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    Β.  Κιζήλου,   αρχιτέκτων - πολεοδόμος 
    Π.  Κουτρέτση,   αρχιτέκτων - πολεοδόμος                     
 Θ.  Παπαγιάννης,αρχιτέκτων - πολεοδόμος                      
    Ε.  Τσακιροπούλου,  αρχιτέκτων 
 Κ.  Κλουτσινιώτη, γεωπόνος 
    Ν.  Φαράκλας, αρχαιολόγος 
    Σ.  Αλεξοπούλου, χημικός μηχανικός 
    Ν.  ∆ιακουλάκης, χημικός μηχανικός 
    Π.  Μουτζούρης, χημικός μηχανικός 
    Μ.  Γκούμας, μεταλλειολόγος 
    Π.  Αυγερόπουλος, γεωλόγος 
    Γ.  Γιαννάτος, υδρογεωλόγος 
   Π.  Παναγόπουλος,πολιτικός μηχανικός            

περιβάλλοντος 
   Κ.  Τριανταφύλλου, πολιτικός μηχανικός 
      περιβάλλοντος 
    ∆.  Αναγνωστόπουλος, συγκοινωνιολόγος 
    Ε.  ∆ακόπουλος, συγκοινωνιολόγος 
    Ι.  ∆οκουμετζίδης, συγκοινωνιολόγος 
    Α.  Λασκαράτος, ωκεανογράφος 
    Τ.  Παναγιωτόπουλος,  πολ. μηχανικός, 
       ειδικός σε δίκτυα υποδομής 
       
    ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ : GIS 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :  
 
H μελέτη, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο, της έκδοσης ∆/τος Ζ.Ο.Ε., 
έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος ENVIREG, για την 
προστασία παράκτιων περιοχών της Χώρας. Οι ειδικοί στόχοι του 
Προγράμματος αυτού είναι σε γενικές γραμμές :  
 
- H μείωση της ρύπανσης των παράκτιων περιοχών (ως παράκτιες 
περιοχές, θεωρούνται οι ζώνες των ακτών των οποίων το πλάτος 
δεν υπερβαίνει τα 10 χλμ) με στόχο την κοινωνικο-οικονομική τους 
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση και ανάπτυξη, 

- Η χωροταξική διευθέτηση των παρακτίων περιοχών και νησιών, για 
αποτροπή ζημιών από υπερβολική τουριστική συγκέντρωση και 
πίεση για ανάπτυξη, καθώς και η πρόταση μέτρων για τη διατήρηση 
της φυσικής ομορφιάς και των βιοτόπων της χώρας, και 

-    Η προώθηση της περιβαλλοντικής γεωργίας στην παράκτια ζώνη. 
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∆ύο είναι οι σημαντικές συνεισφορές της Μελέτης  : 
 
• Η πρώτη συνίσταται στο ότι διατυπώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο 
οργάνωσης του χώρου, με συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα χρήσεων 
γης ανά είδος περιοχής, ώστε να αναταχθεί το περιβάλλον και να 
διατηρηθεί ο χαρακτήρας του Κορινθιακού Κόλπου, ως ιδιαιτέρως 
ευαίσθητου οικοσυστήματος.  

• Η δεύτερη αναφέρεται στο ότι εξειδικεύεται, ανά τομέα, λεπτομερές 
και εκτεταμένο Πρόγραμμα ∆ράσης, το οποίο πρέπει να αναληφθεί 
- με προτεραιότητες, xρηματοδοτήσεις, πηγές, κλπ.- για την 
αναβάθμιση της ποιότητας του οικοσυστήματος. 

 
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη παρεμβαίνει σε όλες τις εκτός των ορίων 
των οικισμών και θεσμοθετημένων Γ.Π.Σ. ή Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου 
Περιοχές με δύο τρόπους :  
 
- ο πρώτος αφορά στο σύνολο μέτρων και έργων,  στην ευρύτερη 
περιοχή 

- και ο δεύτερος αφορά στην επιβολή χρήσεων γής και όρων δόμησης 
στην παράκτια ζώνη. 

 
Κατευθυντήριο στόχο για την εξειδίκευση των προτάσεων που 
σχετίζονται με τη χωροθέτηση χρήσεων πρώτης και δεύτερης κατοικίας 
και τουριστικών χρήσεων, αποτέλεσε η υπάρχουσα κατάσταση και τα 
προβλεπόμενα μελλοντικά πληθυσμιακά μεγέθη. Οι ιδιομορφίες δηλαδή 
και ιδιαιτερότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα τμήματα του νοτίου και 
του βορείου Κορινθιακού  Κόλπου  καθόρισαν και το είδος των 
προτάσεων. Ετσι, για τις «κορεσμένες» ακτές των Νομών Κορινθίας, 
Αχαϊας και Αιτωλοακαρνανίας, αντιμετωπίστηκαν με πολλή φειδώ νέες 
περιοχές για πολεοδόμηση με χρήση κατοικία ή τουρισμό-παραθερισμό, 
και με  μεγάλη προσοχή οι  περιοχές με εκτός σχεδίου δόμηση για τις 
ίδιες χρήσεις.. Θεωρήθηκε, ότι στις «κορεσμένες» αυτές περιοχές, η 
έμφαση θα έπρεπε να δοθεί στη ποιότητα και όχι στην ποσότητα, ενώ 
στις παράκτιες περιοχές των Νομών Φωκίδας και Βοιωτίας, χωρίς να 
παραγνωριστεί η ανάγκη του στοιχείου της ποιότητας, θεωρήθηκε ότι 
υπάρχει δυνατότητα να χωροθετηθούν και οικιστικές και τουριστικές-
παραθεριστικές χρήσεις. 
 
Μεγάλης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της μελέτης, 
θεωρήθηκε  ο προσδιορισμός Ζώνης Οικιστικού  Ελέγχου, η οποία,  
παρόλες τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι 
διάφορες  ενότητες του Κόλπου, καθορίζει ενιαία αντιμετώπιση. 
 
Οι μεγάλες ομάδες χρήσεων που καθορίστηκαν από τη μελέτη (κάθε 
μία από τις ομάδες αυτές εμπεριέχει πολλές υποκατηγορίες), είναι οι 
εξής : 
 
• Ομάδα 1 : Ζώνες ιδιαίτερα υψηλής προστασίας 
• Ομάδα 2 :  Ζώνες υψηλής προστασίας 
• Ομάδα 3 :  Ζώνες μερικής προστασίας 
• Ομάδα 4 :  Ζώνες σχετικής προστασίας 
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Στις μεγάλες αυτές κατηγορίες, εντάσσονται με ειδικούς όρους και 
περιορισμούς κατά περίπτωση, η γεωργική γη, οι ζώνες για 
καλλιέργειες οστράκων και ιχθύων, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, οι 
ζώνες προστασίας ειδικής βλάστησης, τα αισθητικά τοπία, οι μικτές 
γεωργικές και δασικές χρήσεις, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, 
η οικιστική και τουριστική δραστηριότητα, κλπ. 
 
Όσον αφορά στην πολιτική οργάνωσης του Προγράμματος ∆ράσης 
για την προστασία του περιβάλλοντος του Κορινθιακού Κόλπου, χωρίς 
παράλληλα να παραγνωρίζεται  το γεγονός ότι ο πληθυσμός της 
ευρύτερης περιοχής αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα 
ανάπτυξης, θεωρήθηκε ως βασική παράμετρος, η ενιαία θεώρηση 
υπό χωροταξικό και περιβαλλοντικό πρίσμα. Η οργάνωση δηλαδή του 
Προγράμματος ∆ράσης, στηρίχτηκε στην ανάγκη για πολυεπίπεδη και 
πολύπλευρη στήριξη των εν λειτουργία φορέων, έτσι ώστε να 
μπορέσουν αυτοί να αναλάβουν και να παίξουν επιτυχώς τον  ρόλο 
τους. Η πρόταση οργάνωσης των Φορέων του Προγράμματος, 
θεώρησε ως δεδομένα τα όρια των Νομών και των Γεωγραφικών 
Περιφερειών. 
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