
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του συμβολαίου αριθ. 773782.

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος:
01/05/2018 - 30/04/2022

Εργαστήρια Πολλαπλών 
Φορέων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ MAL  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Φλαμανδικό Ινστιτούτο έρευνας 
και τεχνολογίας (VITO)
Μονάδα Περιβαλλοντικής 
Προσομοίωσης (RMA)

Επιστημονικός συντονισμός:
Dr. Jean-Luc de Kok 

Jeanluc.dekok@vito.be

Tel: +32 14 67 39 

Γενικός συντονισμός του έργου:
Dr. Bastiaan Notebaert

bn@vlakwa.be

Tel: +32 56 24 12 61 

Συντονιστές Ελληνικής Περιοχής 
Μελέτης :  

ΕΛΚΕΘΕ
Δρ. Αριστομένης Καραγεώργης
ak@hcmr.gr 

Δρ. Ηλίας Δημητρίου
elias@hcmr.gr

Δρ Ερασμία Καστανίδη 
e.kastanidi@hcmr.gr

 Δημόσιοι φορείς Αγρότες Ναυτιλιακή 
βιομηχανία

Τομέας Γαλάζιας 
Ανάπτυξης

Υπεράκτια 
βιομηχανία 
ενέργειας 

SU/NEO  

Γιώργος Μανέας
giorgos.maneas@natgeo.su.se

Πώς μπορούν να συνδυαστούν η τοπική 
εμπειρία και γνώση, με την επιστημονική 
εξειδίκευση, έτσι ώστε η πρωτογενής παραγωγή 
και ο τουρισμός να οδηγήσουν στη βιώσιμη 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
ανάπτυξη στη Νοτιοδυτική Μεσσηνία?

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ιστοσελίδα του COASTAL:

https://h2020-coastal.eu

Πλατφόρμα ανταλλαγής 
γνώσεων COASTAL:

https://coastal-xchange.eu

Εγγραφείτε στο newsletter μας και 
ακολουθήστε μας στα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης!

      @h2020_coastal

@coastal_eu 

Πλατφόρμα συνεργασίας για την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του 
συστήματος Στεριά-Θάλασσα

Φωτογραφία: Γιώργος Μανέας



Μεσω της συμμετοχής πολλών φορέων, στόχος του COASTAL είναι να 
διαμορφωθούν και να αξιολογηθούν διαφορετικές προτεινόμενες λύσεις για την 
επίτευξη ορθής διαχείρισης καθώς και να προκύψουν συστάσεις/προτάσεις 
σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας των παράκτιων και αγροτικών 
δραστηριοτήτων, με όραμα και τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας συνεργασίας, το πρόγραμμα 
θα βασίστεί στην αλληλεπίδραση και 
συμπληρωματικότητα έξι Εργαστηρίων 
Πολλαπλών Φορέων από διαφορετικές 
παράκτιες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 

Βέλγιο, Βελγική παράκτια ζώνη
Βόρεια Θάλασσα
Ελλάδα, Νοτιοδυτική Μεσσηνία 
Αν. Μεσόγειος
Σουηδία, λεκάνη Norrström
Βαλτική Θάλασσα
Γαλλία, λεκάνη ποταμού Charente
Ατλαντικός
Ρουμανία, εκβολές Δουνάβη
Μαύρη Θάλασσα
Ισπανία, λιμνοθάλασσα Mar Menor
Δυτ. Μεσόγειος
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Συμμετοχή τοπικών φορέων, εμπειρογνωμόνων 
και ερευνητών σε θεματικά εργαστήρια. 

Συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων 
για την αναλύση της υφιστάμενης κατάστασης 
και των προβλημάτων.

Ανάλυση βασικών κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών δεικτών.

 Δημιουργία προτάσεων με εφικτές λύσεις για 
την επιχειριματικότητα στο πλαίσιο μια 
αειφορικής πολιτικής. 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
•

•

•

•
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Coastal 
Platform

MAL ΕΛΛΑΔΑ

ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ
• 

• 

Οι αγροτικές δραστηριότητες (κυρίως οι ελαιοκαλλιέργειες), η αλιεία και ο 
παράκτιος τουρισμός είναι πολύ σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες 
στη Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Ο τουρισμός αναπτύσσεται διαρκώς και ενώ 
προσφέρει ευκαιρίες για ποιοτικά μέσα διαβίωσης, παράλληλα αυξάνει τις 
πιέσεις στο περιβάλλον. Οι παράκτιες περιοχές επηρεάζονται από τα 
αγροχημικά προϊόντα, τη διάβρωση του εδάφους, τους χώρους 
υγειονομικής ταφής απορριμάτων και τα λύματα. Στη περιοχή μελέτης 
συνυπάρχουν σημαντικά πολιτιστικά μνημεία, αλλά και μεσογειακοί 
οικότοποι που περιλαμβάνονται στο δίκτυο των προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την επίτευξη 
ενός βιώσιμου μοντέλου τουρισμού και γεωργίας θα λάβει υπόψη την 
αντοχή του οικοσυστήματος στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, 
αξιοποιώντας την γνώση και εμπειρία των τοπικών φορέων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

https://h2020-coastal.eu/south-west-messinia

Φωτογραφία: Διονύσης Παπαδάτος 

Εννοιολογική 
Ανάλυση 

Επικύρωση

Μοντέλα και 
δεδομένα 

Προσομοίωση 
συστημάτων 

Οδικός χάρτης  για 
επιχειρήσεις 

Μεταβατικά σενάρια

Ανατροφοδότηση 
τελικών χρηστών

Επιχειρηματικοί 
δείκτες και δείκτες 

πολιτικής 

Ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης με βάση την αποτελεσματική 
χρήση των φυσικών πόρων και μετάβαση σε μοντέλα βιώσιμου 
τουρισμού και πρωτογενούς παραγωγής που θα επιτρέψουν την 
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Συντονισμός των ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη των 
παράκτιων και αγροτικών περιοχών μέσω μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης του συστήματος ξηράς - θάλασσας.


