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Σας προσκαλούμε
Στην Εκδήλωση Παρουσίασης

των αποτελεσμάτων του Έργου

«MARISCA»
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Αιγαίο

για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, 
στις 9.00 πμ στην αίθουσα Β

του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη, Λέσβος

Οι Εταίροι του Έργου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Institute of Marine Research (Νορβηγία)

To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου
2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014) και κατά 15% από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.



To πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Χρηµατοδοτικό 
Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Περιόδου 2009-
2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014) και κατά 15% από Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

Με λίγα λόγια
Σκοπός του Έργου “Θαλάσσιος χωροταξικός 
σχεδιασµός στο Αιγαίο για τη διατήρηση 
και προστασία της βιοποικιλότητας” (MARI-
SCA),  είναι να συµβάλλει στην προστασία 
και διατήρηση της βιοποικιλότητας, στο 
πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού στο Αιγαίο. Ένα  
∆ίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόµενων 
Περιοχών και ζωνών προστασίας, θα 
προταθεί για τη διατήρηση όλων των 
σηµαντικών και ευαίσθητων οικοτόπων και 
προστατευόµενων ειδών, όπως ορίζονται 
από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, 
αλλά και τις διεθνείς συµβάσεις. 

Προσέγγιση
Το Έργο θα παράγει θεµατικά επιθέµατα, 
σε περιβάλλον Συστήµατος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (GIS layers), της χωρικής 
κατανοµής όλων των σηµαντικών (από 
άποψη διατήρησης) οικοτόπων και ειδών, 
βασιζόµενο στην υπάρχουσα επιστηµονική 
πληροφορία από τη διεθνή και γκρίζα 
βιβλιογραφία, σε αδηµοσίευτα δεδοµένα, 

στην ανάπτυξη χωρικών µοντέλων 
κατανοµής, στη χρήση δορυφορικών 
δεδοµένων µεσαίας κλίµακας, και 
σε συνεντεύξεις/ερωτηµατολόγια µε 
σχετικούς εµπλεκόµενους φορείς (Πακέτο 
Εργασίας (ΠΕ) 2).

Το Έργο θα συλλέξει νέα δεδοµένα  µε 
την πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, σε 
επιλεγµένες θέσεις της περιοχής µελέτης,  
για την επιβεβαίωση και τον έλεγχο 
στοιχείων χαµηλής αξιοπιστίας, για την 
επαλήθευση των αποτελεσµάτων από 
µοντέλα χωρικής κατανοµής και για την 
οπτική/δειγµατοληπτική επιβεβαίωση 
µε δεδοµένα πεδίου (ground-truthing) 
µέσω αναλύσεων τηλεπισκόπισης. Τα 
εφαρµοσµένα επιστηµονικά εργαλεία και 
οι µέθοδοι περιλαµβάνουν υποβρύχιες 
οπτικές έρευνες µε αυτόνοµη κατάδυση, 
αεροφωτογραφίσεις, ηχοβολιστές πλευρικής 
σάρωσης (side scan sonar) υψηλής 
διακριτικής ικανότητας, υδρογραφικό 
βυθόµετρο µε δορυφορικό σύστηµα 
προσδιορισµού θέσης, τηλεχειριζόµενα 
υποβρύχια οχήµατα (ROVs), και σύστηµα 
λήψης υποβρύχιων φωτογραφιών/video 
(drop camera) (ΠΕ5).

MARISCA

www.marisca.eu
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Το ‘Εργο θα εκτιμήσει τις συσσωρευτικές 
επιδράσεις των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων μέσω της παραγωγής 
και ανάλυσης θεματικών επιθεμάτων σε 
περιβάλλον συστήματος γεωγραφικών 
πληροφοριών (GIS layers) των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
πιέσεων σε περιοχές με σημαντικούς 
οικοτόπους ή/και είδη, καθώς και 
υφιστάμενων χωρικών διαχειριστικών 
μέτρων (ΠΕ3).

Η οικονομική αποτίμηση της συνολικής 
αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών 
που αποδίδονται από τους σημαντικούς 
οικοτόπους/είδη στην περιοχή μελέτης, 
και το κόστος της υποβάθμισής τους το 

οποίο προκύπτει από σενάρια μείωσης 
του οφέλους σε κύριους οικονομικούς 
τομείς και στην κοινωνική ευημερία από 
τις πιέσεις που ασκούνται στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, θα πραγματοποιηθεί 
με τη Μέθοδο της Μεταφοράς Αξίας 
(Value Transfer Method) και εμπλέκοντας 
επιστήμονες και αρμόδιους φορείς (ΠΕ4).

Οι επιχειρησιακοί στόχοι για το 
προτεινόμενο Δίκτυο Θαλάσσιων 
Προστατευόμενων Περιοχών και το 
συναφές Χωροταξικό Σχέδιο θα 
καθοριστούν σε συνεννόηση με τους 
αρμόδιους φορείς και με βάση τις 
οδηγίες της ΕΕ και διεθνείς επιστημονικές 
πρακτικές (ΠΕ6).

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο 
Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία 
της βιοποικιλότητας

Στο πλαίσιο ενός γενικότερου Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, και με βάση 
τη χωρική κατανομή των στοχευμένων 
οικολογικών στοιχείων, των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και των σχετικών 
διαχειριστικών δράσεων, ένα Δίκτυο 
Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών 
θα σχεδιαστεί, με τη χρήση του λογισμικού 
‘MARXAN with Zones’ εφαρμόζοντας τις 
αρχές του συστηματικού σχεδιασμού για 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ΠΕ7).

Εταίροι: ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ,
              ΕΛΚΕΘΕ, IMR

Προϋπολογισμός: € 390.000

Διάρκεια Έργου: 01/12/2015
                             31/12/2016

Στέλιος Κατσανεβάκης
Συντονιστής προγράμματος 
Αναπληρωτής  Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας)  
Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 
Λέσβος

Τ: 22510 36821, F: 22510 36809

Ε: stelios@katsanevakis.com

W: http://www.marisca.eu

Χάρτης των περιοχών που ερευνήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος 
MARISCA για τη συλλογή νέων δεδομένων.



 

 To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού  Χώρου Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014) και κατά 15% από 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

Παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου MARISCA  
  

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κτίριο Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Αίθουσα Β., Λόφος Πανεπιστημίου 
Μυτιλήνη, Λέσβος 

 

 

9:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί / Γενική επισκόπηση του προγράμματος  

 Χαρτογράφηση οικολογικών στοιχείων   

 Χαρτογράφηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιέσεων σε περιοχές με 

σημαντικούς οικότοπους ή/και είδη, καθώς και υφιστάμενων χωρικών 

διαχειριστικών μέτρων 

 Οικονομική αποτίμηση θαλάσσιων οικοσυστημάτων  

 Εργασίες πεδίου / συλλογή νέων στοιχείων 

 Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων – συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς 

 Σχεδιασμός δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών 

 Δημοσιοποίηση – Επικοινωνιακά Εργαλεία 

 Γενική Συζήτηση 

11:00 Τέλος ημερίδας 
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