμάνια, τοίχοι ανάσχεσης, τεχνητοί ύφαλοι, πάνω ή κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας).

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ευαίσθητα σημεία, που αθροιστικά
έχουν ήδη προκαλέσει εντυπωσιακή υποχώρηση της ακτογραμμής, με
τεράστιες περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημίες, πρέπει να προσδιορι-
στούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνολικού χαρακτήρα. Το φαινόμενο
της διάβρωσης των ακτών οξύνεται ακόμα, διότι η ζήτηση παραλιακών
εκτάσεων γίνεται όλο και πιο έντονη και πιεστικότερη, εξαιτίας των αναπτυ-
ξιακών δυνατοτήτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αυξάνοντας κατά
συνέπεια την ευαισθησία αυτών των εκτάσεων στην περιοδική ή εποχιακή
υποχώρηση της ακτογραμμής.
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Φαινόμενα, ευάλωτα σημεία και δράσεις του Επιχειρησιακού Πλαισίου

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πλαίσιο BEACHMED-e αναπτύσσε-
ται μέσα από τρεις συγκεκριμένες γραμμές ενεργειών (ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ):

1. σχεδιασμό και υλοποίηση τεχνικών εργαλείων για τον καθορισμό
του διαβρωτικού φαινομένου σε Ευρωπαϊκή κλίμακα και για την
βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων 

2. αναζήτηση εργαλείων για τη διαχείριση της σχέσης μεταξύ της ανά-
πτυξης του αστικού χώρου και των μορφολογικά ευαίσθητων
ζωνών, σε σχέση με τους κινδύνους που προκαλούν οι πλημμύρες
και η διάβρωση

3. αναζήτηση νομοθετικών και οργανωτικών εργαλείων για τον καθορι-
σμό, τη κανονιστική ρύθμιση και τη διαχείριση της προστασίας των
ακτών από όλους τους εμπλεκομένους φορείς (δημόσιους και ιδιω-
τικούς). 

Φαινόμενα 
συνδεμένα με την 

ανάπτυξη 

Ευάλωτα σημεία της 
παράκτιας ζώνης 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

TYΠΟΥ 

Αύξηση του CO2   
στην ατμόσφαιρα 

- Υπερύψωση της μέσης 
στάθμης της θάλασσας 

- Ακραία μετεωρολογικά 
και θαλάσσια φαινόμενα 

(δεν αντιμετωπίζονται στο 
πλαίσιο του BEACHMED) 

Υπερυψώσεις της 
παραλιακής ζώνης με 

επιχωματώσεις 

Μειωμένη 
μεταφορά ιζημάτων 

από τα ποτάμια 

- Διάβρωση των ακτών  
- Αύξηση του πυθμένα 
- Αλλοίωση του παράκτιου 

πυθμένα 

Ολική ή μερική ανάκτηση 
των στερεών μεταφερτών 

υλών 

Ανάκτηση χαμένων 
παράκτιων εκτάσεων 

με ελαφριά ή 
προστατευόμενη 

επιχωμάτωση 

Διάλυση των 
φυσικών 

συστημάτων 
προστασίας 

- Διάβρωση των ακτών 
- Αλλοίωση του παράκτιου 

πυθμένα και του 
παραλιακού τοπίου 

Ανασυγκρότηση  των 
θινικών συστημάτων και 

των λειμώνων 
φανερόγαμων 

Προστασία των 
αμμολόφων και των 

λειμώνων 
φανερόγαμων 

Ένταξη παράκτιων 
υποδομών 

- Διάβρωση των ακτών  
- Αλλοίωση 
    του παραλιακού βυθού  

Προγράμματα 
αντιμετώπισης  
παρεπομένων   
διαβρωτικών        
φαινόμενων 

Προστασία των ακτών 
που απειλούνται       

από τη διάβρωση,     
με ελαφρά ή 

προστατευόμενη 
επιχωμάτωση. 
Ανάκτηση του 

εναποτιθέμενου 
αμμώδους υλικού 
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οι εταίροι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Πλαισίου 

πίνακας του προϋπολογισμού

άλλοι Εταίροι, Παρατηρητές
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Αλληλεπίδραση μεταξύ της ανάπτυξης του αστικού χώρου και των μορφολογικά
ευαίσθητων ζωνών, σε σχέση με τους κινδύνους από τις καταιγίδες και τη διάβρωση
Υπεύθυνος Εταίρος: Νομός του HÉRAULT (FR)

Mέτρο 3.1 Η παράκτια ζώνη
Ανάκτηση της παράκτιας ζώνης και διαχείρισή της οικιστικής περιοχής
(αξιολόγηση των κινδύνων, κοινωνικοοικονομικές εκτιμήσεις στην επιλογή των
επεμβάσεων προτεραιότητας ή στο πλαίσιο των επιβαλλομένων δεσμεύσεων,
διαδικασίες ανάκτησης, μακροπρόθεσμα σενάρια σχετικά με τα φαινόμενα
υπερύψωσης της μέσης στάθμης της θάλασσας, σχεδιασμός επεμβάσεων και αντίστοιχες δαπάνες)
Υπεύθυνη Μέτρου: κα. Corinna Artom (Περιφέρεια Liguria)

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3 

Mέτρο 2.3. Η αναζήτηση αμμωδών κοιτασμάτων
Φυσικοί πόροι άμμου επί της ηπειρωτικής πλάκας (αξιολόγηση των

δυνατοτήτων, συστήματα εκμετάλλευσης, εκτίμηση του κόστους)

Υπεύθυνος Μέτρου : κ. Roberto Montanari (Περιφέρεια EMILIA ROMAGNA)

Στόχος αρ. 2.3.1
Φυσικοί πόροι άμμου επί της ηπειρωτικής πλάκας 

Γενικός στόχος :
Εκτίμηση των υποθαλάσσιων αποθεμάτων
άμμου στην ηπειρωτική πλάκα και έρευνα για
νέα αποθέματα

Στόχος αρ. 2.3.2
Μεθοδολογική εμβάθυνση, τελειοποίηση και
δημοσιοποίηση της μελέτης των κατευθυντήριων
γραμμών για την έρευνα άμμου θαλάσσης με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την επίχωση παρα-
λιών που έχουν υποστεί διάβρωση
Γενικός στόχος :
Τελειοποίηση και διάδοση, σε όλους τους συμμετέ-
χοντες στο έργο εταίρους, των κατευθυντήριων
γραμμών για την θαλάσσια έρευνα σχετικά με την
άμμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επί-
χωση των ακτών που έχουν υποστεί διάβρωση.

Mέτρο 2.4. Η βιώσιμη εκμετάλλευση
Περιβαλλοντική συμβατότητα των δραστηριοτήτων βυθοκόρησης και
εμπλουτισμού (ταύτιση των ευαίσθητων περιβαλλοντικών συνιστωσών,
προσδιορισμός των προστατευομένων ζωνών, μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων)
Υπεύθυνος Μέτρου: κ. Paolo Lupino (Περιφέρεια Lazio)

Στόχος αρ. 2.4
Η βιώσιμη εκμετάλλευση 
Γενικός στόχος :
Τελειοποίηση του Πρωτοκόλλου ENV1 με εξειδικευμένες εφαρμογές (θολερότητα, πηλιτικό κάλυμμα), προκειμένου
να αξιολογηθεί η δυνατότητα των επεμβάσεων σε αυτόν τον τομέα.

Στόχος αρ. 3.1.1
Παράκτιες ζώνες εκτεθειμένες στον κίνδυνο πλημμύρας 
Γενικός στόχος :
Αξιολόγηση του κινδύνου πλημμύρας των παρά-
κτιων ζωνών ως συνέπεια των μετεω-θαλάσσιων
φαινομένων, των κλιματικών αλλαγών και των
μορφολογικών μεταβολών, και κριτήρια για τον
εντοπισμό των ευάλωτων ζωνών. ‘Έλεγχος των
συστημάτων για τον ολοκληρωμένο προγραμματι-
σμό, με σκοπό τον περιορισμό ή την εξαφάνιση
του κίνδυνου πλημμύρας.

Στόχος αρ. 3.1.2
‘Ένταξη της προστασίας των ακτών στον χωροτα-
ξικό και αστικό σχεδιασμό – Ανάπλαση της παρά-
κτιας ζώνης και χωροταξική διαχείριση. 
Γενικός στόχος :
‘Ένταξη των προβλημάτων και των κριτηρίων
προστασίας των διαβρωμένων παράκτιων ζωνών
στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Διε-
ρεύνηση για την εξεύρεση ειδικών λύσεων, που θα
ταιριάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
περιοχής.
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οι Στόχοι

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πλαίσιο BEACHMED-e προβλέπει την
υλοποίηση 9 Υποέργων, με τη συμμετοχή Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και ΟΤΑ,
που υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους απαντώντας στη δημόσια προκήρυξη
της οποίας η προθεσμία έληξε στις 9 Δεκεμβρίου 2005 (www.beachmed.eu). Τα
9 Υποέργα αναφέρονται στα Μέτρα των τριών Συνιστωσών (2, 3 και 4) που
προβλέπει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πλαίσιο.

Σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνικών εργαλείων για τον χαρακτηρισμό του φαι-
νόμενου της διάβρωσης σε Μεσογειακή κλίμακα και για την βιώσιμη εκμετάλ-
λευση των πόρων.
Υπεύθυνος Εταίρος : Περιφέρεια TOSCANA
Mέτρο 2.1. Η παρακολούθηση της διάβρωσης
Ποσοτική παρακολούθηση του φαινόμενου της διάβρωσης σε περιφερειακή
και τοπική κλίμακα (αξιολόγηση των παράκτιων παραμέτρων, συστηματικές κατα-
γραφές της ακτογραμμής με χρήση δορυφορικών τεχνολογιών, υποχώρηση της
ακτογραμμής ύστερα από επανεπίστρωση, παρακολούθηση της ακτογραμμής, της
τομής και των πρισμάτων της άμμου με τη βοήθεια καινότομων τεχνολογιών)
Υπεύθυνος Μέτρου : Dr. Luigi Cipriani (Περιφέρεια Toscana)

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2

Mέτρο 2.2. Το κλίμα και η διάβρωση
Συστήματα αξιολόγησης, παρακολούθησης και πρόβλεψης του παράκτιου
κυματισμού (σύγκριση μεταξύ αξιοσημείωτων διαβρωτικών φαινομένων και μεσαίου
κυματισμού, αλληλεπίδραση του παράκτιου κυματισμού και των διαφορετικών ειδών
πυθμένων, με ή χωρίς χλωρίδα, καθορισμός των βασικών και απαραίτητων παραμέτρων).
Υπεύθυνος Μέτρου: κ. Pierre-Yves Valantin (SMNLR)

Στόχος αρ. 2.1.1
Συστηματική καταγραφή των
ακτογραμμών με δορυφορικές
τεχνολογίες 
Γενικός στόχος :
Προσδιορισμός μεθόδων κατα -
γραφής του μορφολογικού ανά-
γλυφου των παραλίων, με σκοπό
την καλύτερη παρακολούθηση
της εξέλιξής τους σύμφωνα με
διάφορες χρονικές κλίμακες και
αξιολόγηση της ακρίβειας τους
σε πιλοτικές περιοχές με διαφο-
ρετικές μορφολογικές και ιζηματι-
κές δυναμικές.

Στόχος αρ. 2.1.2
Σύγχρονες μέθοδοι για την υλο-
ποίηση δικτύων παρακολούθη-
σης με σκοπό την ολοκληρωμέ-
νη προσέγγιση της διαχείρισης
της διάβρωσης και την αξιολόγη-
ση, σε επίπεδο πολλαπλών ιζη-
ματικών θέσεων, του συνόλου
των μετακινήσεων της άμμου. 
Γενικός στόχος :
Καθορισμός, επαλήθευση και
ανάδειξη καινούργιων μεθόδων
που θα επιτρέπουν την αξιολό-
γηση των μετακινήσεων της
άμμου, στο επίπεδο πολλών ιζη-
ματικών πυρήνων.

Στόχος αρ. 2.1.3
Μεθοδολογίες αξιολόγησης της
υποχώρησης της ακτογραμμής
και της ανακατανομής των ιζημά-
των μετά την επίχωση των παρα-
λίων. 
Γενικός στόχος :
Εργαλεία χρήσιμα για τον καθο-
ρισμό της νέας θέσης της ακτο-
γραμμής ύστερα από επεμβά-
σεις πρόσχωσης και κατανομής
των ιζημάτων που μεταφέρθηκαν
στην παραλία, πάνω και κάτω
από το επίπεδο της θάλασσας,
σε σχέση με τα κοκκομετρικά
τους χαρακτηριστικά.

Στόχος αρ. 2.2.1
Παρακολούθηση και πρόβλεψη των κινήσεων κυματι-
σμού υπό την ακτή 
Γενικός στόχος :
Δημιουργία συστημάτων για τη γνώση των κυματικών
συνθηκών κοντά στις ακτές με σκοπό να χρησιμοποιηθεί
η γνώση αυτή για τη δημιουργία μοντέλων των φαινομέ-
νων διάβρωσης.

Στόχος αρ. 2.2.2
Μελέτη της σχέσης μεταξύ των κυματικών συνθηκών
κοντά στην ακτογραμμή και της παρουσίας λειμώνων
Ποσειδωνίας.
Γενικός στόχος :
Μελέτη, προσδιορισμός και αξιολόγηση της δυνατότητας
που υπάρχει για να γίνουν τα φαινόμενα των λειμώνων
Ποσειδωνίας πιο ήπια, σε συνδυασμό με τον κυματισμό.
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Οι στόχοι

Στόχος αρ. 3.2.1
Η εκπόνηση στρατηγικών επιχει-
ρησιακών μελετών για την ανά-
πλαση των παραλίων 
Γενικός στόχος :
Συλλογή των μελετών που έχουν
ήδη εκπονηθεί σε αυτόν τον τομέα
με σκοπό τη σύνταξη σε περιφερει-
ακό επίπεδο της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης των Παράκτιων
Ζωνών.

Στόχος αρ. 3.2.2
Ανάλυση κόστους/οφέλους για
την προστασία των ακτών και την
οικονομική αξία των παραλίων.
Γενικός στόχος :
Κατάρτιση μοντέλου για την ανά-
λυση κόστους/οφέλους, με
σκοπό τη σύγκριση ανάμεσα στις
υφιστάμενες μεθοδολογίες επεμ-
βάσεων παράκτιας προστασίας
και στην οικονομική αξία των
παραλίων με εξειδικευμένες κοι-
νωνικό-οικονομικές αναλύσεις.

Στόχος αρ. 3.2.3
Βιωσιμότητα των κριτηρίων
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
των Ακτών 
Γενικός στόχος :
Έλεγχος της βιωσιμότητας της
Σύστασης και του Πρωτοκόλλου
σε τοπικό επίπεδο, σε μια πιλο-
τική ζώνη σε υπερ-κοινοτική
κλίμακα, η οποία να αντιστοιχεί
τουλάχιστον σε μια φυσιογραφι-
κή ενότητα.

Mέτρο 3.2 Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (GIZC)
Εφαρμογή στρατηγικών και επιχειρησιακών μελετών για τη συντήρηση και
την ανασυγκρότηση των παραλίων (ICZM) (απολογισμός της εξέλιξης της
ακτογραμμής, κοινωνικό-περιβαλλοντική ανάλυση, μελέτη του τοπίου, πρόταση
σεναρίων ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, πρόταση
ρυθμιστικού σχεδίου διαχείρισης, ανάπτυξη σημειακών προγραμμάτων επέμβασης). 
Υπεύθυνη Μέτρου : κ. Mαρία Βαλασάκη (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Στόχος αρ. 3.3.1
Διαχείριση των αμμωδών αποθεμάτων που συγκρα-
τούνται στις παράκτιες υποδομές 
Γενικός στόχος :
Γνώση της διαθεσιμότητας σε άμμο των ιζηματικών
θυλάκων και των γεωγραφικών μονάδων κατά μήκος
της παραλίας για την καλύτερη διαχείριση των ρηχών
αποθεμάτων άμμου στο μέσο ελεγχόμενων επανεπι-
στρώσεων.

Στόχος αρ. 3.3.2
Σταθεροποίηση του ιζηματικού κύκλου των ποτάμιων
λεκανών και των συστημάτων των ποτάμιων εκβολών 
Γενικός στόχος :
Ποσοτικοποίηση του όγκου ιζήματος που μπορεί να ανα-
κτηθεί από τον ιζηματικό κύκλο, προσδιορισμός των
προθεσμιών ανάκτησης και του κόστους υλοποίησης
καθώς και των βέλτιστων μεθόδων επέμβασης.

Mέτρο 3.3. Ο ιζηματικός κύκλος
Διαχείριση των αμμωδών αποθεμάτων που συγκρατούνται στις παράκτιες
υποδομές και ανάκτηση των φερτών υλών στις κοίτες των ποταμών (εκτίμηση
των σχετικών όγκων, επίκαιρες μεθοδολογίες για την επαναχρησιμοποίηση των
μερικά μολυσμένων υλικών, διαχείριση των συσσωρευμένων υλικών στα τεχνητά
αποθέματα, συμβατή προστασία του εδάφους, μέθοδοι παρακολούθησης και ελέγχου του ιζηματικού
κύκλου) Υπεύθυνη Μέτρου : κ. Miriam Moyes Polo (Περιφέρεια Καταλονίας)

Στόχος αρ. 3.4
Τα φυσικά συστήματα προστασίας 

Γενικός στόχος :

Τα έργα ανάκτησης των θινών ως τεχνικό εργαλείο προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και κοινοποίηση των

ήπιων μεθόδων προστασίας των ακτών στους Ευρωπαίους εταίρους.

Mέτρο 3.4 Τα φυσικά συστήματα προστασίας
Το δυναμικό των θινών και των λειμώνων Ποσειδωνίας για την προστασία
των ακτών (μέθοδοι περικύκλωσης και ταύτισης των λειμώνων φανερογάμων,
μέθοδοι τεχνητής φύτευσης και επανάκτησης των λειμώνων φανερογάμων, μέθοδοι
ανάκτησης της βλάστησης ή ανασυγκρότηση των θινικών συστημάτων στο πλαίσιο
των υποδομών) 
Υπεύθυνος Μέτρου : κ. Philippe Carbonnel (Γενικό Συμβούλιο του Νομού Hérault)

Προσδιορισμός των κανονιστικών και οργανωτικών εργαλείων για
τον χαρακτηρισμό, τη ρύθμιση και τη διαχείριση της προστασίας
των ακτών από όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς 
Υπεύθυνος εταίρος: Περιφέρεια LIGURIE

Mέτρο 4.1. Κανονιστικό πλαίσιο συνδεμένο με την οργάνωση
Πρόταση ευρωπαϊκής προδιαγραφής για την χρησιμοποίηση των
υποθαλάσσιων αποθεμάτων και των επιχωματώσεων (προδιαγραφές για την
προστασία και την ανάκτηση των θινικών συστημάτων, προδιαγραφές για την
προστασία και την ανάκτηση των λειμώνων φανερογάμων, προδιαγραφές που
ρυθμίζουν τις δραστηριότητες εξόρυξης των υποθαλάσσιων αποθεμάτων)
Μελέτη για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Προστασία των Ακτών της Μεσογείου
(αξιολόγηση των κοινών συμφερόντων, δραστηριότητες παρακολούθησης των διαβρωτικών φαινομένων
και του φαινόμενου του κυματισμού, σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα, Κέντρο δεδομένων για τους φυσικούς
πόρους και τις διαθέσιμες τεχνικές, συμβολή στην ενημέρωση των κανονιστικών εργαλείων)
Υπεύθυνη Μέτρου: κ. Aλκμήνη Mηναδάκη (Περιφέρεια Κρήτης)

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4

Στόχος αρ. 4.1.1
Γενικός στόχος :
Πρόταση ενός πρωτοκόλλου / μιας διαδικασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για να ρυθμιστεί η χρήση των
υποθαλάσσιων αμμωδών αποθεμάτων που παρα-
σύρονται από την ηπειρωτική πλάκα στην άκρη των
επιχωματώσεων 

Στόχος αρ. 4.1.2
Γενικός στόχος :
Προσδιορισμός των στοιχείων που απαιτούνται για την
θέσπιση Παρατηρητηρίων, Εθνικών Αρχείων και Ευρω-
παϊκών Δικτύων, με σκοπό την παραγωγή δεδομένων
για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Ακτών στο επίπε-
δο της Ευρωπαϊκής Μεσογείου.
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πλαίσιο
BEACHMED-e
Η στρατηγική διαχείριση της προστασίας των
ακτών για την αειφόρο ανάπτυξη των παρά-
κτιων ζωνών της Μεσογείου
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