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Περίληψη
Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδι-
ασμός (ΘΧΣ) είναι μια δημόσια δια-
δικασία ανάλυσης και σύνθεσης της 
χωρικής και χρονικής κατανομής 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στον θαλάσσιο χώρο, προκειμέ-
νου να επιτευχθούν οικολογικοί, 
οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι, 
που προσδιορίζονται από πολιτι-
κές διαδικασίες. Ο ΘΧΣ ασχολείται 
με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, 
τη διαχείριση και τη «σύνδεση» 
του θαλάσσιου και του παράκτιου 
χώρου, έτσι ώστε να επιτευχθούν 
πολλαπλασιαστικές θετικές επιδρά-
σεις με την αξιοποίηση των πόρων, 
τη βιώσιμη ισόρροπη ανάπτυξη, 
την προστασία του περιβάλλοντος 
και την κοινωνική συνοχή. Ο όρος 
«βιώσιμη ανάπτυξη» (sustainable 
development) χρησιμοποιείται 
σήμερα για να παρουσιάσει, αφε-
νός την οικονομική ανάπτυξη, αφε-
τέρου την κοινωνική ανάπτυξη, την 
κοινωνική συνοχή και την περιβαλ-
λοντική ισορροπία. 
Τα βασικά οικονομικά και κοινω-
νικά δεδομένα και οι δείκτες μπο-
ρούν να μας παρουσιάσουν και 
να αποτυπώσουν το πλαίσιο της 
χωρικής, οικονομικής και κοινωνι-
κής πραγματικότητας και της ανά-
πτυξης για μία χώρα και για μία 

Θαλάσσιος 
Χωροταξικός-

Όικονομικός 
Σχεδιασμός και 

Βιώσιμη Ανάπτυξη:  
Ή Μελέτη  

Περίπτωσης του 
Βορείου, του Νοτίου 

Αιγαίου & της Κρήτης
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περιφέρεια. Η διαχρονική και η δια-συγκριτική ανάλυση των οικονομικών, χωρικών και 
κοινωνικών δεδομένων αποτελεί τη βάση για τον μελλοντικό σχεδιασμό και προγραμμα-
τισμό στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και στον προσδιορισμό των βασικών συντε-
λεστών της αναπτυξιακής διαδικασίας, και περαιτέρω της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. 
Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην καταγραφή, στην παρουσίαση και στην ανάλυση του πλαι-
σίου του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και τη συμβολή του στην ισόρροπο αειφόρο 
βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, οι περιφέρειες που αποτελούν αντικείμενο διαχρονι-
κής και δια-συγκριτικής μελέτης είναι η περιοχή του Αιγαίου, και ιδιαίτερα το Βόρειο Αιγαίο, 
το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη.

Λέξεις-Κλειδιά
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Οικονομική-Κοινωνική Ανάπτυξη, 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη

1. Εισαγωγή

Η σύγχρονη παραγωγική δραστηριότητα έχει επιβαρύνει, σε μεγάλο βαθμό, το οικοσύστημα, και 
ιδιαίτερα το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου υφίστανται σημαντικές πιέσεις μέσα από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή και την επιβάρυνση του περι-
βάλλοντος. Το πλαίσιο όλων αυτών των επιβαρύνσεων και των κινδύνων θα πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό και στην κατάρτιση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, έτσι 
ώστε να αντιμετωπισθούν όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι και να καταστούν εφικτές η ενίσχυση και η 
επιτάχυνση της ισόρροπης και αειφόρου τοπικής ανάπτυξης. 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και στρατηγικό πλαίσιο 
που στοχεύει στην ενσωμάτωση των χρήσεων της θαλάσσιας ζώνης και των παράκτιων δραστη-
ριοτήτων, με βασικό στόχο την επίτευξη της βιώσιμης αειφόρου και ισορροπημένης ανάπτυξης. 
Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός θα πρέπει συνεχώς να «εναρμονίζεται» και να εμπλουτί-
ζεται βάσει των σύγχρονων δεδομένων, των μεταβολών στο διεθνές και εξωτερικό περιβάλλον, 
καθώς και των αλλαγών στο φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον και το σύγχρονο θεσμικό και 
νομοθετικό πλαίσιο μιας χώρας (Cicin-Sain, and Knecht, 1998).

Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι να προω-
θήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να καθορίσει την αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου και των παρά-
κτιων περιοχών, με πολλαπλές εναλλακτικές «συμπληρωματικές» χρήσεις, αλλά με σεβασμό στο 
περιβάλλον και στην ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ως βιώσιμη αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη θεωρείται η συνεχής μακροχρόνια ανάπτυξη που 
στοχεύει στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, η οποία παράλληλα 
συνδυάζει και «συνθέτει» κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό 
(Κορρές, Παυλογεωργάτος και Κόκκινου, 2015):

 � Την επίτευξη μακροχρόνιας ισόρροπης και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της αξι-
οποίησης των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων και της δημιουργίας ισχυρής παραγωγικής 
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βάσης, δίνοντας έμφαση στις καινοτομίες, στην αύξηση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικό-
τητας, εξωστρέφειας, καθώς και στην αύξηση του εισοδήματος.

 � Την εδαφική και κοινωνική συνοχή, την ισόρροπη και δίκαιη κατανομή πόρων και την άρση των 
αποκλεισμών.

 � Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 � Την αειφόρο χρήση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων.

Στο πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για 
ολοκληρωμένη διαχείριση και προγραμματισμό, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη 
συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στον θαλάσσιο χώρο, όπως, για παράδειγμα, με τη χρήση των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων και μέσων, τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώ-
σιμες πηγές, τη χρήση και την εξόρυξη πρώτων υλών, την αναζήτηση και εκμετάλλευση πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, τις δραστηριότητες των θαλάσσιων μεταφορών και της αλιείας, τις 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοκαλλιέργειας, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας, την αύξηση του τουρισμού, την αξιοποίηση της υποθαλάσσιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς, που περαιτέρω δύνανται να συντελέσουν στην ισορροπημένη ανάπτυξη 
και αειφορία (Taussik, R., 2007). 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός συνήθως περιγράφεται στη νομοθεσία των χωρών από 
τις σχετικές εθνικές πολιτικές. Η νομοθεσία κάθε χώρας, μέσα από τον θαλάσσιο χωροταξικό 
πλαίσιο και τον σχεδιασμό των παράκτιων περιοχών στοχεύει στον καθορισμό και στην ενθάρ-
ρυνση διαφορετικών εναλλακτικών και παράλληλων χρήσεων του θαλάσσιου χώρου και των 
παράκτιων περιοχών, και περαιτέρω στην αξιοποίηση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων 
μιας οικονομίας (Κορρές, Παυλογεωργάτος και Κόκκινου, 2015).

Το συγκεκριμένο άρθρο στοχεύει στην καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση του πλαισίου 
του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και των παράκτιων περιοχών, και τη συμβολή του 
στην ισόρροπη αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη. Εν προκειμένω, χρησιμοποιούμε «μεικτή μεθοδο-
λογία», δηλαδή βιβλιογραφική επισκόπηση, χρήση δευτερογενών στατιστικών δεδομένων με 
περιγραφική στατιστική και στατιστική ανάλυση, με την αξιοποίηση του SPSS. Συν τοις άλλοις, 
επιχειρούμε μια διαχρονική και δια-συγκριτική ανάλυση για την καταγραφή των επιπτώσεων 
στις περιοχές της μελέτης περίπτωσης του Αιγαίου, και πιο συγκεκριμένα του Βορείου Αιγαίου, 
του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης.

2. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Ο επονομαζόμενος «στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός», είτε εναλλακτικά καλούμενος ως «χωρο-
ταξικός σχεδιασμός», αφορά τον σχεδιασμό εκείνο που εκπονείται και υλοποιείται είτε σε εθνική, 
είτε σε περιφερειακή κλίμακα, και με βάση τον οποίο οριοθετούνται οι μεσοπρόθεσμοι ή και 
μακροπρόθεσμοι στόχοι για την οργάνωση του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου. Επιπροσθέ-
τως, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα βασικά ζητήματα και πεδία που στοχεύουν στη βιώσιμη ισόρ-
ροπη αειφόρο ανάπτυξη, τόσο στις θαλάσσιες όσο και στις παράκτιες περιοχές μιας χώρας (Κορ-
ρές, Παυλογεωργάτος και Κόκκινου, 2015).

Πιο συγκεκριμένα, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αφορά τον συντονισμό των βασι-
κών δραστηριοτήτων του θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών, με απώτερο στόχο 
την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ περιλαμβάνει όλους εκείνους τους βασικούς τομείς, όπως 
την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και δραστηριοτήτων, την ενέργεια, τις μεταφο-
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ρές, την αλιεία, τον τουρισμό, την ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος (Ehler, C., and Douvere, F., 2009).

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου 
και περιλαμβάνει βασικά δομικά στοιχεία οργάνωσης και διαχείρισης, όπως ενδεικτικά παρουσιάζο-
νται στο διάγραμμα 1. Οι βασικοί άξονες και πυλώνες της διαχείρισης και οργάνωσης αφορούν την 
πληροφόρηση και οριοθέτηση των στόχων, τη συμμετοχή και τη συνεργασία, την εξασφάλιση χρη-
ματοδότησης, την παρακολούθηση-ανατροφοδότηση, καθώς και την αξιολόγηση, που αποτελούν τα 
βασικά εκείνα στοιχεία της καταγραφής και της οριοθέτησης του θεσμικού πλαισίου του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση 
των θαλάσσιων και παράκτιων πλουτοπαραγωγικών πόρων και πηγών μιας χώρας.

Ως «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός» εννοείται η διαδικασία βάσει της οποίας οι αρχές 
μιας χώρας προσπαθούν να αναλύσουν, οργανώσουν-σχεδιάσουν, οριοθετήσουν και νομοθετή-
σουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της χώρας, με στόχο 
την υλοποίηση οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών αναπτυξιακών στόχων. Ο Θαλάσσιος 
Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση και διαδικασία, που έχει στόχο 
έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στη διαδικασία και στις ιδιαιτερότητες ανάλυ-
σης και σύνθεσης του θαλάσσιου χώρου, και πιο συγκεκριμένα της χωρικής και χρονικής κατα-
νομής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο συντελεί 
ουσιαστικά στο να επιτευχθούν οι επιμέρους οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι και 
να ενισχυθεί η ισόρροπη τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στην αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πλουτοπαραγωγικών πόρων (Javier, G.S., 2014). 

Πολιτικός Σχεδιασµός και 
Καθορισµός Ελλείψεων

Θεσµικό Πλαίσιο 
Θαλάσσιου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού

Πληροφόρηση 
και Καταγραφή 

Στόχων 
και Προτεραιοτήτων

Εύρεση 
Χρηµατοδοτικών 

Πόρων και 
Σύνδεση 

Παραγωγικών 
Τοµέων µέσω 
Χωροταξικού 
Σχεδιασµού

Αξιοποίηση Πόρων, 
∆ιοίκησης και Ικανοτήτων

Διάγραμμα 1. Το Πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία.

Το θεσμικό πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού έχει συμπεριλάβει πολλά σύγ-
χρονα-επίκαιρα θέματα και κείμενα από διεθνείς οδηγίες σχετικά με την προστασία και ανάδειξη 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, θέματα ισόρροπης βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής (Meiner, A., 2010). 
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∆ιαµόρφωση Πολιτικών 
και Στρατηγικών

Θαλάσσιος 
Χωροταξικός 
Σχεδιασµός

Παρακολούθηση 
και Έλεγχος

Αξιολόγηση
Καταγραφή
Επιπτώσεων

Εφαρµογή 
Χωροταξικού 

Σχεδίου

Διάγραμμα 2. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αποτελεσματικότητα. 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία.

Η διαχείριση και η αποτελεσματικότητα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι συνυ-
φασμένες με εκείνα τα στοιχεία και τα βασικά στάδια της σωστής οριοθέτησης και διαμόρφωσης 
των στόχων, της εφαρμογής και υλοποίησής τους, καθώς και του ελέγχου, της παρακολούθη-
σης, της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης, όπως ενδεικτικά παρουσιάζει το διάγραμμα 2.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, μέσω της διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων και των 
παράκτιων περιοχών έχει άμεση επίδραση στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αποτελεσματική 
χρήση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, στην προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων της κλιμα-
τικής αλλαγής, στην αξιοποίηση και τη σωστή, εξισορροπημένη χρήση, καθώς και στην άσκηση 
των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, όπως, για παράδειγμα, στην παραγωγή ενέργειας, στις 
θαλάσσιες μεταφορές, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στον τουρισμό, και στην εξόρυξη των 
πρώτων υλών (Κοκκώσης, Χ., Παπαθεοχάρη, Θ., 2015).  

Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει ενδεικτικά τις βασικές επιδράσεις και τα αποτελέσματα που κατα-
γράφονται από το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, 
τόσο σε επίπεδο των διακλαδικών ροών όσο και σε επίπεδο βιώσιμης ισόρροπης ανάπτυξης, 
αποτελεσματικότητας και κοινωνικής συνοχής. 

Οι βασικοί στόχοι του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι οι εξής (Smith, H., Maes, F., 
Stojanovic, T., and Ballinger, R., 2011): 

 � Προώθηση της ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης με αύξηση της παραγωγής και αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων, αύξηση της απασχόλησης, του εισοδήματος και της ανταγωνιστι-
κότητας.

 � Επίτευξη της χωρικής συνοχής, «σύνδεση» και συνεργασία μεταξύ του θαλάσσιου και του πα-
ράκτιου χώρου, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και επίτευξη της αποτελε-
σματικότητας. 

 � Ορθολογική και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο και πα-
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ράκτιο χώρο, μέσω της ισορροπημένης ανάπτυξης, σεβασμός στο περιβάλλον και στην κλι-
ματική αλλαγή. 

 � Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, όπως, για παράδειγμα, ο ενεργειακός τομέας και 
η εξόρυξη πρώτων υλών, οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυτιλία, η προστασία της ενάλιας πολιτι-
στικής κληρονομιάς, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, ο τουρισμός, και η προστασία και αναβάθ-
μιση του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

3.  Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού

Αρχικά, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που αφορά το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS, U.N. 
1982), αναφερόταν σε βασικά θέματα που σχετίζονταν με τη χρήση, την οργάνωση και τον σχεδι-
ασμό του θαλάσσιου, ωκεάνιου χώρου και των παράκτιων περιοχών, αλλά και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αυτές.

Μέχρι σήμερα, στις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απουσίαζαν το βασικό 
θεσμικό πλαίσιο και η νομική βάση που θα επέτρεπαν την άσκηση μιας ενιαίας κοινοτικής πολιτι-
κής σε θέματα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και των παράκτιων περιοχών. 

Πιο συγκεκριμένα, στις ιδρυτικές συνθήκες της Ε.Ε. δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη μνεία στο 
θεσμικό πλαίσιο για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με εξαί-
ρεση το άρθρο 191, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

Βιώσιµη Ισόρροπη 
Ανάπτυξη και 

Αποτελεσµατικότητα

Ανάπτυξη 
∆ραστηριοτήτων: 

Ενέργειας, Ναυτιλίας, 
Τουρισµού, Αλιείας, 
Μεταφορών κ.λπ.

Αξιοποίηση 
Πλουτοπαραγωγικών 

Πόρων και Συγκριτικών 
Τοπικών Πλεονεκτηµάτων

Θαλάσσιος 
Χωροταξικός 
Σχεδιασµός

Σύνδεση Θαλάσσιου και 
Παράκτιου Χώρου, 

Ισορροπηµένη Ανάπτυξη 
και προστασία του 

περιβάλλοντος

Διάγραμμα 3. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αποτελεσματικότητα. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία.
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τις βασικές αρχές της προστασίας και του σεβασμού του περιβάλλοντος προφύλαξης, καθώς και 
την αρχή της προληπτικής δράσης στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο (Παπαγεωργίου, Μ., 2015).

Μία από τις αρχικές οδηγίες 2008/56/ΕΚ στο άρθρο 1, παράγραφος 3, αναφέρθηκε στο 
πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, και πιο συγκεκριμένα στην προσέγγιση που 
είναι βασισμένη στον θαλάσσιο χώρο και στο οικοσύστημα με τη βιώσιμη χρήση των θαλάσ-
σιων πόρων προκειμένου ο θαλάσσιος χώρος και τα θαλάσσια οικοσυστήματα να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν στις ανθρωπογενείς μεταβολές και στις πιέσεις που ουσιαστικά θέτουν σε 
κίνδυνο τον θαλάσσιο χώρο και το οικοσύστημα. Εν προκειμένω, ο στόχος είναι να επιτευ-
χθεί η ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στη βιώσιμη χρήση των 
θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών, τόσο για τη σημερινή όσο και για τις μελλοντικές γενεές 
(Meiner, A., 2010).

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη 17η Ιουνίου 
2010, υιοθετώντας την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της αξιο-
ποίησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων και στοχεύοντας στην αύξηση της απασχολησιμότη-
τας, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής, με σεβασμό στο περιβάλ-
λον και στην πράσινη ανάπτυξη, αποτέλεσε τον «προπομπό» για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και του σχεδιασμού των παράκτιων περιοχών. 

Στο διάγραμμα 4 καταγράφονται και παρουσιάζονται οι βασικές διεθνείς και ευρωπαϊκές συμ-
βάσεις, συνθήκες, τα κείμενα και οι οδηγίες για το πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδι-
ασμού.

Στο πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού υιοθετήθηκε και ο όρος «Ολοκληρω-
μένη Θαλάσσια Πολιτική» (ΟΘΠ), που ουσιαστικά αντιστοιχεί και αποτελεί την πολιτική της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, η οποία αποτυπώθηκε στη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο (2008). Αφορά τους θαλάσσιους και παράκτιους τομείς, 

Βασικές Συµβάσεις και Κείµενα 
για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό

Σύµβαση της Βαρκελώνης (1975)
Σύµβαση για το ∆ίκαιο Θάλασσας (1982)

Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για 
το Περιβάλλον (1992)

Οδηγία Θαλάσσιας Στρατηγικής 2008/56
Οδηγία Θαλάσσιου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού 2014/89

∆ιεθνείς 
Συµβάσεις

Οδηγίες -  
Συµβάσεις Ε.Ε.

Διάγραμμα 4. Βασικές Συμβάσεις Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία.
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με στόχο να λάβει χώρα μια κοινή και συντονισμένη δράση στο πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροτα-
ξικού Σχεδιασμού, ώστε να συντελέσει στη λήψη σωστών αποφάσεων, στη συνοχή, στην αποτε-
λεσματικότητα-αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, και περαιτέρω στην επίτευξη της 
αειφόρου βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής των κρατών-μελών της 
Ε.Ε. (Κοκκώσης, Χ., Μπεριάτος, Η., 2016).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από κοινού θέσπισαν και εξέδω-
σαν σχετική οδηγία μόλις το 2014/89/Ε.Ε. «Περί θεσπίσεως πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροτα-
ξικό Σχεδιασμό», που ουσιαστικά συμπληρώνει την προηγούμενη οδηγία 2008/56/ΕΚ της ολο-
κληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΟΘΠ»). Προσδιορίζει τον θαλάσ-
σιο χωροταξικό σχεδιασμό ως διατομεακό μέσο πολιτικής που μπορεί να συμβάλει στην ολοκλη-
ρωμένη και τη διασυνοριακή προσέγγιση, καθώς και σε συντονισμένες και συνεκτικές πολιτικές 
αποφάσεις για τις κλαδικές πολιτικές που έχουν στόχο την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης σε 
όλους τους θαλάσσιους τομείς, στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και στα νησιά. Σύμφωνα με 
την οδηγία 2014/89/Ε.Ε. «Περί θεσπίσεως πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό», θα 
πρέπει να εναρμονισθούν τα εθνικά δίκαια των κρατών-μελών με το θεσμικό πλαίσιο του ευρω-
παϊκού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, συνεκτιμώ-
ντας τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και παράκτιων περιοχών, προωθεί τη συνεργασία των 
κρατών-μελών, και στοχεύει στο να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσ-
σιων δραστηριοτήτων, στη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, και περαιτέρω 
στην επίτευξη της βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης. 

Σήμερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) 
αποτελεί ένα πλαίσιο πολιτικής που αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης όλων 
των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και των παράκτιων περιοχών, μέσω της βελτίωσης του συντο-
νισμού των πολιτικών που επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα νησιά, τις παράκτιες και 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τους θαλάσσιους τομείς, καθώς και με την ανάπτυξη δια-
τομεακών εργαλείων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2022). Οι κύριοι στόχοι και τα αντίστοιχα πεδία 
δράσης είναι:

 � Η μεγιστοποίηση της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών, προκειμένου να κατα-
στεί δυνατή η ανάπτυξη των θαλάσσιων περιφερειών και των παράκτιων περιοχών όσον αφορά 
τη ναυσιπλοΐα, τους θαλάσσιους λιμένες, τις θέσεις εργασίας στη θάλασσα, το περιβάλλον και τη 
διαχείριση της αλιείας. 

 � Η δημιουργία βάσης γνώσεων και καινοτομίας για τη θαλάσσια πολιτική, μέσω μιας ολοκληρω-
μένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή έρευνα (πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»). 

 � Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές, με την ενθάρρυνση του παράκτιου 
και θαλάσσιου τουρισμού, τη δημιουργία κοινοτικής στρατηγικής για την πρόληψη των κατα-
στροφών και την ανάπτυξη του θαλάσσιου δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών και 
νήσων της Ε.Ε. 

 � Η προώθηση του ηγετικού ρόλου της Ε.Ε. στις διεθνείς θαλάσσιες υποθέσεις μέσω ενισχυμένης 
συνεργασίας σε επίπεδο διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών. 

 � Η αύξηση της προβολής της θαλάσσιας Ευρώπης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Ευρω-
παϊκός Άτλας των Θαλασσών», ως μέσου για την ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής θαλάσσιας 
κληρονομιάς, και μέσω του εορτασμού, στις 20 Μαΐου, μιας ετήσιας Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη 
Θάλασσα. 
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4.  Το Χωροταξικό Πλαίσιο Σχεδιασμού  
στην Ελλάδα: Μια Διαχρονική Ανάλυση

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι ο θεσμικά υπεύθυνος 
φορέας για την Ελλάδα, που μπορεί να σχεδιάζει και να οριοθετεί το χωροταξικό πλαίσιο, θεσμο-
θετώντας το άρθρο 5 του Ν.2742/99 για «Χωροταξικό σχεδιασμό και αειφόρο ανάπτυξη» και έχο-
ντας την ευθύνη της εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές πλαίσιο. Επίσης, εκπροσωπεί τη 
χώρα στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τη χωροταξία και τον Θαλάσσιο Χωροτα-
ξικό Σχεδιασμό. Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού ανα-
πτύχθηκε με σχετική χρονική υστέρηση και χρονική διαφορά, συγκριτικά με τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και τον δυτικό κόσμο. 

Ο αρχικός σχεδιασμός στην Ελλάδα για τη θεσμοθέτηση του πλαισίου του Θαλάσσιου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού ανάγεται στον βασικό νόμο 2344/1940 που ίσχυσε για περίπου μισό αιώνα. 
Ο εν λόγω νόμος μεριμνούσε και οριοθετούσε τη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας. Αργότερα 
αντικαταστάθηκε από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, τον ν. 2742/99, τον ν. 2971/2001 και τον ν. 
4821/2014, που συμπεριέλαβε τις σύγχρονες ρυθμίσεις και οδηγίες προσπαθώντας να οριοθε-
τήσει και να πετύχει την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ θαλάσσιου χώρου και παράκτιων περιοχών, 
ούτως ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τα σύγχρονα ευαίσθητα προβλήματα και τις όποιες 
προκλήσεις.

Συν τοις άλλοις, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον διάλογο και σε όλες τις επιστημονικές συζη-
τήσεις και πολιτικές σε μεσογειακό επίπεδο, και στο πλαίσιο του μεσογειακού σχεδίου δράσης 
των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στην Αθήνα και στηρίζεται με τη σύμβαση και τα πρωτόκολλα 
της Βαρκελώνης (Μπεριάτος, Η., 2012). 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του μεσογειακού σχεδίου δράσης των Ηνωμένων Εθνών και του 
οργανισμού που εδρεύει στην Αθήνα, έχουν εκπονηθεί επιστημονικές έρευνες-κείμενα και 
πρωτόκολλα, όπως το «πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών» 
(2008), οι «καλές πρακτικές και κατευθύνσεις διαχείρισης παράκτιων ζωνών», και η «έκθεση για 
το περιβάλλον και την ανάπτυξη στη Μεσόγειο» (2009) (Μπεριάτος, Η., Παπαγεωργίου, Μ., 2010).

Στο διάγραμμα 5 καταγράφονται και παρουσιάζονται τα βασικότερα εμπόδια και προβλήματα 
εφαρμογής και υλοποίησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της οργάνωσης που 
αφορούν την Ελλάδα.

Περαιτέρω, η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/89/Ε.Ε., περί θεσπίσεως πλαισίου για τον Θαλάσ-
σιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον 4546/2018 
(ΦΕΚΑ΄ 101/12.06.2018), στοχεύοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσ-
σιων οικονομιών, των θαλάσσιων περιοχών και των θαλάσσιων πόρων. Ο νόμος Ν. 4546/2018 
για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018 (ο νόμος 
4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/Ε.Ε., «περί θεσπί-
σεως πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και άλλες διατάξεις»). Ο συγκεκρι-
μένος νόμος περιελάμβανε σημαντικές διατάξεις για την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου σε 
αντιστοιχία με την οδηγία 2014/89/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την απο-
τελεσματική εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στα ύδατα της Ε.Ε., και τη 
δημιουργία ενός κοινού πλαισίου στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που θα συντελέσει στη βιώσιμη ανά-
πτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων και των 
παράκτιων περιοχών.
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Τέλος, ο νόμος ν. 4447/2016 που ορίζει τη δομή και το περιεχόμενο του Θαλάσσιου Χωροτα-
ξικού Σχεδιασμού, περιλαμβάνει τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

 � Τη χάραξη της εθνικής χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, και την ανά-
πτυξη συνεργασίας με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα μοιράζεται 
θαλάσσια ύδατα.

 � Την οριοθέτηση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων που αντιστοιχούν στο περιφερειακό επί-
πεδο σχεδιασμού και αναφέρονται σε θαλάσσιες και παράκτιες χωρικές ενότητες της χώρας που 
είναι υπο-περιφερειακού, περιφερειακού ή διαπεριφερειακού επιπέδου.

Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο νομοθετικό σχέδιο περιγράφει το υφιστάμενο πλαίσιο της 
Ελλάδας που περιελάμβανε τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές. Επιπροσθέτως, επιχειρεί μια 
επισκόπηση των ζητημάτων αλληλεπίδρασης του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
ενώ περιλαμβάνει και διάφορα παραδείγματα πολιτικών και μηχανισμών από τη διεθνή εμπειρία, 
με στόχο την οριοθέτηση και τη διακυβέρνηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Τέλος, 
επιχειρεί να αναλύσει τα βασικά ζητήματα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη και την 
ισόρροπη στρατηγική του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Το πλαίσιο της θεσμοθέτησης, σχεδιασμού και οργάνωσης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχε-
διασμού λαμβάνει υπόψη όλους τους εναλλακτικούς τομείς και τις αλληλεπιδράσεις των δραστη-
ριοτήτων και των χρήσεων μεταξύ θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, που ενδεικτικά περι-
λαμβάνουν:

 � Δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.

Έλλειψη συντονισµού, 
γραφειοκρατία και αδυναµία 
συνεργασίας µεταξύ φορέων

Εµπόδια 
στην εφαρµογή 
του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού 
Σχεδιασµού

Έλλειψη 
θεσµικού νοµικού 

πλαισίου και 
αδύναµη πολιτική 

βούληση και 
συντονισµός

Απουσία πόρων, 
υποδοµών και 

χρηµατοδότησης

Έλλειψη πληροφόρησης 
και εκπαίδευσης σε θέµατα 

θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασµού

Διάγραμμα 5. Προβλήματα και Εμπόδια Εφαρμογής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία.
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 � Δραστηριότητες σχετικές με την υδατοκαλλιέργεια.
 � Τη δημιουργία εγκαταστάσεων και υποδομών για τα υποθαλάσσια έργα. 
 � Την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου, καθώς και άλλων 

ενεργειακών πλουτοπαραγωγικών πόρων, πρώτων υλών, και ορυκτών, για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συμβατικές πηγές.

 � Τις μεταφορές, τις υποδομές, θαλάσσιες οδούς και επικοινωνίες. 
 � Τις προστατευόμενες περιοχές για την προστασία της βιοποικιλότητας,
 � Δραστηριότητες σχετικές με την επιστημονική έρευνα στον θαλάσσιο χώρο και στις παράκτιες 

περιοχές.
 � Δραστηριότητες σχετικές με τα υποβρύχια καλώδια και τους αγωγούς.
 � Δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό.
 � Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τους προστατευόμενους ενάλι-

ους αρχαιολογικούς χώρους και τα ενάλια μνημεία, σύμφωνα με τον ν. 3028/2002.

5.  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Χωροταξικός 
Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Μια Διασυγκριτική 
και Διαχρονική Ανάλυση

Η βιώσιμη ισόρροπη ανάπτυξη περιλαμβάνει τόσο το μακροχρόνιο πλαίσιο της οικονομικής ανά-
πτυξης, επιδεικνύοντας σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, όσο και το πλαίσιο της κοινωνικής ανά-
πτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Οι βασικοί δείκτες που αποτυπώνουν την οικονομική ανά-
πτυξη είναι το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), που αντιστοιχεί και ισούται με την προστιθέ-
μενη αξία, και το εισόδημα, καθώς περιλαμβάνει και τους βασικούς εκείνους δείκτες που αποτυ-
πώνουν την κοινωνική ανάπτυξη και αντιστοιχούν στην απασχόληση και στο ΚΚΕ (Κατά Κεφαλήν 
Εισόδημα).

Τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα μπορούν να μας παρουσιάσουν και να αποτυπώσουν 
το πλαίσιο της χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας και της ανάπτυξης για 
μια χώρα και για μια περιφέρεια. Επίσης, η διαχρονική και η δια-συγκριτική ανάλυση των οικο-
νομικών, χωρικών και κοινωνικών δεδομένων και δεικτών δύναται να αποτελέσει τη βάση για 
τον μελλοντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Συν τοις 
άλλοις, συντελεί τα μέγιστα στον προσδιορισμό των βασικών ρυθμιστικών παραγόντων της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας, ενώ επίσης ερμηνεύει, αποτυπώνει και προσδιορίζει το πλαίσιο της οικο-
νομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Στα διαγράμματα 6-14 παρουσιάζονται οι βασικοί οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες που αντι-
στοιχούν στα βασικά αντιπροσωπευτικά δεδομένα και προσδιορίζουν το οικονομικό και κοινω-
νικό αναπτυξιακό πλαίσιο. Τα δεδομένα αφορούν τις περιφέρειες των νησιών του Αιγαίου και την 
Κρήτη την τελευταία δεκαετία και εστιάζουν στους βασικούς μακροοικονομικούς και κοινωνι-
κούς δείκτες, όπως, για παράδειγμα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το οποίο καθιστά εμφανή τα 
στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγική δυνατότητα, τον πλούτο, την προστιθέμενη αξία και 
το εισόδημα μιας περιοχής. Επιπροσθέτως, στους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες εντάσ-
σεται η μεταβλητή των επενδύσεων, η οποία θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες 
ανάπτυξης του ΑΕΠ, καθώς και βασικός συντελεστής της παραγωγικής διαδικασίας. Στους κοι-
νωνικούς δείκτες συμπεριλαμβάνονται τα βασικά κοινωνικά μεγέθη, όπως η απασχόληση και το 
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ΚΚΕ (το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα, είτε άλλως το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν), που 
αντικατοπτρίζει τα βασικά κοινωνικά μεγέθη, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ανάπτυξη. 

Στα διαγράμματα 6-14 αποτυπώνονται οι βασικοί μακροοικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες 
που αντιστοιχούν στο οικονομικό και κοινωνικό αναπτυξιακό περιφερειακό επίπεδο και τους 
τομείς για τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την Ελλάδα. Η διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ και 
των επενδύσεων, αντίστοιχα, παρουσιάζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και των περι-
φερειών. Εν προκειμένω, όπως παρατηρούμε από τα σχετικά διαγράμματα και δεδομένα, είναι 
εμφανέστατη η αναπτυξιακή πορεία, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο περιφερειών, 
για το Βόρειο-Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, το χρονικό διάστημα 2000-2008, και αντίστοιχα, η 
φθίνουσα πορεία για το μετέπειτα χρονικό διάστημα 2008-2016, με σημάδια ανάκαμψης την 
περίοδο 2016-2019. 

Αναφορικά με τη δια-συγκριτική ανάλυση για τους μακροοικονομικούς αναπτυξιακούς δεί-
κτες μεταξύ των τριών περιφερειών, η Κρήτη έχει αισθητά μεγαλύτερη ανάπτυξη, όπως αυτή 
προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ και των επενδύσεων, ακολουθεί η περιφέρεια 
του Νοτίου Αιγαίου, με τελευταία την περιφέρεια των νησιών του Βορείου Αιγαίου. 

Η επιλογή των βασικών αντιπροσωπευτικών δεικτών κοινωνικής ανάπτυξης αφορά την 
απασχόληση και το κατά κεφαλήν εισόδημα, που φανερώνουν το επίπεδο της κοινωνικής ανά-
πτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Σχετικά με τη διαχρονική και τη δια-συγκριτική ανάλυση 
για τους κοινωνικούς αναπτυξιακούς δείκτες μεταξύ των τριών περιφερειών, όπως παρατη-
ρούμε από τα διαγράμματα και τα δεδομένα, οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις στο επίπεδο απα-
σχόλησης καταγράφονται για την Κρήτη τη χρονική περίοδο 2007-2017, συγκριτικά με τα 
νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, όπου διακρίνουμε μία ομαλότερη και ομοιογενή 
πορεία. Αναφορικά με το κατά κεφαλήν εισόδημα, που αντιστοιχεί στο επίπεδο της κοινωνι-
κής συνοχής και κοινωνικής ανάπτυξης, υπάρχει μια εμφανής κάμψη για τη χρονική περίοδο 
2007-1014, όσον αφορά το σύνολο των περιφερειών των νησιών του Αιγαίου και της Κρή-
της, ενώ στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου συναντάται υψηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν 
εισοδήματος, ακολουθεί η περιφέρεια της Κρήτης και, τέλος, η περιφέρεια των νησιών του 
Βορείου Αιγαίου.
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Διάγραμμα 6. ΑΕΠ κατά κεφαλήν στην Ελλάδα, 2000 -2019 (€).
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Διάγραμμα 7. ΑΕΠ κατά κεφαλήν ανά περιφέρεια, 2000-2019 (€).
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Διάγραμμα 8. Διασυγκριτικό ΑΕΠ κατά κεφαλήν, 2000-2019 (€).

0

10

20

30

40

50

60

70

Διάγραμμα 9. Ακαθάριστες Επενδύσεις στην Ελλάδα, 2000-2019 (δισ. €).
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Διάγραμμα 10. Ακαθάριστες επενδύσεις ανά περιφέρεια, 2000-2019 (δισ. €).
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Διάγραμμα 11. Απασχόληση στην Ελλάδα, 2000-2019 (άτομα).
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Διάγραμμα 12. Απασχόληση ανά περιφέρεια, 2000-2019 (άτομα).
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Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη

Διάγραμμα 13. Επένδυση ανά κλάδο και περιφέρεια, 2000 (εκατ. €).
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Διάγραμμα 14. Επένδυση ανά κλάδο & περιφέρεια, 2019 (εκατ. €).

Διαγράμματα 6-14. Διαχρονική και Δια-συγκριτική Ανάλυση των Νησιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και 
Κρήτης. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία: Βάσεις Δεδομένων και Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ & Eurostat.

Η ανάπτυξη, η οργάνωση κι η υλοποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού θα δώσουν 
μια «ώθηση», τόσο στους μακροοικονομικούς βασικούς δείκτες όσο και στους κοινωνικούς δεί-
κτες και στο επίπεδο της κοινωνικής συνοχής. 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα 16, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Θαλάσσιου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού θα επηρεάσουν άμεσα τις παραγωγικές δραστηριότητες, τόσο στον θαλάσσιο 
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χώρο όσο και στις παράκτιες περιοχές. Μάλιστα, αναμένεται να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη 
και σε πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα, μέσω της αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων του θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών, καθώς και των βασικών δεικτών 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αύξηση του ΑΕΠ, της απα-
σχόλησης, των επενδύσεων-παραγωγής, των εισοδημάτων, του ΚΚΕ, και της κοινωνικής συνο-
χής και ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών και των νησιών Νοτίου-Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. 

Το διάγραμμα 15 παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο, με έμφαση στις υπό μελέτη περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

ΑΕΠ
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Διάγραμμα 15. Εξέλιξη ΑΕΠ – Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία από δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ Database.

Αναφορικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ, γίνεται φανερή η ραγδαία μείωσή του κατά την περίοδο 
που ακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αναμφισβήτητα, η προετοιμασία της εν 
λόγω διοργάνωσης και η ανάληψη των μεγάλων ολυμπιακών έργων και έργων υποδομής στή-
ριξαν τους υψηλούς εθνικούς, αλλά και περιφερειακούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια, με τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και την επακόλουθη χρηματοοικονομική 
κρίση της περιόδου 2008-2018, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα σημείωσε σημαντική μείωση. 

Λόγω των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών μεταβολών, ο ρυθμός ανάπτυξης φαίνε-
ται να ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια. 

Την ίδια πορεία ακολουθούν οι περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, ενώ η περι-
φέρεια του Βορείου Αιγαίου εξακολουθεί να παρουσιάζει πτωτική τάση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υποδείγματος, φαίνεται ότι υπάρχει, στατιστικά, πολύ στενή 
σχέση μεταξύ του επιπέδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και των προσδιοριστικών παραγόντων της 
απασχόλησης και των επενδύσεων, τόσο για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας όσο και για την 
κάθε περιφέρεια χωριστά. 
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Ελλάδα: Απασχολούµενοι και Επενδύσεις.

Βόρειο Αιγαίο: Απασχολούµενοι και Επενδύσεις.

Κρήτη: Απασχολούµενοι και Επενδύσεις.
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Νότιο Αιγαίο: Απασχολούµενοι και Επενδύσεις

Διάγραμμα 16. Εξέλιξη ΑΕΠ, Απασχόλησης & Επένδυσης. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία από δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ Database.

Παρ’ όλα αυτά, η εν λόγω θετική συσχέτιση των προσδιοριστικών αναπτυξιακών παραγόντων 
της ανάπτυξης και της επένδυσης, φαίνεται να είναι ισχυρότερη στις περιφέρειες της Κρήτης και του 
Νοτίου Αιγαίου, συγκριτικά με την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Το γεγονός αυτό καθιστά εμφανή 
τη σημασία της σχέσης μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης μιας περιφέρειας, και της προοπτικής περαι-
τέρω ανάπτυξης, με τη διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου, και κατ’ επέκτασιν, ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει μια ομάδα περίπου 35 νησιών 
και πληθώρα νησίδων. Η οικονομία της περιφέρειας είναι βασισμένη στον τουρισμό. Η άνοδος του 
τουριστικού κλάδου έχει οδηγήσει στη μείωση και στη βαθμιαία εγκατάλειψη των δραστηριοτή-
των του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα. Έτσι, έλαβε χώρα μείωση του επιπέδου απα-
σχόλησης στον πρωτογενή τομέα, που συνοδεύθηκε από περιορισμένη αύξηση στον δευτερογενή 
τομέα και μια απότομη αύξηση στον τριτογενή τομέα, με το 65% του οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού να απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών, κατά βάση στον κλάδο του τουρισμού. Ο πρω-
τογενής τομέας της περιφέρειας διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στην οικονομία, ενώ ο τριτο-
γενής τομέας, ιδιαίτερα ο τουρισμός, επεκτείνεται συνεχώς και το μερίδιό του στην ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της περιφέρειας ήταν της τάξεως του 86% το 2020. 

Στην περιφέρεια της Κρήτης, ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, με έντονη 
παρουσία τοπικών αγροτικών ενώσεων, γεωργικών συνεταιρισμών και ανάπτυξη παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. Το φυσικό περιβάλλον του νησιού έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου 
του τουρισμού, με την Κρήτη να φιλοξενεί το 22% του συνολικού αριθμού των τουριστών στην 
Ελλάδα. Η αύξηση του πληθυσμού της περιφέρειας έχει συντελέσει τα μέγιστα στην αύξηση της 
προσφοράς εργασίας. Η χαμηλή ανεργία είναι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της οικο-
νομίας του νησιού. Σε αντίθεση με άλλες νησιωτικές περιοχές στην Ελλάδα, στην Κρήτη εξακο-
λουθεί να υφίσταται ισορροπία μεταξύ της αύξησης του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα, 
παρόλο που το κύριο τμήμα των επενδύσεων κατευθύνεται προς τον τουρισμό. Η περιφέρεια 
ωφελείται σημαντικά από την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών, την ύπαρξη δύο αερολιμέ-
νων και την παγίωση ενός επαρκούς δικτύου επικοινωνιών. Η βιομηχανία παίζει δευτερεύοντα 
ρόλο στην οικονομία του νησιού, με κυριότερη δραστηριότητα τον κλάδο των κατασκευών, λόγω 
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της ανάπτυξης των πόλεων και του τουρισμού. Ο τουρισμός είναι ο δεύτερος πιο δυναμικός κλά-
δος της οικονομίας, μετά από τη γεωργία. Σε κάθε περίπτωση, παρατηρείται υπερ-συγκέντρωση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, στον τουρισμό. 
Εξαιτίας αυτού, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προκληθούν μελλοντικά επιπτώσεις 
στους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς, με την ανάγκη για επαρκέστερο σχεδιασμό, βελτίωση 
και αύξηση των υποδομών να καθίσταται αδήριτη.

Η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος και μεγάλη απόσταση 
από το διοικητικό κέντρο της χώρας, ενώ αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών προβλη-
μάτων. Ένα σοβαρό πρόβλημα της περιοχής είναι η μείωση του πληθυσμού, καθώς και η σαφής 
τάση γήρανσης. Το 19% του πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, ενώ το 61% στον 
τριτογενή τομέα. Η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα κυμαίνεται σε σταθερά ποσοστά, της 
τάξεως του 20%. Ο τριτογενής τομέας παράγει το 70% της προστιθέμενης αξίας, ενώ ο πρωτο-
γενής και ο δευτερογενής τομέας συμβάλλουν σε ποσοστό 14% και 16%, αντίστοιχα. Η χαμηλή 
παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις παραδοσιακές μεθό-
δους καλλιέργειας, την ανεπαρκή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, καθώς και στον τεμαχισμό 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

Συνοψίζοντας, οι σημαντικότερες αναπτυξιακές ανισότητες που επηρεάζουν τους προαναφε-
ρόμενους αναπτυξιακούς ρυθμούς είναι οι εξής:

 � Η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη χωρική ισορροπία, με βασικά χαρακτηρι-
στικά την υπερ-συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιφέρειες όπως η Αττική και 
η Κρήτη, και μία πληθώρα περιοχών με μειονεκτήματα, όπως, για παράδειγμα, οι ορεινές, μει-
ονεκτικές και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.

 � Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, του παραγωγικού περιβάλλοντος και των δε-
ξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας, σε πολλές περιπτώσεις υιοθετήθηκε ένας καινο-
τόμος αναπτυξιακός προσανατολισμός που οδήγησε σε οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμί-
σεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα, τη βιομηχανική υποδομή, τη στήριξη και την εκπαί-
δευση του εργατικού δυναμικού.

 � Η διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων στο εξωτερικό ακολουθεί μία επιταχυνό-
μενη πορεία, έχοντας ήδη καταλάβει σημαντική θέση, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις επεν-
δύσεων σε μία διευρυμένη και συνεχώς ανερχόμενη καταναλωτική αγορά, ενώ τα ενεργειακά 
δίκτυα, οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και μεταφορών συνιστούν τομείς στους οποίους είναι εμ-
φανής μία σημαντική πρόοδος στη διασυνοριακή συνεργασία.

 � Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας, δεδομένου 
ότι οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα, και κατά συνέπεια αυξάνουν τη δυναμική της ανά-
πτυξης και της απασχόλησης. Η Ελλάδα έχει προωθήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποί-
ες θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να διευρυνθούν. Οι βελτιώσεις αυτές επιβάλλεται να στο-
χεύουν στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, 
σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, καθώς και στην πραγματική σύγκλιση, 
μέσω κυρίως της συγκέντρωσης κεφαλαίων σε επενδύσεις που θα λειτουργήσουν επωφελώς 
για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, δύο είναι οι βασικές προκλήσεις για την Ελλάδα, οι οποίες θα καθο-
ρίσουν και την εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία:

 � Η πρώτη αφορά την προσαρμογή της χώρας στο πλαίσιο προγραμματισμού, που έχει αναμφι-
σβήτητα στρατηγικό χαρακτήρα και απομακρύνεται από το παραδοσιακό μοντέλο, πάνω στο 
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οποίο οικοδομήθηκαν και λειτούργησαν επί σειρά ετών οι μηχανισμοί σχεδιασμού, διοίκησης 
και εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η εν λόγω προσαρμογή επιβάλλεται να δια-
πνέει όχι μόνο την κεντρική διοίκηση σε όλα της τα επίπεδα (υπουργεία, περιφέρειες, οργανισμοί 
κ.ά.), αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία συμμετέχει ενεργά στην υποβολή προτάσεων, 
στη διαμόρφωση σχεδίων και στην υλοποίηση έργων.

 � Η δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σχετίζεται με την ικανότητα της χώρας, και 
ειδικά των περιφερειών, να διατυπώσουν αποτελεσματικές και βιώσιμες περιφερειακές ανα-
πτυξιακές στρατηγικές για τις περιοχές αυτές, με στόχο να αποσοβηθούν η οπισθοδρόμηση και 
η αβεβαιότητα και να εξασφαλιστούν πρόοδος, ευημερία και γενικότερα ένα ευοίωνο μέλλον.
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Διάγραμμα 17. Εξέλιξη ΑΕΠ – Προβλέψεις. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία από δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ Database.

Από την εκτίμηση των προβλέψεων γίνεται φανερό ότι αναμένεται μία αναπτυξιακή πορεία 
στο ελληνικό ΑΕΠ, μέχρι το έτος 2030. Η εν λόγω αναπτυξιακή πορεία, κατά κύριο λόγο οφεί-
λεται στις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική οικονομία κατά τα προη-
γούμενα έτη, όπως η δημοσιονομική προσαρμογή, η εξυγίανση του τραπεζικού και πιστωτικού 
συστήματος, η απελευθέρωση των αγορών, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς και η έξο-
δος της χώρας από το καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης, στο οποίο είχε ενταχθεί, ως απόρ-
ροια της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης της περιόδου 2008 – 2018. Αντίστοιχη 
εικόνα παρατηρείται και αναφορικά με την εκτίμηση της εξέλιξης της απασχόλησης.

Το διάγραμμα 18 παρουσιάζει την πρόβλεψη αναφορικά με την εξέλιξη της απασχόλησης κατά 
τα έτη 2020-2030. Η απασχόληση στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί μέσα στην επόμενη δεκαε-
τία, ως απόρροια, αφενός της δημοσιονομικής αναπροσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, αφε-
τέρου της εξόδου της χώρας από την πολυετή κρίση 2008- 2018. Προς αυτή την κατεύθυνση 
συντελεί και η προσπάθεια προσέλκυσης του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται στο εξωτε-
ρικό, καθώς και η αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χώρα, στους κλάδους του του-
ρισμού και της ενέργειας. 

Τέλος, αναφορικά με την περιφερειακή ανάλυση, το ακόλουθο διάγραμμα αναφέρεται στις 
προβλέψεις που σχετίζονται με την εξέλιξη του ΑΕΠ, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
περιφερειών: Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. 
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Από την εκτίμηση των προβλέψεων γίνεται φανερό ότι αναμένεται μία αναπτυξιακή πορεία 
στο ελληνικό ΑΕΠ, μέχρι το έτος 2030. Η εν λόγω αναπτυξιακή πορεία, κατά κύριο λόγο οφεί-
λεται στις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική οικονομία κατά τα προη-
γούμενα έτη, όπως η δημοσιονομική προσαρμογή, η εξυγίανση του τραπεζικού και πιστωτικού 
συστήματος, η απελευθέρωση των αγορών, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς και η έξο-
δος της χώρας από το καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης, στο οποίο είχε εισέλθει, ως συνέ-
πεια της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης της περιόδου 2008 – 2018. 

Ωστόσο, αυτή η αναπτυξιακή προσέγγιση της ελληνικής οικονομίας δεν αναμένεται να διαχυ-
θεί με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. 

Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι οι υπάρχουσες υποδομές, η επενδυτική 
ελκυστικότητα της κάθε περιφέρειας, καθώς και το οικονομικό σύστημα που έχει δομηθεί σε 
κάθε μία από αυτές, με τα ιδιαίτερα περιφερειακά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, είναι εκείνες 
οι παράμετροι που θα καθορίσουν την αναπτυξιακή δυναμική της κάθε περιφέρειας. Συνεπώς, 
παρατηρείται μια προβλεπόμενη αναπτυξιακή προοπτική στις περιφέρειες Κρήτης, κατά κύριο 
λόγο, και Νοτίου Αιγαίου. Αμφότερες αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω, με την Κρήτη να 
αναμένει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. 

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αν και δεν φτάνει τον συγκριτικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της 
Κρήτης, αναμένει μια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξής της, έστω και μικρότερη συγκριτικά με ό,τι 
ισχύει σε εθνικό επίπεδο. Ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι δεν υφίσταται 
υψηλή προστιθέμενη αξία, κατά βάση στον κλάδο του τουρισμού.

Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, λόγω των ιδιαίτερων αναπτυξιακών της χαρακτηριστικών, 
αναμένεται να παρουσιάσει αναπτυξιακή ύφεση, λαμβανομένων υπόψη του παραμεθόριου χαρα-
κτήρα της, της απουσίας ισχυρής τουριστικής και επενδυτικής δραστηριότητας, της μη ανάπτυ-
ξης κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου 
κεφαλαίου. 

Η βιβλιογραφία αμφιταλαντεύεται και εγείρει ερωτήματα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικό-
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Διάγραμμα 18. Εξέλιξη Απασχόλησης – Προβλέψεις. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία από δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ Database.

Σημείωση-Επεξήγηση Όρων: Observed=Παρατηρήσεις-Δεδομένα, Fit=Σύγκλιση, LABOUR GREECE=Απασχολούμενοι-
Ανθρώπινο Δυναμικό Ελλάδας.
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τητα της αναπτυξιακής περιφερειακής πολιτικής ως προς τη σύγκλιση και την οικονομική ανά-
πτυξη των περιφερειών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εμπειρική έρευνα στα παραπάνω 
πεδία δείχνει ότι, ενώ οι διαφορές στο ΑΕΠ ανάμεσα στα κράτη τείνουν να μειώνονται, τέτοια 
σύγκλιση δεν λαμβάνει χώρα σε ό,τι αφορά το εσωτερικό των κρατών. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις, οι περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των κρατών παραμένουν ή και αυξάνονται, 
ενώ οι πλουσιότερες περιφέρειες, οι οποίες δύνανται να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα αναπτυξιακά κίνητρα, έχουν καλύτερες επιδόσεις.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα 
στις χώρες της Ε.Ε. εξαιτίας του «ανοίγματος» των αγορών, της αύξησης των εμπορικών ροών, 
αλλά και της σημαντικής μετανάστευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 � Η απελευθέρωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος – άνοιγμα των αγορών και η κινητικότητα των 
συντελεστών παραγωγής.

 � Η αυξανόμενη σημασία και η συμβολή της τεχνολογικής αλλαγής στην ανάπτυξη, δηλαδή η με-
τάβαση στην κοινωνία της γνώσης.
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Διάγραμμα 19. Εξέλιξη ΑΕΠ – Προβλέψεις. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία από δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ Database.
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 � Η συρρίκνωση του «οικονομικού» χώρου και η αλλαγή της φύσης και της «έντασης» του αντα-
γωνισμού.

 � Οι εξελισσόμενες επιχειρησιακές στρατηγικές και πολιτικές των χωρών, δηλαδή οι διεθνικές επι-
χειρήσεις με έμφαση στην εθνική ανταγωνιστικότητα.

Κατά συνέπεια, η επίτευξη υψηλών επιδόσεων αναφορικά με τα περιφερειακά συστήματα 
ανάπτυξης μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης ενός φάσματος καθορι-
στικών δραστηριοτήτων, προερχόμενων τόσο από τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς επι-
χειρησιακούς και ερευνητικούς φορείς.

Πρωταρχικής σημασίας είναι η ανάπτυξη μακροοικονομικών πολιτικών που συμβάλλουν στη 
δημιουργία σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκολύνουν την πρόσβαση σε επεν-
δύσεις και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, οι μακροοικονομικές και αναπτυ-
ξιακές πολιτικές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην καθιέρωση επαρκών κινήτρων για ανά-
πτυξη καινοτομιών και τη διασφάλιση της δημιουργίας νέας γνώσης, με ανάληψη ευθύνης εκ 
μέρους του κράτους, να χρηματοδοτήσει τη βασική έρευνα, βελτιώνοντας, παράλληλα, και 
την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες για καινοτομία. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα από την εισαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών στην επιλογή των φορέων 
που χρηματοδοτούνται από το κράτος, καθώς και με την αντιμετώπιση των οργανωτικών και 
διοικητικών ανεπαρκειών που φαίνεται να επηρεάζουν την εμπλοκή των επιχειρήσεων στην 
επενδυτική δραστηριότητα. 

Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να κινηθούν πολιτικές σχετιζόμενες με τον προσδιορισμό των 
καινοτομικών συστημάτων, των αδυναμιών και των δυνατοτήτων τους, η δημιουργία κέντρων 
πληροφόρησης και τεχνολογικών κέντρων, η ευρεία και ευέλικτη χρηματοδότηση προγραμμά-
των καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Στο επίπεδο της κρατικής πολιτικής εμπίπτει και η πολιτική αναφορικά με την ενίσχυση της 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους φορείς του υπάρχοντος συστήματος επένδυσης, καθώς και η 
καλλιέργεια και αξιοποίηση των δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση σε δράσεις όπως η δημιουργία επαφών μέσα από 
βιομηχανικούς κύκλους ή κλαδικές ομάδες, καθώς και η διευκόλυνση της προσέγγισης μεταξύ 
των επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία διαμεσολαβητών, ή αξιοποιώντας τις υπάρχου-
σες δομές που θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ρόλο της επικοινωνίας και της διαμεσολάβησης. 

Ως συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν να αναφερθούν η οργάνωση διαλόγου σε θέματα 
στρατηγικής σημασίας, η παροχή στρατηγικών πληροφοριών μέσα από μελέτες τεχνολογικών 
προοπτικών, και η αποτελεσματικότητα στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα πλεονεκτή-
ματα που σχετίζονται με την ύπαρξη επαρκών μηχανισμών υποστήριξής τους, μέσα από τη δημι-
ουργία κέντρων πληροφόρησης και τεχνολογικών κέντρων.

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας είναι επιβεβλη-
μένη η ύπαρξη μίας στρατηγικής, για την ανασυγκρότηση συνολικά του εθνικού και των περι-
φερειακών συστημάτων καινοτομίας, τον εμπλουτισμό με νέους θεσμούς ενίσχυσης της συνέρ-
γειας μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας, των ινστιτούτων, των πανεπιστημίων και των επι-
χειρήσεων.

Συν τοις άλλοις, είναι αναγκαία η ύπαρξη της περιφερειακής διάστασης μιας τέτοιας στρατηγικής 
που να λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω διαπιστώσεις, όσον αφορά το τι χρειάζεται να γίνει. Εν προκει-
μένω, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τη δημιουργία μεγάλων περιφερειακών πόλων 
καινοτομίας και ανάπτυξης, την ανάπτυξη συμπλεγμάτων νέας οικονομίας-οικονομίας της γνώσης 
σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και ενέργειας, ανά-
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λογα με τον διακριτό περιφερειακό χαρακτήρα, την περιφερειακή εξειδίκευση και το συγκριτικό πλε-
ονέκτημα της κάθε περιφέρειας. Επίσης, υπάρχει συσχέτιση και με τους «παραδοσιακούς κλάδους» 
τους οποίους, όπως διαπιστώνεται στην ελληνική περίπτωση, όπου τέτοιοι κλάδοι συνιστούν ιστο-
ρικό συγκριτικό πλεονέκτημα, μπορούν να ενισχύουν, όπως είναι οι συνδυασμοί (clusters) τοπικών 
επιχειρήσεων και υπηρεσιών έντασης γνώσης. Ως παραδείγματα αναφέρουμε την πληροφορική, τα 
χρηματοοικονομικά, τις υπηρεσίες συμβούλων και τις ιατρικές υπηρεσίες.

Οι περιφέρειες οφείλουν να μεγιστοποιήσουν τους πόρους και τις ικανότητές τους, να ελαχιστο-
ποιήσουν τους κινδύνους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, προκειμένου να είναι πλήρως ανταγω-
νιστικές και να ευημερήσουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η καινοτομία αναγνωρίζεται και 
αναλύεται όχι απλά ως μια οικονομική διαδικασία, αλλά ως μια ευρεία κοινωνική δραστηριότητα και 
διαδικασία, η οποία συμπεριλαμβάνει τη δυναμική πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων, ερευνητι-
κών φορέων, πανεπιστημίων, και εν γένει φορέων περιφερειακής ανάπτυξης. 

Αναφορικά με τις ελληνικές περιφέρειες, τα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα συνίστα-
νται, κατά κύριο λόγο, στη γεωγραφική τους θέση, στους φυσικούς πόρους, στα αρχαιολογικά – 
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, και στην εξειδίκευση ως προς την παραγωγή υψηλής ποιότη-
τας αγροτικών προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτά αποτελούν το εφαλτήριο για την ανάπτυξη μιας 
σύγχρονης και εξωστρεφούς παραγωγής, με παράλληλη ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.

Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα και οι αναπτυξιακές αδυναμίες των ελληνικών περιφε-
ρειών αφορούν, ως επί το πλείστον, την έλλειψη των αναγκαίων υποδομών και το χαμηλό επί-
πεδο του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της επιχειρηματικότητας των παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων. 

Στη βάση των παραπάνω διαπιστώσεων, ως γενικός αναπτυξιακός στόχος των ελληνικών 
περιφερειών μπορεί να τεθεί η μείωση της αναπτυξιακής υστέρησης της ενδοχώρας και των 
απομακρυσμένων περιοχών της κάθε περιφέρειας από τα αστικά κέντρα, αλλά και από την πρω-
τεύουσα της χώρας, σε συνδυασμό με την εξωστρέφειά της. Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζονται 
οι επιμέρους αναπτυξιακοί στόχοι, ως εξής:

 � Αξιοποίηση της σύνδεσης των περιφερειών με μητροπολιτικές περιφέρειες.
 � Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου.
 � Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ανασυγκρότηση της υπαίθρου και βιώσιμη διαχείριση 

των φυσικών πόρων.
 � Ολοκληρωμένη ανάπτυξη.
 � Ενίσχυση και Αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας
 � Αναβάθμιση Αστικών και Ημι-αστικών κέντρων.
 � Υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχοι της περιφερειακής πολιτικής της χώρας είναι η ενίσχυση της περιφε-
ρειακής ανταγωνιστικότητας, η διασφάλιση καλύτερου επιπέδου ποιότητας ζωής, και η αύξηση 
της απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής συνίστανται:
Στην ολοκλήρωση των βασικών υποδομών μεταφορών και περιβάλλοντος που προάγουν την 

περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντίστοιχα, σε τοπικό επίπεδο.

 � Στην ολοκλήρωση παρεμβάσεων αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης σε περιφερειακό επί-
πεδο, στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη υποδομών επιχειρηματικότητας, 
στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, καθώς και στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδια-
σμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
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 � Στην υποστήριξη παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
οικολογικού αποθέματος κάθε Περιφέρειας, σε τοπικό κυρίως επίπεδο.

 � Στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βάσης των Περιφερειών, 
στην ανάδειξη και προαγωγή των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, καθώς και στην ενίσχυ-
ση του ρόλου των αστικών κέντρων σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό, 
προτεραιότητα αποτελεί και η διασφάλιση της διάχυσης των θετικών επιδράσεων της «μητρο-
πολιτικότητας» στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

 � Στην άρση της απομόνωσης, στην τόνωση της δημογραφικής ανάπτυξης και της παραγωγικής 
ανάπτυξης των ορεινών, παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, με την ενίσχυση υποδομών 
και στον τομέα της υγείας. 

 � Στη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας, στη διευκόλυνση και διάχυση της πρόσβασης στην 
Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, στη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών σε τοπικό επί-
πεδο, και στην ενθάρρυνση και τη στήριξη συλλογικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την 
επίτευξη και τη διατήρηση κρίσιμων τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

 � Στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην 
προώθηση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στην υποστήριξη των τοπι-
κών πρωτοβουλιών για την απασχόληση, σε συμπληρωματικότητα με τον άξονα του ανθρώπι-
νου δυναμικού. 

6. Συζήτηση-Προτάσεις

Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά, προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η προώθηση της βιώσιμης χρήσης του θαλάσσιου χώρου και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις 
ξηράς-θάλασσας, την προστασία του περιβάλλοντος και τους κινδύνους που περικλείει η υπερ-
εκμετάλλευση των πόρων. 

∆ραστηριότητες ανθρωπογενείς  και εµπορικές σε αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, 
µεταφορές και επικοινωνίες

Αξιοποίηση, εκµετάλλευση ενέργειας και εξόρυξη πρώτων υλών, πετρελαίου, 
φυσικού αερίου και πλουτοπαραγωγικών πόρων

Τουρισµός, ψυχαγωγία και οικιστική ανάπτυξη και «σύνδεση» παραγωγικών 
τοµέων και δραστηριοτήτων θαλάσσιου χώρου και παράκτιων περιοχών

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος, θαλάσσιου χώρου και παράκτιων περιοχών 
και προστασία και ανάδειξη πολιτιστικού περιβάλλοντος

Θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα σε παραγωγή-παραγωγικές 
δραστηριότητες, αξιοποίηση πόρων, ΑΕΠ, εισοδήµατα, επενδύσεις, 

απασχόληση, κατα κεφαλήν εισόδηµα, οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, 
κοινωνική ανάπτυξηΘΑ
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Διάγραμμα 20. Προκλήσεις του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία.
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Το διάγραμμα 20 παρουσιάζει τις βασικές προκλήσεις για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδια-
σμό, ενώ το διάγραμμα 21 παρουσιάζει τους βασικούς άξονες, τις αρχές και τους πυλώνες στους 
οποίους θα πρέπει να στηριχθεί το πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, προκειμέ-
νου να εξασφαλιστούν η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και η αποτελεσματικότερη 
ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αρχή και Επιπτώσεις 
Αποτελεσµατικότητας

Αρχή και Επιπτώσεις 
Αποδοτικότητας

Βασικές Αρχές 
& Επιπτώσεις 

Θαλάσσιου 
Χωροταξικού 
Σχεδιασµού

Αρχή και Επιπτώσεις 
Συνεργατικότητας

Αρχή και Επιπτώσεις 
Αξιοποίηση Πόρων

Διάγραμμα 21. Βασικές Αρχές του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία.

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το πλαίσιο για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, 
είναι αναγκαίο να βασίζονται σε αλληλοενισχυόμενες και συμπληρωματικές διαστάσεις για την 
οργάνωση και τον σχεδιασμό του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου. Συν τοις άλλοις, δύνα-
νται να συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και 
στη βιώσιμη ανάπτυξη: 

 � Η αρχή της αποτελεσματικότητας, που σχετίζεται άμεσα με τον καθορισμό σαφών και βιώσιμων 
στόχων στον τομέα του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου, έτσι ώστε να μπορέσουν να επι-
τευχθούν οι μείζονες και ενδεδειγμένοι στόχοι. 

 � Η αρχή της αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων στον τομέα του θαλάσσιου και του πα-
ράκτιου χώρου, που θα μπορέσει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
και να ενισχύσει την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.

 � Η βασική αρχή της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας, αναφορικά με τον τομέα του θαλάσσιου 
και του παράκτιου χώρου, η οποία συνδέεται με τη συνεισφορά και τη συμβολή της μεγιστοποί-
ησης των πλεονεκτημάτων και των θετικών σημείων της βιώσιμης διαχείρισης και οργάνωσης 
του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου με το ελάχιστο κοινωνικό κόστος. 

 � Η αρχή της συμμετοχικότητας, της συνεργασίας και της συνεργατικότητας στον τομέα της διαχεί-
ρισης και του σχεδιασμού του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου, που αφορά, τόσο την ενερ-
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γή συμμετοχή των φορέων όσο και την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού, με στόχο την 
επίτευξη της ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός θα πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεται στο θεσμικό και 
νομοθετικό πλαίσιο μιας χώρας, αλλά και στις εκάστοτε αλλαγές του διεθνούς και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Κύριος σκοπός του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι να προωθήσει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και να καθορίσει την αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου με πολλαπλές διαφο-
ρετικές χρήσεις, δεδομένου ότι στοχεύει και στον καθορισμό και την ενθάρρυνση διαφορετικών 
εναλλακτικών και παράλληλων χρήσεων. Επιπροσθέτως, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός 
οφείλει να στοχεύει στην προσήκουσα διαχείριση των χρήσεων και των συγκρούσεών τους στις 
θαλάσσιες περιοχές. 

Το διάγραμμα 22 παρουσιάζει τις αναμενόμενες θετικές μελλοντικές επιδράσεις από την εφαρ-
μογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και 
στην παραγωγή (ΑΕΠ), στην προστιθέμενη αξία και στο εισόδημα μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, 
ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού θα επηρεάσουν άμεσα 
τις παραγωγικές δραστηριότητες. Παράλληλα, αναμένεται να οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
με θετικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, και στην καλύτερη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγι-
κών πόρων του θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών. 

Στο διάγραμμα 22 παρατίθεται το πώς ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός θα συνδράμει 
στην ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας, του ΑΕΠ, της απασχόλησης, του εισοδήματος, 
και περαιτέρω στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων της χώρας. 
Ενδεικτικά, στην πρώτη χρονική περίοδο, από το σημείο Α που είναι η ελάχιστη αποδοτική λύση, 
θα «ωθήσει» την ανάπτυξη στο καλύτερο-άριστο σημείο Δ και θα συμβάλει, στις μεταγενέστε-
ρες χρονικές περιόδους, στην επίτευξη των υπερ-άριστων στόχων ανάπτυξης (σημεία Ε και Ζ). 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού θα οδηγήσουν τις περι-
φέρειες στην επίτευξη της καλύτερης εφικτής λύσης, στην άριστη λύση στο σημείο Δ (optimum-

Αγαθό 1

*Ζ  = 600 µον.*Ε  = 500 µον.

*Γ  = 300 µον.

*Β  = 200 µον.

*Α  = 100 µον.

Αγαθό 2
0 t t+1 t+2 .......

t+2

t+1
t

*∆  = 400 µον.

Διάγραμμα 22. Δυνατότητες του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην καμπύλη παραγωγικών 
δυνατοτήτων & στην παραγωγή (ΑΕΠ) μιας χώρας. 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία.
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solution), επάνω στην καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων για την τρέχουσα χρονική περίοδο 
t, που αντιστοιχεί στην άριστη επιλογή για τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, με 
βάση τα θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, θα ωθη-
θούν οι περιφέρειες στο να πετύχουν τις υπερ-άριστες μελλοντικές επιλογές-λύσεις που αντιστοι-
χούν στο σημείο Ε για τη μελλοντική χρονική περίοδο t+1, και στο σημείο Ζ για τη μελλοντική χρονική 
περίοδο t+2. Πρόκειται για εκείνα τα σημεία επάνω στις αντίστοιχες καμπύλες των παραγωγικών 
δυνατοτήτων που συμβολίζουν τις ενδεδειγμένες επιλογές για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης 
και την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων την εκάστοτε χρονική στιγμή.

Συμπερασματικά, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, εφόσον λάβει υπόψη όλα τα απαραί-
τητα δεδομένα, αναμένεται να επηρεάσει θετικά τους βασικούς συντελεστές και τους βασικούς 
δείκτες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπως, για παράδειγμα, την αύξηση του ΑΕΠ, 
της απασχόλησης, των επενδύσεων, του εισοδήματος, της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης 
μεταξύ των περιφερειών και των νησιών Νοτίου-Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. 

7. Συμπεράσματα

Το συγκεκριμένο άρθρο επιχείρησε την αποτύπωση, καταγραφή και παρουσίαση του πλαισίου του 
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, καθώς και τη συμβολή του στην ισόρροπη αειφόρο βιώσιμη 
ανάπτυξη. Τα βασικά οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα μπορούν να μας παρουσιάσουν και απο-
τυπώσουν το πλαίσιο της χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά και της ανά-
πτυξης, για μια χώρα και για μια περιφέρεια. Στο συγκεκριμένο άρθρο καταβλήθηκε προσπάθεια να 
καταγραφούν, μέσα από μια διαχρονική και δια-συγκριτική ανάλυση, οι επιπτώσεις για τις περιοχές 
του Αιγαίου, και πιο συγκεκριμένα για το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός μπορεί να διαδραματίσει έναν «κομβικό» ρόλο ως προς 
τον καθορισμό των προσανατολισμών που σχετίζονται με τη βιώσιμη και την ολοκληρωμένη δια-
χείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ισόρροπη και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και των θαλάσσιων και 
παράκτιων οικοσυστημάτων. 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός επιβάλλεται να στοχεύει στα ακόλουθα σημεία:

 � Στην ενσωμάτωση των χρήσεων της θαλάσσιας διάστασης και των παράκτιων δραστηριοτήτων.
 � Στην εναρμόνιση με τις σύγχρονες επιταγές της Ε.Ε. και τις διεθνείς οδηγίες.
 � Στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
 � Στη «σύνδεση» των παραγωγικών τομέων και δραστηριοτήτων. 
 � Στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων. 
 � Στην κοινωνική συνοχή. 
 � Στη βιώσιμη αειφόρο και ισορροπημένη ανάπτυξη. 

Τα νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης έχουν αρκετές διαφορές όσον αφορά τη διαχρονική ανα-
πτυξιακή διαδικασία, στοιχείο που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες 
του συγκεκριμένου άρθρου, μέσα από τη δια-συγκριτική ανάλυση των βασικών οικονομικών και 
κοινωνικών μεγεθών και δεικτών, όπως ενδεικτικά είναι το ΑΕΠ, η απασχόληση, οι επενδύσεις 
και το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός θα μπορέσει να συντελέσει πολλαπλασιαστικά και 
θετικά:
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 � Στη σωστή αξιοποίηση και ενεργοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων.
 � Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ΑΕΠ και των επενδύσεων.
 � Στην αύξηση της απασχολησιμότητας και του εισοδήματος.
 � Στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 � Στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 � Στην οικονομική σύγκλιση και συνοχή μεταξύ των περιφερειών Κρήτης, Νοτίου και Βορείου 

Αιγαίου.

Συμπερασματικά, για τη επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να εξασφα-
λιστεί ότι η διαδικασία του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού θα οδηγήσει σε έναν ολοκληρω-
μένο αναπτυξιακό, αειφόρο και βιώσιμο σχεδιασμό που θα εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του 
θαλάσσιου χώρου και θα αξιοποιεί τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και τομείς της οικονομίας, 
λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό περιβάλλον, την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και 
δυνατοτήτων, τις ανθρωπογενείς δράσεις και την κλιματική αλλαγή.
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έρωμα «Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» σ.σ. 4-11, 2016.
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ΦEK 33Α (Ν 1337/1983) άρθρα 23 και 24 Προστασία ακτών/ Δρόμοι προς τις ακτές.
ΦΕΚ 95/1984 (ΠΔ 236/1984) Περιφράξεις παραλιακών γηπέδων.
ΦΕΚ 285Α/2001 (Ν 2971/2001) Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (αντικατέστησε τον Α.Ν 2344/1940 

περί αιγιαλού και παραλίας).
ΦΕΚ 160Α (Νόμος4281/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (άρθρο 11, Χάραξη αιγιαλού και παραλίας- μερική 
τροποποίηση του Ν 2971/2001).

ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016 (Νόμος 4447/2016) Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
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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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