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2. Τεχνολογίες Θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ........................................................................................... 54
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Περίληψη
Στα πλαίσια του ερευνητικού προ-
γράμματος Interreg ΘΑΛ-ΧΩΡ 2, με τη 
συνδυασμένη χρήση μετεωρολογι-
κών μετρήσεων σε όλο το νησί, προ-
γνώσεων του ανέμου από μετεωρο-
λογικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης, 
και στοιχείων από δύο ευρωπαϊκές 
βάσεις μετεωρολογικών δεδομένων, 
δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για 
την αποτύπωση μιας όσο το δυνατόν 
πιο αξιόπιστης εικόνας της χωρικής 
και χρονικής κατανομής του θαλάσ-
σιου αιολικού δυναμικού, σε ετήσια 
και σε εποχική βάση. Η αποτυπω-
μένη πληροφορία αναλύθηκε, συν-
δυάστηκε και έγινε επέκτασή της σε 
υψηλότερη ανάλυση 1x1 km, σε ωρι-
αία βάση, για ορίζοντα δεκαετίας. Τα 
αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν σε 
εύχρηστη πλατφόρμα Excel, η οποία 
μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο χρήστη για να εκτι-
μήσει το αιολικό δυναμικό σε οποιο-
δήποτε σημείο της Κύπρου, καθώς 
και της παράκτιας περιοχής της, με 
αυτόματη παρεμβολή μεταξύ των 
εκτιμήσεων. Η πλατφόρμα επιτρέπει 
την εξαγωγή ολικής εικόνας για τον 
άνεμο στην περιοχή της Κύπρου και, 
εκτός από τη χωρική εστίαση, δίνει 
τη δυνατότητα χρονικής επιλογής 
οποιασδήποτε περιόδου συγκεκρι-
μένων διαστημάτων ωρών, μηνών 
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και ετών, για την περίοδο 2008-2019. Επίσης, αποδίδονται στατιστικές πληροφορίες για τη 
μέση, μέγιστη, ελάχιστη τιμή, τη διακύμανση της ταχύτητας, καθώς και για τους συντελεστές 
της κατανομής Weibull. Παράλληλα, παρατίθενται αυτόματα και πληροφορίες για την ημερή-
σια, μηνιαία και ετήσια κατανομή της ταχύτητας, όπως και οι κατανομές Weibull. Σε μελλοντικό 
χρόνο, οι παραπάνω δυνατότητες θα προσφέρονται και διαδικτυακά.

Λέξεις-κλειδιά
Γαλάζια Ανάπτυξη, παραγωγή ενέργειας, υπεράκτιο αιολικό δυναμικό

1. Εισαγωγή

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται διαρκώς πιο εμφανείς και έντονες, οι Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και, προφανώς, η αιολική ενέργεια ιδιαίτερα, έχουν βρεθεί στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος. Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σηματοδοτούν μια 
άνευ προηγουμένου δυναμική για την απεμπλοκή της αγοράς της ενέργειας από τη μη βιώσιμη 
πρακτική των ορυκτών καυσίμων. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο άνεμος θα παίξει κομβικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, για την απεξάρτηση από τους υδρογονάν-
θρακες (Carvalho et al., 2017). Σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων, η αιολική ενέρ-
γεια θα μπορούσε να συμβάλλει μέχρι και 15% της παγκόσμιας αγοράς της ενέργειας μέχρι το έτος 
2025, δεδομένου ότι παρέχονται κυβερνητικά υποστηριζόμενα οικονομικά κίνητρα και βελτιωμέ-
νες τεχνολογίες (Lee et al., 2009). Όμως, από την άλλη πλευρά, η αιολική ενέργεια παρουσιάζει 
και μειονεκτήματα, δεδομένου ότι δεν εξασφαλίζει συνεχή παροχή ρεύματος, ενώ και οι κατάλλη-
λες θέσεις για εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων συνήθως βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές 
(Chompoo-Ιnwai et al., 2008). Προκειμένου να είναι δυνατή η αξιόπιστη και ολοκληρωμένη αξιο-
ποίηση των πόρων αιολικής ενέργειας, απαιτείται λεπτομερής μελέτη των χαρακτηριστικών του 
ανέμου σε κάθε πιθανή περιοχή εγκατάστασης ξεχωριστά (Gungor and Eskin, 2008; Akylas et al., 
1997; 1999). Σε αυτό το πλαίσιο, αν και η χερσαία αιολική τεχνολογία έχει ήδη φτάσει σε ένα ώριμο 
στάδιο ανάπτυξης, το υπεράκτιο αιολικό δυναμικό εξακολουθεί να αναδεικνύεται σε μία ελκυστική 
πηγή ενέργειας για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μια αυξητική τάση της ετή-
σιας εγκατάστασης υπεράκτιας αιολικής ισχύος, με τη συνολική υπεράκτια αιολική δυναμικότητα 
να έχει ήδη ξεπεράσει τα 35 GW (Energy and Special, 2019). Ήδη, εντός του 2019, η Ευρώπη προ-
σέθεσε 3.6 GW καθαρής υπεράκτιας ισχύος, φτάνοντας συνολικά τα 22 GW (Wind Europe, 2021). 
Αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες νέες υπεράκτιες ανεμογεννήτριες που συνδέονται στο ηπειρω-
τικό δίκτυο, ενώ υπογραμμίζει και τη μεγάλη σημασία της υπεράκτιων τεχνολογιών αιολικής ενέρ-
γειας για την αντιμετώπιση ενεργειακών ζητημάτων που σχετίζονται με τα νησιά. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την ενθάρρυνση των επεν-
δύσεων στην αιολική ενέργεια στην Κύπρο και υπάρχουν σχέδια για επέκταση της αιολικής ενέρ-
γειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του κράτους. Συνολικά, η ενεργειακή διαθεσιμότητα 
και η ασφάλεια του εφοδιασμού αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Αν και η αιολική ενέργεια είναι μια μορφή ανανεώσιμης ενέρ-
γειας που τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης εμπορικής επιτυχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κύπρος 
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υστερεί ως προς αυτή την παγκόσμια τάση. Παρά τη μεγαλύτερη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1990, η Κύπρος εξακολουθεί να βασίζεται στις εισαγω-
γές ορυκτών καυσίμων για να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, η 
χώρα δεν έχει ακόμη επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. σχετικά με τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, αλλά και σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας που αναπτύχθηκε πρόσφατα. Λόγω των περιορισμένων προσπαθειών που γίνονται για την 
αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού της, μόνο το 13% της συνολικής ανανεώσιμης ενέργειας στην 
Κύπρο παράγεται από αιολική ενέργεια (Kythreotou, 2020), ενώ όλα τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα 
βρίσκονται στην ξηρά, όπου το αιολικό δυναμικό πεδίο είναι γενικά περιορισμένο (Kastanas et al., 
2014). Η στροφή προς το υπεράκτιο αιολικό δυναμικό θα μπορούσε να αποτελέσει, ενδεχομένως, 
ευκαιρία για μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, αναμφίβολα, όμως, είναι 
αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αξιολόγηση του εν λόγω δυναμικού.

Σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη επιστημονικών εργασιών που σχετίζονται με την κατα-
νομή και τη λεπτομερή εκτίμηση του αιολικού δυναμικού στην Κύπρο. Οι Pashardes and Christofides 
(1995) ήταν οι πρώτοι που παρέθεσαν έναν γενικό καταγραφικό χάρτη του ανέμου στην Κύπρο. Oι 
Jacovides et al. (2001) εξέτασαν και παρουσίασαν στατιστικά στοιχεία του ανέμου σε πέντε παρά-
λιες τοποθεσίες του νησιού, ενώ μόλις πρόσφατα οι Georgiou et al. (2012) μελέτησαν λεπτομερώς 
ένα τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Λάρνακας. Επίσης, oι Kastanas et al. (2014) ξεκίνησαν μία 
προσπάθεια επικαιροποίησης των αιολικών δεδομένων αλλά και μοντελοποίησης του διαθέσιμου 
αιολικού δυναμικού στην Κύπρο. Επικεντρώθηκαν στο δυτικό τμήμα του νησιού και ενσωμάτωσαν 
αρκετές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των GIS και της χρήσης μοντέλων ροής, για την αποτύ-
πωση του αιολικού δυναμικού σε χερσαία τμήματα στο δυτικό τμήμα του νησιού. 

Στα πλαίσια του ΘΑΛ-ΧΩΡ 2, στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας, γίνεται προσπάθεια συμβο-
λής στη μελέτη του αιολικού δυναμικού στο νησί, εστιάζοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
βάσεως δεδομένων για τη μελέτη των χαρακτηριστικών του ανέμου, κυρίως στα παράλια και υπε-
ράκτια της Κύπρου, χρησιμοποιώντας μετρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς, στοιχεία από τις 
ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, καθώς και στοιχεία από προγνώσεις από το μετεωρολογικό μοντέλο 
Open Skiron/ΕΤΑ, σε ανάλυση 10x10 km. Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται, μέσω ανάλυσης, τόσο οι 
χρονοσειρές των μετρήσεων του ανέμου απ’ όλους τους διαθέσιμους παράκτιους μετεωρολογικούς 
σταθμούς σε περιοχές της ελεύθερης και της κατεχόμενης Κύπρου όσο και πληροφορία για τις τιμές 
του ανέμου από μοντέλα πρόγνωσης και από βάσεις δεδομένων, καθώς και για την καταγραφή μιας 
αρχικής κατανομής αναφοράς στον χώρο και στον χρόνο. Η παραπάνω πληροφορία ανάγεται σε 
υψηλή ανάλυση 1x1 km και αποτυπώνεται σε διαδραστική πλατφόρμα που επιτρέπει την εξαγωγή 
ολικής εικόνας για τον άνεμο στην περιοχή της Κύπρου, με πλήρη χωρική και χρονική εστίαση. 

2.  Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων  
για τον άνεμο

Το νησί της Κύπρου βρίσκεται στη νοτιοανατολική μεσογειακή λεκάνη, μεταξύ 34.6ο και 35.6ο 
βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 32ο και 34.5ο γεωγραφικού μήκους. Κατά τη χειμερινή-υγρή 
περίοδο (Νοέμβριος έως Μάρτιος), η Κύπρος επηρεάζεται από υφέσεις-συστήματα χαμηλών πιέ-
σεων που διασχίζουν τη Μεσόγειο προς τα ανατολικά. Κατά τη διάρκεια της ξηρής-θερινής περι-
όδου, το νησί βρίσκεται υπό την επίδραση σφήνας χαμηλών πιέσεων που εκτείνονται από την 
ηπειρωτική Ασία. Συνήθως, οι επικρατούντες άνεμοι στην Κύπρο είναι ασθενείς έως μέτριοι σε 
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ένταση. Ισχυροί άνεμοι (με ταχύτητες μεγαλύτερες των 34 κόμβων) είναι σπανιότεροι, και εμφα-
νίζονται κυρίως σε προσήνεμες περιοχές, όταν συστήματα χαμηλών πιέσεων επιδρούν στο νησί 
(Pashardes & Christofides, 1995). Η ροή του ανέμου επηρεάζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από 
την τοπογραφία, η οποία συντελεί στον σχηματισμό τοπικών ροών. Επίσης, ο ορεινός όγκος του 
Τροόδους και η οροσειρά του Πενταδάκτυλου παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ροής 
του ανέμου πάνω από το νησί, καθώς και στη δημιουργία τοπικών σχηματισμών ανέμου. Συν τοις 
άλλοις, η παρουσία της θάλασσας γύρω από την Κύπρο ασκεί ισχυρή επίδραση στη διαμόρφωση 
τοπικών συνθηκών ροής, με τη δημιουργία θαλάσσιας αύρας κατά τη διάρκεια της ημέρας, η 
οποία αντιστρέφεται και ενισχύεται από καταβατικές ροές, ενίοτε, κυρίως στα βόρεια του νησιού, 
κατά τη διάρκεια της νύκτας (Kastanas et al., 2014). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η παρουσία 
ροής από τη θάλασσα προς την ξηρά κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι εμφανής και μπορεί να 
εισχωρήσει έως και 20 km εντός της ξηράς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, λόγω της έντονης 
διαφοροποίησης της θερμοκρασίας ξηράς-θάλασσας (Jacovides et al., 2002), αλλά και λόγω της 
επίδρασης της τραχύτητας του νησιού στη γενικότερη δυτική κυκλοφορία.

Όσον αφορά το καθεστώς του ανέμου πάνω από τη θάλασσα, δεν υπάρχουν σαφείς βιβλιο-
γραφικές αναφορές. Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί, εκτός των άλλων, να καλύψει μερικώς 
και αυτό το κενό, χρησιμοποιώντας και αναλύοντας στοιχεία από μετρήσεις του ανέμου σε παρά-
λιες περιοχές, από μοντελοποιημένες καταγραφές του ανέμου σε βάσεις δεδομένων, αλλά και 
από μοντέλα πρόγνωσης. 

2.1 Μετρήσεις του ανέμου
Στα πλαίσια του παρόντος πακέτου εργασίας, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά μετε-
ωρολογικά δεδομένα που προέρχονται από ωριαίες μετρήσεις μετεωρολογικών υπηρεσιών της 
Κύπρου στο νότιο και στο βόρειο τμήμα του νησιού, σε ύψος 10 m. Τα δεδομένα αφορούν σταθ-
μούς στο εσωτερικό του νησιού και στα παράλια με ποικίλη χρονική πληρότητα εντός της 20ετίας 

Σχήμα 1. Θέσεις μερικών από τους παράλιους μετεωρολογικούς σταθμούς που χρησιμοποιήθηκαν στη 
μελέτη του ανέμου στην περιοχή της Κύπρου: (a) Λάρνακα, (b) Ακρωτήρι, (c) Πάφος,  (d) Αμμόχωστος, 
(e) Γιαλούσα, (f) Λιμνίτης. 
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2000-2019. Εδώ παρουσιάζονται ενδεικτικά, αποτελέσματα από έξι παραλιακά σημεία (σχ. 1), και 
συγκεκριμένα, από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Λάρνακας (34.88Ν, 33.62Ε, 2.5m), του 
Ακρωτηρίου (34.59N, 32.99E, 23m), της Πάφου (34.72N, 32.49E, 12.5m), του Λιμνίτη (35.17N, 
32.74E, 20m), της Γιαλούσας (35.53N, 34.19E, 123m) και της Αμμοχώστου (35.14, 33.94, 0m). 
Οι ωριαίες μετρήσεις της ταχύτητας καλύπτουν χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών, από το 2009 
έως το 2018 για τους τρεις σταθμούς των νότιων παραλίων, όπως και για τον σταθμό της Αμμο-
χώστου στα βόρεια. Στον Λιμνίτη, οι μετρήσεις του ανέμου είναι διαθέσιμες ανά τρίωρο για την 
περίοδο 2014-2020, στη δε Γιαλούσα καλύπτουν το διάστημα από 6:00 έως 15:00 GMT σε ωριαία 
βάση, τη περίοδο 2009-2018. 

Στο σχήμα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εξέλιξη της μέσης ετήσιας, μηνιαίας και ωρι-
αίας ταχύτητας του ανέμου στις έξι θέσεις μέτρησης. Όσον αφορά τη νότια ακτή της Κύπρου, δεν 
παρατηρείται αξιόλογη τάση μεταβολής της μέσης ετήσιας ταχύτητας του ανέμου, με τις τιμές 
να παραμένουν κοντά στα 4 m/s και για τους τρεις διαθέσιμους μετεωρολογικούς σταθμούς. 
Ως προς την εποχιακή διακύμανση, παρατηρείται μία συνολική μικρή αύξηση της μέσης ταχύτη-
τας προς τους θερινούς μήνες, και ελαχιστοποίηση κατά τον Οκτώβριο. Ειδικά στην περιοχή του 
Ακρωτηρίου, η εποχικότητα είναι εντονότερη, με τον Ιούνιο να εμφανίζεται με αυξημένη δρα-
στηριότητα και μέση τιμή ταχύτητας ανέμου 4.7 m/s, που ελαχιστοποιείται κατά τον Οκτώβριο 
σε λίγο πάνω από τα 3 m/s. Στους τρεις ενδεικτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς στα βόρεια 
παράλια, στην κατεχόμενη περιοχή, η ταχύτητα του ανέμου εμφανίζεται λίγο μειωμένη, με μέσες 
τιμές γύρω στα 4 m/s στην περιοχή της Αμμοχώστου, αλλά μικρές ταχύτητες στη Γιαλούσα. Στην 
περιοχή του Αστρομερίτη, η αρκετά αυξημένη μέση τιμή που παρατίθεται οφείλεται στο μειω-
μένο διαθέσιμο χρονικό εύρος των μετρήσεων από τις 6 έως τις 15 UTC. Ως προς την εποχική 
διακύμανση, στη βόρεια ακτή του νησιού παρουσιάζεται, σε γενικές γραμμές, αντίθετη συμπερι-
φορά, με μεγιστοποίηση του ανέμου κατά τους χειμερινούς μήνες στους σταθμούς του Λιμνίτη 
και της Γιαλούσας. Στην περιοχή του Λιμνίτη, η εποχική διαφορετικότητα θα μπορούσε να αποδο-
θεί και στην απουσία από το δείγμα των νυκτερινών τιμών. Όμως, η γενικότερη διαφοροποίηση 
των βορείων παραλίων σχετίζεται, κατά κύριο λόγο, με τη χαρακτηριστική τους μικρή ημερήσια 
διακύμανση, η οποία είναι σαφώς μειωμένη σε σύγκριση με τα νότια παράλια, παρουσιάζοντας 
αυξημένες νυκτερινές και μειωμένες μεσημβρινές ταχύτητες, σε συμφωνία τους Kastanas et al. 
(2014). Αντίθετα, στα νότια παράλια, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η έντονη ημερήσια διακύ-
μανση, που διαφοροποιεί πλήρως τις μέσες μεσημβρινές (6-6.5m/s) από τις νυχτερινές (2.5m/s) 
τιμές. Η διακύμανση αυτή, όπως αναλύεται στη συνέχεια, μεγιστοποιείται κατά τη θερινή περίοδο 
και επηρεάζει την ενεργειακή διαθεσιμότητα. 

Η ενδεικτική φασματική ανάλυση της ταχύτητας του ανέμου στους τρεις νότιους παραλι-
ακούς σταθμούς, που παρουσιάζεται στο σχήμα 3, δείχνει την κυρίαρχη μεγιστοποίηση των 
ενδοημερήσιων φασματικών συνιστωσών σε περιόδους 24, 12, 8 και 6 ωρών. Οι περίοδοι 
αυτές σχετίζονται, προφανώς, με την έντονη ημερήσια διακύμανση του ανέμου στα νότια παρά-
λια και συνολικά συνεισφέρουν στο 30-35% της διακύμανσης της ταχύτητας του ανέμου, η 
οποία μεταφράζεται σε αντίστοιχη διακύμανση της διαθέσιμης αιολικής ενέργειας. Ως προς τις 
ενδοετήσιες, βραχύσυχνες φασματικές συνιστώσες, η συμπεριφορά των σταθμών είναι παρεμ-
φερής και αποδίδει επίσης σημαντική συνεισφορά στην ολική διακύμανση. Στο σχήμα 4 παρου-
σιάζεται ενδεικτικά η ωριαία εξέλιξη της μέσης ταχύτητας του ανέμου ανά μήνα, για τον μετε-
ωρολογικό σταθμό του Ακρωτηρίου, και αναδεικνύεται η σταδιακή, έντονη αύξηση της ημε-
ρήσιας διακύμανσης του ανέμου από τον χειμώνα προς το θέρος. Κατά τη χειμερινή περίοδο, 
το ημερήσιο εύρος είναι σχετικά μικρό, παρουσιάζοντας ομοιότητες με τη βόρεια πλευρά του 
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Σχήμα 2. Μέση ετήσια, μηνιαία και ημερήσια (από πάνω προς τα κάτω) εξέλιξη της ταχύτητας του ανέμου 
στους σταθμούς της Λάρνακας (μαύρο), του Ακρωτηρίου (κόκκινη γραμμή) και της Πάφου (πράσινο), στα 
αριστερά, και της Γιαλούσας (μαύρο), της Αμμοχώστου (κόκκινο) και του Λιμνίτη (πράσινο), στα δεξιά. 
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Σχήμα 3. Φασματική κατανομή της διακύμανσης της ταχύτητας του ανέμου ανά συχνότητα (κάτω 
άξονας) και περίοδο (πάνω άξονας) στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Λάρνακας (μαύρο), της Πάφου 
(κόκκινο) και του Ακρωτηρίου (πράσινο).

Σχήμα 4. Μέση ωριαία εξέλιξη της ταχύτητας του ανέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας, στον 
μετεωρολογικό σταθμό του Ακρωτηρίου, ανά μήνα του έτους. Οι μήνες παρουσιάζονται ανά τρεις κατά 
εποχή, ξεκινώντας άνω αριστερά από τους Δεκέμβριο (μαύρη καμπύλη), Ιανουάριο (κόκκινη καμπύλη) 
και Φεβρουάριο (πράσινη καμπύλη). Το σχήμα συνεχίζεται δεξιόστροφα. 
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νησιού (Σχ. 2). Κατά τη διάρκεια του έτους και προς το θέρος, όμως, σταδιακά, οι μέσες ταχύτη-
τες του ανέμου κατά τις βραδινές ώρες μειώνονται, λόγω της γενικότερα πιο ήπιας τότε ατμο-
σφαιρικής κυκλοφορίας, και κατά τις μεσημβρινές ώρες μεγιστοποιούνται, φτάνοντας σε τιμές 
που προσεγγίζουν τα 8 m/s. Αυτό το επίμονο ημερήσιο σχήμα και η έντονη διαφοροποίηση 
βάσει εποχής και ώρας της ημέρας, χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του ανέμου στα νότια παρά-
λια και επηρεάζουν έντονα την εποχιακή διαθεσιμότητα αιολικής ενέργειας, κάτι που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη στον όποιον προγραμματισμό (Akylas et al., 1997; 1999).

2.2 Βάσεις δεδομένων ανέμου ERA5 και COSMO-REA6
Το σύστημα ανα-επεξεργασίας (reanalysis) μετεωρολογικών δεδομένων ERA5 του ECMWF (https://
www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5) παρέχει ωριαίες εκτιμήσεις για 
μεγάλο αριθμό ατμοσφαιρικών, χερσαίων και ωκεάνιων κλιματικών μεταβλητών. Το ERA5 συνδυ-
άζει μεγάλο εύρος ιστορικών παρατηρήσεων αλλά και αποτελεσμάτων προσομοιώσεων μετεωρο-
λογικών μοντέλων σε παγκόσμια κλίμακα, χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα μοντελοποίη-
σης και εξομοίωσης δεδομένων, οδηγώντας σε ανα-επεξεργασμένα (re-analysis data) στοιχεία που 
ανταποκρίνονται, σε μεγάλο βαθμό, στην αποτύπωση της κλιματικής κατάστασης. 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν ωριαία ανα-επεξεργα-
σμένα στοιχεία για την περίοδο της 20ετίας 2000-2019 από το ERA5/ECMWF, σε ανάλυση 0.25 
μοιρών (περίπου 27x27 km), που αντιστοιχεί σε 72 σημεία στην περιοχή της Κύπρου, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 5, στα 10 m ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Σε γενικές γραμμές, ως 
προς τις μέσες τιμές, διαφαίνεται ξεκάθαρα η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου σε τιμές γύρω 
στα 5-6 m/s πάνω από τη θάλασσα, σε σχέση με τιμές γύρω στα 2-3 m/s πάνω από την ξηρά 
(Σχ. 5). Στα βόρεια τμήματα της νήσου παρουσιάζεται αυξημένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία, σε 
σχέση με τα νότια, με τις τιμές του ανέμου που πλησιάζουν ή και υπερβαίνουν τα 6 m/s καθώς 
απομακρυνόμαστε από την ξηρά (~ 25 km).

Αν και σε αραιή ανάλυση, και εμφανίζοντας έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των χερσαίων και 
θαλάσσιων κελιών του πλέγματος, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα παρουσιάζουν ανεκτή συμ-

Σχήμα 5. Μέσες τιμές της ταχύτητας του ανέμου (m/s) στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου για την 
περίοδο 2000-2019, από την επεξεργασία ωριαίων στοιχείων του ERA5 σε χωρική ανάλυση 27x27 km.
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φωνία με τις μετρήσεις του ανέμου στις παραλιακές περιοχές. Για παράδειγμα, στο σχήμα 6 που 
ακολουθεί, φαίνεται η χωρική κατανομή του συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient) 
μεταξύ της χρονοσειράς της μετρημένης ταχύτητας του ανέμου στον σταθμό του Ακρωτηρίου και 
των αντίστοιχων ωριαίων εκτιμήσεων του ERA5 στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Η μεγιστο-
ποίηση του συντελεστή συσχέτισης (0.75) στα σημεία του πλέγματος που βρίσκονται πλησιέστερα 
της θέσης μέτρησης είναι ενδεικτική της επαρκούς, γενικά, συμφωνίας των δεδομένων αυτών με 
τις μετρήσεις, αν και η χαμηλή ανάλυση και η έντονη διαφοροποίηση μεταξύ του θαλάσσιου και 
χερσαίου χαρακτήρα των κελιών του πλέγματος χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, κινούνται και οι εκτιμήσεις για το 
πεδίο του ανέμου στην Κύπρο από το σύστημα Cosmo-REA6. Tο σύστημα ανα-επεξεργασίας δεδο-
μένων υψηλής ανάλυσης COSMO-REA6 (https://reanalysis.meteo.uni-bonn.de/?COSMO-REA6) 
έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο NWP/COSMO. Το περιφερειακό σύστημα για την ηπειρωτική 
Ευρώπη ταιριάζει με τον τομέα των προδιαγραφών CORDEX EURO-11, και, μάλιστα, σε υψηλό-
τερη χωρική ανάλυση 0.055° (6 km), αφομοιώνοντας και τα δεδομένα παρατήρησης. Το σύνολο 
δεδομένων καλύπτει την περίοδο από το 1995 έως και τον Αύγουστο του 2019, αλλά στην παρου-
σίαση αυτή επικεντρωθήκαμε στην περίοδο 2009-2019, δεδομένου ότι υπήρχαν διαθέσιμα μετε-
ωρολογικά δεδομένα. Οι μέσες τιμές της ταχύτητας του ανέμου για τη συνολική χρονική περί-
οδο παρουσιάζονται στο σχήμα 7, και εμφανίζουν, σε γενικές γραμμές, συμφωνία με τα αντί-
στοιχα αποτελέσματα των χαμηλότερης ανάλυσης στοιχείων του ERA5, που προαναφέρθηκαν. 
Στα βόρεια τμήματα της νήσου παρουσιάζεται αυξημένη η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ιδιαίτερα 
στα βορειοανατολικά, καθώς απομακρυνόμαστε από την ακτή, μεγιστοποιείται, φτάνοντας σε 
τιμές που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τα 6.5 m/s, μεγαλύτερες σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 
ERA5. Στα νότια παράλια, οι μέσες ταχύτητες φτάνουν τα 5 m/s και δείχνουν να μεγιστοποιού-
νται πλησίον του Ακρωτηρίου, σε μικρή απόσταση από την ακτή (5-10 km), σε συμφωνία και με 
τις μετρήσεις. Στη γενικότερη συμφωνία των δεδομένων με τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις 
συνηγορεί και η μεγιστοποίηση του συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient) μεταξύ της 
χρονοσειράς της μετρημένης ταχύτητας του ανέμου στον σταθμό του Ακρωτηρίου και των αντί-
στοιχων ωριαίων εκτιμήσεων του Cosmo-REA6, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 8. Η μεγιστο-
ποίηση του συντελεστή συσχέτισης (0.70) στα σημεία του πλέγματος που βρίσκονται πλησιέστερα 
της θέσης μέτρησης είναι ενδεικτική της ικανοποιητικής, σε γενικές γραμμές, συμφωνίας των 

Σχήμα 6. Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ της χρονοσειράς των μετρήσεων της ταχύτητας του 
ανέμου στο Ακρωτήρι και των εκτιμήσεων του ERA5 στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου.
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δεδομένων αυτών με τις μετρήσεις, αν και οι αντίστοιχες τιμές του συντελεστή συσχέτισης από 
τα χαμηλότερης ανάλυσης δεδομένα ERA5 είναι λίγο μεγαλύτερες. Αναμφίβολα, οφείλουμε να 
δεχθούμε ότι τα δεδομένα του Cosmo εξασφαλίζουν μία αξιόπιστη στατιστική περιγραφή, υστε-
ρούν λίγο όμως ως προς την αποτύπωση της έντονης ημερήσιας διακύμανσης του ανέμου στα 
νότια παράλια που συζητήθηκε νωρίτερα, στο εδάφιο 2.1.

2.3 Προγνώσεις του ανέμου 
Επιπροσθέτως, όσον αφορά την περίοδο 2016-2019, στην παρούσα εργασία συγκεντρώθη-
καν και μελετήθηκαν και οι 24ωρες, ωριαίες προγνώσεις του ανέμου από το OPEN SKIRON 
(https://openskiron.org/he), το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετεωρολογικής πρό-
γνωσης περιορισμένης περιοχής που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χρησιμοποιείται 
σε περισσότερα από 20 ερευνητικά ινστιτούτα και Μετεωρολογικές Υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο 
και βασίζεται στο μοντέλο Eta/NCEP. Λειτουργεί επιχειρησιακά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (http://
forecast.uoa.gr) και είναι το κύριο προγνωστικό εργαλείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-
σίας της Ελλάδας, όπου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από το 1996. Τα δεδομένα που χρησι-

Σχήμα 7. Μέσες τιμές της ταχύτητας του ανέμου (m/s) στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου για την 
περίοδο 2009-2019, από την επεξεργασία ωριαίων στοιχείων του COSMO-REA6 σε χωρική ανάλυση 
6x6 km.

Σχήμα 8. Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ της χρονοσειράς των μετρήσεων της ταχύτητας του 
ανέμου στο Ακρωτήρι και των εκτιμήσεων του Cosmo-REA6, στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου.
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μοποιήθηκαν αφορούν προγνώσεις για τις ωριαίες τιμές της ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέ-
μου που ανανεώνονται σε 24ωρη βάση, από την ανοικτής πρόσβασης έκδοση του μοντέλου, στην 
ιστοσελίδα https://openskiron.org/en/openskiron. Η γεωγραφική κάλυψη των προγνωστικών 
δεδομένων αφορά την ίδια γεωγραφική περιοχή που αναφέρθηκε νωρίτερα, με υψηλή ανάλυση 
που αντιστοιχεί σε 10x10 km, στα 10 m ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 9, για τη χρονική περίοδο 2016-2019. Και σε αυτή την περίπτωση, ως προς τις μέσες 
τιμές, διαφαίνεται η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου σε τιμές γύρω στα 5-6 m/s πάνω από τη 
θάλασσα, σε σχέση με τιμές γύρω στα 2-4m/s πάνω από την ξηρά (Σχ. 9). Στα βόρεια τμήματα της 
νήσου παρουσιάζεται αυξημένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία, σε σχέση με τα νότια, με τις τιμές του 
ανέμου να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τα 6 m/s καθώς απομακρυνόμαστε από την ξηρά. Στα 
νότια παράλια, η ταχύτητα μεγιστοποιείται μεταξύ του Ακρωτηρίου και της Πάφου, σε συμφω-
νία με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, η έντονη 
ημερήσια διακύμανση της ταχύτητας του ανέμου, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, ειδικά στη 
νότια ακτογραμμή, δεν αποδίδεται ικανοποιητικά. Παράλληλα, στο σχήμα 10 παρουσιάζεται η 
χωρική κατανομή του συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient) μεταξύ της χρονοσειράς 
της μετρημένης ταχύτητας του ανέμου στον σταθμό του Ακρωτηρίου και των αντίστοιχων ωρι-
αίων εκτιμήσεων του OPEN SKIRON στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Η μεγιστοποίηση του 
συντελεστή συσχέτισης (0.69) στα σημεία του πλέγματος που βρίσκονται πλησιέστερα της θέσης 
μέτρησης είναι ενδεικτική της επαρκούς συμφωνίας των δεδομένων αυτών με τις μετρήσεις. 
Όμως, στην παρούσα φάση, δεν επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων αυτών για ακριβή βραχυπρό-
θεσμη πρόγνωση, δεδομένης της χαμηλότερης γραμμικής συσχέτισης, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην ανεπαρκή περιγραφή των έντονων ενδοημερήσιων διακυμάνσεων. Όπως και στις βάσεις 
δεδομένων που παρουσιάστηκαν νωρίτερα, η έντονη διαφοροποίηση μεταξύ του θαλάσσιου και 
χερσαίου χαρακτήρα των κελιών, ακόμη και στη βάση της υψηλής ανάλυσης του συγκεκριμένου 
πλέγματος, χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και συνεκτίμησης στο μέλλον, προκειμένου να καταστεί 
ακριβέστερος ο χαρακτήρας των προγνώσεων, ιδιαίτερα στη νότια ακτογραμμή της Κύπρου.

Σχήμα 9. Μέσες τιμές της ταχύτητας του ανέμου (m/s) στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου για την 
περίοδο 2016-2019, από την επεξεργασία ωριαίων στοιχείων του Open-Skiron σε ανάλυση 10x10 km.
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3.  Συνδυασμός της υφιστάμενης πληροφορίας 
σε υψηλότερη ανάλυση

Η μετεωρολογική πληροφορία για τον άνεμο στην περιοχή της Κύπρου, που συγκεντρώθηκε 
και παρουσιάστηκε νωρίτερα, όπως αποτυπώθηκε, τόσο από τις μετρήσεις στους μετεωρολο-
γικούς σταθμούς όσο και από τα δεδομένα υψηλής ανάλυσης από το Cosmo REA, επεκτάθηκε 
σε υψηλότερη ανάλυση 1x1 km με εξαντλητική και εξαιρετικά χρονοβόρα χρήση του μοντέλου 
ροής WAsP. Το WAsP (https://www.wasp.dk/wasp) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρό-
γραμμα για την εκτίμηση της χωρικής κατανομής του ανέμου, του αιολικού δυναμικού και της 
παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα. Ο προορισμός του μοντέλου 
WAsP έγκειται στην παροχή ενός κατάλληλου φυσικού υπόβαθρου μοντέλων για την τροπο-
ποίηση της ατμοσφαιρικής ροής μέσα στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επιπτώσεις της πολυπλοκότητας του εδάφους, τις επιδράσεις από εμπόδια, την τοπική 
τραχύτητα του εδάφους, αλλά και τις αλλαγές της εντός της περιοχής μελέτης (Beller, 2009; 
Mortenssen et al., 2004). Οι εκτιμήσεις του βασίζονται στα δεδομένα του ανέμου που μετρή-
θηκαν σε έναν αριθμό σταθμών στην ίδια περιοχή. Το WAsP χρησιμοποιεί ως στοιχεία εισόδου 
τη γεωμορφολογία της περιοχής μελέτης, μέσω των ισοϋψών του εδάφους, και τις κλάσεις 
της τραχύτητας, προκειμένου να εκτιμήσει τη στατιστική του ανέμου πάνω από τα ζητούμενα 
σημεία, διαταράσσοντας και τροποποιώντας τη γνωστή στατιστική του ανέμου πάνω από ένα 
δεδομένο σημείο της περιοχής ενδιαφέροντος. Δηλαδή, χρησιμοποιείται η τοπική κλιματο-
λογία και, σε συνδυασμό με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του σταθμού, 
το φυσικό μοντέλο μετατρέπει το σύνολο των δεδομένων ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου 
που μετρήθηκε απ’ οποιοδήποτε σημείο σε αυτό που θα αντιστοιχούσε σε περιβάλλον επί-
πεδο με ομοιογενές έδαφος και χωρίς κανένα εμπόδιο. Στη συνέχεια, η εν λόγω διορθωμένη 
ροή, ακολουθώντας αντίστροφη διαδικασία, ανάγεται στατιστικά στις υπό εξέταση ζητούμενες 
περιοχές, έχοντας λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά τους χαρακτηριστικά, κάτι που παρουσιά-
ζεται ενδεικτικά στο σχήμα 11. 

Σχήμα 10. Μέσες τιμές της ταχύτητας του ανέμου (m/s) στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου για την 
περίοδο 2016-2019, από την επεξεργασία ωριαίων στοιχείων του Open-Skiron σε χωρική ανάλυση 
10x10 km.
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Σχήμα 11. Αλλαγή της στατιστικής κατανομής της ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου, όπως 
μετρήθηκε στο αρχικό σημείο αναφοράς εισόδου, λόγω της μετακίνησης σε περιοχές διαφορετικής 
τραχύτητας και μορφολογίας.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας παρατίθεται στο σχήμα 12 
και συνίσταται στην εκτίμηση της αλλαγής του ανέμου μεταξύ του γνωστού σημείου εισόδου κάθε 
φορά και των ζητούμενων σε μεγαλύτερη ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκε ανά κλάση 
διεύθυνσης (εύρους 90o) η επίδραση συγκεκριμένων κλάσεων ταχύτητας (εύρους 1 m/s) στη ροή 
κατάντι κάθε σημείου του κελιού του αρχικού πλέγματος με ανάλυση 6x6 km ως προς κελιά μεγα-
λύτερης ανάλυσης 1x1 km. Λόγω της προαναφερόμενης ιδιαιτερότητας του WAsP, να δέχεται ως 
είσοδο τη στατιστική του ανέμου σε μορφή Weibull (Weibull, 1951; Seguro and Lambert, 2000), οι 
κλάσεις της ταχύτητας δημιουργήθηκαν ως στατιστική κατανομή πιθανότητας με μικρό εύρος γύρω 
από την τιμή αναφοράς. Η αλλαγή της ταχύτητας ανά κελί εξόδου κωδικοποιήθηκε σε γραμμική 
συναρτησιακή μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία χωρίς τη χρήση πλέον του 
WAsP, για οποιαδήποτε εμφάνιση τιμής ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου στο κελί εισόδου. Στη 
συνέχεια, αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία του υπολογισμού της ταχύτητας σε οποιοδήποτε σημείο 
του νέου πυκνότερου πλέγματος βάσει των κωδικοποιημένων εκτιμήσεων της ταχύτητας από δια-
φορετικά σημεία του αρχικού πλέγματος, με τελική παρεμβολή μεταξύ τους. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο κατέστη εφικτή η επέκταση της καταγεγραμμένης πληροφορίας απ’ 
όλο το εύρος της χρονοσειράς των στοιχείων του Cosmo REA σε ανάλυση 1x1 km, ενώ συμπε-
ριλήφθηκε με παρεμβολή και η επίδραση από τις χρονοσειρές των μετεωρολογικών σταθμών, 
όπου ήταν διαθέσιμες. Εδώ, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από τη στιγμή που έχουν εξαχθεί οι 
συναρτησιακές σχέσεις για την αναγωγή της ταχύτητας του ανέμου στα νέα σημεία, δεν είναι ανα-
γκαία η οποιαδήποτε επανάληψη της εκτεταμένης χρήσης του WAsP. Η ίδια διαδικασία του down 
scaling που αναπτύχθηκε, πλέον μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και σε οποιαδήποτε άλλη βάση 
δεδομένων, καθώς και στα αποτελέσματα των διαθέσιμων προγνωστικών μοντέλων, προκειμέ-
νου να επιτευχθεί η βραχυπρόθεσμη πρόγνωση του αιολικού δυναμικού σε επιλεγμένα σημεία 
του θαλάσσιου χώρου, όταν η ποιότητα της πρόγνωσης είναι επαρκής. 
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4. Δημιουργία δια-δραστικής πλατφόρμας 

Η ωριαία βάση αναφοράς αρχικής ανάλυσης 1x1 km που παρουσιάστηκε προηγουμένως, κωδι-
κοποιήθηκε σε εύχρηστη πλατφόρμα excel, η οποία μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε ενδια-
φερόμενο χρήστη, προκειμένου να εκτιμήσει το αιολικό δυναμικό σε οποιοδήποτε σημείο της 
Κύπρου και της παράκτιας περιοχής της, με αυτόματη παρεμβολή μεταξύ των αρχικών εκτιμή-
σεων. Η πλατφόρμα επιτρέπει την εύκολη εξαγωγή ολικής εικόνας για τον άνεμο στην περιοχή 
της Κύπρου και, εκτός από τη χωρική εστίαση, επιτρέπει τη χρονική επιλογή οποιασδήποτε περι-
όδου συγκεκριμένων ωρών, μηνών και ετών από το διάστημα 2009-2019. Επιπροσθέτως, αποδί-
δονται για οποιοδήποτε επιλεγμένο σημείο από τον χρήστη, στατιστικές πληροφορίες για τη μέση, 
τη μέγιστη, την ελάχιστη τιμή, τη διακύμανση της ταχύτητας, καθώς και για τους συντελεστές της 
κατανομής Weibull (Cohen, 1973; Akdag and Dinler, 2009; Akylas et al., 2010). Συν τοις άλλοις, 
η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει τη λεπτομέρεια της χρωματικής κλί-
μακας της παρουσίασης, προκειμένου να επιτευχθεί μία ακριβής αναπαράσταση. Στο σχήμα 13 
παρουσιάζονται, ενδεικτικά, αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα από την αυτοματοποιημένη επε-
ξεργασία που έλαβε χώρα και διατίθεται από τη διαδραστική πλατφόρμα, ως προς τις μέσες τιμές 
της ταχύτητας του ανέμου στα 10 m (ASL) για την περίοδο των ετών 2008-2019, σε χωρική ανά-
λυση 1x1 km. Οι τιμές στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου φτάνουν τα 6.5m/s στα βορειοανατο-
λικά παράλια της κατεχόμενης περιοχής, όπου και παρουσιάζεται το μεγαλύτερο αιολικό δυνα-
μικό με βάση την περιγραφή που αποδίδει και το Cosmo-REA6. Στην υπόλοιπη θαλάσσια περιοχή, 
οι ταχύτητες είναι της τάξεως των 5.5 m/s, με μέγιστες τιμές στα βορειοδυτικά που προσεγγίζουν 
τα 6 m/s. Προφανώς, οι τιμές αυτές μειώνονται καθώς πλησιάζουμε προς στην ακτογραμμή.

Προσπαθώντας να εντοπίσουμε περιοχές πλησίον, κατά το δυνατόν, της ακτογραμμής με πιθα-
νώς αξιοποιήσιμο δυναμικό, στο σχήμα 14 που ακολουθεί εστιάζουμε, με αλλαγή της επιλογής 
της χρωματικής κλίμακας, σε περιοχές με δυναμικό πάνω από 5 m/s, για την ίδια περίοδο 2008 

Σχήμα 13. Μέσες τιμές του ανέμου στην περιοχή της Κύπρου για την περίοδο 2008-2019.
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-1019. Με την αλλαγή της κλίμακας καθίσταται εμφανής η βελτίωση της ανάλυσης στη μετάβαση 
της ταχύτητας προς μεγαλύτερες τιμές από την ακτή προς τη θάλασσα. Σε πρώτη ανάγνωση, όλες 
αυτές οι περιοχές (πλην των βορειοανατολικών παραλίων) βρίσκονται πέραν της ισοβαθούς των 
300 m, δηλαδή έχουν βάθη επαρκή για να δεχτούν πλωτές ανεμογεννήτριες. Σε σχέση με την από-
σταση από την ακτογραμμή, είναι ξεκάθαρο πως η περιοχή του Ακάμα στα βορειοδυτικά παρουσι-
άζει το μέγιστο πιθανό ενδιαφέρον, τόσο λόγω της μεγιστοποίησης των τιμών της ταχύτητας σε 5.5 
m/s (για τις ελεύθερες περιοχές) όσο και λόγω της εγγύτητας με την ξηρά. Όμως, επιβάλλεται να 
συνεκτιμηθεί και η ιδιαιτερότητα της εν λόγω περιοχής ως προς άλλους απαγορευτικούς παράγο-
ντες (απρόσιτη περιοχή, προστατευμένα περιβάλλοντα κ.λπ). Μία δεύτερη περιοχή, που είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα, αφορά τα νότια του Ακρωτηρίου της Λεμεσού, λόγω της εκεί έντονης δραστηριό-
τητας. Οι τιμές της ταχύτητας στα εν λόγω σημεία αυξάνονται γρήγορα από τα 4 m/s στα παράλια, 
σε πάνω από τα 5 m/s αμέσως μετά την ισοβαθή των 300 m, σε μία απόσταση από την ξηρά κάτω 
των 5 km. Με ενδεικτική αναγωγή τυπικού λογαριθμικού προφίλ του ανέμου στα 100 m από την 
επιφάνεια της θάλασσας (Akylas et al., 2001; 2003; 2005), ένα εφικτό, και μάλιστα συνηθισμένο 
ύψος εγκατάστασης των σύγχρονων θαλάσσιων ανεμογεννητριών, αναμένεται, ως προς τη μέση 
ταχύτητα, αύξηση της τάξεως του 25-30%. Η εν λόγω αύξηση, κατά τα φαινόμενα, μεγιστοποιείται 
προς τις μεσημβρινές ώρες των θερινών μηνών και μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις για επωφελή αξιοποίησή της.

Παράλληλα, από την πλατφόρμα υπολογίζονται και παρατίθενται αυτόματα, πληροφορίες σε 
μορφή γραφημάτων, για την ημερήσια, τη μηνιαία και την ετήσια κατανομή της ταχύτητας, καθώς 
και οι στατιστικές κατανομές Weibull (Weibull, 1951; Seguro and Lambert, 2000), αναφορικά με 
την επιλογή του χρήστη ως προς το γεωγραφικό σημείο και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
αναφοράς. Όλα τα παραπάνω προσφέρονται και παρατίθενται σε φιλική για εκτύπωση φόρμα, σε 
μορφή έκθεσης – report, όπως παρουσιάζεται στα σχήματα 15 και 16 που ακολουθούν.

Σχήμα 14. Μέσες τιμές του ανέμου στην περιοχή της Κύπρου για την περίοδο 2008-2019. Η κλίμακα 
εστιάζει στις περιοχές που έχουν αιολικό δυναμικό πάνω από 5 m/s.
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5. Συμπεράσματα

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Interreg ΘΑΛ-ΧΩΡ 2, με τη συνδυασμένη χρήση 
μετεωρολογικών μετρήσεων σε όλο το νησί, προγνώσεων του ανέμου από το μετεωρολογικό 
μοντέλο υψηλής ανάλυσης OPEN SKIRON, και στοιχείων από δύο ευρωπαϊκές βάσεις μετεωρο-
λογικών δεδομένων, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για την αποτύπωση μιας όσο το δυνατόν 
πιο αξιόπιστης εικόνας της χωρικής και χρονικής κατανομής του θαλάσσιου αιολικού δυναμικού 
σε εποχική και σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα από τους διαθέσιμους παράκτιους μετεωρολογικούς σταθμούς συμφωνούν, σε 
γενικές γραμμές, με τη στατιστική των βάσεων δεδομένων, εξαιρουμένης της χαρακτηριστικής 
έντονης ημερήσιας διακύμανσης που μεγιστοποιείται στα νότια παράλια της Κύπρου. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα ERA5 δεδομένα, λόγω του αραιότερου πλέγματος, αποδίδουν με σαφήνεια μία 
έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των θαλάσσιων και των χερσαίων κελιών, η οποία δύναται να αξι-
οποιηθεί στο μέλλον για να βελτιώσει την πληροφορία από προγνωστικά μοντέλα μεγαλύτερης 
ανάλυσης αλλά μικρότερης ακρίβειας ως προς την περιγραφή.

Η αποτυπωμένη πληροφορία αναλύθηκε, συνδυάστηκε και έλαβε χώρα επέκτασή της με 
εκτενή χρήση του προγράμματος WASP σε υψηλότερη ανάλυση 1x1 km, και σε ωριαία βάση, 
για ορίζοντα δεκαετίας. Τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν σε εύχρηστη πλατφόρμα Excel, η 
οποία μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο χρήστη, ούτως ώστε αυτός να εκτιμή-
σει το αιολικό δυναμικό σε οποιοδήποτε σημείο της Κύπρου και της παράκτιας περιοχής της, με 
αυτόματη παρεμβολή μεταξύ των εκτιμήσεων. Η πλατφόρμα επιτρέπει την εξαγωγή ολικής εικό-
νας για τον άνεμο στην περιοχή της Κύπρου και, εκτός από τη χωρική εστίαση, επιτρέπει τη χρο-
νική επιλογή οποιασδήποτε περιόδου συγκεκριμένων διαστημάτων ωρών, μηνών και ετών, από 
την περίοδο 2008-2019. Επίσης, αποδίδονται στατιστικές πληροφορίες για τη μέση, τη μέγιστη, 
την ελάχιστη τιμή, τη διακύμανση της ταχύτητας, καθώς και για τους συντελεστές της κατανομής 
Weibull. Παράλληλα, παρατίθενται αυτόματα πληροφορίες για την ημερήσια, τη μηνιαία και την 
ετήσια κατανομή της ταχύτητας, καθώς και οι κατανομές Weibull. Στο μέλλον, οι προαναφερόμε-
νες πληροφορίες θα παρέχονται και διαδικτυακά.
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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.


	Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: παρελθόν, παρόν 
και μελλοντικές προκλήσεις
	1. Εισαγωγή
	2. �Γιατί χρειάζεται ένας θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

	3. Αρχές Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού
	4. Υφιστάμενη κατάσταση
	5. Μελλοντικές προκλήσεις

	Στρατηγικά έργα ΘΑΛ-ΧΩΡ και 
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
	1. Εισαγωγή
	2. �Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού - 
ΘΑΛ-ΧΩΡ
	3. �Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού - 
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2



	Η Στρατηγική βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιολόγηση της συμβολής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
	1. Εισαγωγή
	2. Γαλάζια Οικονομία
	3. �Η συμβολή της Γαλάζιας Οικονομίας 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

	4. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Μέθοδοι 
παραγωγής ενέργειας από το θαλάσσιο περιβάλλον
	1. Εισαγωγή 
	2. �Τεχνολογίες Θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
	3. �Προοπτικές Εφαρμογής Θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
στο Ελληνικό Περιβάλλον


	4. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Tουρισμός και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
	1. Εισαγωγή
	2. Θαλάσσιος τουρισμός
	3. �Τουρισμός και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

	4. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Η Ένταξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό – Μεθοδολογικά Ζητήματα 
	1. Εισαγωγή
	2. �Εννοιολογικό πλαίσιο και κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
	3. �Ένταξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στις αρχές του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 
	4. �Μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού για την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
	5. �Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης για την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και δυσκολίες εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο – 
Το παράδειγμα της Λέρου



	6. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	H πληθυσμιακή εξέλιξη των νησιών του Αρχιπελάγους1 από το 2016 
μέχρι το 2051
	1. Εισαγωγή 
	2. Μεθοδολογία πληθυσμιακών προβολών
	3. Σύνοψη πληθυσμιακών προβολών
	Επίμετρο
	Επιγραμματικά συμπεράσματα 
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Θαλάσσιος Χωροταξικός-Οικονομικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 
Η Μελέτη 
Περίπτωσης του Βορείου, του Νοτίου Αιγαίου & της Κρήτης
	Βιβλιογραφία – αναφορές
	7. Συμπεράσματα-Προτάσεις
	6. Συζήτηση: Συμπεράσματα-Προτάσεις
	2. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
	3. �Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
	4. �Το Χωροταξικό Πλαίσιο Σχεδιασμού 
στην Ελλάδα: Μια Διαχρονική Ανάλυση
	5.� Βιώσιμη Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Μια Διασυγκριτική και Διαχρονική Ανάλυση


	1. Εισαγωγή
	Υποδομή Χωρικών Δεδομένων για την Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα
	1. Εισαγωγή 
	2. Υλοποίηση
	3. Λειτουργία
	4. Αποτελέσματα
	5. Συζήτηση
	6. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων και ροή εργασιών για συλλογή, ανάλυση και αναβάθμιση χωρικών δεδομένων για τον ΘΧΣ 
της Κύπρου
	1. Εισαγωγή
	2. Μεθοδολογία 
	3. Αποτελέσματα 
	4. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Βυθομετρικές αποτυπώσεις με μεθόδους τηλεπισκόπησης για υποστήριξη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) στην Κύπρο
	1. Εισαγωγή
	2. Περιοχή μελέτης 
	3. Δεδομένα 
	4. Προ-επεξεργασία 
	5. �Πολυχρονική ανάλυση δορυφορικής βαθυμετρίας 
	6. �Εκτίμηση δορυφορικής βαθυμετρίας 
για όλο το νησί της Κύπρου

	7. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Θαλάσσιος Χώρος/ Διερεύνηση και Αποτύπωση: Προσδιορισμός Παλιρροιακών Επιπέδων 
	1. Εισαγωγή
	2. Μεθοδολογία
	3. Αποτελέσματα
	4. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Συγκρούσεις - Συμβατότητες δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου
	1. Εισαγωγή
	2. Μεθοδολογία 
	3. Αποτελέσματα
	4. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Η ανάπτυξη της γνώσης 
του Θαλάσσιου Χώρου στην Κύπρο
	1. Εισαγωγή
	2. �Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Επίσημος Χαρτογραφικός Οργανισμός της Κύπρου

	3. Η ανάπτυξη της υδρογραφίας στην Κύπρο
	4. Έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ
	5. Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων 
	6. Μεταβατική περίοδος
	7. Έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
	8. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Διαδραστική απεικόνιση και εκτίμηση 
του αιολικού δυναμικού 
στη θαλάσσια περιοχή 
της Κύπρου
	1. Εισαγωγή
	2. �Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων 
για τον άνεμο
	3. �Συνδυασμός της υφιστάμενης πληροφορίας σε υψηλότερη ανάλυση

	4. Δημιουργία δια-δραστικής πλατφόρμας 
	5. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία – αναφορές

	Η εθνική χωρική στρατηγική 
για τον θαλάσσιο χώρο (εχσθχ)
	1. Εισαγωγή
	2. �H εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο ως μέρος του συστήματος χωρικού σχεδιασμού της Ελλάδας - νομικό πλαίσιο θχς
	3. �Όραμα - σκοπός, στόχοι, κατευθυντήριες αρχές για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

	4. �Οι κατευθυντήριες αρχές για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (θχς)
	5. �Η αλληλεπίδραση χερσαίου 
και θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού

	6. Θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια

	Δήλωση 
πολιτικής 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
	1. ΟΡΑΜΑ
	2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
	3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
	4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
	5. �ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

	6. ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

	Ανάλυση 
της υφιστάμενης κατάστασης της θαλάσσιας χωρικής ενότητας 1 (ευρύτερη περιοχή Βορείου Αιγαίου)
	1. Εισαγωγή
	2. Φυσικός χώρος και πολιτιστική κληρονομιά
	3. �Οικονομική δυναμική - 
Αδυναμίες και προοπτικές

	4. Χωροταξική οργάνωση της ΘΧΕ
	5. �Συμπεράσματα - Προοπτικές και ανάγκες κατευθύνσεων και ρυθμίσεων μέσω του ΘΧΠ

	Βιβλιογραφία – αναφορές
	Δικτυογραφία

	Θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας
	1. Πεδίο εφαρμογής και περιορισμοί
	2. �ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

	3. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
	4. �ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


	Σύντομα βιογραφικά των συγγραφέων
	Γλωσσάρι όρων 
και εννοιών
	Blank Page



