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A Public-Private Partnership for enhancing Land-Sea Synergies in SW Messinia 

In Messinia participants in the Multi-Actor Workshops of COASTAL, proposed that the land sea synergies could be 
enhanced through the development of a Public - Private Partnership that could focus on the promotion of 
sustainable agricultural practices and sustainable tourism activities, whilst at the same time protecting and 
restoring Gialova Lagoon. The proposed partnership requires a change of practices and a transition to a more 
sustainable and inclusive society, which have all been described in a roadmap that was co-developed with the 
stakeholders. Through Systems Dynamic model developed for the region we were able to evaluate the impacts of 
the different actions identified in the roadmap which if implemented will: a) Improve protected area management 
capacity by coordinating responsibilities for management and protection b) Increase farmers income from higher 
valued olive - oil, receiving payments for Ecosystem Services and Landscape management, diversification of 
activities and sharing of costs c) develop diverse tourism activities whilst minimising land use change d) Improve 
the water quality in the lagoon, which is important for supporting a viable fishing sector. The success of the 
implementation depends upon clear definitions of goals, aspirations and responsibilities of all actors within the 
partnership and a consistent place-based policy framework that will allow local partnerships participate in a multi-
level governance structure.   

Μια Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα για την ενίσχυση των συνεργιών ξηράς - θάλασσας στη Μεσσηνία 

Στη Μεσσηνία, οι συμμετέχοντες στα Πολυ-Παραγοντικά Εργαστήρια (MALs) του COASTAL, πρότειναν την 
ενίσχυση των συνεργειών ξηράς θάλασσας μέσω της ανάπτυξης μιας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 
Ο βασικός στόχος της σύμπραξης θα είναι η προστασία και αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας Γιάλοβας και 
ταυτόχρονα η προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και δραστηριοτήτων αειφόρου τουρισμού. Η 
προτεινόμενη σύμπραξη απαιτεί αλλαγή πρακτικών μεταξύ των εταίρων και τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Οι αλλαγές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της μετάβασης έχουν 
περιγραφεί σε έναν οδικό χάρτη που αναπτύχθηκε από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Μέσω του 
μοντέλου Δυναμικών Συστημάτων που αναπτύχθηκε από την ομάδα του COASTAL για την περιοχή μπορέσαμε να 
αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις των διαφόρων δράσεων που προσδιορίζονται στον οδικό χάρτη, οι οποίες εάν 
εφαρμοστούν θα: α) Βελτιώσουν την ικανότητα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών συντονίζοντας τις 
αρμοδιότητες διαχείρισης και προστασίας  β) βελτιώσουν τα εισοδήματα των αγροτών λόγω της υψηλότερης 
αξίας των παραγώμενων προιόντων (ελαιόλαδο), της λήψης αντισταθμιστικών πληρωμών για υπηρεσίες 
οικοσυστήματος και διαχείριση τοπίου, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και τον επιμερισμό του κόστους 
μετάβασης και διαχείρισης. γ) Θα ενισχυσθεί η ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη 
ελαχιστοποίηση της αλλαγής χρήσεων γης  δ) Θα βελτιωθεί η ποιότητα του νερού στη λιμνοθάλασσα, η οποία 
είναι σημαντική για την υποστήριξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η επιτυχία της υλοποίησης εξαρτάται από 
σαφείς ορισμούς στόχων, φιλοδοξιών και ευθυνών όλων των εταίρων που θα συμμετέχουν στη σύμπραξη, και 
από τη συνοχή των πολιτικών που θα επιτρέψουν την. 


