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Ή Στρατηγική 
βιώσιμης Γαλάζιας 

Όικονομίας: 
Αξιολόγηση της 
συμβολής στην 

Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου

Περίληψη
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι 
η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξι-
ολόγησης των επιπτώσεων στρα-
τηγικών/πολιτικών με ενσωμά-
τωση της χωρικής διάστασης, με τη 
χρήση της μεθόδου Sustainability 
Impact Assessment και τη μετε-
ξέλιξή της σε Sustainability Impact 
Assessment (SDIATA). Η περί-
πτωση της Ελλάδας, μετά τη μακρο-
χρόνια περίοδο λιτότητας, ύφεσης 
και δημοσιονομικής προσαρμογής, 
αλλά και την υγειονομική κρίση 
που ακολούθησε, είναι ενδεικτική, 
καθώς καλείται να υιοθετήσει ένα 
καινούριο παραγωγικό και αναπτυ-
ξιακό μοντέλο, το οποίο μπορεί να 
καταστεί βιώσιμο μόνο εάν στηρι-
χτεί σε τομείς όπου διαθέτει αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα, όπως η 
θαλάσσια οικονομία. 
Σε αυτό το πλαίσιο αξιολογείται η 
συμβολή της Γαλάζιας Οικονομίας 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην 
κοινωνική συνοχή μίας ελληνικής 
νησιωτικής περιφέρειας. Η Περιφέ-
ρεια Βορείου Αιγαίου επιλέχθηκε 
ως μελέτη περίπτωσης λόγω των 
χαμηλών επιδόσεων σε κοινωνι-
κούς και οικονομικούς δείκτες (π.χ., 
ανεργία, ΑΕΠ, κίνδυνος φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού κ.λπ.) 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Η μέθοδος αξιολόγησης συνδυάζει τη χρήση δευτερογενών δεδομένων με δείκτες που σχε-
τίζονται με την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDGs και SBE indicators). Το 
σύστημα των δεικτών δημιουργήθηκε βάσει έρευνας με τη χρήση ειδικού ερωτηματολο-
γίου στα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠεΔΒΑ) και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου (ΠεΣΒΑ). Οι δείκτες που προέκυψαν από την πρώτη φάση της 
έρευνας ιεραρχήθηκαν και διαστασιοποιήθηκαν από ομάδα εμπειρογνωμόνων μέσω ερω-
τηματολογίου και διαβούλευσης, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως εργαλείο λήψης 
αποφάσεων θαλάσσιας στρατηγικής με βάση παραμέτρους που σχετίζονται με τη βιωσιμό-
τητα, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αποδοχή και αφορούν τη Γαλάζια Οικονομία.
Με αυτό το σύστημα υποστηρίζεται η λήψη αποφάσεων και ενισχύεται η εμπλοκή των περι-
φερειακών κοινωνιών στην υλοποίηση της στρατηγικής της βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας, 
συνθήκη που έχει κριθεί απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αλλά 
μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί.

Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία, κοινωνική συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική αποδοχή, 
Sustainability Impact Assessment

1. Εισαγωγή

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή (σχεδόν 15.000 χλμ.). Το λιμενικό σύστημα της 
χώρας περιλαμβάνει 12 μεγάλους λιμένες, 72 Λιμενικά και Δημοτικά Ταμεία, 1.250 περιφερεια-
κούς λιμένες, μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια και λιμενίσκους. Επίσης διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλο 
αριθμό νησιών (6.000), εκ των οποίων περίπου 200 είναι κατοικημένα, με πάνω από το 10% του 
συνολικού πληθυσμού της χώρας να κατοικεί σε νησιωτικές περιοχές. Από οικονομικής πλευράς, 
ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος στον κόσμο είναι ελληνικών συμφερόντων . Σε αυτό το πλαίσιο 
που διαμορφώνει το πλούσιο θαλάσσιο και ναυτιλιακό δυναμικό, η Γαλάζια Οικονομία είναι μία 
στρατηγική που μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας, λαμβάνοντας υπόψη την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού ιστού, και να συντελέσει απο-
φασιστικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία συνθηκών για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας και στις τρεις διαστάσεις της (κοινωνική δικαιοσύνη/ισότητα, 
οικονομική απόδοση και περιβαλλοντική διατήρηση).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση στρατη-
γικών/πολιτικών ως προς τη συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη 
αναπτυξιακά υστερουσών περιοχών. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη απο-
φάσεων και την επιλογή των κατάλληλων και αποδεκτών μέτρων, δεδομένου ότι οι επιφυλάξεις 
των τοπικών κοινωνιών για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανάπτυξης βιομηχα-
νικών δραστηριοτήτων αποτελούν κρίσιμη παράμετρο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2005: 23) εξέδωσε έναν μεθοδολογικό οδηγό που ορίζει την κοινω-
νική συνοχή ως «την ικανότητα μιας κοινωνίας να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ευημερία όλων των 
μελών της, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης σε διαθέσιμους πόρους, τον σεβασμό της 
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ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της διαφορετικότητας, την προσωπική και συλλογική αυτονομία και την 
υπεύθυνη συμμετοχή». Επισημαίνεται η ανάγκη η οικονομική πολιτική και η κοινωνική πολιτική να 
εναρμονίζονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς αναγνωρίζεται ότι η βιώσιμη οικονομική ανά-
πτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη βιώσιμης κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Ο πιο γνωστός ορισμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη ανήκει στην πρωθυπουργό της Νορβη-
γίας, Gro Harlem Brundtland, η οποία το 1987, ως Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής για 
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, παρέδωσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
την Αναφορά της με τίτλο «Το κοινό μας μέλλον». Ως βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται «η ανάπτυξη 
που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των 
επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (WCED, 1987). Όμως, η πιο πρό-
σφατη καθοριστική απόφαση είναι εκείνη των κρατών-μελών του ΟΗΕ το 2015 για την υιοθέ-
τηση της Ατζέντας του 2030 όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η υλοποίηση των 17 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ατζέντα 2030 είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο μας, προ-
κειμένου να διασφαλίσουμε μια ειρηνική και ασφαλή ζωή για τις σημερινές και τις επόμενες 
γενεές, σεβόμενοι συγχρόνως τα όρια του πλανήτη μας, με την προάσπιση της δημοκρατίας, 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ισότητας των φύλων, την προστασία του κλίματος και 
του περιβάλλοντος, την οικοδόμηση σύγχρονων, δυναμικών και χωρίς αποκλεισμούς οικονο-
μιών, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη μείωση των ανισοτήτων, ούτως ώστε κανένας 
να μη μένει στο περιθώριο. Αυτή η απόφαση δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο αναφοράς, ενσω-
ματώνοντας στους στόχους της, τόσο τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Στόχος 
14) όσο και τη συσχέτιση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και των θαλάσσιων συστημάτων 
με σχεδόν όλους τους στόχους της Ατζέντας 2030.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακηρύξει τη Δεκαετία της Επι-
στήμης των Ωκεανών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (the Ocean Decade 2021-2030), με στόχο να 
υποστηρίξουν τις προσπάθειες για την αναστροφή του κύκλου της παρακμής στην υγεία των 
ωκεανών, και τη συγκέντρωση των ενδιαφερόμενων μερών σε όλο τον κόσμο πίσω από ένα 
κοινό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι η επιστήμη των ωκεανών μπορεί να υποστηρίξει πλή-
ρως τις χώρες ως προς τη δημιουργία βελτιωμένων συνθηκών για την αειφόρο ανάπτυξη των 
ωκεανών και των θαλασσών1. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρητήρια και συστήματα κρίσιμων 
δεικτών είναι βασικά εργαλεία για την επιστήμη των ωκεανών, των θαλασσών, των νησιών 
και των ακτών.

2. Γαλάζια Οικονομία

2.1 Γαλάζια Οικονομία: θεωρητικές έννοιες
Η έννοια της γαλάζιας ανάπτυξης έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1960, κατά τη διάρκεια 
της οποίας η διεθνής κοινότητα εστίασε στη διαμόρφωση της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης 
(Eikeset κ.ά., 2018; Kyvelou & Ierapetritis, 2019). Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχoυν κοινώς απο-
δεκτοί ορισμοί για τις «γαλάζιες» έννοιες (Lee, Noh & Khim, 2020; Martens κ.ά., 2022). Πολλές 
φορές, οι όροι «γαλάζια ανάπτυξη», «ωκεάνια οικονομία» και «θαλάσσια οικονομία» χρησιμο-
ποιούνται ως συνώνυμοι της γαλάζιας οικονομίας (Martínez-Vázquez, Milán-García & de Pablo 

1. https://en.unesco.org/ocean-decade
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Valenciano, 2021), κάτι που οφείλεται και στη διαφορετική σημασία των λέξεων «θάλασσα» και 
«ωκεανός» σε διάφορες γλώσσες.

Ο όρος «γαλάζια οικονομία» ή αλλιώς «γαλάζια ανάπτυξη» προέκυψε το 2012 στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο της Βραζιλίας, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
«Rio +20» (UNCTAD, 2014; Pascual, 2014; Mulazzani & Malorgio, 2017; Howard, 2018; Caswell 
et al., 2020), ως αντίστοιχος όρος για την πράσινη οικονομία στη θάλασσα (Silver, Gray, Campbell, 
Fairbanks & Gruby, 2015; Smith-Godfrey, 2016; Boonstra, Valman & Björkvik, 2018; Soma, van 
den Burg, Hoefnagel, Stuiver & van der Heide, 2018; Caswell et al., 2020).

Σύμφωνα με την European Commission (2020: 2), «η γαλάζια οικονομία περιλαμβάνει όλες τις 
τομεακές και διατομεακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θά-
λασσες και τις ακτές». Επιπλέον, «η βιώσιμη γαλάζια οικονομία προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, 
την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα του φυσικού κεφαλαίου των ωκεανών και των θαλασσών» (European 
Commission, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, 2021: 16).

Ο OECD (2016) αναφέρει ότι η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί μια στρατηγική που στοχεύει στη 
διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ συγχρόνως 
λαμβάνει υπόψη τη διατήρηση της υγείας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Γαλάζια Οικονομία συμβάλλει στη «βελτίωση της ανθρώπινης ευ-
ημερίας και της κοινωνικής ισότητας, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών 
κινδύνων και των οικολογικών ελλείψεων, και υποστηρίζει τις αρχές των χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, της αποδοτικότητας των πόρων και της κοινωνικής ένταξης» (UN, 2012).

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι περισσότεροι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας δεν αποτε-
λούν νέες δραστηριότητες, καθώς κάποιοι εξ αυτών λαμβάνουν χώρα από τα αρχαία χρόνια (κυ-
ρίως η αλιεία). Η ανάγκη των ανθρώπων για μετακίνηση αλλά και για την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων όπως το εμπόριο, οδήγησε στο να λάβουν χώρα θαλάσσιες μεταφορές και να 
δημιουργηθούν λιμένες (επιβατηγοί, εμπορικοί, αλιευτικοί κ.ά.). Η Γαλάζια Οικονομία, λοιπόν, 
αποτελεί έναν σύγχρονο συμπεριληπτικό τρόπο αναφοράς του συνόλου των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τη θάλασσα. Η καινοτόμα προσέγγιση του όρου έγκειται στο ότι αποτελεί μια 
«ομπρέλα» που καλύπτει όλο το φάσμα των παραδοσιακών τομέων (αλιεία, θαλάσσιες μεταφο-
ρές, λιμενικές δραστηριότητες κ.ά.), και περιλαμβάνει νέες δραστηριότητες, όπως οι Θαλάσσιες 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΘΑΠΕ), η Γαλάζια Βιοοικονομία και Βιοτεχνολογία, η εξόρυξη 
ορυκτών κ.λπ. Με την πάροδο του χρόνου γίνονται προσπάθειες ώστε η ανάπτυξη αυτών των 
δραστηριοτήτων να λαμβάνει χώρα υπό το πρίσμα των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης (κοινωνική δικαιοσύνη/ισότητα, οικονομική απόδοση και περιβαλλοντική διατήρηση).

2.2 Η Γαλάζια Οικονομία ως στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Γαλάζια Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται απ’ όλες τις βιομηχανίες και όλους 
τους κλάδους που σχετίζονται με τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τις ακτές (π.χ., ναυτιλία, 
παραγωγή ενέργειας, λιμάνια, ναυπηγεία κ.λπ.). Σύμφωνα με το The EU Blue Economy Report 
(European Commission, 2022), οι ώριμοι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας είναι οι εξής: 

1. Έμβιοι θαλάσσιοι πόροι. 
2. Άβιοι θαλάσσιοι πόροι (Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη θάλασσα (και άλλων 

ορυκτών, όπως αλάτι, άργιλος, καολίνη). 
28



3. Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια).
4. Λιμενικές δραστηριότητες.
5. Ναυπηγεία και επιδιορθώσεις πλοίων.
6. Θαλάσσιες μεταφορές.
7. Παράκτιος τουρισμός.

Στον πίνακα 1 αποτυπώνονται οι ώριμοι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και οι υποτομείς τους.

Πίνακας 1. Οι ώριμοι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ε.Ε. και οι υποτομείς τους. 

Τομέας Υποτομέας

Έμβιοι θαλάσσιοι πόροι

Κύρια παραγωγή

Μεταποίηση των αλιευμάτων

Διανομή των αλιευτικών προϊόντων

Άβιοι θαλάσσιοι πόροι
Πετρέλαιο και αέριο

Άλλα ορυκτά

Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια) Υπεράκτια αιολική ενέργεια

Λιμενικές δραστηριότητες
Φορτία και αποθήκευση

Λιμενικά και υδάτινα έργα

Ναυπηγεία και επισκευές
Ναυπηγικές κατασκευές

Εξοπλισμός και μηχανήματα

Θαλάσσια μεταφορά

Μετακίνηση επιβατών

Μεταφορά φορτίου

Υπηρεσίες μετακίνησης

Παράκτιος τουρισμός

Καταλύματα

Μεταφορά

Άλλα έξοδα

Πηγή: European Commission, 2022.

Στους ώριμους «γαλάζιους» τομείς απασχολούνται περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα έσοδα αγγίζουν τα 670 δις ευρώ. Επίσης υπάρχουν και οι αναδυόμε-
νοι τομείς, οι οποίοι είναι οι εξής: 

1. Ωκεάνια/θαλάσσια ενέργεια (υπεράκτιες πλωτές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, κυμα-
τική και παλιρροιακή ενέργεια, πλωτές εγκαταστάσεις ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας,
υπεράκτια παραγωγή υδρογόνου).

2. Γαλάζια βιοοικονομία και βιοτεχνολογία (εκμετάλλευση θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό
την ανάπτυξη προϊόντων, όπως τρόφιμα, φάρμακα και καλλυντικά).

3. Αφαλάτωση.
4. Θαλάσσια άμυνα, ασφάλεια και επιτήρηση.
5. Έρευνα και εκπαίδευση σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία.
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6. Υποδομές (υποθαλάσσια καλώδια για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, και υποβρύ-
χια ρομπότ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβαλλοντικούς σκοπούς, την εξε-
ρεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, την επιτήρηση των συνόρων κ.λπ.). (European 
Commission, 2021; European Commission, 2022).

2.3 Η εξέλιξη της στρατηγικής της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ε.Ε.
Τον Ιανουάριο του 2005 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ανακοίνωση με τίτλο: «Στρα-
τηγικοί στόχοι 2005 – 2009 - Ευρώπη 2010: Μία εταιρική σχέση για την ανανέωση της Ευρώ-
πης, Ευημερία, Αλληλεγγύη και Ασφάλεια» (Commission of the European Communities, 2005). 
Σε αυτή την ανακοίνωση γίνεται σαφής αναφορά στη σημασία των ωκεανών και των θαλασσών 
για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και για την περιβαλλοντική διατήρηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η δημιουργία μιας συνολικής ναυτιλιακής πολιτικής θα πρέπει να συντελεί όχι μόνο 
στην κοινωνική πρόοδο και στην αποκόμιση εσόδων, αλλά και στην εξασφάλιση της αειφορίας 
του περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μελλοντικών γενεών. Eπί-
σης, επισημαίνεται ο ρόλος της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη 
της συγκεκριμένης πολιτικής. Ζωτικής σημασίας θεωρείται η επιτήρηση των θαλάσσιων συνό-
ρων της Ε.Ε., καθώς και η πρόληψη των θαλάσσιων ατυχημάτων και η ενίσχυση της ασφάλειας 
των θαλάσσιων μεταφορών. Η κοινωνική και η οικονομική συνοχή είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας. 

Τον Οκτώβριο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση με τίτλο: «Μια ολοκλη-
ρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (European Commission, 2007). Η Ολο-
κληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της Ε.Ε. αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση του συνόλου 
των πολιτικών της που σχετίζονται με τις θαλάσσιες οικονομικές δραστηριότητες. Στόχοι είναι η 
προώθηση και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν χώρα στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στα νησιά, στις παράκτιες και στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές. Οι δράσεις της ΟΘΠ επικεντρώνονται στους εξής τομείς:

1. Στη δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών για τη βιώσιμη αξιοποίηση των ωκεανών και 
των θαλασσών. Στόχος είναι η ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και των παράκτιων 
περιφερειών όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα, τους θαλάσσιους λιμένες, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στη θάλασσα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της αλιείας.

2. Στη δημιουργία γνωσιακής βάσης και στην ενίσχυση της καινοτομίας που θα αποτελούν 
τα θεμέλια της θαλάσσιας πολιτικής, μέσω μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής 
που θα προωθεί τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή έρευνα.

3. Στην παροχή υψηλότερης ποιότητας ζωής στους κατοίκους των παράκτιων και των νη-
σιωτικών περιοχών, καθώς και στους κατοίκους των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, 
μέσω της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντι-
κής βιωσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνεται η ανάπτυξη βιώσιμης πολιτικής για 
την ενίσχυση του παράκτιου και του θαλάσσιου τουρισμού.

4. Στην προώθηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε διεθνείς θαλάσσιες υποθέσεις, μέ-
σω της ενίσχυσης της συνεργασίας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διε-
θνούς διακυβέρνησης των ωκεανών με τους εταίρους της Ε.Ε.

5. Στην αύξηση της προβολής της θαλάσσιας Ευρώπης για τη βελτίωση της εικόνας των 
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θαλάσσιων δραστηριοτήτων και των ναυτικών επαγγελμάτων, καθώς και για την ανάδει-
ξη της κοινής ευρωπαϊκής θαλάσσιας κληρονομιάς. 

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European 
Commission, 2012) ενέκρινε την Ανακοίνωση με τίτλο: «Γαλάζια Ανάπτυξη, ευκαιρίες για βιώσιμη 
ανάπτυξη στη θάλασσα και στη ναυτιλία», όπου η πολιτική για τους ωκεανούς ενσωματώνεται στη 
νέα οικονομική πολιτική της Ευρώπης. Η Ανακοίνωση αφορούσε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και τις περιφέρειές τους και προέβλεπε δράσεις και τη δημιουργία χρηματοδο-
τικών εργαλείων σε πέντε τομείς: α) στη θαλάσσια ενέργεια, β) στην υδατοκαλλιέργεια, γ) στον 
θαλάσσιο, παράκτιο τουρισμό και τον τουρισμό με κρουαζιερόπλοια, δ) στην εξόρυξη θαλάσσιων 
ορυκτών πόρων, ε) στη γαλάζια βιοτεχνολογία μέχρι το 2020. Στόχοι ήταν η δημιουργία θέσεων 
εργασίας και η τόνωση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μέσω των τομέων της Γαλάζιας Οικονο-
μίας, καθώς και η σύνδεση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τον Μάιο του 2021 αυτή η ανακοίνωση αντικαταστάθηκε από την ανακοίνωση με τίτλο «Σχε-
τικά με μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην Ε.Ε. Μετασχηματισμός της γαλά-
ζιας οικονομίας της Ε.Ε. για ένα βιώσιμο μέλλον» (European Commission, 2021a). Παρατηρούμε 
ότι ο όρος «Γαλάζια Ανάπτυξη» έχει αντικατασταθεί από τον όρο «Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία», 
καθώς και ότι υπάρχει αναγνώριση από την Ε.Ε. ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019) και 
το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη θα διαδραματίσουν καθοριστικότατο ρόλο στην πορεία της 
ευρωπαϊκής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Eπίσης, μετά την έκδοση της νέας Ανακοίνωσης τον 
Μάιο του 2021, έχει ανοίξει ο δρόμος ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που δραστηριοποιού-
νται στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας να υιοθετήσουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Στόχος, εκτός από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι η οικοδόμηση ενός οικο-
νομικού μοντέλου που θα χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και θα βασίζεται στην καινοτομία, 
την κυκλικότητα και τη διατήρηση της υγείας των ωκεανών. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στο ότι 
το νέο οικονομικό μοντέλο θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την περιβαλλοντική διατήρηση. 
Συν τοις άλλοις, επισημαίνεται ότι η χωρίς έλεγχο ανάπτυξη θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη 
μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Αυτό θα επιτευχθεί με την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΒΑ. Στην Aνακοίνωση αναφέρονται οι 
εξής στόχοι για τη Γαλάζια Οικονομία:

1. Η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης με τη χρήση υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών 
και τη μετατροπή των θαλάσσιων λιμένων σε οικολογικούς κόμβους.

2. Η μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα βασίζεται στην κυκλική οικονομία και τη 
μείωση της ρύπανσης.

3. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η πραγματοποίηση επενδύσεων στη φύση, ώστε να 
επιτευχθεί ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και να προκύψουν όσο 
το δυνατόν περισσότερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

4. Η στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της ανθεκτικότητας των ακτών, 
ώστε οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών να μπορούν να έχουν οικονομικά οφέλη από 
τον τουρισμό, με ταυτόχρονη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

5. Η εξασφάλιση βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, μέσω της προώθησης της βιώσιμης αλι-
είας και της υδατοκαλλιέργειας.

6. Η βελτίωση της διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου, μέσω της συγκρότησης Γαλάζιου 
31

Θ
ΑΛ

ΑΣ
ΣΙ

Ο
Σ 

ΧΩ
ΡΟ

ΤΑ
ΞΙ

ΚΟ
Σ 

ΣΧ
ΕΔ

ΙΑ
ΣΜ

Ο
Σ 

ΣΤ
ΗΝ

 Ε
ΛΛ

ΑΔ
Α 

ΚΑ
Ι Τ

ΗΝ
 Κ

ΎΠ
ΡΟ



IΩ
ΆΝ

ΝΗ
Σ 

ΚΆ
ΤΣ

Ο
ΎΝ

ΗΣ
, Μ

ΆΡ
ΊΆ

 Λ
ΕΚ

ΆΚ
Ο

Ύ
03

Φόρουμ. Το συγκεκριμένο Φόρουμ θα αποτελέσει έναν «χώρο» μεταξύ των stakeholders 
που σχετίζονται με τομείς της γαλάζιας οικονομίας, δημιουργώντας συνέργειες για τη 
βιώ σιμη αξιοποίησή της2.

2.4 Η Συμβολή της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς οικονομικής δραστηριότη-
τας στην Ε.Ε. και συμβάλλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμ-
φωνα με το The EU Blue Economy Report (European Union, 2022), ο κύκλος εργασιών των ώρι-
μων τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας ανήλθε περίπου στα 670 δις €, ενώ η Ακαθάριστη Προστι-
θέμενη Αξία3 ανήλθε περίπου στα 184 δις € (πίνακας 2).

Πίνακας 2. Κύριοι δείκτες των ώριμων τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας της Ε.Ε. 

Δείκτης Γαλάζια Οικονομία 2019

Κύκλος εργασιών 667.104,9 δις €

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 183.913,4 δις €

Ακαθάριστο κέρδος 4 72.924,7

Απασχόληση 4.448,6 εκ.

Καθαρές επενδύσεις σε πάγια 6.054,2 δις €

Δείκτης καθαρών επενδύσεων 3,3%

Μέσος ετήσιος μισθός 24.738 €

Πηγή: https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3, το 2019 οι θέσεις εργασίας στους επτά ώριμους τομείς 
της Γαλάζιας Οικονομίας ανέρχονταν περίπου στις 4,5 εκ. Παρά το γεγονός ότι μετά το 2009 παρα-
τηρήθηκε μείωση (από το 2011 έως το 2017 ήταν λιγότερες από 4 εκ.), από το 2018 και μέχρι πριν 
το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης ο αριθμός είχε επανέλθει στα επίπεδα του 2009. 

Σημαντικότερη συμβολή στις θέσεις εργασίας έχει ο παράκτιος τουρισμός, με μεγάλη διαφορά 
από τους υπόλοιπους τομείς, καθώς αντιπροσωπεύει το 63% του συνόλου. Ο τομέας των έμβιων 
θαλάσσιων πόρων αντιπροσωπεύει το 12% το συνολικών θέσεων εργασίας της Γαλάζιας Οικονο-
μίας, ενώ ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές (9%), οι λιμενικές δραστηριότητες και ο τομέας 
των ναυπηγείων και των επιδιορθώσεων. Την πιο περιορισμένη συμβολή έχουν οι τομείς των θα-
λάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια) και των θαλάσσιων μη ζώντων πόρων. 

Συνολικά, οι ώριμοι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας αποτελούσαν, το 2019, το 2,3% των συνο-
λικών θέσεων εργασίας στην Ε.Ε., ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το 2009 (2,4%).

2. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2341
3. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) είναι το καθαρό αποτέλεσμα της παραγωγής, η οποία αποτιμάται σε βα-

σικές τιμές μείον την ενδιάμεση ανάλωση, η οποία αποτιμάται σε τιμές αγοράς. Η ΑΠΑ υπολογίζεται πριν την 
ανάλωση παγίου κεφαλαίου.

4. Ακαθάριστο κέρδος = έσοδα – μεταβλητό κόστος – πάγιο κόστος.
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Πίνακας 3. Αριθμός απασχολούμενων στους ώριμους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας στα κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. (2009 – 2019). 

Αριθμός 
εργαζομένων 
(χιλιάδες)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Έμβιοι θαλάσσιοι 
πόροι

528,9 527,6 508,5 536,7 520,7 518,5 521,7 529,7 527,8 539,9 538,7

Άβιοι θαλάσσιοι 
πόροι

34,4 31,6 29,8 30,4 27,7 28,1 27,5 17,9 12,5 11,1 10,1

Θαλάσσιες 
ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 
(αιολική 
ενέργεια)

0,4 0,6 0,9 1,0 1,2 1,7 4,0 5,1 7,0 8,3 10,6

Λιμενικές 
δραστη- 
ριότητες

381,6 372,5 359,5 367,4 363,6 403,9 414,0 418,1 414,9 385,1 382,6

Ναυπηγεία και 
επισκευές

306,8 274,7 263,4 255,5 256,6 258,8 263,9 269,1 274,5 292,7 299,1

Θαλάσσια 
μεταφορά

357,5 354,5 363,1 356,3 356,4 375,9 383,1 367,5 384,5 398,1 403,0

Παράκτιος 
τουρισμός

2.818,2 2.597,0 2.286,7 1.940,5 2.036,6 2.032,4 1.965,5 2.192,3 2.371,6 2.845,8 2.804,6

Σύνολο 
εργαζομένων 
στη Γαλάζια 
Οικονομία

4.427,7 4.158,5 3.812,1 3.487,7 3.562,9 3.619,4 3.579,6 3.799,8 3.992,9 4.481,0 4.448,7

Απασχόληση σε 
εθνικό επίπεδο

184 570 182 166 182 277 181 282 180 464 181 981 184 044 186 964 189 678 191 831 193 604

Γαλάζια 
Οικονομία 
(% των εθνικών 
θέσεων 
εργασίας)

2,4% 2,3% 2,1% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 2,1% 2,3% 2,3%

Πηγή: European Commission, 2022.

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) που δημιουργήθηκε από τους ώριμους τομείς της 
Γαλάζιας Οικονομίας, το 2019 ανήλθε περίπου στα 184 δις €, εμφανίζοντας αύξηση 18% σε σχέση 
με το 2009. Η συμβολή στην ΑΠΑ της Ε.Ε. το 2019 ήταν 1,5%. 

Όπως και στις θέσεις εργασίας, έτσι και στην ΑΠΑ ο παράκτιος τουρισμός έχει τη σημαντικό-
τερη συμβολή, δεδομένου ότι δημιουργεί περίπου το 44%. Ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές 
(περίπου 19%), οι λιμενικές δραστηριότητες (περίπου 15%), ο τομέας των έμβιων θαλάσσιων 
πόρων (10,5%) και ο τομέας των ναυπηγείων και των επισκευών (8,5%). Τη μικρότερη συμβολή 
έχουν οι τομείς των άβιων θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(αιολική ενέργεια) (πίνακας 4).
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2.5 Η συμβολή της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ελλάδα
Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία δραστηριότητας για την Ελλάδα, 
έχοντας σημαντική συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και στην εθνική οικονομία 
γενικότερα. Στους ώριμους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, το 2019 εργάστηκαν στην Ελλάδα 
περίπου 570.000 άνθρωποι (πίνακας 5). Ο αριθμός αυτός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην 
Ε.Ε., μετά την Ισπανία, ενώ οι ώριμοι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας συνετέλεσαν κατά 15% στο 
σύνολο των εθνικών θέσεων εργασίας. Αυτό το ποσοστό είναι το μεγαλύτερο στην Ε.Ε. Όσον 
αφορά την ΑΠΑ, η Γαλάζια Οικονομία συνέδραμε κατά 5,1% στον εθνικό μέσο όρο και κατατά-
χθηκε τέταρτη μεταξύ των κρατών-μελών (πίνακας 6).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 85% των θέσεων εργασίας των ώριμων τομέων της 
Γαλάζιας Οικονομίας και το 66% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας προέρχονται 
από τον Παράκτιο Τουρισμό, στοιχεία που δηλώνουν τη σημαντική εξάρτηση της χώρας από τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Πίνακας 5. Αριθμός απασχολούμενων στους ώριμους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ελλάδα (2009 
– 2019). 

Αριθμός 
εργαζομένων 
(χιλιάδες)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Έμβιοι θαλάσσιοι 
πόροι

15,6 16,6 15,9 42,6 39,6 36,4 37,9 38,3 35,5 35,0 33,3

Άβιοι θαλάσσιοι 
πόροι

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Θαλάσσιες 
ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 
(αιολική ενέργεια)

- - - - - - - - - - -

Λιμενικές 
δραστηριότητες

6,8 6,7 6,1 5,7 6,3 14,0 15,6 15,5 14,9 14,7 14,6

Ναυπηγεία και 
επισκευές

9,5 9,0 6,5 6,6 5,7 8,1 7,8 8,4 8,1 8,5 9,4

Θαλάσσιες 
μεταφορές

23,6 21,1 20,9 19,2 18,1 21,9 20,7 20,3 20,1 23,4 25,7

Παράκτιος 
τουρισμός

493,3 396,4 283,7 178,9 225,9 293,7 243,0 315,8 361,5 492,5 487,0

Σύνολο 
εργαζομένων στη 
Γαλάζια Οικονομία

548,9 450,0 333,3 253,1 295,7 374,1 325,1 398,4 440,1 574,2 570,0

Απασχόληση σε 
εθνικό επίπεδο

4.459 4.289 3963 3.608 3.438 3.466 3.543 3.591 3.663 3.724 3.800

Γαλάζια Οικονομία 
(% των εθνικών 
θέσεων εργασίας)

12,3% 10,5% 8,4% 7,0% 8,6% 10,8% 9,2% 11,1% 12,0% 15,4% 15,0%

Πηγή: European Commission, 2022.
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3.  Η συμβολή της Γαλάζιας Οικονομίας  
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

3.1 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κύριος στόχος της έρευνας είναι η δημιουργία ενός μοντέλου αξιολό-
γησης της συμβολής πολιτικών/στρατηγικών της Ε.Ε. στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη σε αναπτυξιακά υστερούσες Περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική αποδοχή 
τους ως παράμετρο επιτυχούς υλοποίησής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ως μελέτη περίπτωσης επιλέχτηκε η νησιωτική περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου, που αποτελείται από 10 νησιά τα οποία βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας. 
Σύμφωνα με τα δευτερογενή δεδομένα που προέρχονται από φορείς όπως η Eurostat, το Βόρειο 
Αιγαίο το 2019 ήταν μία από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ελλάδας και μία από τις 20 φτωχό-
τερες περιφέρειες της Ε.Ε. (π.χ., ΑΕΠ: 44% - το χαμηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τις άλλες 
ελληνικές Περιφέρειες, ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης: 25,7%, 
ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού: 35,5%, ποσοστό ατόμων που 
εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση: 7,9%).

Η νησιωτικότητα αποτελεί το κοινό χαρακτηριστικό όλων των νησιών, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος, τον πληθυσμό και τον βαθμό ανάπτυξής τους (Σπιλάνης, 2012), και συνίσταται στα εξής 
χαρακτηριστικά:

1. Μικρό μέγεθος. Τα νησιά διαθέτουν περιορισμένη έκταση, μικρό πληθυσμό και περιορι-
σμένους φυσικούς πόρους. Εξαιτίας του λίγου πληθυσμού δεν είναι εφικτή η ανάπτυξη 
μεγάλης αγοράς και δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και συ-
γκέντρωσης. Επιπροσθέτως, οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι καθιστούν αναγκαία την 
περιβαλλοντική διαχείριση για την επίτευξη της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Περιφερειακότητα και απομόνωση. Οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το κράτος απαι-
τούν υψηλό κόστος για τη λειτουργία και τη διατήρησή τους. Το κόστος μετράται: α) σε 
χρόνο, καθώς οι μεταφορές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με μέσα δημόσιας χρήσης 
και εξαρτώνται από το είδος του μεταφορικού μέσου, από την πυκνότητα των δρομολο-
γίων και από την απόσταση, β) σε χρήμα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους και 
των υψηλών τιμών των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών (Σπιλάνης, Ακριβοπούλου, 
Γάκης, Μιχαηλίδης και Νιάρχος, 2011). Επίσης, υψηλό είναι και το κόστος κατασκευής 
και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών, όπως δομών, εκπαίδευσης, 
υγείας, διοικητικών υπηρεσιών, ενέργειας, νερού κ.λπ.

3. Ιδιαίτερο, πλούσιο αλλά συγχρόνως και ευπαθές φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Λό-
γω της απομόνωσης και του μικρού μεγέθους των νησιών, έχουν δημιουργηθεί ανεκτί-
μητης αξίας χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη. Συν τοις άλλοις, πολλά νησιω-
τικά μνημεία και πολλοί οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι εθνικής, ευρωπαϊκής ή 
και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

3.2 Μεθοδολογία και επιλεγμένα ευρήματα της έρευνας
Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η μέτρηση των επιπτώσεων στρατηγικών και πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χωρικό επίπεδο, και ιδιαίτερα σε αναπτυξιακά υστερούσες περιοχές, 
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υπό το πρίσμα της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επιτυχή αξιολόγηση 
των στρατηγικών αλλά και των πολιτικών λαμβάνεται υπόψη η αποδοχή τους από τους πολίτες, 
καθώς έχει εντοπισθεί ότι κρίσιμες παραμέτρους για την υλοποίηση των πολιτικών και των σχε-
δίων αποτελούν η ανησυχία, η απάθεια ή και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών ως προς 
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Η μεθοδολογία που επιλέχτηκε περιλαμβάνει τις διαστάσεις της κοινωνικής συνοχής και της 
βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τον «Guidance on Sustainability Assessment» (OECD, 2010), και 
είναι η Sustainability Impact Assessment (SIA). Με αυτά τα κριτήρια επιλέχτηκε ως βάση ανα-
φοράς για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της στρατηγικής της Γαλάζιας Οικονομίας στην Περι-
φέρεια Βορείου Αιγαίου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της έρευνας. Επίσης, τέτοιες αξιολογή-
σεις μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά στη λήψη αποφάσεων και στον στρατηγικό σχεδια-
σμό σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όσον αφορά 
πολιτικές που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί μια ex-ante διαδικασία καθώς:

1. Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη (χάραξη) ολοκληρωμένων πολιτικών που λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικών κοινωνικών, οικονομικών και περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων των πολιτικών, στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων πριν 
από τη διαμόρφωσή τους.

Για την αξιολόγηση της συμβολής μιας στρατηγικής/πολιτικής της Ε.Ε. στην κοινωνική συνοχή 
και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια 
όπως η βιωσιμότητα, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπός τους. Σε αυτά 
προστέθηκε η αποδοχή της από τους πολίτες, στοιχείο που αποτελεί και μία από τις καινοτόμες 
προσεγγίσεις της παρούσας έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα μοντέλο αξιολό-
γησης μιας πολιτικής ή στρατηγικής της Ε.Ε. που ονομάζεται Sustainable Development Impact 
Assessment with Territorial Approach (SDIATA).

Η SDIATA, εκτός από τη SIA και λόγω του ότι ένας από τους στόχους της έρευνας είναι η αξι-
ολόγηση της βιωσιμότητας μιας πολιτικής/στρατηγικής σε χωρικό επίπεδο, έχει λάβει υπόψη 
και τη μεθοδολογία Territorial Impact Assessment (TIA). Η υπόθεση είναι ότι ο συνδυασμός 
αυτών των δύο μεθοδολογιών μπορεί να εξασφαλίσει μια σαφέστερη εικόνα για τα δυνητικά 
οφέλη και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή μιας πολιτικής/στρατηγικής σε συγκεκριμένη 
περιοχή. Ως βάση εφαρμογής της ΤΙΑ χρησιμοποιήθηκε το κείμενο του European Committee 
of the Regions (2020), με τίτλο «State of the art and challenges ahead for territorial impact 
assessments». Από τις προτεινόμενες μεθοδολογίες της ΤΙΑ επιλέχθηκε η ESPON Quick 
Check. Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι ότι χρησιμοποιεί συμμετοχικές προσεγγίσεις, λαμ-
βάνοντας συγχρόνως υπόψη τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, και βασίζεται σε ποσοτικά 
δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μια πρώτη ευρεία επισκόπηση διάφορων 
θεματικών πεδίων. Τόσο η ΤΙΑ όσο και η SIA αποτελούν ex-ante μεθοδολογίες για την εκτί-
μηση των επιπτώσεων μιας πολιτικής/στρατηγικής στους τομείς της οικονομίας, της κοινω-
νίας και του περιβάλλοντος σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η διαφοροποίηση της 
SDIATA σε σχέση με την ΤΙΑ συνίσταται στο ότι αξιολογεί τις δυνητικές επιπτώσεις μιας πολι-
τικής/στρατηγικής σε επίπεδο NUTS 25, ενώ η προσέγγιση της μεθόδου ESPON Quick Check 
πραγματοποιείται σε επίπεδο NUTS 3. 

5. Η ταξινόμηση NUTS (Κοινή Στατιστική Ονοματολογία των Εδαφικών Μονάδων) αποτελεί ένα ιεραρχικό σύστημα 
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Στο σχήμα 1 αποτυπώνονται οι φάσεις υλοποίησης της μεθόδου ESPON Quick Check:

∆εδοµένα
    Ποσοτικά δεδοµένα
    Εurostat
    ESPON
    JPC
σε NUTS 3

Workshop
    Eπιλογή δεικτών
    Γνώµες των εµπειρογνωµόνων 
    σχετικά µε τις επιπτώσεις της
    πολιτικής

Αποτέλεσµα
    Σχέδια εδαφικών επιπτώσεων
    ∆ιατύπωση πολιτικής
    Ανάγκες έρευνας

Σχήμα 1. Φάσεις υλοποίησης της μεθόδου ESPON Quick Check. 
Πηγή: European Committee of the Regions, 2020.

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια:
Αρχικά συγκεντρώθηκαν δευτερογενή δεδομένα που αφορούν δείκτες κοινωνικής συνοχής και 
βιώσιμης ανάπτυξης, από πηγές όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Eurostat, o ΟΟΣΑ κ.λπ. Αυτοί 
οι δείκτες καλύπτουν όλο το φάσμα των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνι-
κή, οικονομική και περιβαλλοντική) και των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Με βάση αυτά τα ευρήματα και τον συνδυασμό τους δημιουργήθηκαν οι συ-
νιστώσες των διαστάσεων της στρατηγικής της βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας. Οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται βασίζονται στο EU SDG indicator set (Eurostat, 2022), που χρησιμοποιείται για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο 
επίτευξης των ΣΒΑ εντός της Ε.Ε., το σύνολο δεικτών αναθεωρείται σε ετήσια βάση, ώστε να 
είναι δυνατή η ενσωμάτωση νέων από καινούριες πηγές δεδομένων και να συσχετίζονται με 
ανανεωμένες προτεραιότητες πολιτικής της Ε.Ε.

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με τη δημιουργία εξειδικευμένου 
ερωτηματολογίου με σκοπό: 

1. Την καταγραφή και την αξιολόγηση των στάσεων και των αντιλήψεων των πολιτών της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θε-
σμούς και τον βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής τους στον τόπο διαμονής τους. 

2. Την καταγραφή και αξιολόγηση του βαθμού ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις δρα-
στηριότητες και τους στόχους στρατηγικών της Ε.Ε. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η 
στρατηγική για τη Γαλάζια Οικονομία. 

3. Την αξιολόγηση των στάσεων και των αντιλήψεων των πολιτών σχετικά με τη δυνητική 
συμβολή της Γαλάζιας Οικονομίας στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

4. Την καταγραφή του βαθμού αποδοχής των δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας από 
τους πολίτες και τη σύνδεσή του με την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

διαίρεσης των εδαφικών μονάδων της Ε.Ε. με σκοπό τη συλλογή, την ανάπτυξη και την εναρμόνιση των ευρωπαϊ-
κών περιφερειακών στατιστικών και τις κοινωνικο-οικονομικές αναλύσεις των περιφερειών.
NUTS 1: μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές περιφέρειες. 
NUTS 2: βασικές περιφέρειες για την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών. 
NUTS 3: μικρές περιφέρειες για ειδικές διαγνώσεις.
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/99/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE
%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%
83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE
%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%BDuts-
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Ως πληθυσμός αναφοράς επιλέχτηκαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης6 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου 
Αιγαίου. Το πλεονέκτημα της σύνθεσης αυτού του δείγματος είναι ότι καλύπτει όλο το φάσμα 
των εμπλεκόμενων μερών: περιφερειακή αρχή, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, δημόσιος 
τομέας, ιδιωτικός τομέας, κοινωνία των πολιτών.

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δεύτερης φάσης της έρευνας ήταν μεταξύ 29 Ιουλίου 
– 6 Οκτωβρίου 2021. Το ερωτηματολόγιο είχε ηλεκτρονική μορφή και εστάλη στις ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου (ΠεΣΒΑ) και 
των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Βορείου Αιγαίου (ΠεΔΒΑ). Από τα 
114 μέλη της ΠεΔΒΑ (τακτικά και αναπληρωματικά) που υπήρχαν στη λίστα επικοινωνίας, 
κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τα 110, ενώ τα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν 56 (ποσοστό 
συμμετοχής 50,9%). Από τα 42 μέλη του ΠεΣΒΑ, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 16 (πο-
σοστό συμμετοχής 38,1%). Συνολικά, το ποσοστό συμμετοχής των μελών του ΠεΣΒΑ και της 
ΠεΔΒΑ στην έρευνα ανήλθε στο 47,4% (72 άτομα).

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντή-
σουν σε ερωτήματα σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους για ζητήματα που αφορούν την 
κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στις ερωτήσεις 
«πόσο ικανοποιημένοι/ες είναι με βασικούς τομείς της ζωής τους» (σχήμα 2) και «πόσο εμπι-
στεύονται τους παρακάτω θεσμούς» (πίνακας 7), χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert 1 – 5, όπου 
το 1 αντιπροσωπεύει την απάντηση «Καθόλου» και το 5 «Πάρα πολύ» . Όπως αποτυπώνεται στο 
σχήμα 2, οι τομείς ζωής από τους οποίους οι συμμετέχοντες αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίη-
ση είναι η ασφάλεια στα νησιά και η ποιότητα των προσωπικών σχέσεων. Ο χαμηλότερος βαθμός 
ικανοποίησης εντοπίζεται στη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Από τα ευρήματα της έρευ-
νας προκύπτει ο χαμηλός βαθμός εμπιστοσύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις περιφερειακές 

6. https://www.kallikratis.org/perifereies-perifereiaki-epitropi-diabouleysis/
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Σχήμα 2. Βαθμός ικανοποίησης από συγκεκριμένους τομείς.
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αρχές, στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πίνακας 7). Αντίθετα, υψηλός είναι ο βαθμός 
εμπιστοσύνης στο Πανεπιστήμιο ως θεσμό (Κατσούνης, Κίζος, Λεκάκου & Σπιλάνης, 2021).

Πίνακας 7. Βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ν=72 Ευρωπαϊκή 
Ένωση Κυβέρνηση Περιφερειακές 

αρχές
Δημοτικές 

αρχές
Δημόσια 
διοίκηση

Κοινωνία 
των 

πολιτών

Πανε- 
πιστήμιο

Μέσος όρος 2,82 2,63 2,80 2,56 2,72 3,20 3,90

Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που εξετάστηκαν, επιλέχθηκαν οι δέκα πιο σημαντικές 
από τους ώριμους κλάδους, όπως αναφέρονται στο EU Blue Economy Report 2021 (European 
Commission, 2021b). Για κάθε δραστηριότητα δημιουργήθηκαν δύο ερωτήσεις: η πρώτη ήταν 
ερώτηση-φίλτρο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) που εξετάζει αν οι ερωτώμενοι/ες θεωρούν ότι η δραστηριότητα 
μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε περίπτω-
ση που η απάντηση ήταν ΝΑΙ, ο/η ερωτώμενος/η περνούσε στη δεύτερη ερώτηση, η οποία 
περιελάμβανε ένα σετ 12 υπο-ερωτήσεων χωρισμένο σε τρία μέρη: τέσσερις υπο-ερωτήσεις 
σχετικές με τα οικονομικά οφέλη, τέσσερις σχετικές με την κοινωνική ισότητα/δικαιοσύνη, 
και τέσσερις σχετικές με την περιβαλλοντική διατήρηση. Ο μοναδικός ώριμος κλάδος που 
εξαιρέθηκε από αυτές τις ερωτήσεις είναι η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς, 
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει γνωστή η ύπαρξη τέτοιων κοιτασμάτων στη θαλάσ-
σια περιοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι ώριμες δραστηριότητες που εξετάστηκαν είναι οι εξής: 1) κρουαζιέρα, 2) τουρισμός σκα-
φών αναψυχής (yachting), 3) παράκτιος τουρισμός, 4) αλιεία, 5) ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλ-
λιέργεια, 6) η ακτοπλοΐα και η ναυτιλία μικρών αποστάσεων (μετακίνηση επιβατών/μεταφορά 
φορτίων), 7) ποντοπόρος ναυτιλία, 8) οι λιμενικές δραστηριότητες, 9) ναυπηγικές δραστηριότη-
τες, 10) θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υπεράκτια αιολική ενέργεια).

Η ερώτηση-φίλτρο είχε την εξής μορφή για κάθε μία από τις δέκα δραστηριότητες που εξε-
τάστηκαν: «Θεωρείτε ότι η (εξεταζόμενη δραστηριότητα) μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη κοι-
νωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου;». Μετά 
την ερώτηση-φίλτρο ακολούθησε μια ερώτηση που αφορούσε την καταγραφή των στάσεων και 
των αντιλήψεων των συμμετεχόντων σχετικά με τη συμβολή επιλεγμένων δραστηριοτήτων της 
Γαλάζιας Οικονομίας στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου (πίνακας 8).

Επιπλέον, αμέσως μετά ετέθησαν ερωτήσεις που αφορούσαν όλους τους ερωτώμενους, με 
σκοπό την αποτύπωση της κοινωνικής αποδοχής των δέκα δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οι-
κονομίας που εξετάστηκαν. Στον πίνακα 9 αποτυπώνονται το ποσοστό των θετικών και των 
αρνητικών απαντήσεων για κάθε δραστηριότητα, ο μέσος όρος του βαθμού συμβολής σε κάθε 
διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, ο γενικός μέσος όρος της συμβολής τους στη βιώσιμη ανά-
πτυξη στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και ο βαθμός της κοινωνικής αποδο-
χής (κλίμακα Likert 1 – 5). 
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Πίνακας 8. Διαστάσεις τις βιώσιμης ανάπτυξης που αξιολογήθηκαν κατά την έρευνα.

Διαστάσεις Βιώσιμης 
Ανάπτυξης/Κοινωνική συνοχή

Παράμετροι αξιολόγησης συμβολής των επιλεγμένων δραστηριοτήτων 
της Γαλάζιας Οικονομίας

Οικονομική αποτελεσματικότητα

1. Αύξηση του εισοδήματος των πολιτών

2. Προσέλκυση επενδύσεων

3. Δημιουργία νέων επιχειρήσεων

4. Αύξηση των προγραμμάτων για έρευνα και καινοτομία

Κοινωνική δικαιοσύνη/ισότητα

5. Δημιουργία θέσεων εργασίας

6. Δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους

7. Αύξηση της απασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

8. Ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας

Περιβαλλοντική διατήρηση

9. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

10. Ενεργειακή απεξάρτηση από υδρογονάνθρακες και συμβατικά καύσιμα

11. Διατήρηση της αισθητικής του τοπίου

12. Αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων 
(Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός)

Πίνακας 9. Στάσεις και αντιλήψεις για τη συμβολή των ώριμων κλάδων/δραστηριοτήτων της Γαλάζιας 
Οικονομίας στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης, και επίπεδο κοινωνικής 
αποδοχής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Κλίμακα Likert 1 – 5).

Οικονομική 
αποτελε_

σματικότητα

Κοινωνική 
δικαιοσύνη/

ισότητα

Περιβαλ- 
λοντική 

διατήρηση
Σύνολο Κοινωνική 

αποδοχή

Θετική 
Άποψη 

(Ερώτηση-
Φίλτρο) %

Αρνητική 
Άποψη 

(Ερώτηση-
Φίλτρο) %

Κρουαζιέρα 4,07 3,94 3,41 3,81 3,85 75 25

Yachting 4,03 3,89 3,44 3,79 4,1 86,1 13,9

Παράκτιος 
Τουρισμός

4,14 4,01 3,31 3,82 4,31 93,1 6,9

Αλιεία 3,86 3,67 3,41 3,65 4,01 83,3 16,7

Ιχθυοκαλλιέργεια - 
Υδατοκαλλιέργεια

4,17 4,07 3,47 3,90 3,75 73,6 26,4

Ακτοπλοΐα-ΝΜΑ 4,07 3,99 3,43 3,83 4,29 93,1 6,9

Ποντοπόρος 
Ναυτιλία

4,12 4,1 3,31 3,84 3,71 65,3 34,7

Λιμενικές 
δραστηριότητες

4,14 4,03 3,27 3,81 3,89 88,9 11,1

Ναυπηγεία 4,2 3,90 3,29 3,73 3,24 66,7 33,3

Θαλάσσιες 
Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας 
(Αιολική Ενέργεια)

4,1 4,06 3,75 3,97 4,13 87,5 12,5

Μ.Ο. 4,09 3,97 3,41 3,82 3,93  
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Σε επόμενο σημείο του ερωτηματολογίου ετέθησαν ερωτήσεις με σκοπό την καταγραφή των 
στάσεων και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για τις αναδυόμενες δραστηριότητες της γαλά-
ζιας οικονομίας. Καθώς η έρευνα επικεντρώθηκε στις ώριμες δραστηριότητες, οι ερωτήσεις για 
τις αναδυόμενες δεν ήταν διεξοδικές, αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τη συμβολή 
τους, και ετέθησαν μόνο για να καταγραφούν οι απόψεις για τη σημαντικότητά τους και να απο-
τυπωθεί ο βαθμός συμμετοχής. 

Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 10, οι αναδυόμενες δραστηριότητες θεωρούνται σημαντι-
κές και έχουν υψηλή κοινωνική αποδοχή, εξαιρουμένης της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. 

Πίνακας 10. Στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τον βαθμό σημαντικότητας των αναδυόμενων τομέων 
της Γαλάζιας Οικονομίας στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης, και επίπεδο 
κοινωνικής αποδοχής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Κλίμακα Likert 1 – 5).

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗ

Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη θάλασσα 3,03 2,66

Εξόρυξη και αξιοποίηση θαλάσσιων ορυκτών πόρων (π.χ. αλάτι, άργιλο, καολίνη) 3,81 3,26

Αξιοποίηση θαλάσσιας ενέργειας (π.χ., παλιρροιακή και κυματική ενέργεια, πλωτά 
φωτοβολταϊκά πάνελ κ.λπ.)

4,23 3,90

Θαλάσσια βιοοικονομία και βιοτεχνολογία (εκμετάλλευση θαλάσσιων οργανισμών 
με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων όπως τρόφιμα, φάρμακα και καλλυντικά)

4,26 3,99

Αφαλάτωση 4,26 4,11

Εξόρυξη άλλων ορυκτών από τη θάλασσα (π.χ., μαγγάνιο, τιτάνιο, χαλκός, 
ψευδάργυρος)7 3,51 3,13

Άμυνα, ασφάλεια και επιτήρηση στη θάλασσα 3,86 3,68

Έρευνα και εκπαίδευση σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία 4,34 4,25

Υποδομές (υποθαλάσσια καλώδια για την ανάπτυξη, π.χ., των τηλεπικοινωνιών, 
και υποβρύχια ρομπότ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβαλλοντικούς 
σκοπούς, την εξερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, την επιτήρηση των 
συνόρων κ.λπ.)

4,04 3,92

Μ.Ο. 3,93 3,66

Επιπλέον, ετέθη μια ερώτηση που αφορούσε το αν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η Γαλά-
ζια Οικονομία μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο, αποτελεσματικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό 
μοντέλο για την περιοχή τους. Σχεδόν το 92% απάντησε θετικά, επιβεβαιώνοντας την αρχική 
υπόθεση της έρευνας (πίνακας 11).

7. Με δεδομένο ότι η έρευνα με τη συμμετοχή των μελών της ΠεΔΒΑ και του ΠεΣΒΑ πραγματοποιήθηκε το 2021, 
ελήφθη υπόψη το The EU Blue Economy Report του 2021, που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 
report του 2022 δε περιλαμβάνει τον συγκεκριμένο τομέα. 
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Πίνακας 11. Η Γαλάζια Οικονομία ως αποτελεσματικό αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα βίωσε μία μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς 
και την υγειονομική κρίση που ακολούθησε, θεωρείτε ότι η Γαλάζια Οικονομία μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό, 

αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που θα στηρίζεται στις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή;

 %

N=72

ΝΑΙ 91,7

ΟΧΙ 2,8

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 5,6

Σύνολο 100,0

Στην τρίτη φάση της έρευνας έλαβε χώρα Συνάντηση Ειδικών (Experts’ panel) με σκοπό την 
ποιοτική αξιολόγηση των ευρημάτων των φάσεων Α’ και Β’, την ex-ante αξιολόγηση της συμ-
βολής της Γαλάζιας Οικονομίας σε χωρικό επίπεδο, και την παραγωγή προτάσεων πολιτικής για 
την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων μεταξύ των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης 
(οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική).

Αρχικά δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας google 
forms, το οποίο εστάλη σε 36 ειδικούς κατά τη χρονική περίοδο 20/5/2022 – 30/5/2022. Συνολι-
κά συγκεντρώθηκαν 19 ερωτηματολόγια (ποσοστό ανταπόκρισης 52,7%). 

Στον πίνακα 12 αποτυπώνεται η ιδιότητα των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.

Πίνακας 12. Ιδιότητα συμμετεχόντων στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου των ειδικών.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1 Διδάσκων - Ερευνητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου

2 Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού/ Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

3 Πολιτικός Επιστήμονας/ Στέλεχος Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Εκπροσώπησης Περιφερειακών Συμφερόντων 

4 Ιδιοκτήτης ιδιωτικής εταιρείας τεχνολογιών πληροφορικής για την ακτοπλοΐα και τον τουρισμό

5 Μέλος ΔΕΠ

6 Ιχθυολόγος/Περιβαλλοντολόγος

7 Μέλος ΔΕΠ

8 Ερευνήτρια

9 Μέλος ΔΕΠ

10 Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

11 Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

12 Υδροβιολόγος

13 Επιχειρηματίας στον τουρισμό σκαφών αναψυχής

14 Εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης

15 Στέλεχος Ευρωπαϊκής Ένωσης

16 Στέλεχος ακτοπλοϊκής εταιρείας

17 Μέλος ΔΕΠ

18 Λιμενάρχης

19 CEO εταιρείας σχεδιασμού υπηρεσιών κρουαζιέρας
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Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι σε προηγούμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε έρευνα με 
τη συμμετοχή μελών της ΠεΔΒΑ και του ΠεΣΒΑ, καθώς και ότι καλούνται, πριν τη διεξαγωγή 
της Συνάντησης Ειδικών, να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη συμβολή 
της Γαλάζιας Οικονομίας στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. Επίσης, ενημερώθηκαν για το The EU Blue Economy Report 2022 (European 
Commission, 2022) που δημοσιεύτηκε στις 17/5/2022, λίγες μόλις μέρες πριν την αποστολή του 
ερωτηματολογίου.

Η έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου είχε τρία μέρη:

1. Στο πρώτο μέρος δόθηκαν ορισμοί της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Κλήθηκαν να εκτιμήσουν τη σημαντικότητα (βαρύτητα) της κάθε μίας διάστασης της βι-
ώσιμης ανάπτυξης (οικονομική αποτελεσματικότητα, κοινωνική ισότητα/δικαιοσύνη, πε-
ριβαλλοντική διατήρηση ως προς την ex-ante αξιολόγηση της συμβολής μιας πολιτικής/
στρατηγικής. Τα αποτελέσματα αυτής της απάντησης αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία 
ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

2. Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που δόθηκε στα 
μέλη της ΠεΔΒΑ και του ΠεΣΒΑ για την καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεών 
τους σχετικά με τη συμβολή των δέκα ώριμων δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομί-
ας στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
Σκοπός ήταν να μπορούν οι ειδικοί να έχουν μια πιο σαφή εικόνα για τους στόχους και 
τους σκοπούς της έρευνας.

3. Στο τρίτο μέρος οι ειδικοί κλήθηκαν να εκτιμήσουν τη σημαντικότητα (βαρύτητα) που 
θεωρούν ότι πρέπει να έχουν για την επιλογή υλοποίησης μιας πολιτικής/στρατηγικής, η 
εκτιμώμενη συμβολή της στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιο-
χής, και η αποδοχή της από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ειδικών, η σημαντικότητα (βαρύτητα) της κάθε μίας διάστασης 
της βιώσιμης ανάπτυξης ως προς την ex-ante αξιολόγηση της συμβολής μιας πολιτικής/στρατη-
γικής έχει ως εξής:

1. Οικονομική αποτελεσματικότητα: 0,325
2. Κοινωνική ισότητα/δικαιοσύνη: 0,325
3. Περιβαλλοντική διατήρηση: 0,350

Επιπροσθέτως, για την επιλογή υλοποίησης μιας πολιτικής/στρατηγικής θεωρούν ότι η εκτι-
μώμενη συμβολή της στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής πρέπει να 
έχει βαρύτητα 52%, ενώ η αποδοχή της από τους πολίτες 48%.

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν 
τα μέλη της ΠεΔΒΑ και του ΠεΣΒΑ για το πόσο μπορεί να συντελέσει κάθε δραστηριότητα της 
γαλάζιας οικονομίας στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, αλλά και στο κατά πόσο είναι κοινωνικά αποδεκτές, β) τη σημαντικότητα/βαρύτητα που 
δόθηκε από τους ειδικούς για την κάθε μία διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης ως προς την ex-
ante αξιολόγηση της συμβολής μιας πολιτικής/στρατηγικής, γ) την εκτίμηση των ειδικών για τη 
σημαντικότητα/βαρύτητα στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής, κα-
θώς και τη σημαντικότητα/βαρύτητα της κοινωνικής αποδοχής που πρέπει να έχει μια πολιτική/
στρατηγική για την επιλογή υλοποίησής της, οι εξεταζόμενες δραστηριότητες κατατάχθηκαν με 
βάση τις σταθμισμένες μέσες τιμές τους.
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Με βάση τα παραπάνω και μέσω κατάλληλων μαθηματικών σταθμίσεων και κανονικοποιή-
σεων, προέκυψε η ιεράρχηση των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων με φθίνουσα κατάταξη, όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα 13:

Πίνακας 13. Ιεράρχηση των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας ως προς την 
επιλεξιμότητά τους.

Δραστηριότητα Κανονικοποιημένη 
Συμβολή

Κανονικοποιημένη 
Αποδοχή

Κανονικοποιημένη 
Επιλεξιμότητα 

Παράκτιος τουρισμός 1,00 1,00 1,00

Ακτοπλοΐα και Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων (Μετακίνηση επιβατών/
Μεταφορά φορτίων)

1,00 1,00 1,00

Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(υπεράκτια αιολική ενέργεια)

0,99 0,95 0,97

Τουρισμός σκαφών αναψυχής (yachting) 0,92 0,94 0,93

Λιμενικές δραστηριότητες 0,95 0,87 0,91

Αλιεία 0,84 0,91 0,87

Κρουαζιέρα 0,81 0,86 0,83

Ιχθυοκαλλιέργεια/Υδατοκαλλιέργεια 0,81 0,83 0,82

Ποντοπόρος ναυτιλία 0,71 0,82 0,76

Ναυπηγεία και επιδιορθώσεις πλοίων 0,72 0,68 0,70

Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε Συνάντηση των Ειδικών διαδικτυακά 
στις 2/6/2022, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Από τους 19 ειδικούς που συμπλήρωσαν το ερωτη-
ματολόγιο, συμμετείχαν οι 17. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τους παρουσιάστηκαν τα στοι-
χεία των δεικτών που αφορούν την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Βόρειο Αι-
γαίο. Επίσης, τους παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη με τη συμμετοχή των 
μελών της ΠεΣΒΑ και του ΠεΔΒΑ, τα οποία και κλήθηκαν να σχολιάσουν, καθώς και η ανάλυση 
των αποτελεσμάτων μέσω του συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων που δημιουργήθηκε.

Οι ειδικοί συμφώνησαν ότι ένα πρώτο σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέ-
σματα της έρευνας είναι ότι οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου θεωρούν σημαντική τη συμβολή που 
μπορεί να έχει η Γαλάζια Οικονομία στην κοινωνική δικαιοσύνη/ισότητα και στην οικονομική απόδο-
ση των νησιών της Περιφέρειας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που αφορούν την περιβαλλοντική δια-
τήρηση εμφανίζονται να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό το εύρημα προκαλεί μία ανησυχία 
στις τοπικές κοινωνίες και επιβεβαιώνει τη μεθοδολογία που επιλέχτηκε, γιατί ενδεχομένως υπάρχει 
σύγκρουση μεταξύ των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι να καταστεί 
εφικτή η αξιοποίηση του υψηλού βαθμού κοινωνικής αποδοχής και της υψηλής εκτίμησης αναφο-
ρικά με τη συμβολή της Γαλάζιας Οικονομίας στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά συγχρόνως να 
βρεθούν τρόποι για τον μετριασμό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της. 

Συν τοις άλλοις, θετικό είναι το στοιχείο ότι πάνω από το 90% των συμμετεχόντων θεωρεί πως 
η Γαλάζια Οικονομία μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό 
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μοντέλο. Σε ό,τι αφορά τον χαμηλό βαθμό ικανοποίησης στους δείκτες κοινωνικής συνοχής, ιδι-
αίτερα στο ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, στην εργασία και στην κατάσταση της 
οικονομίας, καθώς και τον χαμηλό βαθμό εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αναδεικνύεται η ανάγκη 
για τη λήψη πρωτοβουλιών που θα αξιοποιούν τα οφέλη της Γαλάζιας Οικονομίας. Συγχρόνως, 
θα πρέπει να επισημαίνονται και οι κίνδυνοι από τη μη ορθή αξιοποίησή της. Επίσης, οι ειδικοί 
τόνισαν ότι η έλλειψη ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία κατανόησης των ωφελειών 
που μπορεί να έχει μια Περιφέρεια που υστερεί αναπτυξιακά.

Σε ό,τι αφορά τη σημαντικότητα/βαρύτητα που έδωσαν οι ειδικοί στις τρεις διαστάσεις της 
βιώσιμης ανάπτυξης, διαπιστώθηκε ότι προκύπτει μια ισορροπία αλλά με μια κάποια προτεραιό-
τητα στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Η εν λόγω εκτίμηση ταυτίζεται με τους στόχους της βι-
ώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας, καθώς και με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Κομισιόν τον 
Μάιο του 2021, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Στο τελευταίο πεδίο, στις παραμέτρους για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, 
δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμβολή (52%), ενώ πολύ σημαντικό είναι και το ποσοστό 
που δόθηκε στην κοινωνική αποδοχή (48%).

Η τελική κατάταξη δείχνει ότι πρώτη σε προτίμηση Γαλάζια Δραστηριότητα είναι ο παράκτιος 
τουρισμός, δεύτερη η ακτοπλοΐα και η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, και τρίτη οι θαλάσσιες ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η ποντοπόρος ναυτιλία και ο 
ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος. 

Ειδικότερα θέματα που ανέδειξαν οι εμπειρογνώμονες είναι:

 � Το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για τα θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανισοτήτων και 
αξιοπρέπειας στην εργασία, καθώς προκρίνουν φιλική προς το περιβάλλον πολιτική, σε συνδυα-
σμό με την αποτελεσματική και τη δίκαιη οικονομική δραστηριότητα, και διεκδικούν μεγαλύτερη 
ενημέρωση και εμπλοκή και στα θέματα βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας. 

 � Οι υδατοκαλλιέργειες, παρόλο που έχουν απολέσει την τοπική τους διάσταση όσον αφορά την ιδι-
οκτησία τους, εξακολουθούν να αποτελούν μία δυναμική δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις 
εργασίας και εισόδημα, αλλά συγχρόνως λειτουργεί υπέρ της προσέλκυσης νέου επιστημονικού 
δυναμικού. Επίσης, προμηθεύεται υλικά, εφόδια και αναλώσιμα από την περιοχή. Έτσι, αν και πρό-
κειται για μία διεθνοποιημένη δραστηριότητα όπως η ναυτιλία, έχει ορατό αντίκτυπο στην Περιφέ-
ρεια, καθόσον άλλες δραστηριότητες, όπως η αλιεία αλλά και η ναυτιλία, φθίνουν στην περιοχή. 

 � Η ποντοπόρος ναυτιλία ως οικονομική δραστηριότητα δεν αναπτύσσεται στο Βόρειο Αιγαίο, 
όμως προέρχεται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Αναμφισβήτητα, υποβοηθητικές ναυτιλιακές 
υπηρεσίες, όπως τα ρυμουλκά, ένα ασφαλές αγκυροβόλιο, η δημιουργία ενός σταθμού ανεφο-
διασμού υγρών καυσίμων ή και η ύπαρξη προμηθευτών, δύνανται να αυξήσουν την εκτίμηση 
για τη συμβολή αλλά και την αποδοχή της ποντοπόρου ναυτιλίας. 

 � Τα ναυπηγεία δεν είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα στο Βόρειο Αιγαίο. Οι ταρσανάδες, που 
αποτελούν, σε γενικές γραμμές, μία παραδοσιακή δραστηριότητα, εντοπίζονται σε συγκεκριμένα 
σημεία που χρήζουν ειδικής πολιτικής. 

 � Η υψηλότατη κατάταξη της ακτοπλοΐας και της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων αντανακλά και τα 
προβλήματα συνδεσιμότητας της περιφέρειας. Το μεγάλο κόστος αντικατάστασης των υφιστά-
μενων ακτοπλοϊκών πλοίων από πλοία νέας τεχνολογίας σχετίζεται και με την αδυναμία της ελ-
ληνικής αγοράς να υποστηρίξει τη ναυπήγηση εξαιρετικά ακριβών πλοίων, σε αντίθεση με τους 
υψηλούς ναύλους που προϋποθέτει η οικονομική τους επιβίωση. 

 � Η κρουαζιέρα βρίσκεται, επίσης, ενώπιον ενός μετασχηματισμού ως προς τα πλοία, αλλά και 
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χαρακτηρίζεται από την έμπρακτη προτεραιότητα που δίνει στη βιωσιμότητα των προορισμών, 
καθώς ασχολείται επισταμένως με τη μείωση του αποτυπώματός της στο περιβάλλον. 

 � Στη δραστηριότητα των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να προστεθεί και η 
αξιοποίηση του βυθού κάτω από τα πάρκα ανεμογεννητριών, ενώ η κατασκευή ειδικών υφά-
λων δύναται να υποβοηθήσει την αναπαραγωγή των ψαριών για την ενίσχυση της τοπικής 
ιχθυοπαραγωγής. 

 � Στον τουρισμό σκαφών αναψυχής δίνεται βαρύτητα, αλλά απαιτούνται υποδομές, η κατα-
σκευή των οποίων συναντά υψηλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Η υπέρβασή τους θα δημιουρ-
γούσε προϋποθέσεις για αισθητή αύξηση της απασχόλησης, δεδομένου ότι έχει καταγραφεί 
μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων που εξαρτώνται από τα σκάφη αναψυχής.

 � Για τους λιμένες απαιτείται ένας σοβαρός σχεδιασμός όσον αφορά την αξιοποίησή τους, με 
στόχο να είναι δυνατή η πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων (ακτοπλοΐα, κρουαζιέ-
ρα, yachting κ.λπ.), με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα των προορισμών. Ειδικότερα για τα 
νησιά, οι λιμένες αποτελούν κόμβους ανάπτυξης και είναι απαραίτητοι για τη σύνδεση με την 
ηπειρωτική χώρα προκειμένου να μεταφερθούν προϊόντα και να μετακινηθούν επιβάτες. Επί-
σης, μπορούν να αξιοποιηθούν με γνώμονα τη διατήρηση του περιβάλλοντος, και οι παλιές 
λιμενικές υποδομές να εκσυγχρονιστούν.

 � Ο παράκτιος τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές περιοχές. Μάλιστα, τονί-
στηκε ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα πρέπει να αναπτύξουν ένα μοντέλο βιώσιμου του-
ρισμού που δεν θα έρχεται σε σύγκρουση με τις τοπικές κοινωνίες και δεν θα ασκεί πιέσεις, 
όπως συμβαίνει σε άλλες νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας.

 � Γενικά παρατηρείται ότι, εκτός από τους ώριμους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, θετική ει-
κόνα έχει δημιουργηθεί και για τους αναδυόμενους τομείς, όπως η γαλάζια βιοτεχνολογία, η 
αφαλάτωση και η έρευνα και η εκπαίδευση. Αναμφισβήτητα, θα πρέπει να υπάρξει ένα μείγ-
μα πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τους ώριμους όσο και τους αναδυόμενους τομείς. 
Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η ύπαρξη Θαλάσσιου Χωροτα-
ξικού Σχεδιασμού, που θα εξασφαλίζει την ομαλή αξιοποίηση του δυναμικού της Γαλάζιας Οι-
κονομίας και θα λειτουργεί προς όφελος των τοπικών κοινωνιών με τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την αύξηση του εισοδήματος, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό στη διατήρη-
ση του φυσικού περιβάλλοντος.

4. Συμπεράσματα

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο παρόν 
κείμενο οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:

 � Υφίσταται χαμηλός βαθμός ικανοποίησης στους δείκτες κοινωνικής συνοχής, και ιδιαίτερα στο 
ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, στην εργασία και την κατάσταση της οικονομίας 
στην Περιφέρεια.

 � Υπάρχει χαμηλός βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς, με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο και την 
κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει τμήματα 
σε τέσσερα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος). 

 � Οι δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας είναι αποδεκτές από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις εξορύξεις, και κυρίως με το πετρέλαιο 
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και το φυσικό αέριο. Ένα ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί ο υψηλός βαθμός αποδοχής θαλάσσιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικά αν αναλογιστούμε τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η 
συζήτηση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε διάφορα μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

 � Επίσης, παρατηρείται υψηλός βαθμός αποδοχής αναδυόμενων δραστηριοτήτων, όπως η έρευνα 
και η εκπαίδευση σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία και η αφαλάτωση. Όπως επεσήμαναν οι ει-
δικοί, στο πρώτο κομμάτι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο, λει-
τουργώντας ως κοιτίδα γνώσης και ως πολλαπλασιαστής για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής 
και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. Όσον αφορά την αφαλάτωση, αν και δεν θεωρείται ότι 
μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας και να λειτουργήσει ως 
πηγή εισοδήματος για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορεί 
να επιλύσει ένα μόνιμο πρόβλημα των περισσότερων νησιών, τα περιορισμένα αποθέματα υδά-
τινων πόρων. Έτσι ερμηνεύεται το υψηλό ποσοστό αποδοχής της. Η εκτίμηση της συμβολής των 
αναδυόμενων γαλάζιων τομέων ενδέχεται να αποτελέσει πεδίο μελλοντικής έρευνας.

 � Επιπροσθέτως, από την ανάλυση προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν τα 
οφέλη που μπορούν να έχουν οι τοπικές κοινωνίες, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο. Επίσης, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας ότι η Γαλάζια Οικονομία μπορεί να αποτε-
λέσει ένα αποτελεσματικό, παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο που θα αμβλύνει τις επιπτώ-
σεις της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, καθώς και της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, και 
θα συντελέσει στη βιωσιμότητα της περιοχής. Ωστόσο, είναι πιο επιφυλακτικοί (αλλά όχι αρνητι-
κοί) ως προς τη συμβολή των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας στη δια-
τήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

 � Ο χαμηλότερος βαθμός εκτίμησης της συμβολής στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, σε 
σχέση με τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, επιβεβαιώνει και την εγκυρότητα της επιλογής της 
μεθοδολογίας Sustainability Impact Assessment (SIA) για την υλοποίηση της παρούσας έρευ-
νας και την εξέλιξή της σε SDIATA.

 � Διαπιστώθηκε ότι το σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων που δημιουργήθηκε αξιοποιώ-
ντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας, είναι αξιόπιστο και λειτουργικό. Είναι 
σημαντικό ότι είναι εφικτή η αξιοποίησή του πριν την εφαρμογή μιας οποιασδήποτε στρατηγικής/
πολιτικής για την αξιολόγηση της συμβολής της στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη. Ο συνδυασμός της συμμετοχής των πολιτών, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών 
και των εμπειρογνωμόνων εξασφαλίζει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαφάνειας πριν τη 
λήψη αποφάσεων και μειώνει τον κίνδυνο για την υιοθέτηση μη βιώσιμων επιλογών. Το συγκε-
κριμένο σύστημα θα μπορούσε να συμπεριλάβει στο μέλλον μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, γεγο-
νός που θα ενίσχυε τις συμμετοχικές διαδικασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
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Α-Ω
Αεροφωτογραφία: Φωτογραφία της επιφάνειας της 

Γης η οποία ανακτήθηκε με συγκεκριμένες τεχνι-
κές από αεροπλάνο.

Αιολική ενέργεια: Είναι η κινητική ενέργεια του ανέ-
μου που μετατρέπεται, μέσω των ανεμογεννη-
τριών, σε ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια.

Αλιευτικός τουρισμός: Είναι η μορφή τουρισμού 
υπαίθρου, η οποία συνίσταται στην παροχή υπη-
ρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλι-
εία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές 
πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες-του-
ρίστες. Οι τελευταίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους 
με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές 
δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω 
της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, 
τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά 
έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της 
αλιευτικής κουλτούρας, καθώς και την οικονομική 
τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο 
(Ν. 4582/2018 – ΦΕΚ 208/Α’/11-12-2018).

Αμμόχωστος 1960: Το Κατακόρυφο Σύστημα Αναφο-
ράς της Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε το 1960 και 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Ανάλυση: Οι διαστάσεις κελίου πλεγματικής επιφά-
νειας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (ΑΠΕ): ή ήπιες 
μορφές ενέργειας. Είναι μορφές εκμετάλλευσης 
ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 
διαδικασίες, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, 
η κυκλοφορία του νερού κ.ά. Αποτελούν εναλλα-
κτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και συμ-
βάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και στη διαφοροποίηση του ενεργει-
ακού εφοδιασμού. 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): Σύμφωνα 
με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Δικαίου της 
Θάλασσας (1982), η Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός 
της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή 
άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας 
από το νερό και τον άνεμο. Εκτείνεται μέχρι τα 

200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, εκτός 
και εάν έρχεται σε σύγκρουση με τα σύνορα γει-
τονικών κρατών. 

Αποκοπή – Clip: Το εργαλείο χρησιμοποιείται για να 
απομονωθεί ένα κομμάτι δεδομένων από ένα άλλο 
σύνολο δεδομένων. Το εν λόγω εργαλείο είναι χρή-
σιμο για τη δημιουργία μιας περιοχής μελέτης από 
δεδομένα με ευρύτερο σύνολο δεδομένων. 

Αριθμός επικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών 
– Count Overlapping Features: Το εργαλείο 
αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επικα-
λυπτόμενων επιπέδων των χαρακτηριστικών 
και εγγράφει το σύνολο των επικαλυπτόμενων 
χαρακτηριστικών. 

Βαθυμετρία: Αναφέρεται στις πληροφορίες για το 
βάθος του νερού αλλά και για το είδος του βυθού 
σε ωκεανούς, ποτάμια ή λίμνες. 

Βάση Δεδομένων: Οργανωμένες, διακριτές συλλογές 
σχετιζόμενων δεδομένων, αποθηκευμένων ηλε-
κτρονικά και ψηφιακά, με τη δυνατότητα γρήγορης 
άντλησης και ανανέωσης.

Βάση Χωρικών Δεδομένων (Γεωχωρική Βάση 
Δεδομένων): Αναφέρεται στο τμήμα της υποδο-
μής που λειτουργεί ως ένας κοινός χώρος αποθή-
κευσης και πρόσβασης σε πρωτογενές υλικό, με 
σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους για τη δια-
μόρφωση των θεματικών επιπέδων που είναι δια-
θέσιμα από τη Γεωπύλη.

Βιώσιμη Ανάπτυξη: «Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις 
ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικα-
νοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (WCED, 1987).

Γαλάζια Ανάπτυξη: Είναι μια μακροπρόθεσμη 
ευρωπαϊκή στρατηγική που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή το 2012 για να απελευθερωθεί το 
δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και να υπο-
στηριχθεί η ανάπτυξη βιώσιμων θαλάσσιων και 
ναυτιλιακών οικονομικών δραστηριοτήτων. Επι-
κεντρώνεται στην υδατοκαλλιέργεια, στον παρά-
κτιο τουρισμό, στη θαλάσσια βιοτεχνολογία, στην 
ωκεάνια ενέργεια και στις εξορυκτικές δραστηρι-
ότητες στον θαλάσσιο βυθό. 

Γαλάζια Οικονομία: Η Γαλάζια Οικονομία περιλαμβάνει 

Γλωσσάρι όρων  
και εννοιών
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όλες τις τομεακές και διατομεακές οικονομικές δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τις ακτές.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ): Είναι 
ένα λογισμικό το οποίο συλλέγει, αποθηκεύει, δια-
χειρίζεται, αναλύει και οπτικοποιεί χωρική πληρο-
φορία και την αναβαθμίζει με άλλα συστήματα πλη-
ροφοριών. Το ΓΣΠ μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη 
αποφάσεων, αφού είναι σε θέση να μοντελοποιή-
σει και να αναλύσει σύνθετη έρευνα, σχεδιασμό και 
διαχείριση προβλημάτων.

Γεωδαιτικό Δίκτυο: Το σύνολο των σημείων με γνω-
στές συντεταγμένες ως προς ένα σύστημα αναφο-
ράς, που προέκυψαν από την επεξεργασία γεωδαι-
τικών παρατηρήσεων.

Γεωμετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας: 
Είναι ένα βήμα προ-επεξεργασίας των δορυφορι-
κών εικόνων και αφορά τη διόρθωση των μετα-
βολών στη γεωμετρία της εικόνας εξαιτίας της 
κίνησης του δορυφόρου, της κίνησης της Γης, του 
ανάγλυφου της γήινης επιφάνειας και της  αστά-
θειας της τροχιάς του δορυφόρου, έτσι ώστε να 
απαλειφθούν τα σφάλματα στα δεδομένα της εικό-
νας για την ποιοτική βελτίωσή της. 

Γεωμετρική Δομή: Ο τρόπος αναπαράστασης ενός 
θεματικού επιπέδου μιας Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων. Ένα θεματικό επίπεδο μπορεί να είναι, 
είτε σημειακό, είτε γραμμικό, είτε πολυγωνικό.

Γεωπύλη: Αποτελεί το τμήμα της υποδομής που είναι 
υπεύθυνο για τη διανομή των χωρικών δεδομένων 
(θεματικά επίπεδα και χάρτες) μέσω διαδικτύου, 
έτσι ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη και 
προσβάσιμη στους χρήστες. Παρέχει δυνατότητες 
αναζήτησης τεκμηριωμένων (με τη χρήση μεταδε-
δομένων) συνόλων χωρικών δεδομένων.

Γνώση του Θαλάσσιου Χώρου: Το σύνολο των δεδο-
μένων που απεικονίζουν τον θαλάσσιο χώρο και 
βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή του. Παρα-
δείγματα αυτών είναι το ανάγλυφο του πυθμένα 
της θάλασσας, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στον θαλάσσιο χώρο κ.λπ. Απο-
τελεί έναν από τους πυλώνες της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής.

Δείκτης Γήρανσης: Δείχνει πόσα άτομα ηλικίας 65 
ετών και άνω αντιστοιχούν σε 100 άτομα ηλικίας 
0-14 ετών. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία αναφέ-
ρεται ως Index of Ageing. 

Δείκτης Ολικής Γονιμότητας: Λέγεται και συγκυ-
ριακός ή συγχρονικός δείκτης γονιμότητας. Στην 
αγγλόφωνη βιβλιογραφία, ο όρος είναι γνωστός ως 
Total Fertility Rate (TFR). Αναφέρεται στον αριθμό 
παιδιών που θα γεννήσει μία γυναίκα κατά τη διάρ-
κεια της αναπαραγωγικής της περιόδου, αν ακο-
λουθήσει τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες γονι-

μότητας του πληθυσμού, όπως αποτυπώθηκαν μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε πολλές περιπτώ-
σεις είναι παραπλανητικός γιατί βασίζεται σε μία 
πλασματική κοόρτη γέννησης, και ως εκ τούτου 
δεν αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη αναπαραγω-
γική συμπεριφορά των νέων γυναικών.

Διαστημικό ραντάρ συνθετικού ανοίγματος – 
Spaceborne Synthetic Aperture Radar (SAR): 
Είναι ραντάρ εγκατεστημένο στον δορυφόρο. Το 
SAR είναι ένας ενεργητικός δέκτης, όπου ένας 
αισθητήρας παράγει τη δική του ενέργεια και στη 
συνέχεια καταγράφει την ποσότητα αυτής της 
ενέργειας που ανακλάται πίσω μετά την αλληλεπί-
δραση με τη Γη. 

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός – International 
Maritime Organization (ΙΜΟ): Είναι ένας εξειδι-
κευμένος Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με 
στόχο την ασφάλεια και προστασία της διεθνούς 
ναυτιλίας και την πρόληψη της ρύπανσης από τα 
πλοία.

Δορυφορική Βαθυμετρία (ΔΒ): Είναι μέθοδος εκτί-
μησης τοπογραφίας ρηχών νερών με τη χρήση 
πληροφοριών από δορυφορικά δεδομένα 

Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας: Συνήθως 
εκφράζουν γεννήσεις ζώντων ανά 1.000 γυναίκες 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Κατά κανόνα υπολο-
γίζονται για 5ετείς ομάδες ηλικιών. Υπό αυτή την 
έννοια, οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας 
είναι ένα «σετ» επτά δεικτών (θεωρώντας ότι η ανα-
παραγωγική ηλικία της γυναίκας αρχίζει από 15-19 
έτη και τελειώνει στα 45-49), οι οποίοι μας δίνουν το 
πρότυπο γονιμότητας των γυναικών αναπαραγωγι-
κής ηλικίας τη συγκεκριμένη στιγμή της μέτρησης. 

Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας: Οι ειδι-
κοί κατά ηλικία δείκτες (ή ποσοστά) θνησιμότη-
τας δείχνουν τον αριθμό των θανάτων ατόμων 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας σε 1.000 άτομα της 
ίδιας ηλικίας, στη διάρκεια ενός έτους. Η αντιστοί-
χιση θανάτων με πληθυσμό συγκεκριμένης ηλικίας 
μπορεί να γίνει και με βάση τη μονάδα (δηλαδή ο 
δείκτης να αναφέρεται σε 1 άτομο και όχι σε 1.000).  
Κατά κανόνα υπολογίζονται για 5ετείς ομάδες ηλι-
κιών. Για παράδειγμα, ο ειδικός κατά ηλικία δεί-
κτης θνησιμότητας των γυναικών ηλικίας 50-54 
στην Ελλάδα το 1985 ήταν 5m50=2,81, που σημαίνει 
ότι καταγράφηκαν 2,81 θάνατοι σε 1.000 γυναίκες 
ηλικίας 50-54 ετών (ή 0,00281 θάνατοι ανά γυναίκα 
αυτής της ηλικίας). Ο αντίστοιχος δείκτης για τους 
άνδρες ήταν 5m50=5,56.

Εκτίμηση πληθυσμού: Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε 
διαθέσιμα πληθυσμιακά δεδομένα (απογραφές, 
δεδομένα φυσικής κίνησης του πληθυσμού ή άλλα 
πληθυσμιακά αρχεία) και συνήθως αναφέρονται 
στο παρελθόν ή το παρόν.
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Εμπειρικά μοντέλα: Στη ΔΒ, είναι μια μαθηματική 
σχέση μεταξύ του βάθους και της ακτινοβολίας 
του νερού που πραγματοποιείται εμπειρικά, χρη-
σιμοποιώντας επίγειες μετρήσεις βάθους που υφί-
στανται στην περιοχή μελέτης, χωρίς να λαμβά-
νει υπόψη τα χαρακτηριστικά διαπερατότητας του 
φωτός στο νερό. 

Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο  
χώρο: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4759/2022 
(Ελλάδα), αποτελεί: 
α. Μέρος της εθνικής χωρικής στρατηγικής του 

άρθρου 3 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Κατά την 
πρώτη εφαρμογή του παρόντος, είναι δυνατή 
η κατάρτιση και έγκριση της εθνικής χωρικής 
στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο, χωρίς 
την ύπαρξη εγκεκριμένης εθνικής χωρικής 
στρατηγικής.

β. Η εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο 
χώρο αποτελεί κείμενο βασικών αρχών πολι-
τικής για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του 
θαλάσσιου χώρου, για τις αλληλεπιδράσεις του 
θαλάσσιου με τον παράκτιο χώρο, καθώς και 
για τον συντονισμό των διάφορων πολιτικών 
με θαλάσσιες χωρικές επιπτώσεις. Περιλαμ-
βάνει στρατηγικές κατευθύνσεις, καθώς και 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στό-
χους οργάνωσης και ανάπτυξης του θαλάσ-
σιου χώρου στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρ-
νησης και των επιμέρους φορέων της. Επίσης, 
καθορίζει θαλάσσιες χωρικές ενότητες εντός 
του θαλάσσιου χώρου για τις οποίες εκπονού-
νται θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια, και υπο-
δεικνύει και αιτιολογεί τις προτεραιότητες για 
την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών πλαι-
σίων στις επιμέρους χωρικές ενότητες.

Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά: Περιλαμβάνει όλες 
τις αρχαιότητες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 
2 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαι-
οτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς», 
οι οποίες εντοπίζονται στον «βυθό της θαλάσσης, ή 
στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών» της ελληνικής 
επικράτειας. Αυτές μπορεί να είναι αρχαίες λιμε-
νικές εγκαταστάσεις, καταποντισμένοι οικισμοί, 
μέρος των οποίων, πολλές φορές, προεκτείνεται 
στον αιγιαλό και την παραλία, ναυάγια πλοίων ή 
ακόμη και μεμονωμένες ενάλιες αρχαιότητες.

Ενεργητικοί δέκτες: Είναι ένα όργανο που παράγει τη 
δική του ενέργεια και στη συνέχεια καταγράφει την 
ποσότητα αυτής της ενέργειας που ανακλάται πίσω 
μετά την αλληλεπίδραση με τη Γη.

Επιφάνεια: Η μετατροπή ενός νέφους σημείων, απο-
τέλεσμα Υδρογραφικής Αποτύπωσης, σε πλεγμα-
τική μορφή συγκεκριμένης ανάλυσης. Αποτελεί 
μια μορφή ψηφιακής αναπαράστασης του βυθού 
της θάλασσας.

Εργαλείο Buffer: Με το εργαλείο buffer μπορούν να 
δημιουργηθούν πολύγωνα γύρω από δεδομένα 
που θα προσδιορίσει ο χρήστης, σε μία καθορι-
σμένη απόσταση.

Ηλιακή ενέργεια: Είναι η ενέργεια που προέρχεται 
από την ακτινοβολία του ηλίου και μετατρέπεται, 
μέσω των φωτοβολταϊκών πάνελ, σε ηλεκτρική 
ενέργεια, ή, μέσω συλλεκτών, σε θερμική ενέργεια.

Θαλάσσια βιοκαύσιμα: Ο όρος αναφέρεται σε βιοκαύ-
σιμα που έχουν ως βάση τους την άλγη, και διαφο-
ροποιούνται, ανάλογα με το είδος της άλγης που 
χρησιμοποιείται, σε μικροάλγη (microalgae ) και 
μακροάλγη (macroalgae). Και τα δύο είδη χρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ, γνωστού 
και ως πράσινο ντίζελ.

Θαλάσσια περιοχή ή υπο-περιοχή: Σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144), 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορ-
ρέουν από τον νόμο, λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
ότι τα θαλάσσια  ύδατα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 
του άρθρου 4, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία 
της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων 
αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδο-
σία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θαλάσσιας 
περιοχής της Μεσογείου.

Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιο-
μορφίες κάποιας συγκεκριμένης περιοχής, μπορεί 
να εφαρμόζει τον νόμο σε υποδιαιρέσεις ανάλογου 
επιπέδου των θαλάσσιων υδάτων της παραγράφου 
1. Η οριοθέτηση των εν λόγω υποδιαιρέσεων γίνε-
ται κατά τρόπο σύμφωνο με τις ακόλουθες θαλάσ-
σιες υπο-περιοχές της Μεσογείου Θαλάσσης:
α) την Αδριατική Θάλασσα,
β) το Ιόνιο Πέλαγος και την Κεντρική Μεσόγειο,
γ) το Αιγαίο Πέλαγος – Την Ανατολική Μεσόγειο 

(Θάλασσα της Λεβαντίνης).
Θαλάσσια ύδατα: Τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και 

το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής 
βάσης από την οποία υπολογίζονται τα χωρικά 
ύδατα, έως τα όρια της περιοχής όπου ένα κρά-
τος-μέλος έχει ή/και ασκεί δικαιώματα βάσει 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, εξαι-
ρουμένων των υδάτων των παρακειμένων στις 
υπερπόντιες χώρες, καθώς και των εδαφών που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης και 
στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και τις Εδα-
φικές Ενότητες (ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ).

Θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια: Σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του Ν. 4759/2020, αντιστοιχούν στο περι-
φερειακό επίπεδο σχεδιασμού του άρθρου 2 του 
ν. 4447/2016. Αναφέρονται σε θαλάσσιες χωρικές 
ενότητες, οι οποίες μπορεί να είναι υπο-περιφερει-
ακής, περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλίμα-
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κας, όπως ειδικότερα καθορίζονται από την εθνική 
χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο. Αν η 
εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο 
δεν έχει εγκριθεί, ο καθορισμός χωρικών ενοτή-
των για την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών 
πλαισίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και 
τις υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου που προ-
βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5, και στο άρθρο 
20 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ο 
όρος αναφέρεται σε όλες τις μορφές ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας που παράγονται στο θαλάσ-
σιο περιβάλλον. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει την 
υπεράκτια ηλιακή, αιολική, κυματική και παλιρροι-
ακή ενέργεια, την ωκεάνια θερμική ενέργεια και τα 
θαλάσσια βιοκαύσιμα. Όλες αντιπροσωπεύουν δια-
φορετικούς τύπους τεχνολογιών, με ποικίλα στάδια 
ωριμότητας.

Θαλάσσιος τουρισμός: Είναι το σύνολο των οργα-
νωμένων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριο-
τήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας που παρέχονται 
στον θαλάσσιο χώρο και τις ακτές του τουριστικού 
προορισμού, και αποτελεί μία από τις δυναμικά 
αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού. Ο θαλάσσιος 
τουρισμός διακρίνεται, κατά κύριο λόγο, σε του-
ρισμό κρουαζιέρας, τουρισμό γιώτινγκ, θαλάσσιες 
και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής, καταδυ-
τικό τουρισμό αναψυχής (Ν. 4582/2018).

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ): Η δια-
δικασία με την οποία η αρμόδια αρχή κάθε κράτους 
αναλύει και οργανώνει τις ανθρώπινες δραστηρι-
ότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές για 
να επιτευχθεί η σύνθεση οικολογικών, περιβαλλο-
ντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
παραμέτρων, αποσκοπώντας στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Θεματικό επίπεδο: Αναφέρεται σε ένα σύνολο χωρι-
κών δεδομένων που περιέχει ομοειδή δεδομένα 
(π.χ., λιμάνια, περιφερειακές ενότητες) και αποθη-
κεύονται σε ένα αρχείο (π.χ., Shapefile). Τα θεμα-
τικά επίπεδα είναι εφικτό να τοποθετηθούν σε επι-
κάλυψη για προβολή, χωρική ανάλυση και δημι-
ουργία χαρτών. Μπορεί να είναι διανυσματικού 
(vector) ή ψηφιδωτού τύπου (raster).

Καθαρή Μετανάστευση: Είναι η διαφορά των εξερ-
χόμενων από μία γεωγραφική περιοχή, από τους 
εισερχόμενους στην περιοχή σε δεδομένη χρο-
νική περίοδο. Η καθαρή μετανάστευση μπορεί να 
είναι θετική (περισσότεροι εισερχόμενοι), αρνητική 
(περισσότεροι εξερχόμενοι) ή μηδενική. 

Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (Good Environ-
mental Status, GES): Ως «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση 

των θαλάσσιων υδάτων, στην οποία τα ύδατα αυτά 
παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς 
ωκεανούς, καθώς και θάλασσες που είναι καθα-
ρές, υγιείς και παραγωγικές στα πλαίσια των εγγε-
νών συνθηκών τους. Επίσης, όπου η χρήση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο 
αειφορίας, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τις δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες 
από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές (Οδη-
γία-Πλαίσιο 2008/56/E.Ε.).

Καταδυτικός τουρισμός αναψυχής: Πρόκειται για 
την ειδική μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβά-
νει υποβρύχια περιήγηση σε κάθε υδάτινη περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένων της θάλασσας, των εσωτε-
ρικών υδάτων (λίμνες, ποταμοί, σπήλαια), των προ-
στατευόμενων υποθαλάσσιων χώρων, των καταδυ-
τικών πάρκων και των επισκέψιμων ενάλιων, ενδο-
ποτάμιων ή ενδολιμναίων αρχαιολογικών χώρων ή 
ιστορικών τόπων, ναυαγίων, και των ελεύθερων 
τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων. Οι υδάτινες 
περιοχές επιλέγονται από τους επισκέπτες-τουρί-
στες, που συνδυάζουν τις διακοπές τους με ατομι-
κές ή οργανωμένες καταδύσεις με συγκεκριμένο 
εξοπλισμό και καθορισμένες τεχνικές, καθώς και με 
την εκμάθηση ή την καθοδήγηση κατάδυσης ή με 
την περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευ-
στήρα (snorkeling), με σκοπό την εξερεύνηση του 
υποβρύχιου βυθού και της υποθαλάσσιας γεωμορ-
φολογίας, για λόγους αναψυχής, άσκησης και από-
κτησης γνώσεων και εμπειριών.

Κατακόρυφο Σύστημα Αναφοράς: Η επιφάνεια από 
την οποία προσδιορίζεται το υψόμετρο ή το βάθος 
ενός σημείου.

Κατώτατη Ρηχία: Επιφάνεια αναφοράς κάτω από την 
οποία η επιφάνεια της θάλασσας δεν δύναται να 
κατέλθει. Χρησιμοποιείται ως αναφορά στους ναυ-
τικούς χάρτες. Προκύπτει από ανάλυση παρατηρή-
σεων της στάθμης της θάλασσας για διάστημα του-
λάχιστον 20 ετών.

Kοινωνική συνοχή: Η ικανότητα μιας κοινωνίας να 
διασφαλίζει την ευημερία όλων των μελών της, ελα-
χιστοποιώντας τις ανισότητες και αποφεύγοντας την 
πόλωση. Μια συνεκτική κοινωνία είναι μια αμοιβαία 
υποστηρικτική ικανότητα ελεύθερων ατόμων που 
επιδιώκουν αυτούς τους κοινούς στόχους με δημο-
κρατικά μέσα.

Κοόρτη: Προέρχεται από το λατινικό Cohors, που ήταν 
στρατιωτική μονάδα του Ρωμαϊκού στρατού, υπο-
μονάδα της Ρωμαϊκής λεγεώνας. Στη δημογραφία, 
ο όρος «κοόρτη» αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώ-
πων που βίωσαν το ίδιο δημογραφικό γεγονός την 
ίδια περίοδο. Για παράδειγμα, μια κοόρτη γέννη-
σης περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν την ίδια χρο-
νιά (ή την ίδια περίοδο, π.χ. πενταετία), μια κοόρτη 
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γάμου όσους παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά (ή την 
ίδια περίοδο).

Κυματική ενέργεια: Είναι η ενέργεια που παράγε-
ται από την κίνηση των κυμάτων στην επιφάνεια 
της θάλασσας. Παράγοντες που την επηρεάζουν 
είναι το ύψος, η ταχύτητα και το μήκος του κύμα-
τος, αλλά και η πυκνότητα του νερού. Οι συσκευές 
παραγωγής ηλεκτρισμού από την κυματική ενέρ-
γεια ονομάζονται μετατροπείς κυματικής ενέρ-
γειας. 

Μέση Στάθμη Θάλασσας: Επιφάνεια αναφοράς η 
οποία προκύπτει από ανάλυση παρατηρήσεων 
της στάθμης της θάλασσας τουλάχιστον 20 ετών. 
Συνήθως χρησιμοποιείται ως αφετηρία στα Κατα-
κόρυφα Συστήματα Αναφοράς. 

Μεταδεδομένα: Ορίζονται ως «δεδομένα που περι-
γράφουν άλλα δεδομένα». Περιλαμβάνουν πληρο-
φορίες που αφορούν ένα σύνολο χωρικών δεδο-
μένων, όπως σύνοψη, περιγραφή, κατηγορία, ποι-
ότητα, γεωγραφική περιοχή, ακρίβεια, προέλευση, 
ιστορικό, δημιουργό, χρονικό εύρος κ.ά. Συνή-
θως ακολουθούν κάποιο πρότυπο (π.χ., INSPIRE, 
ISO19115).

Μικρο-μετακινήσεις: Οι μετακινήσεις της φυσικής 
γήινης επιφάνειας, αποτέλεσμα της κίνησης των 
τεκτονικών πλακών.

Μόνιμος Γεωδαιτικός Σταθμός GNSS: Γεωδαιτι-
κός σταθμός που είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε 
σημείο, με σκοπό τη συνεχή συλλογή δεδομένων 
από ειδικούς δορυφόρους.

Ναυτικές Εκδόσεις: Εκδόσεις που χρησιμοποιούνται 
από τους ναυτιλλόμενους για την ασφαλή πλοή-
γηση ενός σκάφους. Στις ναυτικές εκδόσεις περι-
λαμβάνονται ναυτικοί χάρτες, ο πλοηγός, ο φαρο-
δείκτης κ.λπ. 

Νησιαίο Έδαφος: Μέρος της φυσικής γήινης επιφά-
νειας το οποίο δεν βρέχεται από τη θάλασσα.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών: 
Δυναμική διαδικασία με σκοπό την αειφόρο διαχεί-
ριση και χρήση των παράκτιων ζωνών, κατά την 
οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη η ευπα-
θής φύση των παράκτιων οικοσυστημάτων και 
τοπίων, η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και 
χρήσεων, οι αλληλεπιδράσεις τους, ο θαλάσσιος 
προσανατολισμός ορισμένων δραστηριοτήτων και 
χρήσεων, και ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο και 
το χερσαίο τμήμα. Περιοχή εφαρμογής του πρωτο-
κόλλου είναι η περιοχή της Μεσογείου θάλασσας, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης. 
Επιπροσθέτως, η εν λόγω περιοχή οριοθετείται 
από: α) το θαλάσσιο όριο των παράκτιων ζωνών, το 
οποίο είναι το εξωτερικό όριο των χωρικών υδά-
των των μερών, β) το χερσαίο όριο των παράκτιων 
ζωνών, το οποίο είναι το όριο των ανάλογων παρά-

κτιων μονάδων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τα 
συμβαλλόμενα μέρη (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ICZM).

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΠΘ): Η πολι-
τική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να 
προαγάγει τη συντονισμένη και συνεπή λήψη απο-
φάσεων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοι-
νωνικής συνοχής των κρατών-μελών, ιδίως σε οτι-
δήποτε αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξό-
χως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω 
συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολι-
τικών, και μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Παθητικός δέκτης: Είναι ένα όργανο που λαμβάνει 
και μετρά την αντανακλώμενη ένταση της ηλιακής 
ακτινοβολίας στην επιφάνειας της Γης.

Παλιρροϊκή ενέργεια: Εκμεταλλεύεται τη φυσική 
άμπωτη και τη ροή των παράκτιων παλιρροϊκών 
υδάτων που προκαλούνται, κατά κύριο λόγο, από 
την αλληλεπίδραση των βαρυτικών πεδίων της 
Γης, της σελήνης και του ηλίου. Οι συσκευές παρα-
γωγής ηλεκτρισμού από την παλιρροϊκή ενέργεια 
ονομάζονται μετατροπείς παλιρροιακής ενέργειας.   

Παλιρροιογράφος: Όργανο που μετρά τη στάθμη της 
θάλασσας.

Παράκτια ύδατα: Τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκο-
νται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε 
σημείο της οποίας απέχει ένα ναυτικό μίλι προς τη 
θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής 
βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρι-
κών υδάτων. Τα επιφανειακά ύδατα, κατά περί-
πτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των 
μεταβατικών υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Παραμετροποίηση: Το σύνολο των πληροφοριών που 
θα καταχωριστούν με συστηματικό τρόπο σε ένα 
θεματικό επίπεδο μιας Βάσης Δεδομένων για να το 
περιγράψουν.

Περιβαλλοντική κατάσταση: Η συνολική κατάσταση 
του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα, λαμβάνο-
ντας υπόψη τη δομή, τη λειτουργία και τις διεργα-
σίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστη-
μάτων από κοινού με τους φυσικούς φυσιογραφι-
κούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, γεωλογικούς 
και κλιματικούς παράγοντες, καθώς και τις φυσι-
κές, ηχητικές και χημικές συνθήκες, συμπεριλαμ-
βανομένων  εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπι-
νες δραστηριότητες μέσα ή έξω από μια συγκεκρι-
μένη υπο- περιοχή (αρ. 3 Οδηγίας 2008/56ΕΚ).

Πίνακας επιβίωσης: Μια σειρά από συναρτήσεις 
οργανωμένες σε πίνακα. Ο πίνακας επιβίωσης 
περιγράφει το ιστορικό επιβίωσης μιας υποθετι-
κής ομάδας ανθρώπων (κοόρτης γέννησης) από 
τη γέννησή τους μέχρι τον θάνατο και του τελευ-
ταίου μέλους αυτής της κοόρτης. 
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Πλατφόρμες Πολλαπλών Χρήσεων & Πολλαπλών 
Χρήσεων του Χώρου: Είναι υπεράκτιες κατα-
σκευές οι οποίες διαθέτουν κοινή υποδομή (π.χ., 
πλωτή πλατφόρμα, καλωδίωση, υποσταθμούς 
μετασχηματισμού τάσης κ.ά.) και συνδυάζουν 
περισσότερες τεχνολογίες και χρήσεις, επιτυγχά-
νοντας με αυτόν τον τρόπο συμπληρωματικά απο-
τελέσματα με αμοιβαία οφέλη.

Πληθυσμιακή πυραμίδα: Ένα διπλό ιστόγραμμα το 
οποίο παρουσιάζει παραστατικά τη δομή του πλη-
θυσμού κατά φύλο και ηλικία σε μια δεδομένη 
στιγμή.

Προβολή πληθυσμού: Οι προβολές είναι «προεκτά-
σεις» (extrapolations) των τρεχουσών δημογρα-
φικών συνιστωσών (δηλαδή της γονιμότητας, της 
θνησιμότητας και της μετανάστευσης) στο μέλλον.

Προσδοκία ζωής ή προσδόκιμο επιβίωσης ή 
προσδοκώμενη ζωή: Ο αριθμός ετών που ανα-
μένεται να ζήσει ένα άτομο μιας δεδομένης ηλι-
κίας, αν βιώσει τους τρέχοντες ειδικούς κατά 
ηλικία δείκτες θνησιμότητας. Αν δεν προσδιο-
ρίζεται η ηλικία του ατόμου, ο όρος αναφέρε-
ται στην προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση. Για 
παράδειγμα, η προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση 
για κορίτσι που γεννήθηκε το 2001 θα είναι 80,9 
χρόνια, αν στη διάρκεια της ζωής του βιώσει 
τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας 
που επικρατούσαν το 2001.

Πυκνότητα Πυρήνα – Kernel Density: Είναι ένα 
εργαλείο το οποίο υπολογίζει την πυκνότητα των 
χαρακτηριστικών σημείων γύρω από κάθε κελί 
εξόδου εικόνας ράστερ.

Ραδιομετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας: 
Βήμα προ-επεξεργασίας των δορυφορικών εικό-
νων για διορθώσεις, είτε σφαλμάτων του συστή-
ματος καταγραφής, είτε των επιδράσεων της 
ατμόσφαιρας, έτσι ώστε δύο ή και περισσότερες 
ραδιομετρικά διορθωμένες εικόνες να εμφανίζο-
νται σαν να έχουν αποκτηθεί με τον ίδιο αισθη-
τήρα και κάτω από τις ίδιες ατμοσφαιρικές συν-
θήκες και συνθήκες φωτισμού.

Συγχώνευση – Merge: Το εργαλείο αυτό χρησιμο-
ποιείται για τη συγχώνευση πολλαπλών συνό-
λων δεδομένων σε ένα ενιαίο νέο σύνολο δεδο-
μένων εξόδου. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί 
να συνδυάσει κατηγορίες ή πίνακες χαρακτηριστι-
κών σημείων, γραμμών ή πολυγώνων.

Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Σύγχρονη προσέγγιση 
του σχεδιασμού, η οποία επιχειρεί την εμπλοκή 
«ομάδων ενδιαφερόντων» (πολίτες, φορείς, 
όργανα διοίκησης κ.ά.) στα επιμέρους στάδια 
μιας διαδικασίας σχεδιασμού, με σκοπό τη συλ-
λογή της κατανεμημένης γνώσης και την ενσω-
μάτωση αυτής στον σχεδιασμό, στοχεύοντας στη 

βελτίωση της διαδικασίας και των αποτελεσμά-
των του.

Σύστημα Αναφοράς: Το σύστημα συντεταγμένων ως 
προς το οποίο καθορίζονται οι θέσεις σημείων και 
αντικειμένων της φυσικής γήινης επιφάνειας.

Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης – Automatic 
Identification System (AIS): Πρόκειται για 
σύστημα το οποίο παρέχει αυτομάτως σχετικές 
πληροφορίες και τη θέση του πλοίου σε άλλα 
πλοία και στις παράκτιες αρχές. 

Τουρισμός γιώτινγκ (yachting): Είναι η θαλάσσια 
περιήγηση για λόγους αναψυχής με χρήση ιδιό-
κτητων ή εκμισθωμένων πλοίων, ιστιοφόρων, 
θαλαμηγών ή ταχύπλοων σκαφών, με πλήρωμα 
ή άνευ πληρώματος. Η εν λόγω περιήγηση περι-
λαμβάνει υπηρεσίες διαμονής και εστίασης. Κατά 
τη διάρκειά της, οι επισκέπτες/τουρίστες έχουν 
τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τη 
δική τους διαδρομή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
όπως η ιδιωτικότητα, και η προσέγγιση παρα-
λιών απομακρυσμένων ή προσβάσιμων μόνο 
διά θαλάσσης, να προσεγγίσουν σε αγκυροβόλια, 
τουριστικά καταφύγια και μαρίνες, προκειμένου 
να γνωρίσουν τους προορισμούς που επιθυμούν, 
να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα, να 
επισκεφθούν τα αξιοθέατα, να δοκιμάσουν τοπι-
κές γεύσεις και τοπικά προϊόντα, να διασκεδά-
σουν και να ψυχαγωγηθούν (Ν. 4582/2018).

Τουρισμός κρουαζιέρας: Ορίζεται ως το θαλάσσιο 
ταξίδι αναψυχής με προγραμματισμένη διαδρομή 
και στάσεις σε λιμάνια, που πραγματοποιείται με 
πλοία κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο του εκάστοτε εν 
λόγω ταξιδιού, οι επισκέπτες - τουρίστες επισκέ-
πτονται πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς 
τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν προσφερόμενα πακέτα εκδρομών και αυθε-
ντικών εμπειριών στον ίδιο τον προορισμό, ώστε 
να ανακαλύψουν την ιδιαίτερη πολιτιστική κλη-
ρονομιά, τα αξιοθέατα, τους ιστορικούς χώρους, 
τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις, καθώς και να 
αποκτήσουν αυθεντικές εμπειρίες που συνδέο-
νται με τη γαστρονομία, τη διασκέδαση, τις τοπι-
κές αγορές, την ψυχαγωγία και τον σύγχρονο 
πολιτισμό (Ν. 4582/2018).

Yδρογραφική Aποτύπωση: Το σύνολο των εργα-
σιών πεδίου που γίνονται με σκοπό τη ψηφιακή 
αποτύπωση του πυθμένα της θάλασσας. Το απο-
τέλεσμα αυτής είναι η παραγωγή ενός νέφους 
σημείων που προσομοιάζουν στον πυθμένα της 
θάλασσας.

Υποδομή Θαλάσσιων Χωρικών Δεδομένων: Ανα-
φέρεται στο σύνολο των εφαρμογών, δεδομένων, 
διαδικασιών και ανθρώπων που συνεργάζονται 
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με σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δια-
νομή μέσω διαδικτύου γεωγραφικών δεδομένων 
που σχετίζονται με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχε-
διασμό.

Φέρουσα ικανότητα τουρισμού: Είναι o μέγιστος 
δυνατός αριθμός τουριστών-επισκεπτών που 
μπορεί να φιλοξενήσει ένας τουριστικός προο-
ρισμός με τις εκάστοτε υφιστάμενες τουριστικές 
εγκαταστάσεις και υποδομές του, χωρίς να προ-
καλούνται καταστροφή του φυσικού ή δομημένου 
περιβάλλοντος και υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, διασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας και των επισκεπτών-τουριστών (Ν. 
4582/2018).

Φυσικό Ισοζύγιο: Η αλγεβρική διαφορά του 
αριθμού των θανάτων από τον αριθμό των 
γεννήσεων. Το φυσικό ισοζύγιο μπορεί να είναι 
θετικό (περισσότερες γεννήσεις από θανά-
τους), αρνητικό (περισσότεροι θάνατοι από 
γεννήσεις) ή μηδενικό.

Χάρτης: Σε έναν χάρτη απεικονίζονται επιλεγμένα 
είδη πληροφορίας (ένα ή περισσότερα θεματικά 
επίπεδα) για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η διαδι-
κασία χαρτοσύνθεσης περιλαμβάνει τον ορισμό 
και τη σειρά εμφάνισης των θεματικών επιπέδων 
που τον απαρτίζουν, την εφαρμογή χαρτογραφι-
κών κανόνων εμφάνισης (στιλ), τον ορισμό κλίμα-
κας, υπομνήματος, συμβόλων, τίτλου κ.λπ.

Χωρική Θάλασσα: Η θαλάσσια ζώνη, το πλάτος της 
οποίας εκτείνεται σε ακτίνα δώδεκα ναυτικών 
μιλίων από τις γραμμές βάσης, στην οποία εντο-
πίζεται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χωρικός σχεδιασμός: Επιστημονικό αντικείμενο, το 
οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση του χώρου για την 
εξυπηρέτηση κοινωνικών και οικονομικών στό-
χων με όρους προστασίας του φυσικού και πολι-
τιστικού περιβάλλοντος.  

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους: Είναι η ψηφιακή ανα-
παράσταση του ανάγλυφου της φυσικής γήινης 
επιφάνειας.

Ψηφιακό Μοντέλο Επιφανείας: Η ψηφιακή αναπα-
ράσταση της συνεχούς μεταβολής του ανάγλυφου 
στον χώρο.

Ωκεάνια θερμική ενέργεια: Αξιοποιεί, για την 
παραγωγή ενέργειας, τη θερμοκρασιακή δια-
φορά που συναντάται μεταξύ των επιφανειακών 
ή ρηχών υδάτων και των υδάτων που βρίσκο-
νται σε μεγαλύτερα βάθη. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η διαφορά θερμοκρασίας, τόσο περισσότερη 
ποσότητα ενέργειας παράγεται. Οι συσκευές 
παραγωγής ενέργειας από την ωκεάνια θερμική 
ενέργεια ονομάζονται μετατροπείς ωκεάνιας 
θερμικής ενέργειας.   

Α-Ζ
Fit: Σύγκλιση.
Forecast: Προβλέψεις.
GDPCRETE: ΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
GDPGREECE: ΑΕΠ Ελλάδας.
GDPNORTH: ΑΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
GDPSOUTH: ΑΕΠ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.
Google Earth Engine (GEE): Είναι μια γεωχωρική 

πλατφόρμα με αρκετές δυνατότητες, καθώς 
μπορεί να συνδυάσει ένα σύνολο δορυφορικών 
εικόνων και γεωχωρικών δεδομένων, επιτυγχά-
νοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανάλυση σε πλανη-
τική κλίμακα. Οι χρήστες δύνανται να έχουν πρό-
σβαση και να αναλύουν δεδομένα πολύ γρήγορα, 
ενώ είναι εφικτές η ανίχνευση αλλαγών και η 
ποσοτικοποίηση των διαφορών χρήσεως στην 
επιφάνεια της Γης. 

INVESTCRETE: Επενδύσεις Περιφέρειας Κρήτης.
INVESTGREECE: Επενδύσεις Ελλάδας.
INVESTNORTH: Επενδύσεις Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου.
INVESTSOUTH: Επενδύσεις Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου.
LABOURCRETE: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Κρήτης.
LABOURGREECE: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Ελλάδας.
LABOURNORTH: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
LABOURSOUTH: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
LiDAR: Σύστημα το οποίο τοποθετείται σε αεροσκά-

φος, με σκοπό την αποτύπωση της επιφάνειας 
της φυσικής γήινης επιφάνεια ή του βυθού της 
θάλασσας.

MBES - Ηχοβολιστικό Σύστημα Πολλαπλής 
Δέσμης: Σύστημα οργάνων το οποίο τοποθετείται 
σε πλωτό μέσο, με σκοπό την αποτύπωση της επι-
φάνειας του βυθού της θάλασσας.

Model Builder: Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού 
για τη δημιουργία γεωγραφικών ροών εργασίας 
στο λογισμικό ArcGIS. Τα μοντέλα αυτά αυτοματο-
ποιούν τις διαδικασίες χωρικής ανάλυσης και δια-
χείρισης δεδομένων και παρουσιάζονται ως ένα 
διάγραμμα που συνδέει τις ακολουθίες των διαδι-
κασιών και των εργαλείων επεξεργασίας. 

Observed: Παρατηρήσεις - Δεδομένα.
WebGIS: Αποτελεί το υποσύστημα της Γεωπύλης που 

επιτρέπει την προβολή των χωρικών δεδομένων 
(θεματικών επιπέδων και χαρτών) σε διαδραστικό 
χαρτογραφικό περιβάλλον, παρέχοντας λειτουρ-
γίες όπως zoom in/out, μέτρηση απόστασης κ.λπ. 
Ενδέχεται ο όρος «WebGIS» να χρησιμοποιείται ως 
ταυτόσημος με τον όρο «Γεωπύλη». 
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Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί 
ένα από τα κύρια οριζόντια-διατομεακά εργαλεία που 

στηρίζουν την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Ορίζεται ως μια 

διαδικασία κατά την οποία οι δημόσιες αρχές αναλύουν  
και προβαίνουν σε χωροταξική και χρονική κατανομή 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές 
με σκοπό την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών 

και κοινωνικών στόχων.

Οι γνώσεις, η εμπειρογνωμοσύνη, οι βάσεις δεδομένων,  
οι καλές πρακτικές και η μεθοδολογία ΘΧΣ  

που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 
(2014-2015), κεφαλαιοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν  

στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 (2018-2023), το οποίο συνέβαλε σημαντικά 
στη συμμόρφωση των δύο κρατών με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2014/89/ΕΕ, με την κατάρτιση Θαλάσσιων 
Χωροταξικών Σχεδίων (ΘΧΣχ) στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Το έργο συγκροτείται γύρω από δύο διασυνοριακούς 
πόλους, τον «θεσμικό» και τον «επιστημονικό»,  

και η συνεργασία αυτών εξασφάλισε τη δημιουργία 
ισχυρών συνεργειών για τη συνοχή του ΘΧΣ  

στη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος 
«Ελλάδα – Κύπρος», που οικοδομείται αποκλειστικά  

γύρω από ένα θαλάσσιο σύνορο.

ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: https://www.mspcygr2.info

ΘΑΛ-ΧΩΡ: https://www.mspcygr.info

Η δημιουργία και εκτύπωση της παρούσας έκδοσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής. Επιπρόσθετα τα κείμενα του συλλογικού τόμου αντιπροσωπεύουν τις 
απόψεις των συγγραφέων τους και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις των επιμελητών της έκδοσης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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