
ΓΕΩΠΥΛΗ  GAIR
Το κύριο προϊόν του PORTODIMARE είναι η Γεωπύλη 
Αδριατικής-Ιονίου (GAIR), μια ανοικτή και διαλειτουργική 
πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στις 
υπάρχουσες πληροφορίες, στην επεξεργασία δεδομένων, 
και στη χρήση των εργαλείων για ΘΧΣ/ΟΔΠΖ μέσω 
ενσωματωμένων ενοτήτων (modules). Η GAIR επομένως 
αποτελεί μια καινοτόμο και λειτουργική πλατφόρμα που 
συμβάλλει στην αυξανόμενη ζήτηση, τόσο για σχετική 
γνώση, όσο και για κατάλληλα Συστήματα Υποστήριξης 
Αποφάσεων (ΣΥΑ).
Η Γεωπύλη GAIR μπορεί να υποστηρίξει την αειφόρο 
διαχείριση και το στρατηγικό σχεδιασμό των παράκτιων 
ζωνών και του θαλάσσιου χώρου στην Αδριατική και το 
Ιόνιο μέσω των εφαρμογών και της μεγάλης έκτασης 
γνώσεων που παρέχονται, επιτρέποντας έτσι την 
κατάλληλη ανταπόκριση προκειμένου να επιτευχθεί η 
ελαχιστοποίηση των πιέσεων στο παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον. 
Η GAIR μπορεί επιπλέον να ενισχύσει τη διακρατική 
συνεργασία μέσω της υλοποίησης σχεδίων ΟΔΠΖ και ΘΧΣ 
κάτω από την εφαρμογή προσέγγισης βασισμένης στο 
οικοσύστημα, αλλά και μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων 
των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να επιτυγχάνεται 
καλύτερος συντονισμός των στρατηγικών διαχείρισης και 
των σχεδίων δράσης σε μακροπεριφερειακή κλίμακα, 
κάτι που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική  
αντιμετώπιση των πιέσεων που απορρέουν από τις 
αρνητικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 
στα θαλάσσια οικοσυστήματα της ΠΑΙ, αναδεικνύοντας 
τις πλέον  κατάλληλες χρήσεις  αλλά και ενισχύοντας 
συγχρόνως τις συνέργειες μεταξύ παράκτιων και 
θαλάσσιων χρήσεων, όπου αυτό είναι δυνατό.

PORTODIMARE 
Στόχος του  PORTODIMARE είναι να συμβάλει στην 
ενίσχυση της  διακρατικής συνεργασίας στην Περιοχή 
Αδριατικής-Ιονίου (ΠΑΙ) προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κοινές προκλήσεις σχετικά με την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) 
και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ),  και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο να υποστηρίξει την εφαρμογή 
του Σχεδίου Δράσης της Μακροπεριφερειακής 
Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου, αναπτύσσοντας 
ενέργειες που τέμνουν εγκάρσια τους τέσσερεις 
Πυλώνες της εν λόγω Στρατηγικής.

(Γεωπύλη εργαλείων και δεδομένων για 
τη βιώσιμη διαχείριση χρήσεων στο 
παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Interreg
ADRION PORTODIMARE 

https://www.portodimare.eu/

Προϋπολογισμός έργου: 1 581 219,65 EUR
ΕΤΠΑ (ERDF): 1 382 189,65 EUR
MΠΒ (IPA II): 199 030,00 EUR
Διάρκεια έργου:
Φεβρουάριος 2018 - Ιανουάριος 2021 (36 μήνες)

https://portodimare.adrioninterreg.eu/ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Οι συνεργάτες του  PORTODIMARE δοκίμασαν τη χρήση της Γεωπύλης GAIR και των ενοτήτων που έχουν ενσωματωθεί 
σε αυτή,  προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ΣΥΑ, σε επτά περιοχές επίδειξης, εστιάζοντας σε διαφορετικές πτυχές του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης του παράκτιου και / ή θαλάσσιου χώρου. Οι τέσσερεις από αυτές τις δοκιμαστικές 
εφαρμογές παρήγαγαν Σχέδια Δράσης (ΣΔ) που εκπονήθηκαν αντίστοιχα στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη 
Σλοβενία, και περιλαμβάνουν προτάσεις για  την ανάγκη ανάπτυξης καλών πρακτικών, οι οποίες προέκυψαν μέσα από 
την εμπειρία χρήσης των ΣΥΑ της  GAIR, και οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προετοιμασία της θαλάσσιας ή 
παράκτιας χωροθέτησης στις προαναφερόμενες χώρες, αλλά και στην ΠΑΙ. Τα ΣΔ περιλαμβάνουν ρεαλιστικές ενέργειες, 
προτάσεις και στοιχεία εφαρμογής που, εφόσον υλοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
προγραμματισμένων στρατηγικών θαλάσσιας χωροθέτησης.

το PORTODIMARE περιλαμβάνει 11 εταίρους και 2 συνεργάτες που προέρχονται από 6 χώρες της Αδριατικής και του 
Ιονίου (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία). Ο επικεφαλής εταίρος είναι η Γενική 
Διεύθυνση Προστασίας Εδαφών και Περιβάλλοντος από την Περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια της  Ιταλίας.

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δοκιμή 3:  
Χωρικές συγκρούσεις 
μεταξύ ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων καθώς και 
με περιοχές προτεραιότητας 

για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στη 

Δυτική Ελλάδα 
(GR) 

Δοκιμή 4:
Χαρτογράφηση της 

παράκτιας διάβρωσης στο 
Abruzzo 

(IT)

Δοκιμή 5:
Χωρικές συγκρούσεις 
μεταξύ υφιστάμενων 
χρήσεων κατά μήκος 

παράκτιας λωρίδας με 
βάση το ισχύον νομικό 

καθεστώς 
(SL, BA)

Δοκιμή 6:
Ανταπόκριση στον 

περιορισμό εξάπλωσης 
πετρελαιοκηλίδων 

(IT)

Δοκιμή 1: 
Απειλές για την 

παράκτια και θαλάσσια 
βιοποικιλότητα στη 
θαλάσσια περιοχή 
NATURA 2000 HR 

3000003Vrsar Islands 
(HR)

Δοκιμή 2:
Αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας θαλάσσιων 
χρήσεων στην Emilia 

Romagna 
(IT)

4 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
που αφορούν στο

σχεδιασμό /διαχείριση σύμφωνα
με τις αρχές ΟΔΠΖ/ΘΧΣ

Associated Partners


