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Διαδικασία Πολυκριτηριακής Ανάλυσης για τον Καθορισμό του Χερσαίου Ορίου 
της Παράκτιας Περιοχής 

 

Στα πλαίσια του Δεύτερου Παραδοτέου της Σύμβασης της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου 

Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την 

Περίοδο 2018-2028, ο Ανάδοχος καλείται να καθορίσει το Χερσαίο Όριο της Παράκτιας 

Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Το χερσαίο όριο της Περιοχής Μελέτης, σε συνδυασμό με το θαλάσσιο όριο, το οποίο είναι 

το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας (12 ναυτικά μίλια), θα αποτελέσουν τη 

γεωγραφική κάλυψη της πιο πάνω Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης. Με βάση τους Όρους 

Εντολής της Σύμβασης η διοικητική περιοχή των Βρετανικών Βάσεων δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην Περιοχή Μελέτης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου κάθε Κράτος Μέλος έχει τη δυνατότητα να 

καθορίσει το χερσαίο όριο της παράκτιας ζώνης: (i) Υιοθετώντας το όριο των αναλόγων 

παράκτιων μονάδων, ή (ii) με προσέγγιση που στηρίζεται στο οικοσύστημα καθώς και 

οικονομικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια (δηλαδή με πολυκριτηριακή ανάλυση).  

Η Κύπρος υιοθετεί την μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης για τον καθορισμό του 

χερσαίου ορίου.  Η  εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης η οποία χρησιμοποιήθηκε 

για τον ορισμό του χερσαίου τμήματος της παράκτιας περιοχής. χωρίζεται σε επτά στάδια 

τα οποία περιγράφονται πιο κάτω. 

Στάδιο 1: Επιλογή Κριτηρίων τα οποία επηρεάζουν τον καθορισμό της παράκτιας 

περιοχής 

Η Ομάδα Μελέτης έχει επιλέξει μια προκαταρκτική λίστα κριτηρίων λαμβάνοντας υπόψη τα 

Έγγραφα Διαγωνισμού, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για 

το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», το «Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου», καθώς και άλλες Σχετικές Μελέτες και θεσμικά 

πλαίσια (Εθνικά και Ευρωπαϊκά). Τα κριτήρια αυτά, τα οποία χωρίστηκαν σε θεματικές 

κατηγορίες, είχαν επιλεχθεί σαν τα κύρια κριτήρια τα οποία δύναται να επηρεάζουν τον 

καθορισμό του Χερσαίο Ορίου της Παράκτιας Περιοχής.  

Ορισμένα κριτήρια σχετίζονται με τα κύρια χαρακτηριστικά της παράκτιας περιοχής                                       

(π.χ. τύποι οικοτύπων & χλωρίδα παράκτιας περιοχής), ενώ άλλα σχετίζονται με την ανάγκη 

συμπερίληψης συγκεκριμένων περιοχών στο χερσαίο όριο της παράκτιας περιοχής, ώστε να 

τύχουν ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Τα επιλεγείσα κριτήρια και οι κατηγορίες κριτηρίων περιγράφονται στο Στάδιο 5 και στους 

Πίνακες Α1 και Α2 που βρίσκονται στο Παράρτημα Α του σημειώματος. 

Στάδιο 2: Συλλογή Γεωχωρικών και Άλλων Δεδομένων 

Με βάση την προκαταρκτική λίστα κριτηρίων έγινε συλλογή γεωχωρικών δεδομένων από τα 

διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα, την Ηλεκτρονική Πύλη Κτηματολογίου και άλλες σχετικές 

Μελέτες/Έρευνες. Ψηφιακά δεδομένα για σκοπό εισαγωγής στο εργαλείο ψηφιακής 

ανάλυσης δημιουργήθηκαν επίσης από την Ομάδα Μελέτης, όταν υπήρξε η σχετική ανάγκη 

(όπως π.χ τα σημεία από τα οποία υπάρχει άμεση επαφή με την ακτή, καταγραφή κύριων 

χρήσεων γης).  
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Σημειώνεται ότι η Ομάδα Μελέτης πραγματοποίησε επί-τόπου επισκέψεις σε όλη την 

παράκτια περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας το Φεβρουάριο του 2017 για:  

 την καταγραφή των προβλημάτων, των απειλών και των προοπτικών του 

παράκτιου χώρου, 

 την επαληθεύσει των στοιχείων των γεωχωρικών δεδομένων και που συλλέχθηκαν, 

 τον εντοπισμό των παράκτιων οικοτόπων και τις περιοχές εξαπλώσεων παράκτιων 

ειδών, 

 την καταγραφή των κύριων χρήσεων γης κ.α.  

Στάδιο 3: Συνάντηση με Ομάδα Εργασίας - Καθορισμός Βαρυτήτων Κριτηρίων 

Η προκαταρκτική λίστα των κριτηρίων παρουσιάστηκε από την Ομάδα Μελέτης στην 

Ομάδα Εργασίας ΘΧΣ/ΟΔΠΠ και εκπροσώπους Κυβερνητικών Τμημάτων που έχουν 

αρμοδιότητες ή και προάγουν την ανάπτυξη στην παράκτια περιοχή, σε συνεδρία που 

πραγματοποιήθηκε στις 15/12/2016.  

Στην συνεδρία δόθηκαν ερωτηματολόγια στους συμμετέχοντες με σκοπό τον καθορισμό 

βαρύτητας για κάθε κατηγορία κριτηρίων με βάση τις αρχές της Αναλυτικής Ιεραρχικής 

Διαδικασίας (Analytical Hierarchy Process – AHP). Επίσης, με τη χρήση Έντυπου 

Ταξινόμησης Κριτηρίων αξιολογήθηκε ο βαθμός σημαντικότητας του κάθε κριτηρίου ανά 

κατηγορία. Με βάση τις  απαντήσεις που δόθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα καθορίστηκε ο 

βαθμός σημαντικότητας κατηγοριών κριτηρίων, καθώς και έγινε βαθμονόμηση των 

κριτηρίων. 

Στάδιο 4: Δημιουργία Εργαλείου Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

Η Ομάδα Μελέτης ανέπτυξε εργαλείο Πολυκριτηριακής Ανάλυσης χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο PROMETHEE II σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ), με 

σκοπό την αξιολόγηση των διαφόρων υποπεριοχών και την ένταξη τους στην Παράκτια 

Περιοχή .  

Η Μέθοδος PROMETHEE (Brans & Vincke, 1985)1 χρησιμοποιείται από τότε που εισάχθηκε, 

μέχρι σήμερα για την κατάταξη εναλλακτικών επιλογών για σκοπούς λήψης αποφάσεων. 

Στη συγκεκριμένη  περίπτωση έχει γίνει προσαρμογή της μεθόδου ώστε να γίνει κατάταξη 

των μικρών υπο-περιοχών (χωρικών μονάδων) κατά πόσον αποτελούν μέρος της Χερσαίας 

Παράκτιας Περιοχής. Η περιοχή που εξετάστηκε για τον καθορισμό του Χερσαίου Ορίου 

Παράκτιας Περιοχής, περιλάμβανε τις περιοχές που απείχαν από την ακτογραμμή περίπου 

15χλμ και χωρίστηκε σε περίπου 16.000 τέτοιες χωρικές μονάδες (υπο-περιοχές) με βάση 

τον συνδυασμό των κριτηρίων. 

Κάθε υπό-περιοχή που προέκυψε από τον συνδυασμό κριτηρίων απέκτησε βαθμολογία, για 

κάθε ένα από αυτά. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές της μεθόδου PROMETHEE γίνεται σύγκριση όλων των 

περιοχών μεταξύ τους με βάση τη βαθμολογία κριτηρίων και υπολογίζεται ο δείκτης Φ για 

κάθε υπό-περιοχή. Ο δείκτης Φ αποτελείται από το άθροισμα των δεικτών Φ+ και Φ-  και 

δείχνει κατά πόσο  μια υπό-περιοχή πρέπει να ανήκει εντός του ορίου της Παράκτιας 

Περιοχής. Ο δείκτης Φ+ δείχνει πόσο υπερέχει μια υπο-περιοχή έναντι των υπολοίπων σε 

                                                           
1
 A Preference Ranking Organisation Method: (The PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making) 

Author(s): J. P. Brans and Ph. Vincke, Source: Management Science, Vol. 31, No. 6 (Jun., 1985), pp. 647-656. 
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σχέση με την ένταξη τους ή όχι στην Παράκτια Περιοχή και ο δείκτης Φ- δείχνει πόσο οι 

υπόλοιπες περιοχές επικρατούν μιας υπο-περιοχής. Οι υπο-περιοχές που υπολογίστηκε ότι 

το Φ+ > Φ-, θεωρήθηκε ότι ανήκουν στην Παράκτια Περιοχή, ενώ για αυτές που 

υπολογίστηκε ότι Φ+ < Φ- εξαιρέθηκαν από την Παράκτια Περιοχή. Αν για μια υπο-περιοχή 

Φ+ ≈ Φ- (ή αλλιώς Φ+ - Φ- ≈ 0), τότε αυτή η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως όριο μεταξύ 

αυτών των υπο-περιοχών που σίγουρα ανήκουν στην Παράκτια Περιοχή (Φ+ > Φ-) και αυτών 

που σίγουρα δεν ανήκουν (Φ+ < Φ-). Η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η 

περιοχή αλληλεπίδρασης μεταξύ της παράκτιας περιοχής και της μη-παράκτιας περιοχής. 

Με βάση τον δείκτη Φ γίνεται κατάταξη όλων των υπο-περιοχών στο κατά πόσο μπορούν 

να αποτελέσουν μέρος της Παράκτια Περιοχής. 

Συνοπτικά, το εργαλείο μπορεί να υποδείξει: 

1. τις υπο-περιοχές που σίγουρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν εντός της παράκτιας 

περιοχής (που φαίνονται με πράσινο χρώμα στο Σχέδιο 1). 

2. τις υπο-περιοχές που σίγουρα δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν εντός της 

παράκτιας περιοχής (που φαίνονται με κόκκινο χρώμα στο Σχέδιο 1). 

3. τις υπο-περιοχές που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αυτές που βρίσκονται 

ανάμεσα των υπο-περιοχών που σίγουρα ανήκουν στην Παράκτια Περιοχή και 

αυτών που σίγουρα δεν ανήκουν (που φαίνονται με κίτρινο χρώμα στο Σχέδιο 1). 

Οι περιοχές που δεν παρουσιάζονται με χρώμα στο Σχέδιο 1, βρίσκονται εκτός περιοχής 

μελέτης της Σύμβασης (εκτός ορίου Κυπριακής Δημοκρατίας) ή δεν εξετάστηκαν από το 

εργαλείο πολυκριτηριακής ανάλυσης λόγω του ότι απείχαν από την ακτογραμμή απόσταση 

μεγαλύτερη των 15 Km. 

 

Σχέδιο 1: Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πολυκριτηριακής Ανάλυσης – Διαχωρισμός σε τρεις (3) 

περιοχές (ζώνες) 
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Στάδιο 5: Ανάλυση Ευαισθησίας και Οριστικοποίηση Κριτηρίων 

Τα κριτήρια και οι βαρύτητες κριτηρίων εισάχθηκαν στο εργαλείο Πολυκριτηριακής 

Ανάλυσης. 

Με σκοπό την εξέταση της απόκρισης του εργαλείου σε εναλλακτικές ή και οριακές 

μεταβολές ορισμένων παραμέτρων ακολουθήθηκε ανάλυση ευαισθησίας. Η Ανάλυση 

Ευαισθησίας έλαβε υπόψη μεταβολές ή αλλαγές στον αριθμό και στις βαρύτητες των 

κριτηρίων και στη βαθμολογία τους, με στόχο: 

1. το βαθμό ευαισθησίας του εργαλείου σε εναλλακτικές ή και οριακές μεταβολές 

ορισμένων παραμέτρων, 

2. την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του εργαλείου, 

3. την επαλήθευση του αποτελέσματος με βάση τις επιτόπιες επισκέψεις της Ομάδας 

Μελέτης, 

4. την οριστικοποίηση των κριτηρίων. 

Στα πλαίσια της ανάλυσης ευαισθησίας έγινε οριστικοποίηση των κριτηρίων και των 

βαρυτήτων τους, έχοντας σαν βάση τα κριτήρια και τις βαρύτητες που είχαν συλλεχθεί κατά 

το Στάδιο 2. Η Ομάδα Μελέτης έχει καταλήξει σε 5 κατηγορίες κριτηρίων και 27 κριτήρια. 

Οι πέντε (5) κατηγορίες Κριτηρίων είναι: 

1. Φυσικό περιβάλλον (βιοποικιλότητα, υψόμετρο, προστατευόμενες περιοχές, 

περιβαλλοντικές απειλές κ.α.). 

2. Τοπίο (παράκτια τοπία, περιοχές με οπτική επαφή με τη θάλασσα, κ.α.).  

3. Πολιτιστικό περιβάλλον (Αρχαία Μνημεία και Πολιτιστικά και Θρησκευτικά 

Μνημεία, κ.α.). 

4. Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον (οικονομικές δραστηριότητες, πολεοδομικές 

ζώνες, κ.α.).  

5. Απόσταση από την ακτογραμμή (απόσταση 5 χιλιομέτρων, διαβαθμισμένη ανά ένα 

χιλιόμετρο).  

Ο τελικός πίνακας κριτηρίων και οι βαρύτητες των Ομάδων Κριτηρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν στο εργαλείο παρουσιάζονται στους Πίνακες Α1 και Α2 αντίστοιχα 

στους Πίνακες Κριτηρίων που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

Στάδιο 6: Λειτουργία Εργαλείου Πολυκριτηριακής Ανάλυσης  

Με την οριστικοποίηση των κριτηρίων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο πολυκριτηριακής 

ανάλυσης  για να καθορίσει το Όριο της Χερσαίας Παράκτιας Περιοχής. Συγκεκριμένα  

έχουν ληφθεί υπόψη 5 κατηγορίες κριτηρίων και 27 κριτήρια τα οποία θεωρηθήκαν 

σημαντικά για τον καθορισμό της παράκτιας περιοχής. 

Όπως περιγράφεται και στο Στάδιο 4, το εργαλείο έκανε κατάταξη όλων των υπο-περιοχών 

δημιουργώντας  των δείκτη Φ, ο οποίος καθορίζει την δυνατότητα της κάθε υπο-περιοχής 

να ενταχθεί στη  παράκτια περιοχή.   

Ενδεικτικά, στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται η βαθμολογία κάποιων υπο-περιοχών σαν 

παράδειγμα. Ο πίνακας παρουσιάζει τέσσερις υπο-περιοχές  και το βαθμό που παίρνει 

κάθε υπο-περιοχή για κάθε ομάδα κριτηρίων. Για κάθε υπο-περιοχή παρουσιάζονται επίσης 

οι δείκτες Φ+
, Φ- και συνολικό Φ. 
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Η πρώτη υπο-περιοχή έχει σχετικά υψηλή βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια (για την 

απόσταση από την ακτή ισχύει ότι όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο το καλύτερο), γι’ αυτό 

έχει υψηλό Φ+ και μικρό Φ-, υψηλό συνολικό Φ και κατατάχθηκε πρώτη. Ερμηνεύοντας, τις 

βαθμολογίες της υπο-περιοχής 4 (βλ. Πίνακα 1), προκύπτει ότι  βρίσκεται σε μεγάλη 

απόσταση από την ακτογραμμή, και παρουσιάζει μόνο κάποια στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος, οπότε κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις. 

Α/Α 
Κοινωνικό-
οικονομικό 
Περιβάλλον 

Τοπίο 
Φυσικό 

Περιβάλλον 

Απόσταση 
από την 

Ακτή 

Πολιτιστικό 
Περιβάλλον 

Φ
+
 Φ

-
 Φ Κατάταξη 

1 0.0509 0.3313 0.0275 0.0667 0.1816 0.1287 0.0007 0.1279 1 

2 0.0000 0.1996 0.0226 0.0667 0.0000 0.0696 0.0054 0.0641 3336 

3 0.0047 0.0000 0.0246 0.4000 0.0697 0.0307 0.0308 -0.0001 11036 

4 0.0000 0.0000 0.0054 1.0000 0.0000 0.0000 0.0650 -0.0650 15753 

Πίνακας 1: Πίνακας δεικτών – Παράδειγμα Ανάλυσης Περιοχών 

Στο Παράρτημα Β του παρόντος σημειώματος παρουσιάζεται  παράδειγμα της εφαρμογής 

του Εργαλείου Πολυκριτηριακής Ανάλυσης που έγινε για την περιοχή του Ακάμα. . 

Το αποτέλεσμα της πολυκριτηριακής ανάλυσης που καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο που 

ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιάζεται στο πιο κάτω Σχέδιο 2 και στο 

δημοσιευμένο Χάρτη 1. 

 

Σχέδιο 2: Αποτέλεσμα Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

Οι Χάρτες παρουσιάζουν την παράκτια περιοχή που αποτελείται από τις υπο-περιοχές οι 

οποίες εντάσσονται σαν παράκτιες όπως αυτές καθορίστηκαν από την εφαρμογή του 

Εργαλείου της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης.  
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Οι υπό-περιοχές αυτές παρουσιάζονται με διαβάθμιση χρώματος ανάλογη της κατάταξής 

τους. Από την εφαρμογή προκύπτουν πέντε κατηγορίες υπο-περιοχών. Οι ζώνες που 

παρουσιάζονται με πράσινο χρώμα είναι οι περιοχές οι οποίες εντάσσονται ως παράκτιες 

(Φ+ > Φ-) και η ζώνη με κίτρινο χρώμα (Φ+ ≈ Φ-) συμπεριλαμβάνει υπο-περιοχές που 

βρίσκονται ανάμεσα των ορίων των υπο-περιοχών που ανήκουν στην Παράκτια Περιοχή και 

αυτών που σίγουρα δεν ανήκουν. Η συγκεκριμένη ζώνη μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η 

περιοχή αλληλεπίδρασης μεταξύ της παράκτιας περιοχής και της μη-παράκτιας περιοχής. 

Οι περιοχές που σίγουρα δεν εντάσσονται στην παράκτια περιοχή (Φ+ < Φ- ) δεν 

παρουσιάζονται στους Χάρτες. 

Στάδιο 7: Χάραξη Πρότασης Χερσαίου Ορίου Παράκτιας Περιοχής 

Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της πολυκριτηριακής ανάλυσης σαν υπόβαθρο, η Ομάδα 

Μελέτης προχώρησε με την χάραξη του Χερσαίου Ορίου της Παράκτιας Περιοχής 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιο κάτω βασικές αρχές: 

1. Κατά το δυνατό ακολουθήθηκε Φυσικό, Τεχνητό ή Θεσμικό Όριο (Λεκάνη 

Απορροής, Δρόμος, Όρια Κοινοτήτων, Πολεοδομικές Ζώνες, κλπ).  

 

2. Συμπεριλήφθηκαν Ζώνες Ανάπτυξης πλησίον της παράκτιας ζώνης όπως αυτή 

προέκυψε από την πολυκριτηριακή ανάλυση ακόμη και αν η ανάλυση υπέδειξε ότι 

αυτές ήταν εκτός της Παράκτιας Περιοχής. 

 

3. Υιοθετήθηκε οικοσυστημική προσέγγιση. Συμπεριλήφθηκαν τα πιο κάτω εφόσον 

ήταν πλησίον της Παράκτιας Περιοχής όπως αυτή προέκυψε από την 

πολυκριτηριακή ανάλυση, ακόμη και αν η ανάλυση υπέδειξε ότι οι περιοχές αυτές 

ήταν εκτός της Παράκτιας Περιοχής: 

a. Περιοχές εξάπλωσης σπάνιων ειδών χλωρίδας (Σουσκιού, Κολόσσι, κ.α.) . 

b. Δάση και Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 

c. Υδατοφράκτες (π.χ. Ασπρόκρεμος, Ακουρσός, Γερμασόγειας).  

Με βάση τις πιο πάνω αρχές καθορίστηκε από την Ομάδα Μελέτης, πρόταση για το 

Χερσαίο Όριο της Παράκτιας Περιοχής. Η πρόταση αυτή, η οποία τίθεται σε διαβούλευση, 

παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 2. 
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Σχέδιο 3: Προτεινόμενο Χερσαίο Όριο Παράκτιας Περιοχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Πίνακας Α1:  Οριστικοποιημένες Κατηγορίες Κριτηρίων 

Κατηγορία Κριτηρίων Ποσοστό (%)  Κατάταξη 

Φυσικό Περιβάλλον 28,0 % 1 

Πολιτιστικό Περιβάλλον 22,4 % 2 

Απόσταση από την Ακτογραμμή 20,0% 3 

Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον 16,0 % 4 

Τοπίο 13,6% 5 

 

 

Πίνακας Α2:  Οριστικοποιημένος Πίνακας Κριτηρίων και τα Επίπεδα Πληροφόρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στο Εργαλείο Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

A/A Κατηγορίες 

Κριτηρίων 

Κριτήρια Επίπεδα Πληροφόρησης 

1 Φυσικό Περιβάλλον 1. Βιοποικιλότητα  

(Τύποι οικοτόπων και Χλωρίδα 

Παράκτιας Ζώνης & Πανίδα 

Παράκτιας Ζώνης) 

 Τύποι Οικοτόπων (λαμβάνονται υπόψη παράκτιοι τύποι 
οικοτόπων και τύποι της μεσογειακής βλάστησης των οποίων 
η εξάπλωση δεν ξεπερνά το υψόμετρο των 300m).   

 Εξάπλωση ειδών χλωρίδας Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Ενδιαφέροντος (λαμβάνονται υπόψη είδη του Κόκκινου 
Βιβλίου και είδη των παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).  

 Εξάπλωση ειδών πανίδας Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Ενδιαφέροντος (ενδημικά, σπάνια, απειλούμεν, οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, κ.λπ.). 

 Περιοχές περασμάτων πουλιών.  

 Περιοχές εξάπλωσης του αγρινού. 

Σημείωση: Για την εξάπλωση των ειδών πανίδας δεν έχουμε 

ακόμη πλήρη πρόσβαση στην πληροφορία. 

2. Προστατευόμενες Περιοχές  Περιοχές Δικτύου NATURA 2000. 

 Ζώνες Προστασίας γύρω από Φράγματα, ποταμούς (Ζ, Δα- 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας). 

 Περιοχές Προστασίας της Φύσης με βάση τη Δήλωση 
Πολιτικής (εκτός από τα Γεωμορφώματα).   

 Έκταση που κηρύχτηκε για την προστασία της Θαλάσσιας 
Ζωής στην παραλία Λάρα Τοξεύτρα.  

 Εθνικά δασικά πάρκα όπως έχουν κηρυχτεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο. 

 Κρατικά δάση όπως έχουν κηρυχτεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE.  

3. Περιοχές ευάλωτες στην Κλιματική 
Αλλαγή 

(περιοχές κινδύνου πλημμύρας από 

την αύξηση της στάθμης της 

θάλασσας) 

 Πλημμυρικά όρια σε διάφορες περιόδους επαναφοράς 
(20,100, 500 έτη), εκτίμηση της περιοχής που θα κατακλυστεί 
από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE και έγιναν 

υπολογισμοί από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους.  
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A/A Κατηγορίες 

Κριτηρίων 

Κριτήρια Επίπεδα Πληροφόρησης 

4. Περιοχές ποταμών που η ροή τους 
αποκόπηκε λόγω της κατασκευής 
φράγματος  

 Φράγματα, Ποταμοί  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE και έγιναν 

ψηφιοποιήσεις. 

5. Περιοχές υφαλμύρωσης  Υδροφορείς  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE και συνδυάστηκαν 

με στοιχεία από το ΤΑΥ.  

6. Περιοχές ρύπανσης  Περιοχές απόρριψης υγρών αποβλήτων (από πρόγραμμα 
ΘΑΛ – ΧΩΡ).  

 Περιοχές ευάλωτες στη νιτρορύπανση (από το INSPIRE). 

 Κτηνοτροφικά απόβλητα.  

 Περιοχές ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Brownfields, κα. 

7. Βιοκλιματικές Ζώνες  Βιοκλιματικές ζώνες 

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE.    

8. Λεκάνες Απορροής  Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής που εφάπτονται στην 
ακτογραμμή.                                             

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE.  

9. Υψόμετρο  Ισοϋψείς καμπύλες ανά 50 m (0 m έως 300 m).   

10. Παραλίες   Περιοχές Παραλιών 

11. Διάβρωση   Περιοχές διάβρωσης και επίχωσης.  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από τη Γεωπύλη του ΤΚ&Χ που 

συλλέχθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος ΘΑΛ – ΧΩΡ.  

12. Ερημοποίηση  Περιοχές ευάλωτες στην ερημοποίηση.  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE. 

13. Περιοχές γεωλογικού κινδύνου/ 
καταλληλότητας 

 Περιοχές γεωλογικού κινδύνου/ καταλληλότητας. 

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE. 

14. Γεωμορφώματα  Γεωμορφώματα. 

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE. 

2 Τοπίο 15. Παράκτια Τοπία  Τοπία που χαρακτηρίζονται ως «παράκτια» από το 
πρόγραμμα MEDSCAPES.  

16. Περιοχές που χρήζουν 
Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης 

 Εγκαταλελειμμένα λατομεία. 

 Σκουπιδότοποι. 

 Χώροι ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Παράνομες λατομεύσεις.  

Σημείωση: Ψηφιοποιήθηκαν από δορυφορικές εικόνες. 

17. Περιοχές με οπτική επαφή με τη 
θάλασσα 

 Περιοχές που έχουν ευθεία οπτική επαφή με την ακτογραμμή 
(όχι τη θάλασσα γενικά). 

Σημείωση: Υπολογίστηκαν με βάση το υψομετρικό μοντέλο. 

3 Πολιτιστικό 18. Αρχαιολογικοί Χώροι & Αρχαία  Θέσεις Αρχαιολογικών Χώρων και Αρχαίων Μνημείων με 
βάση πληροφορίες που παραχωρήθηκαν από το Τμ. 
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A/A Κατηγορίες 

Κριτηρίων 

Κριτήρια Επίπεδα Πληροφόρησης 

Περιβάλλον Μνημεία Αρχαιοτήτων. 

19. Περιοχές Ελεγχόμενες από το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων 

 Περιοχές Ελεγχόμενες από το Τμ. Αρχαιοτήτων. 

Σημείωση: Ψηφιοποιήθηκαν από τα Τοπικά Σχέδια.  

20. Πολιτιστικά και Θρησκευτικά 
Μνημεία 

 Μουσεία. 

 Θεματικά και Περιβαλλοντικά Πάρκα. 

Σημείωση: Χρησιμοποιήθηκαν έντυποι χάρτες 1:50.000 του ΤΚ&Χ 

και του ΚΟΤ.   

21. Παραδοσιακοί Οικισμοί   Πολεοδομικές Ζώνες Η1 και Πα Τοπικών Σχεδίων και Δήλωσης 
Πολιτικής.  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE. 

4 Κοινωνικό-

οικονομικό 

Περιβάλλον  

22. Υφιστάμενες Υποδομές και 
Εγκαταστάσεις Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων 

 Κατασκευές στην ακτογραμμή (λιμάνια, μαρίνες, αλιευτικά 
καταφύγια κλπ).  

 Αεροδρόμια. 

 Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί. 

 Σταθμοί Αφαλάτωσης 

 Δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σημείωση: Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το Πρόγραμμα ΘΑΛ-

ΧΩΡ και έγιναν ψηφιοποιήσεις από Δορυφορικές Εικόνες.  

23. Υφιστάμενες Ζώνες Ανάπτυξης 

(Οικιστικές, Τουριστικές Βιομηχανικές 

Ζώνες κ.α.) 

 Ζώνες Ανάπτυξης Τοπικών Σχεδίων και Δήλωσης Πολιτικής.  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE 

24. Περιοχές εξόρυξης  Θέσεις Λατομείων  

Σημείωση: Στάλθηκαν από την Υπ. Μεταλλείων.  

25. Οδικό δίκτυο κατηγορίας Α, Β  Οδικό δίκτυο κατηγορίας Α, Β.  

Σημείωση: Μεταφορτώθηκαν από το INSPIRE.  

26. Συνεχής δομημένος χώρος   Περιοχές με το χαρακτηρισμό ως «συνεχής αστικός ιστός» με 
βάση το CORINE 2012.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΑΚΑΜΑ 
 

Πιο κάτω παρουσιάζονται σαν παράδειγμα τα Στάδια λειτουργίας του Εργαλείου 

Πολυκριτηριακής Ανάλυσης για την περιοχή του Ακάμα. Η περιοχή εφαρμογής του 

εργαλείου για το παράδειγμα του Ακάμα παρουσιάζεται στο Σχέδιο Β1. 

 

Σχέδιο Β1: Περιοχή Εφαρμογής του Εργαλείου Πολυκριτηριακής Ανάλυσης για 

την περιοχή του Ακάμα 

Όπως αναφέρθηκε και στο κύριο μέρος του κειμένου, το Εργαλείο χρησιμοποιεί την μέθοδο 

PROMETHEE II σε περιβάλλον GIS για την κατάταξή υπο-περιοχών που αποτελούν μέρος της 

Παράκτιας Περιοχής.  

Με βάση τα γεωχωρικά δεδομένα η περιοχή μελέτης χωρίζεται σε μικρές υπο-περιοχές οι 

οποίες προκύπτουν από την τομή όλων των κριτηρίων. Τα Σχέδια Β2-Β6 παρουσιάζουν για 

κάθε κατηγορία κριτηρίων τα γεωχωρικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

καθορισμό της παράκτιας ζώνης. Οι Πίνακες του Παραρτήματος Α παρουσιάζουν τις πέντε 

κατηγορίες κριτηρίων καθώς και τα οριστικοποιημένα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. 

Οι υπο-περιοχές οι οποίες προέκυψαν από την τομή όλων των κριτηρίων παρουσιάζονται 

στο Σχέδιο Β7. 
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Σχέδιο Β2: Γεωχωρικά Δεδομένα για την Κατηγορία «Φυσικό Περιβάλλον» 

 

 

Σχέδιο Β3: Γεωχωρικά Δεδομένα για την Κατηγορία «Πολιτιστικό Περιβάλλον» 
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Σχέδιο Β4: Γεωχωρικά Δεδομένα για την Κατηγορία «Τοπίο» 

 

 

Σχέδιο Β5: Γεωχωρικά Δεδομένα για την Κατηγορία «Κοινωνικό-Οικονομικό Περιβάλλον» 
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Σχέδιο Β6: Γεωχωρικά Δεδομένα για την Κατηγορία «Απόσταση από την Ακτογραμμή» 

 

 

Σχέδιο Β7: Οι υπο-περιοχές που δημιουργήθηκαν από την τομή όλων των κριτηρίων 
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Σε κάθε υπο-περιοχή το εργαλείο απονέμει βαθμό σχετικά με την κατάταξη της στη 

παράκτια ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη και τη βαρύτητα κριτηρίων, όπως περιγράφεται στο 

Στάδιο 6 του κύριου κειμένου. Με βάση τον δείκτη Φ, γίνεται Σύγκριση και κατάταξη υπο-

περιοχών και οπτικοποίηση του αποτελέσματος σε χάρτη. 

Το Σχέδιο Β8 παρουσιάζει το αποτέλεσμα της πολυκριτηριακής ανάλυσης με βάση τα 

γεωχωρικά κριτήρια που ληφθήκαν υπόψη για τον καθορισμό της Παράκτιας Περιοχής. 

 

Σχέδιο Β8: Αποτέλεσμα Πολυκριτηριακής Ανάλυσης για την περιοχή του Ακάμα 

 

Το Σχέδιο παρουσιάζει τις υπο-περιοχές που θα πρέπει να συμπεριληφθούν εντός της 

παράκτιας περιοχής με αποχρώσεις που φαίνονται με πράσινο χρώμα καθώς και περιοχή 

(που παρουσιάζεται με κίτρινο χρώμα) που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η περιοχή 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της παράκτιας περιοχής και της μη-παράκτιας περιοχής.  

Οι περιοχές που σίγουρα δεν εντάσσονται στην παράκτια περιοχή ή δεν είναι μέρος της 

περιοχής μελέτης μας δεν παρουσιάζονται στους Χάρτες. 

Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της πολυκριτηριακής ανάλυσης σαν υπόβαθρο, η Ομάδα 

Μελέτης προχώρησε με την χάραξη του Χερσαίου Ορίου της Παράκτιας Περιοχής 

λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές χάραξης που παρουσιάζοναι στο Στάδιο 7 της 

Μεθοδολογίας. Σημαντικό ήταν να ακολουθηθεί Φυσικό, Τεχνητό ή Θεσμικό Όριο (Λεκάνη 

Απορροής, Δρόμος, Όρια Κοινοτήτων, Πολεοδομικές Ζώνες, κλπ).  

Η πρόταση για το Χερσαίο Όριο της Παράκτιας Περιοχης γι ατην περιοχή του Ακάμα, 

παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα στο Σχέδιο Β9.  

 



16 
 

 

Σχέδιο Β9: Πρόταση για το Χερσαίο Όριο της Παράκτιας Περιοχής για την περιοχή του Ακάμα 


