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Περίληψη
Το υψόμετρο, η κατακόρυφη συνι-
στώσα στα εθνικά συστήματα ανα-
φοράς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τις υδρογραφικές και γεωδαιτι-
κές εργασίες, δεδομένου ότι παρέ-
χει πληροφορίες για τη μορφολο-
γία της φυσικής γήινης επιφά-
νειας, η οποία αποτελεί τον καθο-
ριστικό παράγοντα για τη θέση, 
την κατασκευή και τη λειτουργία 
κάθε τεχνικού έργου (IOC, 2006; 
Pugh, 1987; Ντούνης and Δημα-
ράκη, 2006). Ο στόχος των υδρο-
γραφικών – βαθυμετρικών απο-
τυπώσεων είναι η απεικόνιση της 
επιφάνειας του βυθού, των ωκε-
ανών, των θαλασσών, των λιμνών 
και των ποταμών. Στα πεδία εφαρ-
μογής των υδρογραφικών αποτυ-
πώσεων εντάσσονται η ναυτιλία, η 
ναυσιπλοΐα, τα λιμενικά έργα υπο-
δομής, οι εξέδρες εξόρυξης πετρε-
λαίου και ο εντοπισμός υποθαλάσ-
σιων ορυκτών πόρων, η ενάλια 
αρχαιολογία, η μελέτη περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων, αλλά και το 
δίκαιο της θάλασσας (Παλληκά-
ρης, 1988). Συνεπώς, ο ορισμός 
ενός σύγχρονου υψομετρικού 
συστήματος αναφοράς το οποίο θα 
συνδέσει όλες τις τεχνικές και χαρ-
τογραφικές εργασίες με τα βασικά 
παλιρροιακά επίπεδα, όπως η μέση 
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στάθμη της θάλασσας (ΜΣΘ) και η Κατώτατη Ρηχία (ΚΡ), κρίνεται θεμελιώδης. Στους 
στόχους του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛ - ΧΩΡ2 συγκαταλέγεται ο προσδιορισμός 
των παλιρροιακών επιπέδων στην Κύπρο με χρήση μετρήσεων από σύγχρονο εξοπλι-
σμό μέτρησης της στιγμιαίας στάθμης της θάλασσας (ΣΣΘ), δηλαδή παλιρροιογράφους. Οι 
παλιρροιογραφικοί σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 υλοποι-
ούν το εθνικό δίκτυο παλιρροιογράφων ΠΥΘΕΑΣ. Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται 
οι εργασίες που αφορούν την εκτίμηση των παλιρροιογραφικών επιπέδων, καθώς και την 
αρμονική ανάλυση της παλίρροιας της Κύπρου.

Λέξεις-κλειδιά
Προσδιορισμός Παλιρροιακών Επιπέδων, παλιρροιογράφος, στάθμη θάλασσας, παλίρροια 

1. Εισαγωγή

1.1 Βασικές έννοιες
Παλιρροιακό φαινόμενο ή παλίρροια, γενικά καλείται η περιοδική ανύψωση και πτώση της 
στάθμης της θάλασσας πού οφείλεται στην έλξη μεταξύ Γης και Σελήνης, κυρίως λόγω της από-
στασής της από τη Γη, αλλά και Γης-Ηλίου δευτερευόντως. H στιγμιαία στάθμη της θάλασσας 
μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που οφείλεται στα θαλάσσια ρεύματα, 
τα θαλάσσια κύματα, την πυκνότητα του θαλάσσιου ύδατος, την αστρονομική παλίρροια και, 
τέλος, τη μετεωρολογική παλίρροια.

Η ταυτόχρονη δράση μετεωρολογικών συνθηκών, αστρονομικής παλίρροιας και κυμάτων, 
αλλά και η θέση και η τοπογραφία μιας περιοχής, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές ανυψώ-
σεις της στάθμης, με καταστροφικές συνέπειες (Pallikaris, 2004; Pugh, 1987a; Κρεστενίτης et al., 
2015).

Στις περιοχές που επηρεάζονται από το παλιρροιακό φαινόμενο παρατηρείται ότι για ένα χρο-
νικό διάστημα η επιφάνεια της θάλασσας ανεβαίνει (φαινόμενο πλημμυρίδας – rising tide), φτάνει 
σε ένα μέγιστο ύψος, οπότε λαμβάνει χώρα πλήμμη (high water). Στη συνέχεια, η στάθμη αρχίζει 
να κατεβαίνει (φαινόμενο αμπώτιδας – falling tide), μέχρι να φτάσει σε ένα κατώτατο ύψος, όπου 
υφίσταται η ρηχία (low water). Ακολούθως, αρχίζει πάλι να ανεβαίνει, για να εκτελέσει την επό-
μενη ταλάντωση (LeProvost, 2001; Moody, 1979; Webb, 1982). Η διαφορά ύψους μεταξύ πλήμ-
μης και διαδοχικής ρηχίας ονομάζεται εύρος παλίρροιας (range).

Τα διάφορα παλιρροιακά επίπεδα προκύπτουν από μετρήσεις του ύψους της επιφάνειας της 
θάλασσας, ως προς ένα σταθερό σημείο αναφοράς, για χρονική περίοδο που, κατά προτίμηση, 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18.6 έτη. 

Τα κυριότερα παλιρροιακά επίπεδα παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Μέση Στάθμη της Θάλασσας (ΜΣΘ) – Mean Sea Level (MSL): Είναι το μέσο ύψος της επιφά-
νειας της θάλασσας που προκύπτει από παρατηρήσεις οι οποίες λαμβάνονται ανά ίσα χρονικά δια-
στήματα για μία μακροχρόνια περίοδο που, κατά προτίμηση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18.6 έτη.

Μέση Πλήμμη (ΜΠ) - Mean High Water (MHW): Είναι το μέσο ύψος των πλημμών που παρα-
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τηρήθηκαν στο χρονικό διάστημα των μετρήσεων το οποίο, κατά προτίμηση, πρέπει να είναι του-
λάχιστον 18.6 έτη.

Μέση Ανωτέρα Πλήμμη (ΜΑΠ) – Mean Higher High Water (MHHW): Είναι το μέσο ύψος 
όλων των υψηλότερων πλημμών. Πρόκειται για περίπτωση μικρής παλίρροιας όπου σε ένα εικο-
σιτετράωρο έχουμε δύο πλήμμες διαφορετικού ύψους, οι οποίες παρατηρήθηκαν στο χρονικό 
διάστημα των μετρήσεων που, κατά προτίμηση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18.6 έτη.

Μέση Ρηχία (ΜΡ) – Mean Low Water (MLW): Είναι το μέσο ύψος των ρηχιών που παρατη-
ρήθηκαν στο χρονικό διάστημα των μετρήσεων που, κατά προτίμηση, πρέπει να είναι τουλάχι-
στον 18.6 έτη. 

Μέση Κατώτερη Ρηχία (ΜΚΡ) – Mean Lowest Low Water (MLLW): Είναι το μέσο ύψος όλων 
των κατώτερων ρηχιών για τη μεικτή παλίρροια, όταν σε ένα εικοσιτετράωρο έχουμε δύο ρηχίες 
διαφορετικού ύψους που παρατηρήθηκαν στο χρονικό διάστημα των μετρήσεων το οποίο, κατά 
προτίμηση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18.6 έτη.

Κατώτατη Ρηχία (ΚΤΡ) – Lowest Low Water (LLW): Είναι το ελάχιστο ύψος που παρατηρή-
θηκε κατά το χρονικό διάστημα των μετρήσεων το οποίο, κατά προτίμηση, πρέπει να είναι του-
λάχιστον 18.6 έτη.

Μέση Στάθμη Παλίρροιας (ΜΣΠ) – Mean Tide Level (MTL) ή Half Tide Level (HTL): Είναι το 
μεσοπαράλληλο επίπεδο μεταξύ μέσης πλήμμης (ΜΠ) και μέσης ρηχίας (ΜΡ) (Παλληκάρης Α., 2004).

Η Μέση Στάθμη Παλίρροιας (ΜΣΠ) δεν πρέπει να συγχέεται με τη Μέση Στάθμη της Θάλασ-
σας (ΜΣΘ). Η μεν ΜΣΠ είναι ο μέσος όρος των υψών των πλημμών και ρηχιών στο χρονικό διά-
στημα των μετρήσεων, ενώ η ΜΣΘ αποτελεί τον μέσο όρο των υψών της επιφάνειας της θάλασ-

Εικόνα 1. Απεικόνιση των Παλιρροιακών Επιπέδων. 

Πηγή: NOAA tides and currents.
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σας που λαμβάνονται ανά ίσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των μετρήσεων (Κρεστενίτης 
et al., 2015).

1.2 Το δίκτυο παλιρροιογραφικών σταθμών ΠΥΘΕΑΣ
Το εθνικό δίκτυο παλιρροιογράφων ΠΥΘΕΑΣ (βλ. Εικόνα 2) υλοποιήθηκε από το Τμήμα Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας (Τ.Κ.Χ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ), στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΧΩΡ ΙΙ. Το δίκτυο αποτελείται από πέντε σταθμούς. 
Το ΤΕ.ΠΑ.Κ. εγκατέστησε τον πρώτο ολοκληρωμένο παλιρροιογραφικό σταθμό στη Λεμεσό, 
τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ το ΤΚΧ εγκατέστησε τους υπόλοιπους τέσσερις σταθμούς στα 
τέλη του 2017. Το δίκτυο ΠΥΘΕΑΣ έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να περιλαμβάνει στρατηγι-
κές τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, οι σταθ-
μοί έχουν εγκατασταθεί στη Λεμεσό (ΤΕ.ΠΑ.Κ), στη Λάρνακα (Τ.Κ.Χ), στην Πάφο (Τ.Κ.Χ), στον 
Πωμό (Τ.Κ.Χ) και στο Παραλίμνι (Τ.Κ.Χ). Κάθε σταθμός αποτελείται από έναν μετρητή ύψους 
στάθμης θάλασσας, έναν μετεωρολογικό σταθμό, έναν σταθμό αναφοράς GNSS, ένα παλιρροι-
όμετρο, καθώς και βοηθητικούς αισθητήρες για τη μέτρηση πρόσθετων παραμέτρων, όπως η 
επιφανειακή θερμοκρασία θαλάσσιου νερού.

Για τη συγκεκριμένη υποδομή επιλέχθηκαν παλιρροιογράφοι τύπου ραντάρ, καθώς συνδυά-
ζουν υψηλή ακρίβεια (τυπικό σφάλμα μέτρησης ±3mm), χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και όχι 
δαπανηρή συντήρηση. Επιπλέον, οι παλιρροιογράφοι ραντάρ επηρεάζονται σε πολύ μικρό βαθμό 
από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τον όγκο των υλικών που μεταφέρει το μετρούμενο 
υδατικό σύστημα, καθώς δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό.

Τα παλιρροιογραφικά ραντάρ αποτελούνται από αισθητήρες που μετρούν τη στιγμιαία στάθμη 
της θάλασσας χρησιμοποιώντας παλμικά κύματα. Ο παλιρροιογράφος καταλήγει σε ένα συμπα-
γές ορθογώνιο περίβλημα που περιλαμβάνει δύο κεραίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη 
μετάδοση και τη λήψη παλμών. Για κάθε μέτρηση, οι παλμοί εκπέμπονται προς την επιφάνεια 
του νερού και αντανακλώνται πίσω στον αισθητήρα-δέκτη. Η χρονική καθυστέρηση μεταξύ της 
εκπομπής και της λήψης είναι ανάλογη με την απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και της επιφάνειας 
της θάλασσας. Τέτοιου τύπου αισθητήρες μπορούν να τοποθετηθούν στην άκρη μιας γέφυρας ή 
προβλήτας, ή σε μία προσαρμοσμένη πλατφόρμα. Στην περίπτωση του δικτύου ΠΥΘΕΑΣ, και οι 
πέντε παλιρροιογράφοι χρησιμοποιούν τον αισθητήρα στάθμης νερού OTT RLS, ο οποίος έχει 
τοποθετηθεί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ιστό από ανοξείδωτο χάλυβα, προκειμένου να έχει τη 
μέγιστη σταθερότητα, να διευκολύνει τις διαδικασίες συντήρησης και να παρέχει τη δυνατότητα 
προσθήκης επιμέρους αισθητήρων στο μέλλον.

Πίνακας 1. Kατάλογος των αισθητήρων που έχουν εγκατασταθεί στους παλιρροιογραφικούς σταθμούς 
του δικτύου ΠΥΘΕΑΣ.

Station Radar TG WeatherStation GNSS Receiver GNSS Antenna

LARN OTT RLS GillMaxiMet GMX500 Trimble®Alloy Trimble®Zephyr 3

PAFO OTT RLS GillMaxiMet GMX500 Trimble®Alloy Trimble®Zephyr 3

POMO OTT RLS GillMaxiMet GMX500 Trimble®Alloy Trimble®Zephyr 3

PARA OTT RLS GillMaxiMet GMX500 Trimble®Alloy Trimble®Zephyr 3

LEME OTT RLS Lufft WS500 Leica GR50 Leica AR25LEIT
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Εικόνα 2. Το δίκτυο παλιρροιογραφικών σταθμών ΠΥΘΕΑΣ (πάνω) – παλιρροιογραφικός σταθμός 
Λεμεσού (κάτω).
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Ο αισθητήρας OTT RLS επιτρέπει τη μέτρηση της στάθμης του νερού με ακρίβεια ±3 mm. Ο εν 
λόγω αισθητήρας έχει ρυθμιστεί για να καταγράφει τη στάθμη της θάλασσας κάθε 1 λεπτό. Επι-
πλέον, ο OTT RLS καταγράφει φιλτραρισμένες τιμές που προκύπτουν από πρωτογενείς μετρήσεις 
συχνότητας 20 Hz. Κάθε παλιρροιογραφικός σταθμός του δικτύου περιλαμβάνει και αισθητήρες 
μετεωρολογικών μετρήσεων, οι οποίοι μετρούν πέντε (5) παραμέτρους: θερμοκρασία, σχετική 
υγρασία, βαρομετρική πίεση, διεύθυνση ανέμου και ταχύτητα. Ο σταθμός Λεμεσού (LEME) είναι 
εξοπλισμένος με τον μετεωρολογικό σταθμό Lufft WS500, ενώ οι άλλοι τέσσερις χρησιμοποιούν 
GILL MaxiMet GMX500 (βλ. Πίνακα 1). Επιπλέον, σε κάθε σταθμό εγκαταστάθηκαν παλιρροιόμε-
τρα (staff gauges), τα οποία υλοποιούν το τοπικό σύστημα μετρήσεων της στάθμης και χρησιμο-
ποιούνται για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση του ραντάρ.

Όλοι οι παλιρροιογραφικοί σταθμοί (ΠΣ) του δικτύου είναι εξοπλισμένοι με σταθμούς αναφο-
ράς GNSS, καθώς και κεραίες, για τη διενέργεια ελέγχων τοπικής παραμόρφωσης. Επιπλέον, 
κάθε ΠΣ διαθέτει ειδική χωροσταθμική αφετηρία (repère) υψηλής ποιότητας, προκειμένου να 
είναι εφικτή η σύνδεσή του με το εθνικό κατακόρυφο σύστημα αναφοράς. 

Η μεθοδολογία για τη συσχέτιση των repères με το τοπικό κατακόρυφο σύστημα αναφοράς 
έλαβε χώρα ως εξής:

Αρχικά, αναζητήθηκαν οι πλησιέστερες επίσημες χωροσταθμικές αφετηρίες του εθνικού 
κατακόρυφου συστήματος αναφοράς, σε σχέση με τη θέση των παλιρροιογράφων. Μετά από 
επικοινωνία με το Τ.Κ.Χ, υποβλήθηκαν επίσημα δελτία σημείων στο ΤΕ.ΠΑ.Κ για την έναρξη της 
ταυτοποίησης. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε κάθε repère για την αξιολόγηση της κατάστασής 
του. Να σημειωθεί ότι κάποια από τα repères ενδέχεται να είχαν υλοποιηθεί έως και πριν από 55 
χρόνια. Συνεπώς, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να έχουν χαθεί (π.χ., να έχουν καλυφθεί από χώμα) 
ή να έχουν καταστραφεί. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργήθηκαν νέα σημεία, παράλληλα με του-
λάχιστον δύο επιπρόσθετα repères ελέγχου. 

Η τοποθεσία των καινούριων repères βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια:

 � Προσβασιμότητα: Το repère πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να επιτρέπει την εύκολη και ανε-
μπόδιστη πρόσβαση σε αυτό για μελλοντικές γεωδαιτικές και τοπογραφικές εργασίες. 

 � Ανθεκτικότητα: Το repère πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε τοποθεσία που περιορίζει στο ελάχι-
στο τις πιθανότητες καταστροφής ή μελλοντικής παρεμπόδισης.

Σύμφωνα με τα δύο προαναφερόμενα κριτήρια, σε κάθε παλιρροιογραφικό σταθμό ιδρύθηκε 
μία χωροσταθμική αφετηρία, συνήθως προς την κατεύθυνση της προβλήτας και όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στον σταθμό, μαζί με τουλάχιστον δύο repères ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή μελέ-
της, σε κοντινές σταθερές κατασκευές. Τα repères που χρησιμοποιούνται στην υποδομή είναι 
χωροσταθμικές αφετηρίες πλάτους δύο ιντσών, κατασκευασμένες από εξειδικευμένο κράμα χαλ-
κού (αργυροζιρκοχρωμιούχο) υψηλής ποιότητας. Η χωροσταθμική αφετηρία κάθε παλιρροιο-
γραφικού σταθμού συνδέθηκε με το εθνικό κατακόρυφο σύστημα αναφοράς (LVD93), μέσω γεω-
μετρικής χωροστάθμησης με το πλησιέστερο repère του εθνικού δικτύου.

Η χρήση πολλαπλών repères ελέγχου επιτρέπει τον έλεγχο για τυχόν εμφάνιση τοπικής 
παραμόρφωσης στο επίπεδο του σταθμού (π.χ., τοπική καθίζηση αποβάθρας). Επιπροσθέτως, 
τα repères ελέγχου μπορούν να χρησιμεύσουν ως εναλλακτικές χωροσταθμικές αφετηρίες, σε 
περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας καταστροφής της κύριας (βλ. Εικόνα 3).

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατακορυφότητας του ιστού και οριζοντίωσης του 
προβόλου του σε κάθε ΠΣ. Ο εν λόγω έλεγχος θεωρείται σημαντικός, καθώς ο κύριος ιστός δύνα-
ται σταδιακά να καμπυλώνει. Οι διαφορές ύψους μεταξύ των σημείων ελέγχου ευθυγράμμισης 
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προσδιορίστηκαν έμμεσα, μέσω ενός γεωδαιτικού σταθμού βιομηχανικής κατηγορίας, Topcon 
MS05AXII (γωνιομετρική ακρίβεια 0.5» και ±0.5mm +1 ppm γραμμική ακρίβεια, με χρήση ειδικών 
ανακλαστικών στόχων). Συν τοις άλλοις, σε κάθε ΠΣ πραγματοποιήθηκαν ακριβείς μετρήσεις για 
την εκτίμηση των εκκεντροτήτων (offsets) των σημείων αναφοράς των αισθητήρων για τη δια-
σύνδεσή τους (βλ. Εικόνα 4α). Συνεπώς, το σημείο αναφοράς της κεραίας GNSS συνδέθηκε με 
τη χωροσταθμική αφετηρία, καθώς και με τη στέψη του τοπικού παλιρροιομέτρου. Με αυτόν τον 
τρόπο, λαμβάνει χώρα σύνδεση των παρατηρήσεων GNSS με τις παρατηρήσεις του παλιρροιο-
γράφου, διευκολύνεται η διασύνδεση των παλιρροιογραφικών σταθμών, και καθίσταται δυνατή 
η εκτίμηση κρίσιμων γεωδαιτικών παραμέτρων, όπως η αποχή του γεωειδούς (N).

 

Εικόνα 3. Η εγκατάσταση νέων χωροσταθμικών αφετηριών και σημείων ελέγχου στις περιοχές των 
σταθμών.
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2. Μεθοδολογία

Όσον αφορά τα παλιρροιακά επίπεδα, οι απαραίτητοι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν μέσω 
ειδικού λογισμικού, το οποίο αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Γεωδαισίας σε περιβάλλον 
Μatlab. Η επεξεργασία περιλαμβάνει κατάλληλα στάδια προ-επεξεργασίας των πρωτογενών 
δεδομένων (raw data) πριν τον προσδιορισμό των ΜΣΘ και ΜΠΣ. Επίσης, προκειμένου να ορι-
στεί η αστρονομική επίδραση στη στάθμη θάλασσας χρησιμοποιήθηκε το φίλτρο Doodson X0, 
καθώς και η Αρμονική Ανάλυση των δεδομένων. Αρχικά, τα δεδομένα ελέγχονται για πιθανά 
κενά μεγάλης κλίμακας τα οποία ενδέχεται να οφείλονται σε σοβαρή βλάβη του παλιρροιογρά-
φου ή σε εκτεταμένη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη μονάδα. Στη συνέχεια, 
τα δεδομένα ελέγχονται για τυχόν κενά (data gaps), τα οποία μπορούν να οφείλονται σε τυχαία 
σφάλματα της μονάδας καταγραφής (data logger) ή σε στιγμιαία προβλήματα αποθήκευσης της 
μέτρησης. Επιπλέον, ελέγχεται η ύπαρξη μηδενικών τιμών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα δυσλει-

(α) 

(β) 

Εικόνα 4. (α) Οι απαιτούμενες μετρήσεις για τη σύνδεση των σημείων αναφοράς των αισθητήρων με τη 
χωροσταθμική αφετηρία, (β) σημεία ελέγχου για την εξακρίβωση της οριζοντίωσης του προβόλου του ιστού.
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τουργίας των αισθητήρων (ατμοσφαιρικών και ΣΘ) και εμφανίζονται σαν μηδενικές μετρήσεις 
σε όλες τις παραμέτρους που μετρά ο σταθμός.

Raw Data

QC Module
(sea level/
pressure)

Removal 
of flagged

data

Visualization
Module

Calculation of tidal
datums (MSL,

MHW, MLW etc.)

Short-term linear
interpolation of
data (up to 1h)

Harmonic Analysis
Module

Result + Error
report output

module

Forecast plots +
tidal table creation

module

Εικόνα 5. Γενικό διάγραμμα ροής (flow chart) της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδομένων ΣΣΘ.

Έπειτα, πραγματοποιείται σειρά ελέγχων, οι οποίοι παραμετροποιούνται από τον χρήστη και 
περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

2.1 Έλεγχος σταθερότητας (stability)
Στο συγκεκριμένο στάδιο, ο χρήστης ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο, εάν η τιμή της ΣΘ 
παραμείνει σταθερή, σηματοδοτείται αστάθεια στην εγκατάσταση του παλιρροιογράφου. Το χρο-
νικό διάστημα που ορίζεται εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την ακρίβεια μέτρησης του οργάνου 
(δηλαδή αριθμός σημαντικών ψηφίων της ΣΘ), καθώς και από την κρίση του ερευνητή (π.χ., αν 
έχει παρατηρηθεί οπτικά ότι όντως υπάρχει ένα πρόβλημα στην κατασκευαστική δομή του παλιρ-
ροιογράφου). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χρονικό όριο ορίστηκε στις 2 ώρες και άνω εμφά-
νισης σταθερών τιμών.

2.2 Κατώφλι τιμών (threshold values)
Αρχικά, οι τιμές προσαρμόζονται σε κανονική κατανομή και αφαιρούνται εκατέρωθεν όλες οι 
τιμές, εκτός του διαστήματος [–3σ,+3σ](IOC, 2006). Ιδιαίτερα χαμηλές ή υψηλές τιμές, εάν δεν 
εμφανίζουν κάποιο είδος περιοδικότητας, συνήθως προκύπτουν λόγω παρεμπόδισης του ραντάρ 
του παλιρροιογράφου (π.χ., στάθμευση βάρκας κάτω από τη μονάδα μέτρησης), ή από κάποιο 
ακραίο φαινόμενο το οποίο θα έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τμήματος παρατηρήσεων 
πολύ χαμηλότερο ή υψηλότερο, σε σχέση με τις υπόλοιπες μετρήσεις. Προφανώς, οι παρατη-
ρήσεις αυτές επηρεάζουν τις μέσες ημερήσιες τιμές της ΣΘ, καθώς και τους μετέπειτα υπολογι-
σμούς για τον προσδιορισμό των παλιρροιακών επιπέδων. Ακολούθως, οι τιμές οι οποίες δεν ικα-
νοποιούν τις ορισμένες συνθήκες, αφαιρούνται από το σύνολο των δεδομένων και γίνεται προ-
σπάθεια αντικατάστασής τους με υπολογισμένες τιμές μέσω γραμμικής παρεμβολής. Τα δεδομένα 
ανάγονται από ανά λεπτό σε ωριαία, και εν συνεχεία σε ημερήσια και μηνιαία.
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2.3  Αριθμητικά φίλτρα κινούμενου μέσου όρου και το φίλτρο 
Doodson X0

Το φίλτρο Doodson X0 ανήκει στην οικογένεια των φίλτρων FIR (Finiteduration Impulse 
Response). Προτάθηκε αρχικά από τον Doodson (Doodson and Lamb, 1921) και επεκτάθηκε από 
τον Pugh (1987), παράλληλα με άλλες, ελαφρώς διαφορετικές παραλλαγές. Το φίλτρο Doodson 
X0 είναι ένα απλό φίλτρο που αποσκοπεί στην απόσβεση των κυριότερων παλιρροιακών συχνο-
τήτων. Πρόκειται για ένα συμμετρικό φίλτρο, δηλαδή δεν υπολογίζονται αλλαγές φάσης στον 
μαθηματικό τύπο του. Με δεδομένο το σήμα χρονικής αλλαγής X(t), υπολογίζεται η φιλτραρι-
σμένη τιμή στον χρόνο t (Hasler and Hasler, 2007; Pugh, 1987a):

X tF ( ) = F X t F X t m X t mm
m

M

0
1

( ) [ ( ) ( )]� � � �
�
�

 
(1)

Οι υπολογισμένες τιμές Xf(t) ομαλοποιούνται με την επιλογή M = 19 τιμών και από τις δύο μεριές 
της κεντρικής τιμής αναφοράς (η ώρα 00:00 κάθε ημέρας στην προκειμένη περίπτωση) και, στη 
συνέχεια, υπολογίζεται ένας σταθμισμένος μέσος όρος με τα ακόλουθα βάρη (UNESCO, 1985):

101001011020110211202112011020110100101
30  

(2)

Σύμφωνα με τον Groves (1955), το φίλτρο Doodson X0 εξαλείφει το 99,94% της παλιρροιακής 
ενέργειας στις ημι-ημερήσιες συχνότητες, το 99,79% στις ημερήσιες συχνότητες, και το 99,38% στις 
υπερ-παλιρροιακές (overtide) συχνότητες. Ως εκ τούτου, είναι ένα πολύ καλό φίλτρο για την παροχή 
ενός λογικού υπολογισμού της επίδρασης των αστρονομικών δυνάμεων στις μετρήσεις του ύψους 
της θάλασσας της χωρικής περιοχής, πριν από την εφαρμογή πιο προηγμένων τεχνικών ανάλυσης 
και τον υπολογισμό της φάσης και του πλάτους κάθε βασικής παλιρροιακής συνιστώσας.

Για σχετικά μικρά διαστήματα παρατηρήσεων, όπως στην περίπτωση των παλιρροιογράφων 
του δικτύου ΠΥΘΕΑΣ, χρησιμοποιούνται ωριαίες μέσες τιμές. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις 
είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν απευθείας οι μηνιαίοι μέσοι όροι, υπολογίζοντας έναν μέσο 
όρο από σημείο σε σημείο, όταν η εργασία παραγωγής παλιρροιακών επιπέδων είναι πάρα πολύ 
περίπλοκη λόγω μεγάλου όγκου ή υψηλής ετερογένειας δεδομένων (Rossiter, 1961). Αυτή η 
μέθοδος υπολογισμού μέσου όρου ονομάζεται φίλτρο Z0, και συνιστάται μόνο όταν δεν είναι 
δυνατή η χρησιμοποίηση τεχνικών μεγαλύτερης ακρίβειας. Ωστόσο, οι μέσες τιμές της στάθμης 
της θάλασσας που λαμβάνονται με την τεχνική X0 και Z0, συνήθως προσεγγίζουν την πραγματι-
κότητα (Pugh, 1987)

2.4 Προσδιορισμός Παλιρροιακών Επιπέδων
Για τον υπολογισμό της μέσης στάθμης της θάλασσας (ΜΣΘ), υπολογίστηκε ο αριθμητικός μέσος 
όρος των ωριαίων τιμών των δεδομένων για κάθε σταθμό, και το αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκε 
σαν παλιρροιακό επίπεδο αναφοράς στο οποίο αναφέρθηκαν τα υπόλοιπα παλιρροιακά επίπεδα 
(Boon, 2011). Ταυτόχρονα, αφαιρέθηκε από τα ωριαία δεδομένα η επιρροή της ατμοσφαιρικής 
πίεσης. Η μέση ανώτατη πλήμμη και η μέση κατώτατη ρηχία υπολογίστηκαν, αντίστοιχα, με τον 
αριθμητικό μέσο όρο των δύο ανώτερων πλημμών και των δύο κατώτερων ρηχιών κάθε παλιρ-
ροιακής ημέρας (ημι-ημερήσια παλίρροια). Η μέση ανώτατη πλήμμη και η μέση κατώτατη ρηχία 
καθορίστηκαν από τον μέσο όρο των τιμών της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής που 
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παρατηρήθηκε σε κάθε παλιρροιακή ημέρα. Η ανώτατη πλήμμη και η κατώτατη ρηχία καθορί-
στηκαν από την υψηλότερη και τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου των δεδομένων, αντίστοιχα.

Επιπλέον, τα δεδομένα για κάθε σταθμό διαχωρίστηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σε 
σεληνιακούς μήνες, για να ληφθούν υπόψη οι διαδοχικές φάσεις της Σελήνης, καθώς οι ελκτι-
κές δυνάμεις της Σελήνης, σε συνδυασμό με τον Ήλιο, συμβάλλουν στον κύκλο της παλίρροιας 
τετραγωνισμών/συζυγίας (Godin, 1972). Το μέσο επίπεδο παλίρροιας καθορίστηκε από τον μέσο 
όρο της μέσης ανώτερης πλήμμης και της μέσης κατώτερης ρηχίας της εκάστοτε παλιρροιακής 
ημέρας.

Εν συνεχεία, τα φιλτραρισμένα από το φίλτρο Doodson X0 δεδομένα συγκρίνονται με το μη 
φιλτραρισμένο σετ δεδομένων. Έτσι, η διαφορά τους παρέχει μια εικόνα για την επίδραση των 
δυνάμεων που ασκούνται από τα ουράνια σώματα. Τα φιλτραρισμένα δεδομένα περιέχουν, κατά 
βάση, ενέργεια από την οποία έχει αφαιρεθεί η αστρονομική παλίρροια και παραμένουν μόνο οι 
μετεωρολογικές επιδράσεις. Επιπλέον, το λογισμικό παράγει ειδική αναφορά η οποία υποδει-
κνύει τα σημεία της χρονοσειράς στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα, προβαίνει στην περιγραφή 
του προβλήματος, αλλά και παραθέτει τα αποτελέσματα των υπολογισμών των διάφορων παλιρ-
ροιακών επιπέδων.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε αρμονική ανάλυση για την εύρεση του εύρους και της αρχικής 
φάσης των εννέα κυριότερων παλιρροιακών συνιστωσών, καθώς και της κύριας ηλιακής μακράς 
περιόδου (βλ. Πίνακας 2). Τα αποτελέσματα της αρμονικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή της χρονοσειράς πρόβλεψης παλίρροιας, με χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2026, σε κάθε σταθμό, καθώς και για τον καταρτισμό παλιρροιακού πίνακα. 

Πίνακας 2. Οι 10 κυριότερες παλιρροιακές συνιστώσες που υπολογίστηκαν στα πλαίσια της μελέτης.

Συνιστώσα Σύντομη περιγραφή

M2 Ημι-ημερήσια συνιστώσα σελήνης, θεωρώντας κυκλική τροχιά Ηλίου ως προς τον Ισημερινό

S2 Ημι-ημερήσια ηλιακή συνιστώσα, κυκλικής τροχιάς ως προς τον Ισημερινό

N2 Τροποποίηση της Μ2, θεωρώντας ελλειπτική τροχιά της Σελήνης

K1 Ημερήσια σεληνιακή συνιστώσα

O1 Ημερήσια σεληνιακή συνιστώσα

M4 Yψηλής συχνότητας σεληνιακή συνιστώσα ρηχών νερών, απόρροια της τριβής με τον πυθμένα

M6 Yψηλής συχνότητας σεληνιακή συνιστώσα ρηχών νερών, απόρροια της τριβής με τον πυθμένα

S4 Yψηλής συχνότητας ηλιακή συνιστώσα ρηχών νερών

MS4 Yψηλής συχνότητας συνιστώσα, αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ M2, S2

SA Ετήσια ηλιακή παλιρροιακή συνιστώσα 

3. Αποτελέσματα

Στην Εικόνα 6 απεικονίζονται οι εκτιμήσεις των παλιρροιακών επιπέδων ανά μήνα, για το έτος 
2017. Το έτος αυτό επιλέχθηκε πιλοτικά, προκειμένου να διαμορφωθεί και να δοκιμαστεί η μεθο-
δολογία επεξεργασίας των δεδομένων όλων των σταθμών του δικτύου.
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Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Εικόνα 6. Ωριαία γραφήματα στάθμης θάλασσας, χωρισμένα ανά παλιρροιακό μήνα, για το έτος 2017, 
από τον Π/Σ Λεμεσού.
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Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Εικόνα 6 (συνέχεια)
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Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Εικόνα 6 (συνέχεια)
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Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Εικόνα 6 (συνέχεια)
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Εικόνα 7. Συνολική ετήσια γραφική παράσταση του παλ/φου Λεμεσού για το έτος 2017. Η πρώτη 
παράσταση απεικονίζει τα υπολογισμένα παλιρροιακά επίπεδα, και η δεύτερη τη διακύμανση της στάθμης 
θάλασσας δίχως την αστρονομική επίδραση (κόκκινη γραμμή).
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Πίνακας 3. Μηνιαία αποτελέσματα προσδιορισμού παλιρροιακών επιπέδων του ΠΣ Λεμεσού, για το έτος 
2017. Η ΜΣΘ αναφέρεται στο τοπικό datum του ΠΣ. Τα παλιρροιακά επίπεδα υπολογίστηκαν ως προς τη 
μηνιαία εκτίμηση της ΜΣΘ.

Μήνας Μ.Π.Σ. [m] Μ.Σ.Θ. [m] Μ.Α. Πλήμμη 
[m]

Μ.K
Ρηχία [m]

Κατώτατη
ρηχία
[m]

Ανώτατη 
Πλήμμη

[m]

Ιανουάριος 0.138 1.549 0.139 - 0.136 - 0.344 0.150

Φεβρουάριος 0.130 1.572 0.127 - 0.132 - 0.457 0.221

Μάρτιος 0.142 1.509 0.143 - 0.142 - 0.282 0.260

Απρίλιος 0.135 1.525 0.135 - 0.136 - 0.306 0.138

Μάιος 0.129 1.433 0.129 - 0.129 - 0.302 0.281

Ιούνιος 0.128 1.418 0.125 -0.130 -0.220 0.230

Ιούλιος 0.124 1.342 0.123 -0.124 -0.147 0.255

Αύγουστος 0.123 1.349 0.125 - 0.121 -0.140 0.272

Σεπτέμβριος 0.131 1.327 0.135 - 0.127 -0.141 0.342

Οκτώβριος 0.130 1.354 0.129 -0.132 -0.201 0.316

Νοέμβριος 0.132 1.377 0.135 -0.130 -0.162 0.310

Δεκέμβριος 0.140 1.420 0.141 -0.139 -0.290 0.401

ΕΤΗΣΙΟ (2017) 0.131 1.430 0.131 -0.131 -0.254 0.264

Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, υπολογίστηκαν τα παλιρροιακά επίπεδα για το σύνολο 
των δεδομένων απ’ όλους τους σταθμούς του δικτύου, για την περίοδο 2017 – 2022 (βλ. Πίνακας 
4 και Πίνακας 5, Εικόνα 8-12).

Πίνακας 4. Εκτίμηση παλιρροιακών επιπέδων για κάθε παλιρροιογραφικό σταθμό (ΠΣ) του δικτύου, για 
την περίοδο 2017- 2022. Οι τιμές έχουν προσδιοριστεί ως προς την υπολογισμένη ΜΣΘ κάθε ΠΣ. Η ΜΣΘ 
εκφράζεται στο τοπικό datum κάθε ΠΣ.

Π/Σ Μ.Σ.Θ. 
[m]

Μ.Α. 
ΠΛΗΜΜΗ 

[m]

Μ.K ΡΗΧΙΑ 
[m]

ΚατΩΤΑΤΗ 
ΡΗΧΙΑ [m]

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΠΛΗΜΜΗ

[m]

Π.Ε.
[m]

Α.Ε
[m]

ΛΑΡΝΑΚΑ 1.062 0.141 -0.142 -0.448 0.566 0.283 0.08

ΛΕΜΕΣΟΣ 1.376 0.137 -0.125 -0.478 0.411 0.262 0.08

ΠΑΦΟΣ 1.190 0.137 -0.130 -0.459 0.491 0.267 0.079

ΠΩΜΟΣ 1.012 0.138 -0.122 -0.406 0.416 0.260 0.07

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 1.177 0.150 -0.167 -0.438 0.427 0.317 0.08
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Πίνακας 5. Γραφήματα παλίρροιας επικαλυπτόμενα από τη στάθμη θάλασσας δίχως την αστρονομική 
επίδραση (κόκκινη γραμμή) για τους σταθμούς Λάρνακας (πάνω αριστερά) – Πωμού – Πάφου – 
Παραλιμνίου και Λεμεσού.

LARN

POMO

PAFO
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PARA

LEME

Εικόνα 8. Απεικόνιση παλιρροιακών επιπέδων Λάρνακας.

Πίνακας 5 (συνέχεια)

309

Θ
ΑΛ

ΑΣ
ΣΙ

Ο
Σ 

ΧΩ
ΡΟ

ΤΑ
ΞΙ

ΚΟ
Σ 

ΣΧ
ΕΔ

ΙΑ
ΣΜ

Ο
Σ 

ΣΤ
ΗΝ

 Ε
ΛΛ

ΑΔ
Α 

ΚΑ
Ι Τ

ΗΝ
 Κ

ΎΠ
ΡΟ



Εικόνα 9. Απεικόνιση παλιρροιακών επιπέδων Πάφου.

Εικόνα 10. Απεικόνιση παλιρροιακών επιπέδων Πωμού.

Εικόνα 11. Απεικόνιση παλιρροιακών επιπέδων Παραλιμνίου.
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Εικόνα 12. Απεικόνιση παλιρροιακών επιπέδων Λεμεσού.

Πίνακας 6. Το υπολογισμένο εύρος και η αρχική φάση των 10 κυριότερων συνιστωσών στην περιοχή 
δειγματοληψίας κάθε παλιρροιογράφου. Οι τιμές του εύρους είναι σε μέτρα και της φάσης σε μοίρες.

Συνιστώσα Λάρνακα Πάφος Πωμός Παραλίμνι Λεμεσός

Εύρος Φάση Εύρος Φάση Εύρος Φάση Εύρος Φάση Εύρος Φάση

Μ2 0.105 101 0.0912 104 0.08994 103 0.108 100 0.0991 102

S2 0.0676 115 0.0566 120 0.0582 118 0.0705 116 0.0648 117

N2 0.0175 104 0.0153 107 0.014 106 0.0181 103 0.0169 105

K1 0.0262 124 0.0242 126 0.025 126 0.0298 120 0.0251 127

O1 0.0185 97.3 0.0168 99.8 0.0171 101 0.0192 97.9 0.0175 98.1

M4 0.000633 218 0.00030 223 0.00025 226 0.00053 225 0.00039 221

M6 0.00002 132 0.00003 234 0.00003 72.4 0.00002 207 0.00006 146

S4 0.00437 144 0.00013 27.6 0.00027 350 0.00107 343 0.00067 326

MS4 0.00047 343 0.00019 285 0.00007 305 0.00038 262 0.00026 258

SA 0.0764 94.3 0.0730 87.7 0.075 93.2 0.0787 87.3 0.0752 98.1

Πίνακας 7. Ετήσια ΜΣΘ των Π/Σ του δικτύου ΠΥΘΕΑΣ. Οι τιμές είναι αναφερμένες στο τοπικό 
παλιρροιόμετρο (σε μέτρα).

Π/Σ 2017 2018 2019 2020 2021

ΛΕΜΕΣΟΣ 1.43 1.33 1.35 1.36 1.37

ΛΑΡΝΑΚΑ - 1.05 1.05 1.08 1.04

ΠΑΦΟΣ - 1.18 1.17 1.19 1.17

ΠΩΜΟΣ - 0.98 1.04 1.00 0.98

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - 1.16 1.17 1.17 1.15
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4. Συμπεράσματα

Από την πιλοτική επεξεργασία των δεδομένων του παλιρροιογράφου Λεμεσού, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε για έλεγχο ορθότητας της μεθοδολογίας και της συλλογής δεδομένων, αφού ήταν ο 
πρώτος παλιρροιογράφος του δικτύου ΠΥΘΕΑΣ, προέκυψε ότι παρατηρείται αύξηση της ΜΣΘ, 
ξεκινώντας από τον Απρίλιο, και μείωση από τον Σεπτέμβριο έως περίπου τα μέσα Φεβρουαρίου. 
Η ΜΠΣ δεν υπερβαίνει τα 14cm, γεγονός το οποίο συνάδει με παλαιότερες αλτιμετρικές μελέτες 
οι οποίες υπολογίζουν τη ΜΠΣ στην Ανατολική Μεσόγειο, περίπου στα 13cm (Bonaduce et al., 
2016). Η υπολογισθείσα αστρονομική επίδραση στη παλίρροια είναι της τάξεως των 9cm, με τα 
υπόλοιπα 5cm να αποδίδονται σε μετεωρολογικές επιδράσεις. Τα ενδεικτικά δεδομένα μάς επι-
τρέπουν να θεωρήσουμε ότι η συλλογή δεδομένων και η μέθοδος επεξεργασίας των παλιρροιο-
γραφικών σταθμών, σε πρώιμο στάδιο, απέδωσαν λογικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά το σύνολο των δεδομένων του δικτύου ΠΥΘΕΑΣ, σύμφωνα και με τα αποτελέ-
σματα των Πινάκων 4,5 και 7, και των Εικόνων 8-12, φαίνεται να υπάρχει ένα ισχυρό εποχιακό 
σήμα, καθώς προκύπτει μια κοινή πτωτική τάση από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο (με τη 
στάθμη της θάλασσας τον Οκτώβριο να βρίσκεται στο μέγιστο, σε σχέση με την ΜΣΘ), ενώ τον 
Απρίλιο έως τον επόμενο Οκτώβριο το ύψος της θάλασσας τείνει να αυξάνεται εκ νέου. 

Αυτές οι διακυμάνσεις είναι αναμενόμενες, δεδομένου ότι το ύψος της θάλασσας, εκτός από 
τις αστρονομικές επιδράσεις, επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως η διεύθυνση και 
η ένταση του ανέμου, οι αλλαγές στη θερμοκρασία της θάλασσας που προκαλούν θερμική δια-
στολή/συστολή, και η αλατότητα (αλατούχος συστολή) (Amiruddin et al., 2015). Ενδεικτικά, ανα-
φέρεται ένα ακραίο γεγονός που συνέβη τον Φεβρουάριο του 2018 και επηρέασε τις μετρήσεις 
ολόκληρου του δικτύου, με πολύ χαμηλές ενδείξεις στάθμης θάλασσας, όπως και ένα ακραίο 
γεγονός τον Δεκέμβριο του 2020 στη Λάρνακα, το οποίο εμφανίστηκε μόνο σε τοπικό επίπεδο. 
Αυτό υποδηλώνει, είτε την εμφάνιση μιας καταιγίδας, που επηρέασε την τοπική στάθμη της 
θάλασσας ενώ ήταν σε εξέλιξη, είτε κάποιο άλλο είδος ατμοσφαιρικού γεγονότος, που επηρέασε 
το συνολικό ύψος της στάθμης της θάλασσας.

Επιπροσθέτως, τα παραπάνω διαγράμματα δεικνύουν παλίρροια με δύο υψηλές και δύο 
χαμηλές τιμές κάθε παλιρροιακή ημέρα, κάτι που είναι ενδεικτικό της ημι-ημερήσιας παλίρ-
ροιας. Η αστρονομική επίδραση της παλίρροιας στο ύψος της θάλασσας, σε ποσοστό, υπολο-
γίστηκε να είναι περίπου 59% (μεταξύ 7 – 8 cm επίδραση στο ύψος της παλίρροιας κάθε σταθ-
μού), ενώ το υπόλοιπο 41%   είναι μετεωρολογικές επιδράσεις. Η μέση παλίρροια για όλους 
τους σταθμούς είναι περίπου 14cm, αν και αυτό πρέπει να λεχθεί με επιφύλαξη, καθώς κάποια 
ακραία συμβάντα (όπως αυτό που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2018) δύνανται να επηρε-
άσουν τους μέσους όρους. 

Τέλος, σχετικά με τα αποτελέσματα της Αρμονικής Ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά στη θαλάσσια ανύψωση και στους 5 Π/Σ έχει η ημι-ημερήσια σεληνιακή συνιστώσα 
Μ2, ενώ τη δεύτερη μεγαλύτερη η ημι-ημερήσια ηλιακή συνιστώσα S2. Η μεγαλύτερη μακρο-
πρόθεσμη συνεισφορά αποδίδεται από την ετήσια ηλιακή συνιστώσα SA. Η συνεισφορά από τις 
ημερήσιες συνιστώσες Ο1 και Κ1 είναι σαφώς μικρότερη, γεγονός που επιβεβαιώνει την ημι-η-
μερήσια μορφή της παλίρροιας στην Κύπρο, σύμφωνα με τον τύπο μορφής (Boon, 2011):
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Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι συνιστώσες υψηλών συχνοτήτων (over tides) έχουν αμελητέα 
συνεισφορά (μικρότερη του 1 χιλιοστού), γεγονός που δείχνει την πολύ μικρή συνεισφορά που έχει 
ο πυθμένας των περιοχών μελέτης στην ανύψωση της θάλασσας (βλ. Πίνακας 6) (Parker, 2007).

Η διαχρονική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το δίκτυο ΠΥΘΕΑΣ στοχεύει στη διε-
ξοδική μελέτη της μεταβλητότητας της ΜΣΘ κατά τα επόμενα έτη. Η μελέτη αυτή θα αναδείξει τη 
συσχέτιση μεταξύ της ΜΣΘ και του καθεστώτος διάβρωσης / βύθισης των ακτών στην Κύπρο. Tα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν από μια τέτοια ανάλυση, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών πολιτικής άμυνας, και να συντελέσουν στην ενσωμάτωσή τους 
σε έναν ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Συν τοις άλλοις, η ανάλυση επιτόπιων παρατηρήσεων του δικτύου και η ανάπτυξη ενός σύγχρο-
νου κατακόρυφου συστήματος αναφοράς, συνιστούν επιτακτική ανάγκη για την αναφορά της υψο-
μετρικής πληροφορίας και την ολοκλήρωση της Εθνικής Γεωδαιτικής και Γεωχωρικής Υποδομής.
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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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