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Περίληψη
Η Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον 
Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ), ως δομικό 
εργαλείο κατάρτισης και εφαρμογής 
του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδι-
ασμού συνιστά, μαζί με τα Θαλάσσια 
Χωροταξικά Πλαίσια, το συνεκτικό 
και πολυεπίπεδο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη και την προστασία του 
θαλάσσιου χώρου. Η ΕΧΣΘΧ στο-
χεύει στην προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής 
μεταξύ του θαλάσσιου και του παρά-
κτιου χώρου, μέσα από τη σύνθεση 
των οικολογικών, περιβαλλοντι-
κών, οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτισμικών παραμέτρων, λαμβά-
νοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις 
ξηράς - θάλασσας, την οικοσυστη-
μική προσέγγιση και γενικότερα τις 
αρχές της αειφορικής διαχείρισης. 
Περιλαμβάνει στρατηγικές κατευ-
θύνσεις, καθώς και μεσοπρόθε-
σμους και μακροπρόθεσμους στό-
χους οργάνωσης και ανάπτυξης του 
θαλάσσιου χώρου στο επίπεδο της 
Γενικής Κυβέρνησης και των επιμέ-
ρους φορέων της. Επίσης, καθορίζει 
Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες εντός 
του θαλάσσιου χώρου για τις οποίες 
εκπονούνται Θαλάσσια Χωροταξικά 
Πλαίσια, αλλά και υποδεικνύει στη 
βάση αιτιολόγησης, τις προτεραιό-
τητες για την εκπόνησή τους.

Ή εθνική χωρική 
στρατηγική  

για τον θαλάσσιο 
χώρο (ΕΧΣΘΧ)
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Λέξεις-κλειδιά
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - ΘΧΣ, Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική – ΟΘΠ, Νομικό 
πλαίσιο ΘΧΣ , Γαλάζια Οικονομία, Αλληλεπίδραση ξηράς - θάλασσας, Οικοσυστημική προσέγ-
γιση, Στόχοι, Θαλάσσιος Τουρισμός, Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια, Θαλάσσιες μεταφορές, Ενέργεια, 
Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια, Κριτήρια, Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες

1. Εισαγωγή

Το Κεφάλαιο αναφοράς σκοπό έχει να αποδώσει, κατά το δυνατόν συνοπτικά, το πλαίσιο Κατευ-
θυντήριων Γραμμών Πολιτικής και Στόχων για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του θαλάσσιου 
χώρου, για τις αλληλεπιδράσεις του θαλάσσιου χώρου με τον παράκτιο χώρο, και για τον συντο-
νισμό των διάφορων πολιτικών με θαλάσσιες χωρικές επιπτώσεις. Το πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζει 
τη μελέτη για την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο, και ειδικότερα το Σχέδιο 
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ) αυτής, στον βαθμό που έως σήμερα έχει εγκριθεί. 
Το παρόν Κεφάλαιο δεν διεκδικεί να καταστεί ένα κείμενο στο οποίο παρατίθεται μία εξαντλητική 
ανάλυση του Σχεδίου Π.Υ.Σ. της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ), 
και επ’ ουδενί το υποκαθιστά.

2.  H εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο 
χώρο ως μέρος του συστήματος χωρικού 
σχεδιασμού της Ελλάδας - νομικό πλαίσιο ΘΧΣ

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός προδιαγράφεται από την Οδηγία 2014/89/Ε.Ε. ως το σημα-
ντικότερο διατομεακό εργαλείο για την υποστήριξη της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσ-
σιας Πολιτικής (ΟΘΠ) η οποία ορίζεται ως η πολιτική της Eυρωπαïκής Ένωσης που έχει στόχο να 
προαγάγει τη συντονισμένη και συνεπή λήψη αποφάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώ-
σιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών-μελών, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, 
καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολι-
τικών, καθώς και μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Με τον ν. 4546 (Α 101) / 12.06.2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 
2014/89/Ε.Ε. περί θεσπίσεως πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό κ.ά. διατάξεις», και 
συγκεκριμένα με τα άρθρα 1 έως και 15, επιτελείται ο αρχικός σκοπός ενσωμάτωσης της Οδηγίας 
2014/89/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (Ε.Ε. L 
257/135/28.8.2014) στην ελληνική έννομη τάξη και «ο καθορισμός ενός πλαισίου για τον Θαλάσσιο 
Χωροταξικό Σχεδιασμό, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων οικονομιών, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών, και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων». 

Με το άρθρο 14 του ν. 4546/2018 καθορίζεται ως αρμόδια αρχή για την κατάρτιση, εφαρμογή 
και παρακολούθηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
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O ν. 4759 (Α 245)/9.12.2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα με το Κεφάλαιο Β, Διατάξεις για τη Θαλάσσια Χωροταξία, επανα-
προσδιόρισε το πλαίσιο κατάρτισης και εφαρμογής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ), 
ενσωματώνοντάς το στο ανανεωμένο ιεραρχικά σχήμα των σχεδιαστικών εργαλείων του Εθνικού 
χωρικού σχεδιασμού. Επιπροσθέτως, όρισε την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο χώρο 
ως μέρος της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια ως στρατηγικά 
εργαλεία σχεδιασμού δευτέρου επιπέδου –περιφερειακού, τα οποία μπορεί να είναι περιφερειακής, 
υπο-περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλίμακας. Ταυτόχρονα, ο ν. 4759/2020 επέφερε δύο σημα-
ντικές τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο για τον ΘΧΣ: με την πρώτη τροποποίηση, επί του άρθρου 
2 του ν. 4546/2018 [άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/89/Ε.Ε.], ως προς τον σκοπό - πεδίο εφαρμογής του 
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, αποσυνδέεται ο χερσαίος παράκτιος χώρος από τον Θαλάσ-
σιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Κατά συνέπεια, «ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός εφαρμόζεται 
στον θαλάσσιο χώρο, δηλαδή στα θαλάσσια ύδατα και στο θαλάσσιο τμήμα της παράκτιας ζώνης»1.
Τα θαλάσσια ύδατα περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, ν. 3983/2011, τα ύδατα, τον 
θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής βάσης από την οποία μετράται 
το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, έως τα όρια της περιοχής όπου η Ελληνική Δημοκρατία έχει κυρι-
αρχικά δικαιώματα ή ασκεί δικαιοδοσία, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), που κυρώθηκε με τον ν. 2321/1995 (Α 136).

Με δεδομένο ότι η Παράκτια Ζώνη είναι το τμήμα του χώρου που αποδίδει τη χωρική συνέ-
χεια μεταξύ χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, που ενσωματώνει τα αποτελέσματα αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ ξηράς και θάλασσας, και γι’ αυτόν τον λόγο προστατεύεται από την ισχύουσα στην 
περιοχή της Μεσογείου Περιφερειακή Σύμβαση της Βαρκελώνης, καθώς και το 7o Πρωτόκολλο 
για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ICZM), παρατίθεται ο σχετικός ορι-
σμός, «Παράκτια ζώνη»: Η γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής, στην οποία 
η αλληλεπίδραση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλο-
κων συστημάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων, αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές 
συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές 
κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες»2. 

Mε τη δεύτερη τροποποίηση που επιφέρει ο ν. 4759/2020 επί του άρθρου 4-Ορισμοί του ν. 
3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Ιουνίου 2008 κ.ά. διατάξεις» [άρθρο 3 Οδηγίας 2008/56/ΕΚ], προστίθενται στα χαρακτηριστικά προσ-
διορισμού των «θαλάσσιων περιοχών ή υπο-περιοχών», τα χωροταξικά και αναπτυξιακά χαρακτη-
ριστικά, τα οποία και θα συνεκτιμώνται στο εξής, επιπροσθέτως των «υδρολογικών, ωκεανογρα-
φικών, βιογεωγραφικών, περιβαλλοντικών»3, για τον ορισμό των Θαλάσσιων Χωρικών Ενοτήτων.

Η Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ)4 αποτελεί μέρος της Εθνικής 
Χωρικής Στρατηγικής του άρθρου 3 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Κατά την πρώτη εφαρμογή του 
ν. 4759/2020, δηλαδή της κατάρτισης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, παρέχεται από τον 

1.  ν. 4759/2020 (Α 245) Άρθρο 17.
2.  ν.4546/2018 Άρθρο 3 – Ορισμοί και Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/89/Ε.Ε.
3.  Τα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία προσδιορίζονται οι θαλάσσιες περιοχές – υπο-περιοχές, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
4.  ν.4546/2018 (Α 101) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/Ε.Ε. «περί θεσπίσεως πλαισίου 

για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4759/2020 (Α 245), Εκσυγχρονισμός 
της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
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νόμο η δυνατότητα κατάρτισης και έγκρισης της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο 
Χώρο, ακόμη και χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένης Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής. 

Κατά συνέπεια, η Eθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο, ως «μέρος» της Εθνικής 
Χωρικής Στρατηγικής του άρθρου 3 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Καταρτίζεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 14 του ν. 4546/2018 (άρ.13 της Οδηγίας 
2014/89/Ε.Ε.), σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, και ανακοινώνεται, μετά από την έγκρισή της, στη Βουλή των Ελλήνων.

2.1  Τρέχον Στάδιο Κατάρτισης - Υλοποίησης και Εγκρίσεων  
της ΕΧΣΘΧ 

Η σύνταξη της αρχικής μελέτης και του «Προσχεδίου» Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.)
με τίτλο «Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο» (ΕΧΣΘΧ), υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του έργου του ΘΑΛ-ΧΩΡ 2, «Διασυνοριακή Συνεργασία για την Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξι-
κού Σχεδιασμού», ως Παραδοτέο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΘ-Δ7, και της Ειδικής Επιστη-
μονικής Ομάδας που συγκροτήθηκε από το Πανεπιστήμιο για τον σκοπό αυτόν.

Στον παρόντα χρόνο, η Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο έχει καταρτισθεί στη 
σημερινή της μορφή ως «Σχέδιο» Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.), έως και την έγκρισή 
της από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από 
τα άρθρα 22 και 25 του ν. 4759/2020, και έχει προωθηθεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της θεσμικής έγκρισής της. 

Το Σχέδιο Π.Υ.Σ. της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο συνιστά το έως 
σήμερα αποτέλεσμα μίας συντονισμένης και επίπονης προσπάθειας μεταξύ της Αρμόδιας αρχής, 
των συναρμόδιων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, των Εκπροσώπων της Ακαδημαïκής Κοινότη-
τας, του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής συμμετοχής 
Φορέων και Κοινού στη διάρκεια της ανοιχτής Δημόσιας διαβούλευσης.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Αρμόδια αρχή αναλύεται σε:

1. Υποβολή της Μελέτης της ΕΧΣΘΧ και του Προσχεδίου Π.Υ.Σ. στη Γεν. Γραμματεία Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΕΠΝ από τον εκπρόσωπο της Ορισμένης 
Επιστημονικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου να ασκήσει η Αρμό-
δια αρχή τις αρμοδιότητές της, όπως υπαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Προώθηση-υποβολή του Προσχεδίου Π.Υ.Σ. στα Συναρμόδια Υπουργεία προς γνωμοδό-
τηση για τη διασφάλιση της συνδιαμόρφωσης του Σχεδίου Π.Υ.Σ. της ΕΧΣΘΧ «σε συνεργα-
σία με τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές», η οποία ολοκληρώθηκε διά της ενσωμάτωσης 
των σχετικών παρατηρήσεων όπως υποβλήθηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία και της 
περαιτέρω επεξεργασίας του κειμένου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021).

3. Στις 26 Ιανουαρίου 2022, το έως τότε διαμορφωμένο Σχέδιο Π.Υ.Σ. ετέθη σε ανοιχτή 
δημόσια διαβούλευση5, από τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η διαβούλευση διήρκεσε έως τη 
17η Φεβρουαρίου 2022, και μέσω της εθνικής πύλης του ΥΠΕΝ https://ypen.gov.gr/
ethniki-choriki-stratigiki-gia-to-thalassio-chor.

5. Άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/89/Ε.Ε. (Άρθρο 9, ν. 4546/2018, όπως ισχύει) και το αρ. 61 του ν. 4622/2019 (Α 133).
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4. Στις 10 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα - Ενημερωτική εκδήλωση, για την πα-
ρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ 
επί της οδού Μεσογείων 119, στην Αθήνα.

5. Ακολούθησαν η ενσωμάτωση των υποβληθέντων σχολίων διαβούλευσης, η περαιτέρω 
επεξεργασία της ΕΧΣΘΧ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, και η υποβολή του 
Σχεδίου Π.Υ.Σ. της ΕΧΣΘΧ προς γνωμοδότηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας6 του 
άρθρου 4 του ν. 4447/2016.

6. Οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας (ΕΣΧ) ολοκληρώθηκαν μετά από τρεις 
συνεδριάσεις, στις 25 Ιουλίου 2022. Είχαν προηγηθεί η 1η συνεδρία στις 30.6.2022 και η 
2η συνεδρία στις 15.7.2022.

7. Ακολούθησε η ενσωμάτωση των σχολίων των μελών του ΕΣΧ και προωθήθηκε το τελικό 
Σχέδιο Π.Υ.Σ. της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο προς έγκριση 
στην ιεραρχία της διοίκησης του ΥΠΕΝ.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, αφενός επιβάλλεται να καταρτίζεται σε πιεστικά, πλέον, 
χρονικά περιθώρια, με δεδομένο ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Μεσογείου που 
εμφανίζουν καθυστέρηση, σε σχέση με την αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής του στην 
Ε.Ε. (21.03.2021), αφετέρου αναπτύσσεται υποχρεωτικά μέσα σε ένα όλο και πιο σύνθετο πλαίσιο, 
χαρακτηριζόμενο από τη μεταβλητότητα συσχετισμών που ασκούν επίδραση σε βασικές συνιστώ-
σες του Σχεδιασμού, όπως αυτοί της Ενεργειακής κρίσης, της Θαλάσσιας οικονομίας, καθώς και 
των Διασυνοριακών σχέσεων εντός της θαλάσσιας λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου.

3.  Όραμα - σκοπός, στόχοι, κατευθυντήριες 
αρχές για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό 
Σχεδιασμό

H Ελλάδα είναι μια χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μεσόγειο θάλασσα, ιστορικά, πολιτισμικά, 
οικονομικά και κοινωνικά. Προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα των θαλασσών μας, προβαίνουμε 
στη μετάβαση προς μια «Γαλάζια Οικονομία», αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα μίας νέας ισορρο-
πίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και αειφορίας.

Βασικό όραμα της ΕΧΣΘΧ είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του 
εθνικού θαλάσσιου χώρου, ώστε αυτός να είναι παραγωγικός, βιώσιμος, βιολογικά ποικίλος, 
υγιής και ασφαλής. 

Σκοπός της Θαλάσσιας Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο είναι ο προσδιορισμός στρατη-
γικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του 
εθνικού θαλάσσιου χώρου, καλύπτοντας το σύνολο των θαλάσσιων ζωνών της χώρας (της αιγια-
λίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ), καθώς και η συντονισμένη εφαρμογή και η ολο-
κληρωμένη διασυνοριακή προσέγγιση στη διαχείρισή του. 

Η ΕΧΣΘΧ συντάσσεται με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα το 2030 και μακροπρόθεσμο ορίζοντα το 
2050 και περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες: α) σύνταξη του σχεδιασμού, β) εφαρμογή του σχε-

6. Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπ’Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/56062/4064 (ΥΟΔΔ 467)/6.06.2022, 
περί Συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.
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διασμού, γ) παρακολούθηση της εξέλιξης του σχεδιασμού, δ) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του σχεδιασμού.

Ο στόχος που τίθεται αφορά τη βιώσιμη, την ορθολογική και την ολοκληρωμένη χωρική 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο ενεργεια-
κός τομέας, οι θαλάσσιες μεταφορές και εν γένει η ναυτιλία, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, 
ο βιώσιμος τουρισμός, η βιώσιμη εξόρυξη πρώτων υλών, η διατήρηση, προστασία και βελτί-
ωση του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
και λαμβανομένης επιπλέον υπόψη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ΕΧΣΘΧ επιδιώκει την αρμο-
νική συνύπαρξη όλων των σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων, διασφαλίζοντας τη διατήρηση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την προστασία έναντι περιβαλλοντικών κινδύνων που ελλοχεύ-
ουν εξαιτίας των σωρευτικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο 
θάλασσα, καθώς και την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σημειώνεται ότι το πεδίο εφαρμογής του ΘΧΣ, κατά συνέπεια και της ΕΧΣΘΧ, όπως ορίζεται 
με το αρ. 2 της Οδηγίας 2014/89/Ε.Ε., «δεν θίγει τη χάραξη και την οριοθέτηση των θαλάσσιων 
ζωνών», όπως αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, UNCLOS (άρθρο 2, παρ. 3, ν. 4546/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

Ως γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής του ΘΧΣ και της ΕΧΣΘΧ ορίζονται οι θαλάσσιες ζώνες της 
Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασ-
σας: η Χωρική θάλασσα (ή Αιγιαλίτιδα ζώνη), η Υφαλοκρηπίδα, και η Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ), όπου επιτρέπονται και αναπτύσσονται οι σχετικές οικονομικές δραστηριότητες. Τα 
ακραία όρια των θαλάσσιων ζωνών της Ελλάδος όπου εφαρμόζεται ο Θαλάσσιος Χωροταξικός 
Σχεδιασμός συμπίπτουν με τα ακραία όρια της Υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομι-
κής Ζώνης (ΑΟΖ).

Κατά την κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, ήτοι της Εθνικής Χωρικής 
Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο και των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων αντίστοιχα, 
περιλαμβάνονται και αξιοποιούνται υφιστάμενες εθνικές πολιτικές, και ιδίως η νησιωτική πολι-
τική, καθώς και κανονισμοί, εφόσον συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής και εναρμονίζονται ως προς τις «Ελάχιστες απαιτήσεις»7, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του ΘΧΣ και η συνεκτικότητα μεταξύ του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και του χωροταξικού σχεδιασμού του χερσαίου χώρου. Σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτή-
σεις η αρμόδια αρχή οφείλει να:

 � Λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς - θάλασσας.
 � Λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους, 

καθώς και ζητήματα κλιματικής αλλαγής και ασφάλειας.
 � Θέτει ως στόχο τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό των νησιωτικών περιοχών και του ηπειρω-

τικού τμήματος της χώρας.
 � Θέτει ως στόχο την προώθηση της συνεκτικότητας μεταξύ του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδια-

σμού και των άλλων χωρικών σχεδίων και λοιπών διαδικασιών, όπως η ολοκληρωμένη παρά-
κτια διαχείριση περιοχών ή ισοδύναμες επίσημες ή ανεπίσημες πρακτικές.

 � Εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 9.
 � Οργανώνει τη χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 10 

της Οδηγίας.

7.  Άρθρο 7 του ν. 4546/ 2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4759/2020 (άρθρο 6 της Οδηγίας 
2014/89/Ε.Ε.).
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 � Εξασφαλίζει τη διασυνοριακή συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
Οδηγίας.

 � Προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας.

3.1  ΕΧΣΘΧ - Συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.  
και Συνεργασία με τρίτες χώρες8

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού και διαχείρισης, η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τις 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία η Ελλη-
νική Δημοκρατία μοιράζεται θαλάσσια ύδατα, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο Θαλάσσιος Χωρο-
ταξικός Σχεδιασμός είναι συντονισμένος και έχει συνοχή σε όλη την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. 
Οι θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας συνορεύουν με εκείνες της Ιταλίας και της Κύπρου. Η συνεργα-
σία με τις χώρες αυτές δεν εξαντλείται σε διμερές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνει υπόψη 
και αναπτύσσεται, πέραν των ζητημάτων διακρατικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζονται μέσω 
υφιστάμενων περιφερειακών θεσμικών δομών συνεργασίας, όπως οι περιφερειακές συμβά-
σεις για τη θάλασσα, δικτύων ή δομών των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών, σε πληθώρα 
δράσεων εντασσόμενων στο πλαίσιο των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, ή και ευρύτε-
ρων πολιτικών της Ε.Ε., όπως οι γενικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
 Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, η ειδική Ανακοίνωση της E. Επιτροπής, «Μετασχη-
ματισμός της γαλάζιας οικονομίας της Ε.Ε. για ένα βιώσιμο μέλλον»9 κ.ά.

Σχετικά με τη συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως με τις Αλβανία, Τουρκία, Αίγυπτο και Λιβύη, 
η αρμόδια αρχή του άρθρου 14, όταν αναπτύσσει δράσεις που αφορούν τον Θαλάσσιο Χωρο-
ταξικό Σχεδιασμό στις οικείες θαλάσσιες περιοχές, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
δημιουργία πλαισίου συνεργασίας με τις χώρες αυτές, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διε-
θνείς συμβάσεις, μέσω διπλωματικών σχέσεων, αλλά και μέσω αξιοποίησης υφιστάμενων διε-
θνών φόρουμ ή με περιφερειακή θεσμική συνεργασία. Εν προκειμένω, αναφέρουμε την ισχύ-
ουσα Περιφερειακή Σύμβαση για τη Μεσόγειο θάλασσα, ή τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και τα 
Πρωτόκολλά της, στην οποία έχουν προσχωρήσει όλες οι προαναφερόμενες χώρες. 

3.2  Πλαίσιο πολιτικής - Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά 
την κατάρτιση της ΕΧΣΘΧ 

Ως πλαίσιο πολιτικής, η ΕΧΣΘΧ οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις των υφιστάμενων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων και τομεακών σχεδίων με περιεχόμενο σχετικό με το πεδίο εφαρ-
μογής της, και για επιλεγμένους τομείς δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στις σχεδιαζόμενες 
χρήσεις στον θαλάσσιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101).

Κατά την κατάρτιση της ΕΧΣΘΧ λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες ευρωπαïκές Οδηγίες και 
Πολιτικές, οι Εθνικές Πολιτικές και τα υφιστάμενα Προγράμματα, Στρατηγικές και Σχέδια, όπως 
κατ’ ελάχιστον:

8.  Άρθρα 11 και 12 της Οδηγίας 2014/89/Ε.Ε., και άρθρα 11,12 του ν. 4546/2018.
9.  COM (2021) 240 final, Βρυξέλλες, 17.5.2021. Aνακοίνωση της Eπιτροπής προς το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Eυρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών, σχετικά με 
μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στην Ε.Ε. Μετασχηματισμός της Γαλάζιας Οικονομίας της Ε.Ε. 
για ένα βιώσιμο μέλλον.
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 � Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025. 
 � Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 σχετικά με τις προτε-

ραιότητες της εθνικής οικονομίας και τις εκτιμήσεις της προηγούμενης προγραμματικής περι-
όδου.

 � Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020, με στόχο 
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικούς πυλώνες την έρευνα, την τεχνολογία 
και την καινοτομία.

 � Το Πολυετές Εθνικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα 2014-2020, 
με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στη χώρα.

 � Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 
 � Η Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά στο ΕΣΕΚ και εξε-

τάζει την «εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος και το πρότυπο κατανάλωσης στους τελικούς 
τομείς, με απώτερο στόχο τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το έτος 2050».

 � Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας του τομέα μεταφορών της χώρας, καθώς και τον εντοπισμό συμπληρωματικών 
λύσεων προς τις προβλεπόμενες επενδύσεις του τομέα των μεταφορών.

 � Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027. 
 � Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και ει-

δικότερα τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δράσεων του προγράμματος.
 � Η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική.

3.3  Γενικοί Στόχοι της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής  
για τον Θαλάσσιο Χώρο

Στους γενικούς στόχους περιλαμβάνονται:
 Η ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές, χωρικά 

και χρονικά, για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων, με αποφυγή 
των μεταξύ τους συγκρούσεων και αναζήτηση συμπληρωματικοτήτων και συνεργειών.

Η διασφάλιση της μέγιστης ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των οικολογικών και κοινωνι-
κο-οικονομικών συστημάτων που σχετίζονται με τον θαλάσσιο χώρο, η «στήριξη και προώθηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης στη θάλασσα με εφαρμογή «μίας προσέγγισης που βασίζεται στο 
οικοσύστημα», και η «προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων». 10

Η περαιτέρω αξιοποίηση των ελληνικών θαλασσών με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
αύξηση του ΑΕΠ που παράγεται από τον θαλάσσιο τομέα, μέσω της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυ-
ξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τη φέρουσα ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημά-
των, θέτοντας παράλληλα τους στόχους για αναβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων που σχετίζονται με τον θαλάσσιο χώρο με όρους βιωσι-
μότητας και ανθεκτικότητας, τη βελτίωση της χρήσης των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, καθώς 
και την αξιοποίηση του αυξανόμενου δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Η διασφάλιση της υγείας, της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικο-
συστημάτων μέσω της μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, της ανάσχεσης απώ-
λειας βιοποικιλότητας και της μείωσης των πιέσεων που δέχεται ο θαλάσσιος χώρος, καθώς και 

10.  (άρθρο 5 παρ. 1 Οδηγίας 2014/89 Ε.Ε.)
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η ρύθμιση των δραστηριοτήτων και η θέσπιση μέτρων προστασίας για την αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων, την ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων, τη διασφάλιση βιώσιμης αλιείας, ναυτι-
λίας και τουρισμού, την παραγωγή πράσινης ενέργειας, την ευημερία για τις τοπικές κοινωνίες με 
την ενίσχυση τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας, την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας και την αύξηση 
της παραγωγικότητας και της υγείας των ελληνικών θαλασσών, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την Εθνική Άμυνα. 

Η διασφάλιση υγιών και ανθεκτικών θαλασσών, μέσα και από την προώθηση ουσιαστικών 
συμμετοχικών διαδικασιών στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με την εμπλοκή του τοπικού 
παράγοντα για τη μέγιστη βιώσιμη και ανθεκτική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων με όρους 
βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το σύνολο των διαθέσιμων οικονο-
μικών πόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η άνευ εξαιρέσεων πρόσβαση του κοινωνικού συνόλου και των φορέων για τον θαλάσσιο 
χώρο, μέσα από ουσιαστικές διαδικασίες συμμετοχής και διαβούλευσης, εφόσον δεν υφίστανται 
λόγοι εθνικής ασφάλειας που την απαγορεύουν, αναμένεται να ισχυροποιήσει το πλαίσιο διακυ-
βέρνησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

3.4  Ειδικότεροι Στόχοι της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής  
για τον Θαλάσσιο Χώρο 

Oι ειδικότεροι στόχοι της ΕΧΣΘΧ αναπτύσσονται στη βάση διακριτών ενοτήτων και περιλαμβάνουν:

 � Τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές για τις οποίες, σύμφωνα με σχετική νομοθεσία, 
προβλέπεται ότι το σύστημα προστατευόμενων περιοχών της χώρας θα ολοκληρωθεί θεσμι-
κά μέσω της διαδικασίας έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας11, και μέσω της σύ-
νταξης των Σχεδίων Διαχείρισης για κάθε περιοχή που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000. 
Για την επιστημονική τεκμηρίωση των διαχειριστικών επιλογών, τόσο για τα ΠΔ όσο και για 
τα Σχέδια Διαχείρισης, συνιστά προϋπόθεση η προηγούμενη εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλο-
ντικών Μελετών (ΕΠΜ). Προωθείται ο στόχος της επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης δι-
ατήρησης, παράλληλα με την υποχρέωση της διασφάλισης της ακεραιότητας των θαλάσσιων 
οικοτόπων, ενώ ενθαρρύνονται, υπό προϋποθέσεις, μέτρα για τη ρύθμιση των δραστηριοτή-
των εντός των ΘΠΠ. Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και των τοπικών κοινωνιών 
κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, προκειμένου να διαμορφωθούν λειτουργικά και αποτελεσμα-
τικά εργαλεία διαχείρισης και προστασίας των ΘΠΠ.

 � Την προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας και της θαλάσσιας ανάπτυξης, στοχεύοντας σε μια 
ισόρροπη προσέγγιση μεταξύ: α) της ενίσχυσης και μεγέθυνσης των δραστηριοτήτων της 
Γαλάζιας Οικονομίας, β) της διασφάλισης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θα-
λάσσιων χώρων, της προστασίας της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των θαλάσ-
σιων φυσικών πόρων, διαμορφώνοντας ένα σταθερό και ευέλικτο χωροταξικό πλαίσιο που 
θα προωθεί την προσέλκυση κεφαλαίων στις δραστηριότητες της θαλάσσιας οικονομίας, σε 
άμεση σχέση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Στον Ειδικό αυτό στόχο εντάσ-
σονται οι ενεργειακές επενδύσεις στον θαλάσσιο χώρο, στοχεύοντας στη διασφάλιση του ενερ-
γειακού εφοδιασμού και της οικονομικής αναβάθμισης της χώρας, και οι θαλάσσιες ενδομετα-
φορές, προκειμένου να υλοποιηθεί, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και το Υπουργείο Ναυτιλίας & 

11.  Ν. 1650/1986, όπως ισχύει.
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Νησιωτικής Πολιτικής, ο στόχος μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στον νησιωτικό 
χώρο12, με προτεραιότητα τη σύνταξη και την εφαρμογή χωρικών σχεδίων για την αναβάθμιση 
λιμενικών υποδομών και συντονισμένων υποστηρικτικών μέτρων, υπό το πρίσμα εξυπηρέτη-
σης των νησιωτικών κοινωνιών και οικονομιών.

 � Τη Θαλάσσια εξόρυξη υδρογονανθράκων, για την οποία, εφόσον διασφαλίζονται από τις σχετικές 
έρευνες οι προϋποθέσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων εξόρυξής τους, αυτή θα πρέπει να λαμβά-
νει χώρα έχοντας τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 � Τον θαλάσσιο τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό και το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώ-
ρας αποτελούν συγκριτικό της πλεονέκτημα, καθιστώντας την προνομιούχο τουριστικό προο-
ρισμό. Επομένως, η βέλτιστη χωροθέτηση των τουριστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Θα-
λάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Προωθούνται ο καταδυ-
τικός τουρισμός και ο τουρισμός κρουαζιέρας, διασφαλιζομένων των απαραίτητων υποδομών και 
λαμβανομένης υπόψη της κλίμακας των περιοχών υποδοχής.

 � Την αξιοποίηση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (υδατοκαλλιέργειες, αλιεία και θαλάσσια βιοτε-
χνολογία), όπου προβλέπεται η υποστήριξη ανάπτυξης των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας 
μέσω ενός σαφούς πλαισίου κατευθύνσεων, βάσει του στόχου μίας βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας 
με υψηλή προστιθέμενη αξία, και η επιδίωξη βελτίωσης της διαχείρισης της αλιείας. Μείζονος 
σημασίας προτεραιότητα για την ΕΧΣΘΧ συνιστά η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της γαλάζιας βι-
οτεχνολογίας, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι θαλάσσιοι ζωντανοί οργανισμοί, για να αναπτυχθούν 
καινοτόμα προϊόντα και εργαλεία. Επίσης, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην αύξηση των αντίστοιχων 
θέσεων εργασίας.

 � Τη διασφάλιση δίκαιης χωρικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής δικαιοσύ-
νης, αξιοποιώντας τον θαλάσσιο χώρο και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με 
έμφαση στους νησιωτικούς πληθυσμούς, την ταυτότητα και την ελκυστικότητά τους. Προς αυτή 
την κατεύθυνση προωθούνται: α) ο Σχεδιασμός υποδομών που προσφέρουν διασυνδεσιμότητα 
και προβλέπονται στη βάση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού αλλά και της πο-
λιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής και του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, β) η Προστασία του θαλάσσιου τοπίου, μέσω αναγκαίων στοχευμένων μέτρων για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην παράκτια ζώνη από φυσικές και ανθρωπογενείς διερ-
γασίες, λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης ξηράς - θάλασσας, γ) η Αποκατάσταση υπο-
βαθμισμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, για τη διασφάλιση της βιολογικής ποικιλότητας, κα-
θαρών και υγιών θαλασσών, και ρύθμιση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη βάση των 
αρχών αειφορίας, δ) η Προστασία των παράκτιων πληθυσμών από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, με την ενθάρρυνση και τη λήψη συγκεκριμένων δράσεων, ε) η Θαλάσσια επιτήρηση και 
στρατηγική ασφαλείας στη θάλασσα, με την υποστήριξη καινοτόμων μεθόδων και συντονισμέ-
νου συστήματος σχεδιασμού και διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης 
σε διασυνοριακό, περιφερειακό και υπο-περιφερειακό επίπεδο.

 � Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, στη βάση ισχύος της Οδη-
γίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική13, ενθαρρύνοντας δράσεις και μέτρα που έχουν στό-

12.   ν. 4770/2021(Α15) «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με 
υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση 
και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετα-COVID εποχή.

13.   ν. 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος -Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου κ.ά. διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 144).
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χο την επίτευξη Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης14 (Good Environment Status, GES) 
των θαλάσσιων υδάτων και η προώθηση της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων αγαθών 
και υπηρεσιών, προς όφελος της σημερινής και των μελλοντικών γενεών. Οι διατάξεις της 
 Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική συνιστούν δέσμευση για τον Θαλάσσιο Χωρο-
ταξικό Σχεδιασμό της χώρας. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του θαλάσσιου οικοσυστήμα-
τος επιδιώκεται με την προστασία των ενδιαιτημάτων που αποτελούν προστατευόμενα εί-
δη, έναντι φυσικών και ανθρωπογενών απειλών, την αντιμετώπιση εισβολής ξενικών ειδών, 
κάτι που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και για την αλιεία, μέσω συντονισμένης επιστημονι-
κής συνεργασίας, καθώς και τη θέσπιση κανονιστικών διατάξεων για τη ρύθμιση των δρα-
στηριοτήτων που συνιστούν πηγές υποθαλάσσιου θορύβου, εξαιρουμένων των ρυθμίσεων 
των στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

4.  Οι κατευθυντήριες αρχές για τον Θαλάσσιο 
Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ)

Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ο ΘΧΣ οφείλει να εξειδικεύει τις επιλογές των υπερκείμενων 
επιπέδων σχεδιασμού, στη βάση των περιφερειακών, υπο-περιφερειακών και τοπικών ιδιαιτε-
ροτήτων, να διαχειρίζεται τον θαλάσσιο χώρο με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του 
κοινωνικο-οικονομικού και οικολογικού συστήματος, διευθετώντας τις ανταγωνιστικές χρήσεις 
που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν, και να προωθεί συνέργειες μεταξύ των τομεακών προτεραιοτή-
των και χρήσεων, προσδιορίζοντας και καταγράφοντας τις σχέσεις συμβατότητας.

Ο ΘΧΣ μπορεί να αφορά σε διακριτούς θαλάσσιους χώρους ειδικού ενδιαφέροντος στη βάση 
του είδους, της έντασης και της έκτασης των υφιστάμενων ή και των μελλοντικών χρήσεων 
και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στη θάλασσα με όρους οικοσυστημικής προσέγγισης, 
χωρίς να απαιτείται το κριτήριο τοπολογικής συνέχειας15 ή της αντιστοιχίας των περιοχών εφαρ-
μογής με την υφιστάμενη διοικητική διάρθρωση της χώρας. Στη βάση εφαρμογής του ΘΧΣ στις 
τρεις διαστάσεις (επιφάνεια, στήλη ύδατος, βυθός), προβλέπεται ότι ο ΘΧΣ οφείλει να ενσωμα-
τώνει ευέλικτους μηχανισμούς προσαρμογής, εναρμονιζόμενους με τις φυσικής περιοδικότητας 
μεταβολές των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Η κανονιστική πυκνότητα - ρυθμιστικότητα του ΘΧΣ εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά των περιοχών αναφοράς και την κλίμακα αναφοράς. Ο σχεδιασμός μπορεί να έχει κατευθυ-
ντήριο ή κανονιστικό χαρακτήρα, αναλόγως των χαρακτηριστικών των ζητημάτων που επιχειρεί 
να ρυθμίσει. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του χωρο-κοινω-
νικού συστήματος, ώστε να υποστηρίζονται οι αναπτυξιακοί στόχοι, να διασφαλίζονται η συνοχή, 
η ταυτότητα και η συνεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, και να εξασφαλίζεται η ικανότητα των 
οικοσυστημάτων να παρέχουν αδιάλειπτα οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται η αρχή τήρησης της διαδικασίας διαρκούς εφαρμογής προσαρμοστικής διαχεί-

14.  Όπως ορίζεται η έννοια στο άρθρο 3 της Οδηγίας-Πλαίσιο 2008/56/E.Ε. για τη Θαλάσσια Στρατηγική, και σύμφωνα 
με την Απόφαση 2017/848 Ε.Ε. της 17ης Μαΐου 2017 για τη θέσπιση κριτηρίων και μεθοδολογικών προτύπων 
για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, καθώς και προδιαγραφών και τυποποιημένων 
μεθόδων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και για την κατάργηση της Απόφασης 2010/477/Ε.Ε.

15.   Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ένας οδικός χάρτης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό -επίτευξη κοινών 
αρχών στην Ε.Ε. /COM/2008/0791. 
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ρισης, ενώ προβλέπεται ότι στις ευαίσθητες οικολογικά περιοχές ή στις περιοχές όπου ασκού-
νται υψηλές πιέσεις και ενσκήπτουν συγκρούσεις ανάμεσα στις χρήσεις, ο σχεδιασμός επιβάλλε-
ται να λαμβάνει χώρα σε περιφερειακή, υπο-περιφερειακή κλίμακα και, κατά περίπτωση, τοπική 
κλίμακα, να έχει κανονιστικό χαρακτήρα και να περιέχει σαφείς ρυθμίσεις. Όσον αφορά περιοχές 
όπου εμφανίζονται ήπιες χρήσεις και δεν υφίστανται ή δεν αναμένονται ανταγωνιστικές δραστη-
ριότητες, ο σχεδιασμός θα πρέπει να έχει κατευθυντήριο χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις Συμμετοχικές Διαδικασίες και Διαδικασίες Διαβούλευσης16. 
Τα θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια θα πρέπει να διαμορφώνονται με τη δημόσια συμμετοχή, μέσω 
πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και διαβούλευσης με τα ενδιαφερό-
μενα μέρη, τις αρχές και το κοινό από το πρώιμο κιόλας στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυ-
ξής τους. Στο περιφερειακό και υπο-περιφερειακό επίπεδο σχεδιασμού, προτείνεται να υιοθε-
τούνται συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές περιβαλλοντικές 
και  κοινωνικο-οικονομικές ιδιαιτερότητες και το ενδιαφέρον σχετικών φορέων και δρώντων. Σε 
εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο σχεδιασμού, προβλέπονται διαδικασίες δημόσιας διαβούλευ-
σης. Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα και βαρύνουσα σημασία της Διαβούλευσης μεταξύ όμορων χωρών, 
για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, αναδεικνύεται σε ζητήματα διασυνοριακού επιπέδου.

Ενώ σε κεντρικό επίπεδο αρμόδιο υπουργείο για την κατάρτιση και εφαρμογή της ΕΧΣΘΧ και του 
ΘΧΣ είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις αντίστοιχες διαδικασίες να υλοποιού-
νται από τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις και 
Υπηρεσίες, καθώς και τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, η ΕΧΣΘΧ, εφαρμόζοντας την αρχή 
της ενεργού επικουρικότητας, προτείνει τη λειτουργική συνάρθρωση των αρμοδιοτήτων, μεταξύ της 
κεντρικής και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Επιπροσθέτως, η φύση των ζητημάτων που ανακύ-
πτουν απαιτεί λύσεις σε εθνικές ή σε διαπεριφερειακές κλίμακες που υπερβαίνουν συχνά τα εθνικά 
σύνορα και δημιουργούν την ανάγκη σύνταξης και λειτουργίας διεθνών δικτύων και οργανισμών.

Διά της ΕΧΣΘΧ προτείνεται η δημιουργία δομής Παρατηρητηρίου ΘΧΣ στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, με συγκέντρωση και αξιοποίηση όλων των ανοιχτών διαθέσιμων δεδο-
μένων από συναρμόδιους Φορείς, καθώς και από Ερευνητικούς Φορείς, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ. 
Το Παρατηρητήριο θα ισοδυναμεί με Μηχανισμό Παρακολούθησης και Αξιολόγησης δεδομένων, 
τάσεων, επιπτώσεων, θα εισηγείται προτάσεις, θα συγκροτείται με συνεπή περιγραφή των αρμο-
διοτήτων του, θα τεθεί σε λειτουργία με εξουσιοδότηση Υπουργού, και θα θέτει ως στόχους, τη 
δημιουργία ενιαίας πολυθεματικής βάσης γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν τον θαλάσσιο 
χώρο και η οποία θα υπάγεται στο ΥΠΕΝ, την παρακολούθηση των εξελίξεων στον θαλάσσιο σχε-
διασμό με την υιοθέτηση δεικτών, μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης και διαφανών διαδικασιών 
που θα επιτρέπουν τις απαραίτητες αναπροσαρμογές, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ο συντο-
νισμός της συνεργασίας μεταξύ θεσμικών οργάνων.

Προσδιορίζονται οι Αρχές που αφορούν στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
ΘΧΣ, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα για τη Διασφάλιση συνοχής μεταξύ χερσαίου χωροταξι-
κού σχεδιασμού και Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, αναγνωρίζοντας στις παράκτιες ζώνες 
τον μεταβατικό χαρακτήρα συγκρότησης της χωρικής συνέχειας μεταξύ θάλασσας και ενδοχώ-
ρας. Επισημαίνεται, τόσο η ανάγκη διασφάλισης συνέργειας μεταξύ του ΘΧΣ και των Εθνικών 
Πολιτικών, όπως αυτές έχουν θεσμοθετηθεί στα αντίστοιχα χερσαία χωροταξικά πλαίσια και επη-
ρεάζουν τμήμα της παράκτιας ζώνης, όσο και η απαραίτητη διασφάλιση ενός ευέλικτου Μηχα-
νισμού Ενσωμάτωσης της Παρακολούθησης και της Αξιολόγησης του ΘΧΣ, για τη λειτουργία 

16.  Άρθρο 9 -Συμμετοχή του Κοινού, της Οδηγίας 2014/89 Ε.Ε.
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του οποίου προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας κατάρτισης και εφαρμογής του ΘΧΣ, 
μέσω της χρήσης μιας ανοικτής ενιαίας διαθεματικής Βάσης Γεωχωρικής Πληροφορίας. Η Βάση 
αυτή θα προσανατολίζεται και στη χαρτογραφική απεικόνιση, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτι-
στικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και θα αποτελεί προϋπόθεση και αναγκαιότητα για την 
επιτυχή σύνταξη και εφαρμογή του ΘΧΣ. Επιπλέον, επισημαίνεται η δέσμευση της χώρας για τη 
συλλογή δεδομένων αλιείας17 και περιβαλλοντικών δεικτών18, η συγκέντρωση όλων των ανοι-
χτών διαθέσιμων δεδομένων που σχετίζονται με τη Θαλάσσια Στρατηγική, και η αξιοποίησή τους 
προς όφελός της. Σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών, διασφαλίζεται 
η ανάπτυξη κοινών προτύπων και διαδικασιών για τη σύνταξη υψηλής ποιότητας σχεδίων δια-
χείρισης του θαλάσσιου χώρου. Η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου, του Ενωσιακού δικαίου, καθώς και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων 
διεθνών πρωτοβουλιών. Διασφαλίζεται η συνεργασία με τρίτες χώρες κατά τη χωροθέτηση χρή-
σεων ή την εγκατάσταση δράσεων που αφορούν στον ΘΧΣ. 

4.1  Kατευθύνσεις για τον θαλάσσιο χώρο ανά κατηγορία 
δραστηριότητας 

 � Κατευθύνσεις για τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές Natura 
2000, και τις περιοχές όπου εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθεσίες για την προστασία της βιοποι-
κιλότητας και τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών.

 � Κατευθύνσεις για την Άμυνα και την Εθνική Ασφάλεια.
 � Κατευθύνσεις για τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές και τα υποθαλάσσια έργα για την παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 � Κατευθύνσεις αναφορικά με τη βυθοκόρηση και την απόληψη αδρανών υλικών φυσικών απο-

θέσεων.
 � Κατευθύνσεις αναφορικά με τις θαλάσσιες οδούς και τη ναυτιλία.
 � Κατευθύνσεις αναφορικά με την αλιεία.
 � Κατευθύνσεις αναφορικά με τις υδατοκαλλιέργειες.
 � Κατευθύνσεις για τον θαλάσσιο τουρισμό και τις συναφείς δραστηριότητες αναψυχής.
 � Κατευθύνσεις αναφορικά με τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.
 � Κατευθύνσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Θαλάσσια Αιολικά πάρκα, θαλάσσια επιχει-

ρηματικά πάρκα για τους οργανωμένους υποδοχείς στον θαλάσσιο χώρο. 

5.  Η αλληλεπίδραση χερσαίου  
και θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού

5.1 Σχέση μεταξύ Θαλάσσιου και Χερσαίου Χωρικού Σχεδιασμού
Η εκπλήρωση της πρώτης εκ των ελάχιστων απαιτήσεων, δηλαδή το να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας κατά την κατάρτιση, αξιολόγηση και εφαρμογή του 
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου πλαι-

17.  Κανονισμός (E.E.) 2017/1004.
18.  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008.
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σίου εναρμόνισης και συμβατότητας με τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό του χερσαίου 
χώρου, καθώς και με τις προτεραιότητες όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις και τις ενωσιακές απαιτήσεις.

Για την Εναρμόνιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού με τα Θεσμοθετημένα Περιφε-
ρειακά Χωροταξικά Πλαίσια ορίζεται ότι τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια ευθυγραμμίζονται και 
αλληλεπιδρούν με τα θεσμοθετημένα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού που καθορίζουν την 
πολιτική σχεδιασμού του χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβανομένου του παράκτιου χώρου. Η ανά-
πτυξη υποδομών και δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο ορίζεται από τα Θαλάσσια Χωροταξικά 
Πλαίσια, με αναφορά στην ΕΧΣΘΧ. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη ανάπτυξη 
υποδομών στο χερσαίο και στο θαλάσσιο τμήμα του παράκτιου χώρου, τα αντίστοιχα χωροταξικά 
πλαίσια και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την ολιστική προσέγγιση και διαχείριση 
του παράκτιου χώρου (χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα), σύμφωνα με τις αρχές του Πρωτοκόλλου 
για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.

Σχετικά με τη Διαχείριση Επιπτώσεων από την Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδια-
σμού, επισημαίνεται ότι τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια θα λαμβάνουν υπόψη, τόσο τις επιπτώ-
σεις από μεμονωμένες δραστηριότητες όσο και τις σωρευτικές επιπτώσεις από την ταυτόχρονη 
ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στις θαλάσσιες περιοχές, καθώς και στα αντίστοιχα κατ’ επέκταση 
χερσαία τμήματα, από την εφαρμογή των προτάσεων των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων, πρέ-
πει να προσδιορίζονται και να αξιολογούνται από τις σχεδιαστικές αρχές κατά τη διαδικασία εκπό-
νησης των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων και την εκπόνηση και έγκριση των σχετικών ΣΜΠΕ.

Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θαλάσσιας περιοχής και τη 
συμβατότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων με υφιστάμενες ή προγραμματισμένες δρα-
στηριότητες εντός της ίδιας θαλάσσιας χωρικής ενότητας ή υπο-ενότητας, καθώς και στο αντί-
στοιχο χερσαίο τμήμα.

Σχετικά με την αναγκαιότητα ενός Μηχανισμού Διαχείρισης19 και Εναρμόνισης Θαλάσσιου 
και Χερσαίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, και με δεδομένο ότι τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαί-
σια επανεκτιμούν και εξελίσσουν, κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, ενδε-
χόμενες υφιστάμενες κατευθύνσεις και ρυθμίσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαι-
σίων, δεν μπορεί παρά να λειτουργούν και συμπληρωματικά ως προς αυτά. Εν προκειμένω, 
λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμε-
νες διαδικασίες αναθεώρησης των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων και των Περιφερεια-
κών Χωροταξικών Πλαισίων. Επισημαίνεται η ανάγκη αναγνώρισης της αλληλεπίδρασης των 
Θαλάσσιων Χωροταξικών πλαισίων και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, η οποία 
θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω ενός συνδετικού μηχανισμού εποπτείας και παρεμβάσεων 
κατά τις φάσεις εκπόνησης, εφαρμογής και αναθεώρησής τους, με στόχο την αποτελεσμα-
τική διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Δια-
χείριση του Παράκτιου Χώρου.

19.   Ο μηχανισμός θα υποστηρίζεται από κοινή βάση δεδομένων για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της διαδι-
κασίας λήψης αποφάσεων.
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5.2  Κανόνες Χωρικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Θαλάσσιου 
Χώρου στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης Θαλάσσιου και Χερσαίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού

Τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια δεσμεύονται από τις ρυθμίσεις και εναρμονίζονται προς τις 
κατευθύνσεις των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, ανεξαρτήτως του χωρικού πεδίου εφαρμο-
γής τους (χερσαίος ή θαλάσσιος χώρος). 

Τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια συντονίζονται με τις ρυθμίσεις και εναρμονίζονται προς τις 
κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων για το τμήμα που αφορά τον χερσαίο 
χώρο (συμπεριλαμβανομένου του χερσαίου παράκτιου χώρου). 

Οι κατευθύνσεις και οι κατά περίπτωση ρυθμίσεις που αφορούν τον θαλάσσιο χώρο (θαλάσσια 
ύδατα και θαλάσσιο τμήμα της παράκτιας ζώνης) και περιλαμβάνονται σε Ειδικά και Περιφερειακά 
Χωροταξικά Πλαίσια, είναι αναγκαίο να συντονίζονται, να εξειδικεύονται και να συμπληρώνονται 
σε επίπεδο θαλάσσιας χωρικής ενότητας από το οικείο Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο.

Τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια, κατά την κατάρτισή τους, λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύν-
σεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων για το τμήμα που αφορά τον θαλάσσιο χώρο 
(θαλάσσια ύδατα και θαλάσσιο τμήμα της παράκτιας ζώνης), έτσι ώστε να αλληλοτροφοδοτούνται, 
με απώτερο στόχο τη συνεκτικότητα μεταξύ του Θαλάσσιου και του Περιφερειακού Χωροταξικού 
Πλαισίου. Κατ’ αντιστοιχία, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, κατά την κατάρτισή τους, λαμ-
βάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις των θεσμοθετημένων Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων για 
το τμήμα που αφορά τον χερσαίο χώρο.

Χρήσεις ή δραστηριότητες του θαλάσσιου χώρου που έχουν περιληφθεί σε εγκεκριμένα πολε-
οδομικά σχέδια, οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο ρύθμισης των θαλάσσιων χωροταξικών 
πλαισίων και συνάδουν με τους στόχους του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της ΕΧΣΘΧ, 
ενσωματώνονται στα θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια μέσω της διαδικασίας της ανάδρασης, ακόμη 
και κατόπιν αναγκαστικής τροποποίησης των πολεοδομικών σχεδίων, εφόσον αυτή απαιτείται 
στον στόχο εναρμόνισής τους με το ΘΧΣ.

Τροποποιήσεις των κατευθύνσεων και των κατά περίπτωση ρυθμίσεων που αφορούν στον 
θαλάσσιο χώρο και περιλαμβάνονται σε ένα Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, μπορούν να επέλθουν 
μέσω των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. 

Τροποποιήσεις των κατευθύνσεων και των κατά περίπτωση ρυθμίσεων που αφορούν στον 
θαλάσσιο χώρο και περιλαμβάνονται σε ένα Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, είναι δυνατόν να 
επέλθουν μέσω των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων, εφόσον προκύπτει τεκμηριωμένη ανά-
γκη κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, ή/και στο πλαίσιο της έκθεσης 
αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.4546/2018 (Α΄101), όπως ισχύει. 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ασάφειες ή αντικρουόμενες κατευθύνσεις μεταξύ διαφο-
ρετικών Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων όμορων θαλάσσιων χωρικών ενοτήτων, συγκαλεί-
ται, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Γενικού Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.)20, το οποίο 
γνωμοδοτεί για την άρση της ασάφειας ή αντίκρουσης. Κατόπιν, τροποποιούνται τα αντίστοιχα 
Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια, στα σημεία που κρίθηκε απαραίτητο, σύμφωνα με τη διαδικασία 
με την οποία είχαν εγκριθεί. 

20.  Ν.4759/2020 (Α 245).
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 Όμοια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση ασαφειών ή αντικρουόμενων κατευθύν-
σεων μεταξύ ενός Θαλάσσιου και ενός Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, με χωρικό επί-
πεδο αναφοράς την ίδια θαλάσσια χωρική ενότητα. 

5.3  Διασφάλιση Διαδικασιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  
των Παράκτιων Ζωνών - Κατευθύνσεις Προσαρμογής  
του Συστήματος Χωρικού Σχεδιασμού στις Υποχρεώσεις  
που απορρέουν στο Πλαίσιο άλλων Διαδικασιών,  
Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Κλίμακας

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των παράκτιων ζωνών θα πρέπει να αποσκοπούν στη διαφύλαξη 
και την αειφόρο ανάπτυξή τους. Γι’ αυτόν τον λόγο απαιτείται συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Το περιεχόμενο των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων λαμβάνει υπόψη τις αρχές του Πρω-
τοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ), στη βάση των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Κατά την εκπόνηση των Θαλάσσιων Χωρο-
ταξικών Πλαισίων, περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πολυπλοκότητα και τρωτότητα των 
παράκτιων οικοσυστημάτων, αλλά και στις αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων που λαμβά-
νουν χώρα στον παράκτιο χώρο (χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα).

Κατά την εκπόνηση των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ένα πλαίσιο που θα ευνοεί την υιοθέτηση μιας συντονισμένης και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, με τη συμμετοχή 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών, οικο-
νομικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Συν τοις άλλοις, διασφαλίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εναρμόνισης με τις προβλέψεις των 
Χερσαίων Χωροταξικών Πλαισίων και Σχεδίων, ιδίως σε σχέση με τις δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται στο χερσαίο τμήμα του παράκτιου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, το γεγονός 
ότι ο σχεδιασμός χρήσεων γης του χερσαίου παράκτιου χώρου αποτελεί μια δυναμική διαδικασία 
που ρυθμίζεται κατά κανόνα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

6. Θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια

Τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια καταρτίζονται με βάση το όραμα, τον σκοπό, τους στόχους και 
με την προϋπόθεση τήρησης όλων των διατάξεων της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον 
Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ). Για την εκπόνησή τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη α) οι περιβαλ-
λοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές παράμετροι, β) οι αλληλεπιδράσεις ξηράς - 
θάλασσας, γ) ζητήματα κλιματικής αλλαγής και ασφάλειας, δ) το περιφερειακό πρόγραμμα δημό-
σιων επενδύσεων, ε) τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά 
αναπτυξιακά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή μη, στ) στρατηγικές περιφερειακές συμ-
βάσεις, διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές συμφωνίες και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρ-
θρωση και την ανάπτυξη του χώρου.

 Τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια21 αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών ή και διαγραμμάτων, 

21.  ν.4546/2018 (Α 101) ως ισχύει.
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με τα οποία παρέχονται κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης σε επίπεδο Θαλάσσιων 
Χωρικών Ενοτήτων και, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις, ιδίως για:

 α) Την αποτίμηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών και εν γένει χωρι-
κών χαρακτηριστικών κάθε θαλάσσιας χωρικής ενότητας, για την ισότιμη ένταξή της στον εθνικό, 
ενωσιακό και διεθνή χώρο, β) τη χωρική διάρθρωση των βασικών παραγωγικών τομέων και 
κλάδων που χωροθετούνται στον θαλάσσιο χώρο, γ) τη χωρική διάρθρωση των θαλάσσιων 
δικτύων μεταφορών και της λοιπής τεχνικής υποδομής που αναπτύσσεται στη θάλασσα, δ) τη 
διάρθρωση των θαλάσσιων χωρικών ενοτήτων σε επιμέρους ζώνες ή κατηγορίες, ε) την ανά-
δειξη, προβολή και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ζ) τον προσδιορισμό 
ενεργών παρεμβάσεων και προγραμμάτων χωροταξικού χαρακτήρα, η) την προστασία του πολι-
τιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. 

Τα θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια θα πρέπει να διαμορφώνονται με τη δημόσια συμμετοχή, 
μέσω πληροφόρησης και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις αρχές και το κοινό από 
το πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού τους, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 9 «Συμμετοχή 
του κοινού» της Οδηγίας 2014/89 της Ε.Ε. για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Ειδικό-
τερα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων Υπουργείων, Οργανισμών, 
Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και συλλόγων, ΜΚΟ, ομά-
δων πολιτών κ.λπ.

6.1  Βασικά κριτήρια προσδιορισμού των Θαλάσσιων Χωρικών 
Ενοτήτων για την εκπόνηση των Θαλάσσιων Χωροταξικών 
Πλαισίων

Η ΕΧΣΘΧ προσδιορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό των Θαλάσσιων Χωρι-
κών Ενοτήτων για τις οποίες πρόκειται να εκπονηθούν Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια και οι 
οποίες οριοθετούνται με συνεκτίμηση υδρολογικών, ωκεανογραφικών, βιογεωγραφικών, περι-
βαλλοντικών, χωροταξικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών. Η χρήση του, κατά τον νόμο 
4759/2020, γενικότερου όρου, «θαλάσσια περιοχή ή υπο-περιοχή», αφορά «θαλάσσιες χωρικές 
ενότητες» που συνιστούν μονάδες εφαρμογής των θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων.

Τα βασικά κριτήρια προσδιορισμού των Θαλάσσιων Χωρικών Ενοτήτων, για την εκπόνηση των 
Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων, είναι τα εξής:

1. Η γεωπολιτική σημασία των θαλάσσιων περιοχών της χώρας. 
2. Η ένταξη των Θαλάσσιων Χωρικών Ενοτήτων εκπόνησης ΘΧΠ στο όραμα και στον σκοπό 

της ΕΧΣΘΧ, καθώς και το συνολικό αναπτυξιακό όραμα της χώρας. 
3. Η επιλογή των περιοχών εκπόνησης των ΘΧΠ, ήτοι η επιλογή των θαλάσσιων χωρικών 

ενοτήτων, πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών αναπτυξιακών 
ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους περιοχών, σε εναρμόνιση με τις στρατηγικές επιλογές 
της χώρας. Επιπροσθέτως, αξιοποιούνται οι νέες προοπτικές που διαμορφώνονται σε 
διάφορους τομείς από τις εν λόγω επιλογές, αλλά και τις εξελίξεις του ευρύτερου πε-
ριβάλλοντος. Η αξιολόγηση των παραγόντων αυτών και η δυνατότητα χάραξης απο-
τελεσματικής στρατηγικής δεν πρέπει να έχουν ως υποδοχέα έναν κατακερματισμένο 
χώρο, και ως εκ τούτου έναν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά επιβάλλεται να υλο-
ποιούνται σε ευρύτερες Θαλάσσιες Περιοχές, τις οριζόμενες ως Θαλάσσιες Χωρικές 
Ενότητες, που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα (πληθυσμού, φάσματος 
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οικονομικών δραστηριοτήτων, εύρους και ποικιλίας διατιθέμενων πόρων, υποδομών 
γνώσης και καινοτομίας κ.ά.).

4. Το διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο και οι διαφορετικού χαρακτήρα και έντασης πιέσεις 
όπου υπόκεινται οι ποικίλες χωρικές ενότητες στον θαλάσσιο χώρο, συνιστούν στοιχεία 
που οριοθετούν την ανάγκη μίας διαφορετικής διαχείρισης στο πλαίσιο εκπόνησης Θα-
λάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Ακόμη, λαμβάνονται υπόψη οι ποικίλης σημαντικότη-
τας, διαφορετικού καθεστώτος προστασίας κ.ά., φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, καθώς 
διαφέρουν ως προς τις προοπτικές αξιοποίησης αλλά και τους κινδύνους ανά Θαλάσσια 
Χωρική Ενότητα.

5. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως αυτά αποτυπώνονται σε επι-
μέρους εξειδικεύσεις που αφορούν τις 11 παραμέτρους (descriptors) της Οδηγίας-Πλαί-
σιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών. 
Η ανομοιογένεια των ποιοτικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί 
μία κατ’ αντιστοιχία διαφοροποιημένη αντιμετώπιση για κάθε Θαλάσσια Χωρική Ενότητα, 
προς την κατεύθυνση διασφάλισης της αειφορίας και της ανθεκτικότητας των διαθέσιμων 
πόρων, η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική 
της χώρας για την αξιοποίηση και προστασία του θαλάσσιου πλούτου της.

6. Ο θαλάσσιος και χερσαίος νησιωτικός χώρος της χώρας απαιτεί μία ολιστική και ολοκλη-
ρωμένη προσέγγιση, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων στην 
περιοχή της Μεσογείου αλλά και επειδή είναι επιβεβλημένη η διαφορετική αντιμετώπιση 
της έντασης αλληλεπίδρασης του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου στις θαλάσσιες χωρι-
κές ενότητες, ώστε να καθίσταται εφικτή η αποτελεσματικότερη διαμόρφωση και υλοποί-
ηση σχετικών πολιτικών. 

7. Η αξιοποίηση των λειτουργικών σχέσεων – διασυνδέσεων μεταξύ γεωγραφικών περιο-
χών (νησιωτικές, παράκτιες περιοχές) του θαλάσσιου χώρου και σχετικών αντίστοιχων 
λειτουργικών, αναπτυξιακών ενοτήτων του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού. 
Η εναρμόνιση των προτεινόμενων Θαλάσσιων Χωρικών Ενοτήτων με τις ήδη υπάρχουσες 
λειτουργικές, αναπτυξιακές, χωρικές ενότητες θα διευκολύνει ουσιαστικά την προσπά-
θεια επίτευξης της καλύτερης δυνατής αναπτυξιακής πορείας των εν λόγω περιοχών στο 
μέλλον, αξιοποιώντας υπάρχουσες δικτυώσεις, ενισχύοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των χρήσεων του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, ανοίγοντας νέες προοπτικές σε ήδη 
διαμορφωμένα χωρικά και κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα.

6.2  Αναγκαιότητα συσχέτισης των Θαλάσσιων Χωρικών Ενοτήτων 
εκπόνησης Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων (ΘΧΠ) με  
τις Στρατηγικές επιλογές Εθνικού επιπέδου

Η υποδιαίρεση του θαλάσσιου χώρου σε υπο-περιοχές και ο καθορισμός των ορίων των θαλάσ-
σιων περιοχών πρέπει να στηρίζονται στην εποπτική αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύν-
σεων και των πολιτικών εθνικού επιπέδου στις χωρικές ενότητες που αυτές διαμορφώνουν. Η 
διάρθρωση των Θαλάσσιων Χωρικών Ενοτήτων του εθνικού θαλάσσιου χώρου προϋποθέτει την 
επισκόπηση των διαφορετικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και προοπτικών των επιμέρους 
περιοχών, καθώς και τον έλεγχο των πιθανών περιορισμών που ενδέχεται να απορρέουν από τις 
πολιτικές εθνικού επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό:
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Οι Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες εκπόνησης των ΘΧΠ σχετίζονται ποιοτικά με τις βασικές προ-
τεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις που έχουν τεθεί στον χωροταξικό σχεδιασμό εθνι-
κού επιπέδου (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και τα 
Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια), για την ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση & αειφόρο ανάπτυξη του 
εθνικού χώρου. Εν προκειμένω, βαρύτητα δίνεται στα σημεία που αφορούν τους κύριους άξονες 
προσανατολισμού της χώρας (Εύξεινος Πόντος, νότια Μεσόγειος, Ιταλία), τον προσανατολισμό 
των διαφορετικών θαλάσσιων χωρικών ενοτήτων και των λειτουργικών σχέσεων που αναπτύσ-
σονται, τις πύλες- πόλους και άξονες ανάπτυξης, τις θαλάσσιες υποδομές στους λιμένες, και την 
πολυκεντρική και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη.

Οι Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες εκπόνησης των ΘΧΠ συσχετίζονται ποιοτικά με τις βασικές 
προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των χωροταξικών 
πλαισίων περιφερειακού επιπέδου, και που έχουν άμεση σχέση με τον θαλάσσιο χώρο, με την 
έμφαση να δίνεται στις θαλάσσιες μεταφορές και υποδομές, στους τομείς της θαλάσσιας υδατο-
καλλιέργειας και της αλιείας, των ΑΠΕ, και στον θαλάσσιο τουρισμό.

Οι Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες συσχετίζονται με τη διάρθρωση των προστατευόμενων περι-
οχών NATURA του εθνικού θαλάσσιου χώρου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ενιαία και όχι η απο-
σπασματική αντιμετώπιση των εν λόγω περιοχών μέσα σε κάθε μία από αυτές. Στόχο της προ-
σέγγισης αυτής αποτελεί η δημιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων προστατευ-
όμενων θαλάσσιων περιοχών εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου, σε αρμονική συνύπαρξη με 
τις υπόλοιπες σχεδιαζόμενες θαλάσσιες χρήσεις. 

Η συμπερίληψη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της εκπόνησης Θαλάσσιων 
Χωροταξικών Πλαισίων αποτελεί μείζονος σημασίας παράμετρο για την ανάδειξη και αξιοποίησή της.

6.3  Καθορισμός Θαλάσσιων Χωρικών Ενοτήτων  
για την εκπόνηση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων

Με βάση τα παραπάνω, καθορίζονται οι τέσσερις (4) Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες εκπόνησης 
Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων22: 

Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 1: Σε αυτήν έχουν θαλάσσιο μέτωπο οι Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, τμήμα της Στερεάς Ελλάδος και τμήμα 
του Βορείου Αιγαίου.

Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 2: Σε αυτήν έχουν θαλάσσιο μέτωπο οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, 
τμήμα της Στερεάς Ελλάδος, τμήμα της Αττικής, τμήμα της Πελοποννήσου και τμήμα του Βορείου 
Αιγαίου.

Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 3: Σε αυτήν έχει θαλάσσιο μέτωπο η Περιφέρεια Κρήτης.

Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 4: Σε αυτήν έχουν θαλάσσιο μέτωπο οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλά-
δας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, τμήμα της Πελοποννήσου, τμήμα της Στερεάς Ελλάδος και τμήμα 
της Αττικής.

22. Άρθρο 6 παρ. 1.β. του ν.4546/2018 ως ισχύει.
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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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