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2. Τεχνολογίες Θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ........................................................................................... 54
3. Προοπτικές Εφαρμογής Θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ελληνικό Περιβάλλον ............................ 74
4. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................... 76
Βιβλιογραφία – αναφορές .................................................................................................................................................. 77

5. Tουρισμός και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός ...................................................... 81
ΓΕΡΑΣΙΜΌΣ ΠΑΥΛΌΓΕΩΡΓΑΤΌΣ,  ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΓΛΌΥ

1. Εισαγωγή........................................................................................................................................................................ 82
2. Θαλάσσιος τουρισμός..................................................................................................................................................... 91
3. Τουρισμός και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός .................................................................................................. 104
4. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 107
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 108

55



ΠΕ
ΡΙ

ΕΧ
Ο

Μ
ΕΝ

Α

6. Η Ένταξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό – 
Μεθοδολογικά Ζητήματα  ...................................................................................... 115
ΔΙΌΝΥΣΙΑ ΚΌΥΤΣΉ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΉΓΕΑ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 116
2. Εννοιολογικό πλαίσιο και κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς  ............................ 118
3. Ένταξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στις αρχές του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού  .................... 126
4. Μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού για την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς  ............................. 132
5.Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογικής προσέγγισης για την αξιοποίηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και 

δυσκολίες εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο – Το παράδειγμα της Λέρου ............................................................... 135
6. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 140
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 141

7. H πληθυσμιακή εξέλιξη των νησιών του Αρχιπελάγους1 από το 2016 μέχρι το 2051 .......... 147
ΒΑΣΙΛΕΙΌΣ Σ. ΓΑΒΑΛΑΣ

1. Εισαγωγή  ..................................................................................................................................................................... 148
2. Μεθοδολογία πληθυσμιακών προβολών .................................................................................................................... 149
3. Σύνοψη πληθυσμιακών προβολών ............................................................................................................................. 154
Επίμετρο ........................................................................................................................................................................... 170
Επιγραμματικά συμπεράσματα  ....................................................................................................................................... 173
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 174

8. Θαλάσσιος Χωροταξικός-Οικονομικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η Μελέτη 
Περίπτωσης του Βορείου, του Νοτίου Αιγαίου & της Κρήτης ........................................ 177
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΉ ΚΌΚΚΙΝΌΥ, ΓΕΩΡΓΙΌΣ Μ. ΚΌΡΡΕΣ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 178
2. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός .......................................................................................................................... 179
3. Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού .................................................................................. 182
4. Το Χωροταξικό Πλαίσιο Σχεδιασμού στην Ελλάδα: Μια Διαχρονική Ανάλυση ........................................................... 185
5. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Μια Διασυγκριτική και Διαχρονική Ανάλυση ........ 187
6. Συζήτηση-Προτάσεις ................................................................................................................................................... 201
7. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 204
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 205

ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΌΤΉΤΑ 2  
Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία για την εφαρμογή του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού
9. Υποδομή Χωρικών Δεδομένων για την Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

στην Ελλάδα....................................................................................................... 209
ΓΕΡΑΣΙΜΌΣ ΠΑΥΛΌΓΕΩΡΓΑΤΌΣ, ΜΙΧΑΉΛ ΒΑΐΤΉΣ, ΝΙΚΌΣ ΣΌΥΛΑΚΕΛΛΉΣ, ΒΑΣΙΛΉΣ ΚΌΨΑΧΕΙΛΉΣ,  
ΓΙΩΡΓΌΣ ΤΑΤΑΡΉΣ, ΒΥΡΩΝ-ΙΓΝΑΤΙΌΣ ΜΙΧΑΛΑΚΉΣ, ΓΙΩΡΓΌΣ ΤΣΙΡΤΣΙΛΙΌΣ, ΕΦΉ ΧΑΤΖΉ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΓΛΌΥ

1. Εισαγωγή  ..................................................................................................................................................................... 210
2. Υλοποίηση .................................................................................................................................................................... 214
3. Λειτουργία .................................................................................................................................................................... 223
4. Αποτελέσματα .............................................................................................................................................................. 229
5. Συζήτηση ...................................................................................................................................................................... 237
6. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 238
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 239

6



10. Δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων και ροή εργασιών για συλλογή, ανάλυση και 
αναβάθμιση χωρικών δεδομένων για τον ΘΧΣ της Κύπρου ......................................... 243
ΧΡΙΣΤΌΔΌΥΛΌΣ ΜΕΤΤΑΣ, ΕΥΑΓΌΡΑΣ ΕΥΑΓΌΡΌΥ, ΚΥΡΙΑΚΌΣ ΘΕΜΙΣΤΌΚΛΕΌΥΣ, ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΣΑΤΖΉ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΠΌΥΤΣΑ,  
ΜΑΡΙΌΣ ΤΖΌΥΒΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΡΌΔΡΌΜΌΥ, ΕΛΕΝΉ ΛΌΥΛΛΉ, ΔΕΣΠΌΙΝΑ ΜΑΚΡΉ, ΔΙΌΦΑΝΤΌΣ ΧΑΤΖΉΜΙΤΣΉΣ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 244
2. Μεθοδολογία  ............................................................................................................................................................... 245
3. Αποτελέσματα  ............................................................................................................................................................. 262
4. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 264
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 265

11. Βυθομετρικές αποτυπώσεις με μεθόδους τηλεπισκόπησης για υποστήριξη του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) στην Κύπρο ............................................................ 267
ΕΥΑΓΌΡΑΣ ΕΥΑΓΌΡΌΥ, ΧΡΙΣΤΌΔΌΥΛΌΣ ΜΕΤΤΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΌΣ ΘΕΜΙΣΤΌΚΛΕΌΥΣ, ΔΙΌΦΑΝΤΌΣ ΧΑΤΖΉΜΙΤΣΉΣ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 268
2. Περιοχή μελέτης  ......................................................................................................................................................... 269
3. Δεδομένα  ..................................................................................................................................................................... 270
4. Προ-επεξεργασία  ........................................................................................................................................................ 272
5. Πολυχρονική ανάλυση δορυφορικής βαθυμετρίας  ................................................................................................... 273
6. Εκτίμηση δορυφορικής βαθυμετρίας για όλο το νησί της Κύπρου ............................................................................ 281
7. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 288
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 289

12. Θαλάσσιος Χώρος/ Διερεύνηση και Αποτύπωση: Προσδιορισμός Παλιρροιακών Επιπέδων  .. 291
ΧΡΙΣΤΌΔΌΥΛΌΣ ΔΑΝΕΖΉΣ, ΜΑΡΙΌΣ ΝΙΚΌΛΑΐΔΉΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΚΡΉ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 292
2. Μεθοδολογία ................................................................................................................................................................ 298
3. Αποτελέσματα .............................................................................................................................................................. 301
4. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 312
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 313

13. Συγκρούσεις - Συμβατότητες δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου ............. 315
ΕΥΑΓΌΡΑΣ ΕΥΑΓΌΡΌΥ, ΧΡΙΣΤΌΔΌΥΛΌΣ ΜΕΤΤΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΌΣ ΘΕΜΙΣΤΌΚΛΕΌΥΣ, ΕΛΕΝΉ ΛΌΥΛΛΉ, ΔΙΌΦΑΝΤΌΣ ΧΑΤΖΉΜΙΤΣΉΣ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 316
2. Μεθοδολογία  ............................................................................................................................................................... 317
3. Αποτελέσματα .............................................................................................................................................................. 330
4. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 336
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 337

14. Η ανάπτυξη της γνώσης του Θαλάσσιου Χώρου στην Κύπρο ........................................ 339
ΓΕΩΡΓΙΌΣ ΚΌΚΌΣΉΣ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 340
2. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Επίσημος Χαρτογραφικός Οργανισμός της Κύπρου .............................. 340
3. Η ανάπτυξη της υδρογραφίας στην Κύπρο ................................................................................................................. 341
4. Έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ ............................................................................................................................................................. 343
5. Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων  .......................................................................................................................... 344
6. Μεταβατική περίοδος .................................................................................................................................................. 353
7. Έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 .......................................................................................................................................................... 356
8. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 360
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 360

15. Διαδραστική απεικόνιση και εκτίμηση του αιολικού δυναμικού στη θαλάσσια περιοχή της 
Κύπρου ............................................................................................................. 361
ΕΥΑΓΓΕΛΌΣ ΑΚΥΛΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΧΑΤΖΉΠΕΤΡΌΥ, ΉΛΙΑΣ ΓΡΑΒΑΝΉΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΌΛΑΐΔΉΣ, ΦΑΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΉΣ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 362
2. Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων για τον άνεμο ............................................................................................... 363
3. Συνδυασμός της υφιστάμενης πληροφορίας σε υψηλότερη ανάλυση ....................................................................... 372

7

Θ
ΑΛ

ΑΣ
ΣΙ

Ο
Σ 

ΧΩ
ΡΟ

ΤΑ
ΞΙ

ΚΟ
Σ 

ΣΧ
ΕΔ

ΙΑ
ΣΜ

Ο
Σ 

ΣΤ
ΗΝ

 Ε
ΛΛ

ΑΔ
Α 

ΚΑ
Ι Τ

ΗΝ
 Κ

ΎΠ
ΡΟ



ΠΕ
ΡΙ

ΕΧ
Ο

Μ
ΕΝ

Α

4. Δημιουργία δια-δραστικής πλατφόρμας  .................................................................................................................... 375
5. Συμπεράσματα ............................................................................................................................................................. 379
Βιβλιογραφία – αναφορές ................................................................................................................................................ 379

ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΌΤΉΤΑ 3  
Δηλώσεις πολιτικής για την εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού
16. Η εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο (ΕΧΣΘΧ) .................................... 383

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΌΤΙΝΉ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΓΙΌΥ, ΚΑΛΛΙΌΠΉ ΠΑΠΑΔΑΚΉ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 384
2. H εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο ως μέρος του συστήματος χωρικού σχεδιασμού της Ελ-

λάδας - νομικό πλαίσιο ΘΧΣ .................................................................................................................................. 384
3. Όραμα - σκοπός, στόχοι, κατευθυντήριες αρχές για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ..............................387
4. Οι κατευθυντήριες αρχές για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) ............................................................... 393
5. Η αλληλεπίδραση χερσαίου και θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού ............................................................................. 395
6. Θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια ..................................................................................................................................... 398

17. Δήλωση πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού ............................................. 403
1. Όραμα ........................................................................................................................................................................... 404
2. Στρατηγικές κατευθύνσεις ........................................................................................................................................... 404
3. Στρατηγικοί στόχοι ....................................................................................................................................................... 405
4. Ειδικοί στόχοι ............................................................................................................................................................... 406
5. Προτεραιότητες για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ........................................................................................ 408
6. Χωρικές κατευθύνσεις ................................................................................................................................................. 410

ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΌΤΉΤΑ 4  
Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια
18. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της θαλάσσιας χωρικής ενότητας 1 (ευρύτερη 

περιοχή Βορείου Αιγαίου) ..................................................................................... 415
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΌΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΡΔΕΜΕΖΉ, ΑΝΕΣΤΉΣ ΓΌΥΡΓΙΩΤΉΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΉΓΕΑ, ΓΙΩΡΓΌΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ

1. Εισαγωγή...................................................................................................................................................................... 416
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Περίληψη
Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδια-
σμός (ΘΧΣ) στην Ελλάδα καθορίζεται 
από τον σχετικά πρόσφατα θεσμο-
θετημένο Ν. 4546/2018, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 
4759/2020.
Μέσα από αυτό το θεσμικό πλαί-
σιο επιδιώκεται η προώθηση της 
θαλάσσιας οικονομίας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης των θαλάσσιων περιο-
χών, και η βιώσιμη αξιοποίηση των 
θαλάσσιων πόρων (Ν. 4546/2018, 
παρ.2, άρ. 1). Με βάση τον Ν. 
4546/2018 ορίζονται δύο βασικά 
εργαλεία για την εφαρμογή του ΘΧΣ. 
Πρόκειται για την Εθνική Χωρική 
Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο 
(ΕΧΣΘΧ), και τα Θαλάσσια Χωροτα-
ξικά Πλαίσια (ΘΧΠ). Τα εν λόγω εργα-
λεία συνθέτουν τον Θαλάσσιο Χωρο-
ταξικό Σχεδιασμό και αποτελούν ένα 
συνεκτικό, πολυεπίπεδο πλαίσιο για 
την ανάπτυξή του.
Αντικείμενο του παρόντος κεφα-
λαίου αποτελεί η σύντομη παρου-
σίαση των βασικών αξόνων ανάλυ-
σης της υφιστάμενης κατάστασης 
(φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, 
οικονομική δυναμική, χωροταξική 
οργάνωση) της Θαλάσσιας Χωρικής 
Ενότητας 1 (ΘΧΕ 1), στο πλαίσιο της 
εκπόνησης του πρώτου, πιλοτικού 
θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου 

Ανάλυση  
της υφιστάμενης 

κατάστασης 
της θαλάσσιας 

χωρικής ενότητας 1 
(ευρύτερη περιοχή 

Βορείου Αιγαίου)
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για την Ελλάδα. Η επιλογή της θαλάσσιας αυτής περιοχής έγινε λόγω του διττού χαρακτήρα 
της, ο οποίος την καθιστά σημαντική γεωπολιτικά, δεδομένου ότι είναι περιοχή στην ανατολική 
μεθόριο, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης, που αποτελεί τμήμα του διεθνούς θαλάσσιου 
άξονα ο οποίος συνδέει Ευρώπη, Ασία και Αφρική.
Η ΘΧΕ 1 περιλαμβάνει τα θαλάσσια ύδατα «Αιγαίο Πέλαγος – Ανατολική Μεσόγειος (Θάλασσα της 
Λεβαντίνης)» (παρ. 2,άρ. 5, Ν. 3983/2011). Οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και τμήματα των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Στερεάς 
Ελλάδας έχουν μέτωπο στη ΘΧΕ 1, ενώ εξ ανατολών γειτνιάζει με τα τουρκικά θαλάσσια ύδατα.

Λέξεις-κλειδιά
Θαλάσσια Χωροταξία, Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια, Βόρειο Αιγαίο

1. Εισαγωγή

Η αυξανόμενη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο οδηγεί σε συγκρούσεις και 
χωρική διασπορά των χρήσεων, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης 
και ρύθμισης του θαλάσσιου χώρου στο πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ). 
Εν προκειμένω, ο ΘΧΣ αποτελεί ένα χωρικό εργαλείο για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ 
των δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο, με όρους προστασίας του περιβάλλοντος και της ενά-
λιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο ΘΧΣ στην Ελλάδα καθορίζεται από τον σχετικά πρόσφατα θεσμοθετημένο Ν. 4546/2018. 
Στο πλαίσιο αυτού, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τον Ν. 4759/2020, προσδιορίζονται 
οι κανόνες όσον αφορά τον ΘΧΣ. Ενσωματώνει την Οδηγία 2014/89/Ε.Ε. «Περί θεσπίσεως πλαι-
σίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό» στο εθνικό δίκαιο, και θεσπίζει τις αρχές και τις 
διαδικασίες που έχουν στόχο την κατάρτιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της θαλάσσιας 
χωροταξίας. Επιδιώκει τον καθορισμό ενός πλαισίου για τον ΘΧΣ, με σκοπό την προώθηση της 
θαλάσσιας οικονομίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών, καθώς και τη βιώσιμη 
αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων (Ν. 4546/2018, παρ.2, αρ. 1).

Με βάση τον Ν. 4546/2018 ορίζεται ότι η Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο 
(ΕΧΣΘΧ), μαζί με τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια (ΘΧΠ), συνθέτουν τον Θαλάσσιο Χωροταξικό 
Σχεδιασμό και αποτελούν ένα συνεκτικό, πολυεπίπεδο πλαίσιο για την ανάπτυξή του.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρ. 22 του Ν. 4759/2020, τα ΘΧΠ αντιστοιχούν στο περιφε-
ρειακό επίπεδο σχεδιασμού του άρ. 2 του Ν. 4447/2016 και αναφέρονται σε θαλάσσιες χωρικές 
ενότητες, οι οποίες μπορεί να είναι υπο-περιφερειακής, περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλί-
μακας. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, αυτές οι θαλάσσιες περιοχές καθορίζονται από την ΕΧΣΘΧ.

Σύμφωνα με την ΕΧΣΘΧ, οι Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες (ΘΧΕ) που προτάθηκαν για την εκπό-
νηση των θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων, είναι οι εξής (Χάρτης 1):

 � Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 1 – ΘΧΕ 1: Περιλαμβάνει τα θαλάσσια ύδατα, τα οποία υπάγονται 
στην κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώ-
ματα ή δικαιοδοσία. Εντάσσονται στην υποδιαίρεση «Αιγαίο Πέλαγος – Ανατολική Μεσόγειος 
(Θάλασσα της Λεβαντίνης)» (Ν. 3983/2011, άρ. 5, παρ. 2). Σ’ αυτήν τη χωρική ενότητα έχουν θα-

416



λάσσιο μέτωπο οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσ-
σαλίας, τμήμα της Στερεάς Ελλάδος και τμήμα του Βορείου Αιγαίου.

 � Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 2 – ΘΧΕ 2: Περιλαμβάνει τα θαλάσσια ύδατα, τα οποία υπάγονται 
στην κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώ-
ματα ή δικαιοδοσία. Εντάσσονται, κατά κύριο λόγο, στην υποδιαίρεση «Αιγαίο Πέλαγος – Ανατο-
λική Μεσόγειος (Θάλασσα της Λεβαντίνης)» και σε τμήμα της υποδιαίρεσης «Ιόνιο Πέλαγος και 
Κεντρική Μεσόγειος» (Ν. 3983/2011, άρ. 5, παρ. 2). Σε αυτήν τη χωρική ενότητα έχουν θαλάσ-
σιο μέτωπο οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και τμήματα της Στερεάς Ελλάδος, της Αττικής, της 
Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου.

 � Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 3 – ΘΧΕ 3: Περιλαμβάνει τα θαλάσσια ύδατα τα οποία υπάγονται 
στην κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώ-
ματα ή δικαιοδοσία. Εντάσσονται, κατά κύριο λόγο, στην υποδιαίρεση «Αιγαίο Πέλαγος – Ανατο-
λική Μεσόγειος (Θάλασσα της Λεβαντίνης)» και σε τμήμα της υποδιαίρεσης «Ιόνιο Πέλαγος και 
Κεντρική Μεσόγειος» (Ν. 3983/2011, άρ. 5, παρ. 2 του Ν. 3983/2011). Σε αυτήν τη χωρική ενό-
τητα έχει θαλάσσιο μέτωπο η Περιφέρεια Κρήτης.

 � Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 4 – ΘΧΕ 4: Περιλαμβάνει τα θαλάσσια ύδατα τα οποία υπάγονται 
στην κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαι-
ώματα ή δικαιοδοσία. Εντάσσονται στις υποδιαιρέσεις «Αδριατική Θάλασσα» και «Ιόνιο Πέλαγος 
και Κεντρική Μεσόγειος» (Ν. 3983/2011, άρ. 5, παρ. 2). Σε αυτήν τη χωρική ενότητα έχουν θα-
λάσσιο μέτωπο οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και τμήματα της Πε-
λοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος και της Αττικής.

Χάρτης 1. Θαλάσσιες χωρικές ενότητες. Πηγή: Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου χώρου – Εθνική 
Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο, 2022.
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Χάρτης 2. Η θέση της ΘΧΕ 1. 

Πηγή: Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο της ΘΧΕ 1, 2022.
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Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί η σύντομη παρουσίαση των βασικών αξόνων 
ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης για τη Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 1 (ΘΧΕ 1), στο πλαίσιο 
της εκπόνησης του πρώτου, πιλοτικού θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου για την Ελλάδα. Ανα-
λυτικότερα, παρακάτω γίνεται σύντομη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που αφορά: α) τη 
φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά της ΘΧΕ 1, β) την οικονομική δυναμική της, γ) τη χωρο-
ταξική της οργάνωση.

Η ΘΧΕ 1, βάσει της απόφασης «Καθορισμός χωρικών ενοτήτων για την εκπόνηση των θαλάσ-
σιων χωροταξικών πλαισίων της παρ. 4 του άρ. 6 του Ν. 4546/2018 (Α’ 101)», περιλαμβάνει τα 
θαλάσσια ύδατα «Αιγαίο Πέλαγος – Ανατολική Μεσόγειος (Θάλασσα της Λεβαντίνης)» (παρ. 2, άρ. 
5, Ν. 3983/2011). Επιπλέον, οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακε-
δονίας, Θεσσαλίας και τμήματα των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας έχουν 
μέτωπο στη ΘΧΕ 1, ενώ εξ ανατολών γειτνιάζει με τα τουρκικά θαλάσσια ύδατα (Χάρτης 2).

Η έκταση της ΘΧΕ 1 ανέρχεται σε 66.813 τ.χλμ., και το μήκος της ακτογραμμής του χερσαίου 
χώρου, στον οποίο έχει μέτωπο, σε 4.939 χλμ. Παρόλο που είναι η μικρότερη σε έκταση ΘΧΕ, η 
γεωστρατηγική θέση της είναι μείζονος σημασίας, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζεται μεγάλη κινητικό-
τητα ως προς τη διέλευση πλοίων, ιδίως στην περιοχή προς τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Η ΘΧΕ 1 
διαθέτει σπουδαία φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται σε αυτήν 
θαλάσσιες χρήσεις, όπως οι υδατοκαλλιέργειες, η εξόρυξη κ.ά. Επιπροσθέτως, αναπτύσσεται 
δυναμικά και ο τουριστικός κλάδος. Ως εκ τούτου, η αυξανόμενη ανάπτυξη οικονομικών δρα-
στηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής δημιουργεί την ανάγκη για ολοκληρωμένο σχε-
διασμό του, με σκοπό την, κατά το δυνατόν, αποτροπή όξυνσης των συγκρούσεων μεταξύ των 
διαφορετικών χρήσεων.

Η θέση της ΘΧΕ 1 προσδιορίζεται από τον διττό χαρακτήρα της, ο οποίος την καθιστά σημα-
ντική γεωπολιτικά. Είναι περιοχή στην ανατολική μεθόριο, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώ-
πης, που αποτελεί τμήμα του διεθνούς θαλάσσιου άξονα που συνδέει Ευρώπη, Ασία και Αφρική. 
Επίσης, η γειτνίαση με την Τουρκία συμβάλλει στις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσει με την 
Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η γεωγραφική εγγύτητα της ΘΧΕ 1 με τη Μέση Ανατολή ασκεί επιδράσεις 
στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα της περιοχής. Τέλος, ο νησιωτικός χαρακτήρας της, σε συν-
δυασμό με την ανεπαρκή διασύνδεση με το βασικό αναπτυξιακό δίκτυο της χώρας, δημιουργούν 
συνθήκες απομόνωσης.

2. Φυσικός χώρος και πολιτιστική κληρονομιά

Η σημασία της διασφάλισης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχει αναγνωριστεί, 
τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η προστασία των θαλάσσιων πόρων αποτελεί προ-
τεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Η ανάγκη για ολο-
κληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων με σκοπό την προστασία και την επίτευξη της 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου χώρου, έχει αναγνωριστεί με την Οδηγί-
α-Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ (ΕΚ, 2000), καθώς και με την Οδηγία-Πλαίσιο για 
τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ) 2008/56/ΕΚ (ΕΚ, 2008). Άλλες σημαντικές πολιτικές της Ε.Ε. 
για τον θαλάσσιο χώρο είναι η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) (COM, 2007), η Ολο-
κληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) (COM, 2000), και η Οδηγία για τον Θαλάσ-
σιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (EP &C 2014).

Οι προαναφερόμενες πολιτικές και η θέσπιση πλαισίων Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδια-
419

Θ
ΑΛ

ΑΣ
ΣΙ

Ο
Σ 

ΧΩ
ΡΟ

ΤΑ
ΞΙ

ΚΟ
Σ 

ΣΧ
ΕΔ

ΙΑ
ΣΜ

Ο
Σ 

ΣΤ
ΗΝ

 Ε
ΛΛ

ΑΔ
Α 

ΚΑ
Ι Τ

ΗΝ
 Κ

ΎΠ
ΡΟ



ΧΡ
ΙΣ

ΤΙ
ΝΑ

 Γ
ΙΑ

ΝΝ
ΑΚ

ΙΔ
Ο

Υ,
 Ε

ΥΑ
ΓΓ

ΕΛ
ΙΑ

 Δ
ΕΡ

ΔΕ
Μ

ΕΖ
Η,

 Α
ΝΕ

ΣΤ
ΗΣ

 Γ
Ο

ΥΡ
ΓΙ

Ώ
ΤΗ

Σ,
 Α

ΝΑ
ΣΤ

ΑΣ
ΙΑ

 Σ
ΤΡ

ΑΤ
ΗΓ

ΕΑ
, Γ

ΙΏ
ΡΓ

Ο
Σ 

ΤΣ
ΙΛ

ΙΜ
ΙΓ

ΚΑ
Σ

18

σμού από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση, στην προστα-
σία και στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολυδιάστατου θαλάσσιου χώρου. Οι δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται στον θαλάσσιο χώρο διαρκώς αυξάνονται. Ως εκ τούτου, ο ΘΧΣ αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη με σκοπό, αφενός την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ ασύμβατων χρή-
σεων, αφετέρου την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων με το εύθραυστο φυσικό και πολιτι-
στικό θαλάσσιο περιβάλλον.

2.1 Φυσικοί πόροι
Η ΘΧΕ 1 έχει αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από βιοτικά και 
αβιοτικά χαρακτηριστικά, και έχει ιδιαίτερη σημασία από περιβαλλοντική σκοπιά, αλλά και από 
άποψη αξιοποίησης και οικονομικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στον θαλάσσιο χώρο υπάρχουν μεγάλα αποθέματα φυσικών πόρων, τόσο βιοτι-
κών όσο και αβιοτικών. Η αξιοποίησή τους κρίνεται σκόπιμη για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της οικονομίας και της κοινωνίας, και πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσω ενός ολοκληρωμένου σχε-
διασμού, με στόχο την αειφορική χρήση των πόρων και την ελαχιστοποίηση συγκρούσεων από 
υποδομές που χωροθετούνται για την εν λόγω αξιοποίηση.

2.1.1 Αβιοτικοί φυσικοί πόροι
Η ΘΧΕ 1 έχει σημαντικό αιολικό δυναμικό. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ, 
χ.έ.), υπάρχουν υπεράκτιοι αιολικοί σταθμοί με άδεια παραγωγής στη θαλάσσια περιοχή ανατο-
λικά της Λήμνου και στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Υπεράκτιοι αιολικοί σταθμοί 
σε αξιολόγηση καταγράφονται στη θαλάσσια περιοχή της Κύμης, βορειοανατολικά του Αγίου 
Ευστρατίου, ανατολικά και νότια της Λήμνου, καθώς και στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρού-
πολης (Χάρτης 3).

2.1.2 Βιοτικοί φυσικοί πόροι
Η ΘΧΕ 1 έχει αλιευτικούς πόρους σε όλη την έκτασή της, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ανά-
πτυξη της αλιευτικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών εντοπίζεται, κατά 
κύριο λόγο, στον Ευβοϊκό Κόλπο, στη Χίο, στη Λέσβο και στη Χαλκιδική, ενώ η ανάπτυξη οστρα-
κοκαλλιεργειών εντοπίζεται στους κόλπους του Θερμαϊκού, του Στρυμονικού και της Καβάλας, 
καθώς και στον όρμο Βιστονίας (Χάρτης 3).

Στον κόλπο της Καβάλας βρίσκονται χωροθετημένες υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε λειτουργία από την περί-
οδο1979-1981, και αναπτύχθηκαν με στόχο να επιτρέψουν την παραγωγή όξινου αργού πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου από το κοίτασμα του Πρίνου, καθώς και γλυκού φυσικού αερίου από 
το κοίτασμα της νότιας Καβάλας. Αργότερα επεκτάθηκαν, προκειμένου να αναπτυχθεί το κοίτα-
σμα του βόρειου Πρίνου. Η μεταφορά των υδρογονανθράκων πραγματοποιείται μέσω δύο υπο-
θαλάσσιων αγωγών, που έχουν τεθεί σε λειτουργία από το 1981 (Energean, 2016) (Χάρτης 2).

2.2 Περιοχές υδάτων κολύμβησης
Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (ΕΚ, 2000), ως παράκτια ύδατα ορίζονται τα τμήματα εκείνα 
του θαλάσσιου χώρου που βρίσκονται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή. Η από-
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Χάρτης 3. Αξιοποίηση φυσικών πόρων. 

Πηγή: Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο της ΘΧΕ 1, 2022 [1 page].
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σταση αυτή καθορίζεται βάσει της διαθέσιμης ακτογραμμής, κλίμακας 1: 5.000, η οποία προσαρ-
μόστηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων ως γεωγραφικό επίπεδο βάσης των υδατικών δια-
μερισμάτων της χώρας. Στα παράκτια ύδατα υπάγονται τα ύδατα κολύμβησης, τα οποία αφορούν 
τις ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, τις ακτές που παρουσιάζουν ιδιαί-
τερο αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό ή/και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, καθώς και αυτές που 
υφίστανται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Οι ακτές κολύμβησης παρακολουθούνται σε ετήσια 
βάση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές 
της Ελλάδας», σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ (ΕΟΚ 1976) και την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΕΚ 
2006). Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές 
αναλύσεις των υδάτων, καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.

Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και το Πρόγραμμα παρακολούθησης, το μεγα-
λύτερο ποσοστό (93,2%) των παράκτιων υδάτων που αξιολογείται, ταξινομείται στην κατηγορία 
«εξαιρετικής ποιότητας». Συγκεκριμένα, για τη ΘΧΕ 1 παρακολουθούνται 446 ακτές κολύμβη-
σης, από τις οποίες 57 βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 113 στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 106 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 89 στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, και 81 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, από τις υπό 
παρακολούθηση ακτές κολύμβησης της ΘΧΕ 1, η συντριπτική πλειονότητα αξιολογείται ως «εξαι-
ρετικής ποιότητας ύδατα». Περιοχές όπου η ποιότητα υδάτων δεν βρίσκεται στην εξαιρετική κλί-
μακα, αλλά στην κλίμακα της «καλής ποιότητας», εντοπίζονται στην ακτή ΕΟΤ Επανομής Θερμαϊ-
κού, στην ακτή Άναυρος Βόλου, και στην ακτή Καλαμάρι Λέσβου. Στην κλίμακα «επαρκούς ποι-
ότητας» ανήκουν οι ακτές Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης και Ξενία Βόλου. Για τις ακτές αυτές 
θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα, με σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης της 
ποιότητας των υδάτων, καθώς και να λάβουν χώρα ενέργειες με σκοπό τη σταδιακή βελτίωση.

2.3 Προστατευόμενες περιοχές
Η ΘΧΕ 1 καταλαμβάνει θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, η 
οποία έχει αναγνωριστεί, και προστατεύονται από εθνικές και διεθνείς συνθήκες.

2.3.1 Λιβάδια Ποσειδωνίας
Στον θαλάσσιο βυθό με αμμώδη πυθμένα αναπτύσσονται τα λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia 
oceanica). Πρόκειται για θαλάσσια φυτά με ιδιαίτερη αξία για το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς 
αποτελούν οικότοπο για πολλά είδη ψαριών, προστατεύουν από τη διάβρωση, δεσμεύουν διο-
ξείδιο του άνθρακα, παράγουν οξυγόνο και βελτιώνουν την ποιότητα των υδάτων. Η σημασία 
των λιβαδιών Ποσειδωνίας έχει αναγνωριστεί, και πολλές εκτάσεις είναι ενταγμένες στο δίκτυο 
Natura 2000. Σημαντική είναι η έρευνα και καταγραφή των ιδιαίτερων αυτών οικοσυστημάτων 
με σκοπό την προστασία τους, ιδιαίτερα από χρήσεις που αναπτύσσονται στον θαλάσσιο χώρο και 
ενδέχεται να τις επηρεάσουν.

Στη ΘΧΕ 1, τα λιβάδια Ποσειδωνίας καταλαμβάνουν έκταση 284 τ.χλμ. και απεικονίζονται στον 
Χάρτη 6.

2.3.2 Περιοχές Δικτύου Natura 2000
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξε-
νούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών ιδιαίτερης σημασίας σε ευρωπαϊκό επί-
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πεδο. Σκοπός της ένταξης περιοχών στο δίκτυο Natura 2000 είναι η διασφάλιση της διατήρησης 
των ξεχωριστών χαρακτηριστικών τους. Η προστασία των συγκεκριμένων περιοχών δεν απο-
κλείει τις προοπτικές ανάπτυξης, με την προϋπόθεση ότι οι υποδομές που θα χωροθετούνται και 
οι δραστηριότητες που θα ασκούνται δεν θα προκαλούν πιέσεις στα ιδιάζοντα οικολογικά τους 
στοιχεία.

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

 � Τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Areas – SPA) για την Ορνιθοπανίδα, 
όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών».

 � Τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (Sites of Community Importance – SCI), όπως ορίζονται 
στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων 
και τα είδη που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας, καθώς και τα κριτήρια του 
Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.

Στο δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται και θαλάσσιες εκτάσεις. Από τη συνολική θαλάσσια 
έκταση της Ε.Ε., το 9,5% αποτελεί περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, με την έρευνα και 
τη συλλογή δεδομένων για τον θαλάσσιο χώρο να βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και τη συνεχή 
ανάγκη για ένταξη περισσότερων περιοχών προστασίας.

Στη ΘΧΕ 1 υπάρχουν 60 παράκτιες ή/και θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες είναι ενταγμένες στο 
δίκτυο Natura 2000, καταλαμβάνουν συνολική έκταση 977 τ.χλμ. και παρουσιάζονται στον Χάρτη 3.

2.3.3 Υγρότοποι της Συνθήκης Ramsar
Οι υγρότοποι αναγνωρίζονται ως οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, κυρίως για 
την ορνιθοπανίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, τη δεκαετία του ’60 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τη 
Συνθήκη Ramsar, η οποία εγκρίθηκε το 1971 και τέθηκε σε ισχύ το 1975.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δέκα υγρότοποι διεθνούς σημασίας, ενταγμένοι στη συνθήκη Ramsar. 
Στη ΘΧΕ 1, πολλοί παράκτιοι υγρότοποι είναι ενταγμένοι στο δίκτυο Natura 2000. Τέσσερις παρά-
κτιοι υγρότοποι θεωρούνται διεθνούς σημασίας και είναι ενταγμένοι και στη συνθήκη Ramsar: (α) 
Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, (β) Δέλτα Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, (γ) Λίμνη 
Βιστωνίδα – Πόρτο Λάγος – Λίμνη Ισμαρίδα – παρακείμενες λιμνοθάλασσες, (δ) Δέλτα Έβρου.

2.3.4 Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι
Η σημασία των μικρών υγροτοπικών συστημάτων είναι μεγάλη, ιδιαίτερα αυτή των υγροτόπων 
που βρίσκονται διάσπαρτοι στα νησιά και φιλοξενούν πολυάριθμα είδη χλωρίδας και πανίδας. 
Μπορούν να εξασφαλίσουν φυσική προστασία έναντι της κλιματικής αλλαγής, ενώ, με σωστή 
διαχείριση και ανάδειξη, δύνανται να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Οι οικιστικές πιέ-
σεις λόγω τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά, καθώς και η έλλειψη μέτρων για την προστασία 
των υγροτόπων, έχουν οδηγήσει, σε πολλές περιπτώσεις, στην υποβάθμιση και καταστροφή των 
οικοσυστημάτων αυτών, με εκχερσώσεις και διανοίξεις δρόμων. Στο πλαίσιο αυτό, και αναγνωρί-
ζοντας την αξία και την ανάγκη προστασίας των μικρών υγροτόπων, το 2012 θεσπίστηκε το Προ-
εδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και 
περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβά-
νονται σε αυτόν» (ΑΑΠ 229/19.06.2012). Σύμφωνα με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, εγκρίνε-
ται κατάλογος μικρών νησιωτικών υγροτόπων και θεσπίζονται όροι και περιορισμοί για την προ-
στασία και την ανάδειξη αυτών.
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Στη ΘΧΕ 1 υπάρχουν 178 μικροί νησιωτικοί υγρότοποι σε παράκτιες θέσεις, με τους περισσό-
τερους να εντοπίζονται στα νησιά της Λήμνου και της Λέσβου, όπως παρουσιάζεται στον Χάρτη 3.

2.3.5 Η ελληνική νομοθεσία για τις περιοχές προστασίας
Σύμφωνα με τον Ν. 1650/86, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3937/2011 και 
τον Ν. 4685/2020, ως εθνικά πάρκα, χερσαία, θαλάσσια ή μεικτού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται 
οι μεγάλες σε έκταση φυσικές ή ημι-φυσικές περιοχές στις οποίες λαμβάνουν χώρα οικολογικές 
λειτουργίες ευρείας κλίμακας, με χαρακτηριστικά είδη και τύπους φυσικών οικοτόπων, ενωσι-
ακής σημασίας ή/και ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία χρήζουν προστασίας και διατήρησης.

Τα παράκτια και θαλάσσια εθνικά πάρκα που βρίσκονται στη ΘΧΕ 1 παρουσιάζονται στον Χάρτη 
3 και είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:

 � Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Βόρειων Σποράδων: Αποτελεί τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσ-
σια περιοχή στην Ευρώπη (περίπου 2.220 τ.χλμ.). Εκτός από τη θαλάσσια περιοχή, το Πάρκο πε-
ριλαμβάνει τη νήσο Αλόννησο, 6 μικρότερα νησιά (Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα, Πιπέρι, 
Σκάτζουρα και Γιούρα), καθώς και 22 βραχονησίδες. Η νομοθεσία που διέπει το εθνικό θαλάσσιο 
πάρκο Βόρειων Σποράδων είναι: (α) χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των 
Βόρειων Σποράδων ως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου (ΦΕΚ 621/19.6.2003), (β) συμπληρωματική 
κήρυξη ολόκληρης της νήσου Κυρά Παναγιάς, του Δήμου Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων και 
του περιβάλλοντος αυτής, και του κηρυγμένου θαλάσσιου πάρκου Βόρειων Σποράδων ως αρ-
χαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 660/4.8.1997), (γ) έγκριση ανα-οριοθέτησης ενάλιου αρχαιολογικού 
χώρου Βόρειων Σποράδων – Αλοννήσου (ΦΕΚ 1741/3.8.2011). Η υποβρύχια αλιεία στην περι-
οχή πραγματοποιείται σύμφωνα με το ΦΕΚ 1741/3.8.2011. Το εθνικό θαλάσσιο πάρκο Βόρειων 
Σποράδων χωρίζεται σε Ζώνη Α και ζώνη Β. Στη Ζώνη Α, οι απαγορεύσεις είναι αυστηρότερες. 
Περιλαμβάνονται η ανατολική θαλάσσια έκταση του πάρκου με τα νησιά Ψαθούρα, Γιούρα, Πι-
πέρι (που, μαζί με τη γύρω θαλάσσια έκταση, αποτελεί τον πυρήνα του πάρκου), Κυρά Παναγιά 
και Σκάτζουρα, και οι νησίδες Κόρακας, Σκαντήλι και Πολεμικά. Στη Ζώνη Β περιλαμβάνονται η 
δυτική θαλάσσια έκταση του πάρκου, τα νησιά Αλόννησος και Περιστέρα, καθώς και οι νησίδες 
Αδελφοί και Γαϊδουρονήσια.

 � Εθνικό πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: Βρίσκεται στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού 
κόλπου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα 
σύστημα ποτάμιων εκβολών, αλμυρόβαλτων, λιμνοθαλασσών και αλυκών. Η περιοχή αποτελεί 
βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών. Το 1998 δημοσιεύτηκε η πρώτη Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (ΚΥΑ) του ελληνικού κράτους για την προστασία και τη διατήρηση της περιοχής 
Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους. Το 2009 ιδρύθηκε το εθνικό πάρκο (Φο-
ρέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου, c2022).

 � Εθνικό πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Ιδρύθηκε το 2008 και περιέλαβε τις περι-
οχές του Δέλτα του Νέστου και των λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας, αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής τους. Εντός του πάρκου υπάρχουν τρεις διακριτές ενότητες: (α) το Δέλτα Νέ-
στου, (β) η λίμνη Βιστωνίδα και οι περιφερειακές λιμνοθάλασσες, (γ) η λίμνη Ισμαρίδα και οι 
λιμνοθάλασσες Ροδόπης.

 � Εθνικό υγροτοπικό πάρκο Δέλτα Έβρου: Βρίσκεται στη νοτιοανατολική περιοχή του Έβρου και 
φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ειδών χλωρίδας και πανίδας. Προστατεύεται από την εθνική νομοθε-
σία με την ΚΥΑ 4110/2007, η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των υγροτόπων και 
των φυσικών σχηματισμών στις εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής τους.
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2.4 Πολιτιστική κληρονομιά
Ο θαλάσσιος χώρος κρύβει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, με πληθώρα ενάλιων αρχαιολογι-
κών χώρων. Σύμφωνα με το Εθνικό Αρχείο Μνημείων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου (χ.έ.), 
στη ΘΧΕ 1 εντοπίζονται 39 ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι σε διάφορα υποθαλάσσια σημεία, κυρίως 
γύρω από τα παράλια της Λέσβου (Χάρτης 4).

Η θεώρηση για το τοπίο έχει εξελιχθεί διαχρονικά από τη λογική προστασίας μόνο των τοπίων 
ιδιαίτερης φυσικής και πολιτιστικής αξίας, προς αυτήν της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προ-
στασίας, η οποία αφορά κάθε τύπο τοπίου. Η εν λόγω θεώρηση υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση του Τοπίου (Council of Europe, 2000), η κύρωση της οποίας έγινε στην Ελλάδα το 2010, 
με τον Ν. 3827/2010. Το τοπίο δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αναλλοίωτο στο πέρασμα των 
χρόνων, καθώς επηρεάζεται και αλλάζει εξαιτίας φυσικών διεργασιών και ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων. Οι δεύτερες είναι έντονες και παρεμβατικές τα τελευταία χρόνια, ασκώντας πιέσεις στο 
τοπίο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει ένταση στη χωροθέτηση χρήσεων, όπως είναι ο παρά-
κτιος αλλά και ο θαλάσσιος χώρος.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου 
τοπίου. Το θαλάσσιο τοπίο αφορά: (α) την αντίληψη του θαλάσσιου χώρου από τη στεριά, (β) την 
αντίληψη της στεριάς από τον θαλάσσιο χώρο, (γ) την αντίληψη του θαλάσσιου χώρου όταν ο παρα-
τηρητής βρίσκεται επίσης στον θαλάσσιο χώρο, (δ) το τοπίο που δημιουργείται ως προϊόν της αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου (Hill et al., 2001; Pungetti, 2012).

Στη ΘΧΕ 1 υπάρχουν, σε παράκτιες θέσεις, 35 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), 
όπως αυτά ορίζονται βάσει του Ν. 1469/1950 (ΦΕΚ 1950), σύμφωνα με την τράπεζα στοιχείων 
για την ελληνική φύση ΦΙΛΟΤΗΣ (Χάρτης 4).

Στα αναθεωρημένα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ), το τοπίο έχει ενταχθεί ως δια-
κριτή ενότητα. Γίνεται διάκριση των τοπίων σε διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής αξίας, ή σε ιδι-
αιτέρως υποβαθμισμένα τοπία, και υπάρχει απεικόνιση των ζωνών τοπίων. Σύμφωνα με τα ΠΧΠ, 
τα παράκτια ή θαλάσσια τοπία που έχουν εντοπιστεί εντός της ΘΧΕ 1 απεικονίζονται στον Χάρτη 4.

3.  Οικονομική δυναμική -  
Αδυναμίες και προοπτικές

Συγκεκριμένοι κλάδοι της θαλάσσιας οικονομικής δραστηριότητας διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Στην Ελλάδα ειδικότερα, 
οι κλάδοι των πλωτών μεταφορών, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της κρουαζιέ-
ρας, είναι μείζονος σημασίας, παρόλο που υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά τον χωρο-
ταξικό σχεδιασμό τους.
Η οικονομική δυναμική της ΘΧΕ 1 παρουσιάζεται μέσω της τρωτότητας στους κλιματικούς κιν-
δύνους ανά τύπο θαλάσσιας δραστηριότητας, και βάσει της χωρικής συμμετοχής κάθε περιφέ-
ρειας στη ΘΧΕ 1. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η τρωτότητα των ελληνικών περιφερειών στους 
κλιματικούς κίνδυνους ανά τομέα δραστηριότητας, όπως προκύπτουν από το Εθνικό Σχέδιο για 
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016). Οι τιμές 1-3 δηλώνουν χαμηλή τρωτό-
τητα, οι τιμές 4-7 μέση, και οι 8-13 υψηλή. Επιπλέον, προκειμένου να εξεταστεί η αναπτυξιακή 
δυναμική, αναλύθηκαν τα μακροοικονομικά δεδομένα της «Ειδικής έκθεσης εμπειρογνωμοσύ-
νης για την προσαρμογή των σχετικών με την επιχειρηματικότητα πολιτικών και διαδικασιών από 
τη θέσπιση ειδικού θεσμικού πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό» (ΣΕΒ, 2018).
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Χάρτης 4. Τοπίο ΘΧΕ 1. 

Πηγή: Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο της ΘΧΕ 1, 2022 [1 page].
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Πίνακας 1. Κατανομή τρωτότητας ανα Περιφέρεια και τομέα δραστηριότητας. 

Αλιεία Εξορύξεις Μεταφορές Τουρισμός

Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης

9 4 6 4

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας

13 8 12 12

Περιφέρεια Θεσσαλίας 10 3 7 7

Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου

1 1 2 1

Περιφέρεια Στερεάς 7 10 9 9

Πηγή: Εθνικό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ (2016).

Αναλυτικότερα, και όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στον κλάδο των πλωτών μεταφο-
ρών εντοπίζεται μεγάλη τρωτότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, μέση τρωτότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ενώ η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει χαμηλή τρωτότητα. Ο αλι-
ευτικός κλάδος παρουσιάζει μεγάλη τρωτότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέση τρωτότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ στην Περιφέ-
ρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει χαμηλή τρωτότητα. Τέλος, στον κλάδο του τουρισμού εντοπίζεται 
μεγάλη τρωτότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μέση τρωτότητα εμφανίζει η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ενώ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει χαμηλή τρωτότητα.

Αναμφισβήτητα, άμεση σχέση με την οικονομική δυναμική της ΘΧΕ 1 έχει ο ρυθμός με τον 
οποίο αναπτύσσονται οι παραγωγικές δραστηριότητες σε αυτήν. Σχετικά με την αλιευτική δρα-
στηριότητα, ο αριθμός των λιμένων εκφόρτωσης σε μια περιοχή, καθώς και ο όγκος των αλιευ-
μάτων που συλλέγονται, είναι ενδεικτικές παράμετροι της έντασης της δραστηριότητας. Στην ΘΧΕ 
1, ειδικότερα, καταγράφονται περίπου 49.000 τόνοι αλιευμάτων, με τις μεγαλύτερες ποσότητες 
αυτών να συλλέγονται στην περιοχή αλιείας των κόλπων Στρυμονικού και Καβάλας, στις ακτές 
της νήσου Θάσου, στο Θρακικό πελαγος και στην περιοχή των κόλπων Θερμαϊκού και Χαλκιδικής. 
Υπάρχουν 23 λιμάνια εκφόρτωσης και πληθώρα αλιευτικών καταφυγίων.

Συν τοις άλλοις, ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στη ΘΧΕ 1 είναι οι υδατοκαλλιέργειες. Υπάρχουν ιχθυ-
οκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες και παραγωγή σπιρουλίνας. Μεγάλες συγκεντρώσεις ιχθυ-
οκαλλιεργειών εντοπίζονται στον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, στα παράκτια των ανατολικών ακτών 
της Θράκης, καθώς και στη Λέσβο. Ο Θερμαϊκός κόλπος παρουσιάζει τη μέγιστη συγκέντρωση 
καλλιέργειας οστράκων.

Όσον αφορά την εμπορευματική κίνηση στα εμπορεύματα εσωτερικού, οι μεγαλύτερες εκφορ-
τώσεις και φορτώσεις καταγράφονται στον Βόλο, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρυμνα. Σε σχέση με 
τα εμπορεύματα εξωτερικού, στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται, τόσο οι μεγαλύτερες εκφορτώσεις 
όσο και οι μεγαλύτερες φορτώσεις. Στη ΘΧΕ 1 αξιοποιούνται τα κοιτάσματα: (α) βόρειου Πρίνου, (β) 
Πρίνου, και (γ) Έψιλον, τα οποία βρίσκονται εντός της περιοχής παραχώρησης του Πρίνου.

Αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τη ΡΑΕ (χ.έ.), ενδιαφέρον για 
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εγκατάσταση αιολικών πάρκων έχει εκδηλωθεί στη θαλάσσια περιοχή του Έβρου, στην ανατο-
λική Λήμνο και στα ανατολικά του Αγίου Ευστρατίου.

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη ΘΧΕ 1 αποτυπώνεται στις θαλάσσιες και παράκτιες 
δραστηριότητες αναψυχής, στην ιστιοπλοΐα (yachting) και στην κρουαζιέρα. Συγκεκριμένα, η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θέσεων ελλιμε-
νισμού σκαφών αναψυχής. Αντίθετα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας έχουν περιορισμένες υποδομές, με μικρή χωρητικότητα. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι 
θέσεις ελλιμενισμού κατανέμονται στη μαρίνα Μυτιλήνης και στη μαρίνα Χίου, ενώ η Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας έχει δύο τουριστικά καταφύγια, στη Λιναριά Σκύρου και στα Καμένα Βούρλα. Συμπε-
ρασματικά, μόνο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ανεπτυγμένη ιστιοπλοΐα, καθώς διαθέτει 
επαρκές και ανταγωνιστικό δίκτυο υποδομών, δυνάμενο να υποστηρίξει την εν λόγω δραστηριότητα. 

Όσον αφορά την ενασχόληση με την κρουαζιέρα, η ΘΧΕ 1 έχει οχτώ λιμάνια για την κάλυψη των 
αναγκών της, αν και, βάσει του ετήσιου συνολικού αριθμού επιβατών, όλα χαρακτηρίζονται δευτε-
ρεύουσας σημασίας για την Ελλάδα. Συνεπώς, η ΘΧΕ 1 δεν έχει αναπτύξει τον συγκεκριμένο κλάδο.

4. Χωροταξική οργάνωση της ΘΧΕ

4.1 Οικιστικό δίκτυο και θαλάσσιες διασυνδέσεις της ΘΧΕ 1
Η ανάπτυξη οικιστικών δικτύων και αστικών κέντρων του παράκτιου χώρου είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με τον θαλάσσιο χώρο, και επιπλέον δημιουργείται σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ 
αυτών. Ο θαλάσσιος χώρος επηρεάζει τη διαμόρφωση της παράκτιας οικιστικής ανάπτυξης, ενώ, 
αντίστροφα, η ανάπτυξη αυτή επιδρά στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσω της χωροθέτησης χρήσεων 
και της δημιουργίας θαλάσσιων αξόνων διασύνδεσης, ασκώντας ταυτόχρονα περιβαλλοντικές 
πιέσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα παράκτια αστικά κέντρα διαθέτουν συνήθως λιμάνια υψηλής έντα-
σης διέλευσης πλοίων. Η συγκέντρωση μεγάλων αστικών κέντρων σε παράκτιες θέσεις εντείνει 
την ανάγκη χωροθέτησης χρήσεων στον θαλάσσιο χώρο και είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε 
πιέσεις, οι οποίες αφορούν, κατά κύριο λόγο, στην υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Εστιάζοντας στη ΘΧΕ 1, έχουν λάβει χώρα καταγραφή των παράκτιων οικιστικών κέντρων 
έως το επίπεδο τρία, σύμφωνα με τα περιφερειακά πλαίσια (δευτερεύων εθνικός πόλος), και ανά-
λυση των βασικών αξόνων θαλάσσιας διασύνδεσης αυτών (Χάρτης 5).

Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της υπό μελέτη περιοχής είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί 
μητρόπολη και συνιστά αστικό κέντρο πρώτου επιπέδου. Εξαιτίας της πίεσης που ασκείται στον 
θαλάσσιο χώρο ενσκήπτει έντονη υποβάθμιση του τοπίου, τόσο στην παράκτια ζώνη της Θεσσα-
λονίκης όσο και στην παράκτια ζώνη της ανατολικής ακτής Θερμαϊκού-Χαλκιδικής, σύμφωνα με 
το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Αλεξανδρούπολη και ο Βόλος είναι πρωτεύοντες εθνικοί πόλοι και κατατάσσονται στα οικι-
στικά κέντρα δευτέρου επιπέδου, με τα λιμάνια τους να αποτελούν πύλες ενδοπεριφερειακής, 
εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Το λιμάνι του Βόλου συνδέεται ενδοπεριφερειακά με τα νησιά 
των Σποράδων και αποτελεί διεθνή θαλάσσια πύλη.

Η Μυτιλήνη, η Χίος, η Καβάλα, η Λαμία και η Χαλκίδα αποτελούν δευτερεύοντες εθνικούς 
πόλους και κατατάσσονται στα οικιστικά κέντρα τρίτου επιπέδου. Μάλιστα, η Χαλκίδα έχει ειδικό 
ρόλο διασύνδεσης του νησιωτικού χώρου της Εύβοιας και της Σκύρου, καθώς και ρόλο δευτε-
ρεύουσας θαλάσσιας πύλης προς Αιγαίο – Ανατολική Μεσόγειο.

Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν άμεση εξάρτηση από το λιμάνι του Πειραιά και τη μητρο-
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Χάρτης 5. Οικιστικό δίκτυο και διασυνδέσεις. 

Πηγή: Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο της ΘΧΕ 1, 2022. [1 page].
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πολιτική περιοχή της Αθήνας. Στον βόρειο και τον ανατολικό θαλάσσιο άξονα ανάπτυξης, δια-
σύνδεση υπάρχει μεταξύ των νησιών του Βορείου Αιγαίου και της Θεσσαλονίκης, η οποία όμως 
χρήζει ενίσχυσης. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου συνδέονται με την Καβάλα και συμπληρωματικά 
με την Αλεξανδρούπολη. Τέλος, ανεπαρκής είναι η διασύνδεση μεταξύ των νησιών του Βορείου 
Αιγαίου και της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία). 

4.2 Καλύψεις – χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης
Ο παράκτιος χώρος αποτελεί περιοχή με μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση, καθώς και υψηλή 
συγκέντρωση πολλών και διαφορετικών καλύψεων και χρήσεων γης. Οι αστικές περιοχές, οι 
γεωργικές εκτάσεις, η φυσική βλάστηση και εκτάσεις, οι υγρότοποι και οι υδάτινες επιφάνειες 
εντοπίζονται στη ΘΧΕ 1, σύμφωνα με τα ελεύθερα και ανοικτά δεδομένα καλύψεων – χρήσεων 
γης του Corine Coastal Zones 2018 (EEA, 2018), βάσει των οποίων η απόδοση έγινε μόνο για τον 
παράκτιο χώρο (Χάρτης 6).

Σχετικά με τον δομημένο χώρο, η κύρια αστική συγκέντρωση εντοπίζεται στη μητροπολιτική 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ έντονες αστικές συγκεντρώσεις παρατηρούνται στις άλλες μεγά-
λες παράκτιες πόλεις. Η αστική διάχυση κατά μήκος του παράκτιου χώρου αποτελεί ζήτημα μεί-
ζονος σημασίας.

Οι γεωργικές εκτάσεις συναντώνται, κατά κύριο λόγο, στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανα-
τολική Μακεδονία – Θράκη, ενώ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου υπάρχουν περιορισμένες εκτά-
σεις καλλιεργειών, λόγω του μικρού μεγέθους των νησιωτικών περιοχών. Οι περιοχές φυσικής 
βλάστησης, οι οποίες αφορούν δασώδεις περιοχές αλλά και γυμνές εκτάσεις, απαντώνται στο 
μεγαλύτερο μέρος της παράκτιας ζώνης της ΘΧΕ 1. Υγρότοποι και υδάτινες επιφάνειες υπάρχουν, 
κατά βάση, στην παράκτια περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, αλλά και στα νησιά (κυρίως μικροί νησιωτικοί υγρότοποι).

Ο θαλάσσιος χώρος έχει την ιδιαιτερότητα της ενιαίας κάλυψης αποκλειστικά από την υδάτινη 
επιφάνεια, με επακόλουθο τη διαφοροποίηση των εργαλείων σχεδιασμού που εφαρμόζονται σε 
αυτόν. Η τρισδιάστατη ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου και η δυνατότητα διαφορετικές χρήσεις 
συμβατού χαρακτήρα να χωροθετούνται επάλληλα, είναι δύο επιπλέον χαρακτηριστικά που τον 
διαχωρίζουν από τον χερσαίο χώρο. Οι παραγωγικές δραστηριότητες που υφίστανται ή προγραμ-
ματίζονται να λάβουν χώρα στη ΘΧΕ 1 είναι η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες, η παραγωγή πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, η παραγωγή αιολικής ενέργειας (υπεράκτια αιολικά πάρκα), ο τουρι-
σμός και οι στρατιωτικές χρήσεις (Xάρτης 6).

Η αλιεία είναι μη σταθερή χρήση και παρουσιάζει μεταβολή εντός του 24ώρου αλλά και εντός του 
έτους, βάσει του ετήσιου πίνακα απαγορεύσεων αλιείας. Στη ΘΧΕ 1, περιορισμοί αλιείας υπάρχουν 
σε τμήματα θαλάσσιων περιοχών στην Αλεξανδρούπολη, τον Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, την Ιερισσό, 
την Κύμη, τη Μύρινα, το Πόρτο Λάγος, τη Σαμοθράκη, τη Σκάλα Αταλάντης και τη Σκιάθο (Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αρχηγείο λιμενικού σώματος – Ελληνικής ακτοφυλακής).

Σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες, στη ΘΧΕ 1 υπάρχει ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών κυρίως 
στον Ευβοϊκό Κόλπο, στη Χίο, στη Λέσβο και στη Χαλκιδική. Έντονη είναι η ανάπτυξη οστρακο-
καλλιεργειών στον Θερμαϊκό Κόλπο, στον Στρυμονικό Κόλπο, στον Κόλπο Καβάλας, καθώς και 
στον όρμο Βιστονίας.

Επιπροσθέτως, υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου υπάρ-
χουν στη ΘΧΕ 1, και συγκεκριμένα στον κόλπο της Καβάλας. Οι υφιστάμενες υπεράκτιες εγκατα-
στάσεις βρίσκονται σε λειτουργία από την περίοδο ανάπτυξής τους (1979-1981).
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Χάρτης 6. Καλύψεις – χρήσεις παράκτιου και θαλάσσιου χώρου. 

Πηγή: Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο της ΘΧΕ 1, 2022. [1 page].

431

Θ
ΑΛ

ΑΣ
ΣΙ

Ο
Σ 

ΧΩ
ΡΟ

ΤΑ
ΞΙ

ΚΟ
Σ 

ΣΧ
ΕΔ

ΙΑ
ΣΜ

Ο
Σ 

ΣΤ
ΗΝ

 Ε
ΛΛ

ΑΔ
Α 

ΚΑ
Ι Τ

ΗΝ
 Κ

ΎΠ
ΡΟ



ΧΡ
ΙΣ

ΤΙ
ΝΑ

 Γ
ΙΑ

ΝΝ
ΑΚ

ΙΔ
Ο

Υ,
 Ε

ΥΑ
ΓΓ

ΕΛ
ΙΑ

 Δ
ΕΡ

ΔΕ
Μ

ΕΖ
Η,

 Α
ΝΕ

ΣΤ
ΗΣ

 Γ
Ο

ΥΡ
ΓΙ

Ώ
ΤΗ

Σ,
 Α

ΝΑ
ΣΤ

ΑΣ
ΙΑ

 Σ
ΤΡ

ΑΤ
ΗΓ

ΕΑ
, Γ

ΙΏ
ΡΓ

Ο
Σ 

ΤΣ
ΙΛ

ΙΜ
ΙΓ

ΚΑ
Σ

18

Όσον αφορά τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, σύμφωνα με τη ΡΑΕ (χ.έ.), στη ΘΧΕ 1 υπάρχουν υπε-
ράκτιοι αιολικοί σταθμοί με άδεια παραγωγής στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λήμνου και 
στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Υπεράκτιοι αιολικοί σταθμοί υπό αξιολόγηση συνα-
ντώνται στη θαλάσσια περιοχή Κύμης, βορειοανατολικά του Αγίου Ευστρατίου, ανατολικά και 
νότια της Λήμνου, και στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Ο τουρισμός αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό τομέα για τη ΘΧΕ 1, καθώς εξελίσσεται 
με ραγδαίους ρυθμούς. Ειδικότερα, η εντονότερη τουριστική ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη της 
ΘΧΕ 1, κυρίως με τη μορφή μαζικού τουρισμού, απαντάται στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, στην παρά-
κτια ζώνη της Θάσου και στο νησί της Σκιάθου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπόλοιπων παράκτιων 
και νησιωτικών περιοχών της ΘΧΕ 1 συνιστούν αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, με περιθώ-
ρια περαιτέρω εξέλιξης, που εστιάζουν σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Επιπλέον, ο θαλάσσιος 
τουρισμός αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού, που διακρίνεται, κατά κύριο 
λόγο, σε τουρισμό κρουαζιέρας, τουρισμό yachting, θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες ανα-
ψυχής, και καταδυτικό τουρισμό αναψυχής. Τέλος, βάσει του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχε-
διασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον τουρισμό, στη ΘΧΕ 1 υπάρχουν τρεις ζώνες 
θαλάσσιου τουρισμού, με κέντρα τη Σκιάθο, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τη Μυτιλήνη.

Αναφορικά με τις περιοχές στρατιωτικής χρήσης, αυτές διέπονται από τον Ν. 2971/2001. Στις 
περιοχές στρατιωτικών ασκήσεων ή εκείνες που έχουν βαρύτητα για σκοπούς εθνικής άμυνας, δεν 
χωροθετείται καμία δραστηριότητα. Οι στρατιωτικές χρήσεις στη ΘΧΕ 1 έχουν εντοπιστεί και οπτι-
κοποιηθεί σε χάρτη (Χάρτης 6). Προτείνεται ο περαιτέρω έλεγχος συμβατότητας και συγκρούσεων 
αυτών των χρήσεων μεταξύ τους ή σε σχέση με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της ΘΧΕ 1.

4.2.1 Υποδομές
Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη δραστηριότητα των θαλάσ-
σιων μεταφορών, παρέχοντας μοναδικά πλεονεκτήματα συνεργασίας με τις χώρες της ευρύ-
τερης περιοχής (παρευξείνιες χώρες, Βαλκάνια). Διαφαίνονται σημαντικά περιθώρια περαι-
τέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των θαλάσσιων μεταφορών, και ιδίως όσων συμμετέχουν 
σε δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών (ανάπτυξη λειτουργιών μεταφόρτωσης στους θαλάσσιους 
διαδρόμους), λαμβανομένων υπόψη της ολοκλήρωσης σημαντικών έργων μεταφορικής υποδο-
μής (Εγνατία Οδός) και του υπό εξέλιξη σχεδιασμού για τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Αλε-
ξανδρούπολης και της Καβάλας. Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου με 
την ηπειρωτική χώρα επιβάλλεται να λειτουργούν ως θαλάσσιες επεκτάσεις των χερσαίων δια-
δρόμων μεταφοράς. Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, σε ορισμένους επιμέρους άξονες της 
θαλάσσιας περιοχής φαίνεται να υφίστανται συχνή παρουσία και κυκλοφορία όλων των τύπων 
πλοίων (μεταφορές εμπορευμάτων, αγαθών, ατόμων κ.ά.) και αυξημένη παρουσία σκαφών 
αναψυχής, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρόκειται για γεγονός το οποίο δεν πρέπει να 
αγνοηθεί στο πλαίσιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Σε σχέση με τη ρύθμιση των θαλάσσιων μεταφορών, σημαντικό τμήμα των υποχρεώσεων 
και δεσμεύσεων προκύπτει από διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ο παρών χωροταξικός 
σχεδιασμός δεν υπεισέρχεται στη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων (λ.χ., κανόνες ασφαλούς ναυ-
σιπλοΐας, ρυθμίσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα κ.ά.). Εφαρμόζεται το 
πλαίσιο των ειδικότερων ρυθμίσεων και κανόνων της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και οι κατά 
περίπτωση πολιτικές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η λεπτομερής ανάλυση του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών με ομοιογενή στοιχεία σχε-
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τικά με τους λιμένες της περιοχής μελέτης δεν κατέστη εφικτή, διότι παρουσιάζονται σημαντικές 
ελλείψεις (ιδίως αναφορικά με τα ρυθμιστικά/ επιχειρηματικά σχέδια, τα ολοκληρωμένα, υπό 
εξέλιξη και μελλοντικά έργα ανάπτυξης, καθώς και τα αναλυτικά δεδομένα κυκλοφορίας επιβα-
τών, οχημάτων και εμπορευμάτων). Στο πλαίσιο αυτό, η αναμενόμενη δημιουργία πληροφορια-
κού συστήματος ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και η ανάπτυξη ειδικού πληροφορικού συστήματος 
για την εκμετάλλευση λιμένων, είναι αδήριτη ανάγκη να υποστηριχθούν και να προωθηθούν στο 
αμέσως προσεχές διάστημα.

Η χωρική διάρθρωση, ανάπτυξη και οργάνωση των λιμένων έχει περιληφθεί και ρυθμιστεί 
λεπτομερώς στα προσφάτως εγκεκριμένα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ). Δεδομένων 
της απαιτούμενης από τον Ν. 4546/2018 (άρ. 7) συνεκτικότητας μεταξύ του Θαλάσσιου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού και του χωροταξικού σχεδιασμού του χερσαίου χώρου, προκύπτει ότι το 
σύνολο σχεδόν των κατευθύνσεων εξακολουθούν να είναι επίκαιρες, καθώς δεν έτυχαν έως 
σήμερα ευρείας εφαρμογής και υλοποίησης. Επίσης, αναφορικά με τους λιμένες, επιβάλλεται να 
υλοποιηθεί η προβλεπόμενη από τον Ν. 4150/2013 (άρ. 38) στρατηγική ανάπτυξης του Εθνικού 
Λιμενικού Συστήματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όσον αφορά τις οδικές μεταφορικές υποδομές στην περιοχή μελέτης, δεν εντοπίζονται συγκε-
κριμένες ανάγκες, ούτε αναμένεται κάποιο σημαντικό έργο, όπως υπεράκτιες γέφυρες ή άλλα 
μεγάλης κλίμακας ειδικά έργα οδικής υποδομής (π.χ., υποθαλάσσιες σήραγγες, ζεύξεις κ.ά.).

Τέλος, σχετικά με τη διαφαινόμενη ανάπτυξη των υδατοδρομίων σε εθνικό επίπεδο, η περι-
οχή μελέτης δεν φαίνεται να ευνοείται ισοβαρώς, καθώς, εξαιρουμένων ορισμένων συνδέσεων 
των Βορείων Σποράδων, δεν έχει εκδηλωθεί αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα νησιά του 
Βορείου Αιγαίου.

4.3  Κατευθύνσεις Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών 
Πλαισίων

Το Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Χωρική Ενότητα 1 οφείλει να εναρμονίζεται με τις κατευθύν-
σεις των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ), να εξειδικεύει και να συμπληρώνει τις κατευθύνσεις 
που αφορούν τον θαλάσσιο χώρο, καθώς και να τροποποιεί τις εν λόγω κατευθύνσεις, εάν και εφό-
σον δίνεται η σχετική δυνατότητα από το ίδιο το Ειδικό Πλαίσιο. Το Χωροταξικό Πλαίσιο για τη ΘΧΕ 1 
δύναται να ενσωματώσει, να συμπληρώσει και να εξελίξει τις υφιστάμενες κατευθύνσεις και ρυθμί-
σεις των ΠΧΠ για τον θαλάσσιο χώρο, καθώς και να τροποποιήσει κατευθύνσεις σε επίπεδο θαλάσ-
σιας χωρικής ενότητας, εφόσον προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη κατά τη διαδικασία Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) ή/και στο πλαίσιο της έκθεσης αξιολόγησης του άρθρου 5 του Ν. 
4546/2018 (Α΄101). Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ξηράς–θάλασσας, το ΘΧΠ δεσμεύεται από τις 
κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (ΠΧΠ) των όμορων περιφερειών για τον 
χερσαίο χώρο, ενώ δύναται να διατυπώσει προτάσεις ανάδρασης προς τον υπερκείμενο σχεδιασμό 
για τον παράκτιο χώρο (Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο, 2022).

Κύριο ρόλο για τη διαμόρφωση του ΘΧΠ με εκτενείς και χωρικά προσδιορισμένες παρεμβά-
σεις για τη ΘΧΕ 1 διαδραματίζει το ΕΧΠ για τις υδατοκαλλιέργειες. Το προτεινόμενο χωρικό πρό-
τυπο ανάπτυξης στοχεύει στην ανταγωνιστική ενίσχυση του κλάδου και επιδιώκει την εξασφάλιση 
του αναγκαίου χώρου για την ανάπτυξή του, με έμφαση στις απομακρυσμένες και μειονεκτικές 
περιοχές. Οι κατευθύνσεις έχουν, κατά κύριο λόγο, οριζόντιο χαρακτήρα και επικεντρώνονται στη 
χωροθέτηση νέων Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), στην ενίσχυση των υπερά-
κτιων μονάδων, καθώς και στη διασφάλιση της συμβατότητας του υδατοκαλλιεργητικού κλάδου 
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με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Οι κατευθύνσεις χαρακτηρίζονται, κατά βάση, ως πλή-
ρως δεσμευτικές για τον δημόσιο ή/και τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς περιθώρια εξειδίκευσης, έως 
δεσμευτικές με περιθώρια εξειδίκευσης αναφορικά με τους όρους λειτουργίας των μονάδων και 
τις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Οι ΠΑΥ εντός της 
ΘΧΕ 1 αποτυπώνονται χωρικά για τις κατηγορίες Α-Δ και αφορούν την οργανωμένη χωροθέτηση 
νέων ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατο-
καλλιεργειών (ΠΟΑΥ). Συν τοις άλλοις, γίνεται ειδική αναφορά στις δυσπρόσιτες και παραμεθόριες 
νησιωτικές περιοχές της κατηγορίας Ε, και συγκεκριμένα στις νήσους του Βορείου Αιγαίου, όπου 
κρίνεται προτιμότερη η διάσπαρτη χωροθέτηση των μονάδων (ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011).

Εξίσου σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση του ΘΧΠ διαδραματίζει η χωροθέτηση αιολικών 
μονάδων εντός της ΘΧΕ 1. Ωστόσο, το ισχύον ΕΧΠ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
τελεί υπό αναθεώρηση, με τις κατευθύνσεις για τον θαλάσσιο χώρο να περιορίζονται στο άρθρο 10 
και τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων για τη χωροθέτηση αιολικών μονάδων στον θαλάσσιο χώρο 
και τις ακατοίκητες νησίδες. Οι ισχύουσες κατευθύνσεις είναι απόλυτα δεσμευτικές για τον δημό-
σιο και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ δίνονται περιθώρια εξειδίκευσης για τον προσδιορισμό ζωνών 
αποκλεισμού, τη σχέση με το τοπίο και την αύξηση των προτεινόμενων αποστάσεων από ακτές 
κολύμβησης, οικισμούς, ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων κ.ά. (ΦΕΚ 2464/Β/03.12.2008).

Ομοίως, το υπό αναθεώρηση ΕΧΠ για τη βιομηχανία διατυπώνει περιορισμένες κατευθύνσεις με 
άμεση αναφορά στον θαλάσσιο χώρο, αποθαρρύνοντας κυρίως τη χωροθέτηση βιομηχανικών μονά-
δων στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη και προτρέποντας τη διερεύνηση για τη σκοπιμότητα δημι-
ουργίας ορισμένων νέων ελεύθερων ζωνών στην Καβάλα ή την Αλεξανδρούπολη, αποσκοπώντας 
στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού της βιομηχανίας (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009).

Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ξηράς–θάλασσας και της εναρμόνισης του Θαλάσσιου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού με τις κατευθύνσεις των ΠΧΠ, εντοπίστηκαν οι κατευθύνσεις με άμεση εφαρ-
μογή στον θαλάσσιο χώρο. Το ΠΧΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εστιάζει στους τομείς 
της ενέργειας και της αλιείας, με βασικές κατευθύνσεις την κατασκευή σταθμών αεριοποίησης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου και αγωγού μεταφοράς του εξορυσσόμενου αργού πετρελαίου, 
καθώς και την προστασία των αλιευτικών πεδίων. Οι κατευθύνσεις είναι, κατά κύριο λόγο, στρα-
τηγικού χαρακτήρα και απευθύνονται στον δημόσιο τομέα. Ο χαρακτήρας τους είναι δεσμευτικός, 
με περιθώρια εξειδίκευσης από τον ΘΧΠ, και αφορά την οργάνωση των παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων (υδατοκαλλιέργειες, εξόρυξη, τουρισμός και αλιεία) και την ενίσχυση των θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμενικών υποδομών. Το ΠΧΠ εξειδικεύει τις κατευθύνσεις του ΕΧΠ για τις υδα-
τοκαλλιέργειες, όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων 
στις προτεινόμενες ΠΑΥ, και προωθεί την ίδρυση ΠΟΑΥ (ΦΕΚ 248 Α.Α.Π./25.10.2018).

Περαιτέρω, το ΠΧΠ Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στην οργάνωση του παράκτιου χώρου της 
περιφέρειας, καθώς και στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού της κεφαλαίου. Μέσω των 
στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΧΠ δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του δικτύου των θαλάσσιων 
μεταφορών και των λιμενικών υποδομών εμπορευματικού και επιβατικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στην οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (τουρισμός, αλιεία και υδατο-
καλλιέργειες), καθώς και στη διευθέτηση πιθανών συγκρούσεων με περιοχές του δικτύου Natura 
2000. Οι κατευθύνσεις είναι, κατά κύριο λόγο, δεσμευτικές προς τον δημόσιο τομέα, με περιθώρια 
εξέλιξης/εξειδίκευσης από το ΘΧΠ, ιδιαίτερα ως προς τον προσδιορισμό των προτεινόμενων νέων 
αλιευτικών ζωνών και τη χωροθέτηση της νέας ΠΑΥ στη βορειοανατολική ακτή της χερσονήσου 
του Αγίου Όρους. Το ΠΧΠ εξειδικεύει τις κατευθύνσεις του ΕΧΠ για τις υδατοκαλλιέργειες ως προς 
την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων στις προτεινόμενες ΠΑΥ και τη διευθέτηση 
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των συγκρούσεων με τουριστικές περιοχές και περιοχές προστασίας της φύσης, ενώ παράλληλα 
συμπληρώνει τις κατευθύνσεις του ΕΧΠ με προτάσεις για χωροθέτηση της νέας ΠΑΥ και διεύρυνση 
των επιτρεπόμενων χρήσεων στις ιχθυόσκαλες (ΦΕΚ 485Δ/20.08.2020).

Ομοίως, το ΠΧΠ Θεσσαλίας στοχεύει στην οργάνωση του παράκτιου χώρου της περιφέρειας και 
στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού της κεφαλαίου, με ιδιαίτερη αναφορά στο σύμπλεγμα 
των Σποράδων στον θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας. Το ΠΧΠ εστιάζει στην ενίσχυση των κλάδων 
τουρισμού και εμπορίου, με βασικές κατευθύνσεις την πύκνωση των θαλάσσιων δρομολογίων και 
του δικτύου τουριστικών λιμένων, και με έμφαση στις δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές. Οι κατευ-
θύνσεις είναι κυρίως δεσμευτικές προς τον δημόσιο τομέα και πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 
ΘΧΠ. Το ΠΧΠ εξειδικεύει τις κατευθύνσεις του ΕΧΠ για τις υδατοκαλλιέργειες όσον αφορά τις δυνα-
τότητες ανάπτυξης υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων στις προτεινόμενες ΠΑΥ, καθώς και σε 
επιλεγμένες ενότητες του παράκτιου χώρου ΦΕΚ 269 Α.Α.Π./15.11.2018).

Οι βασικές κατευθύνσεις για τον θαλάσσιο χώρο του ΠΧΠ Στερεάς Ελλάδας είναι περιορι-
σμένες και εστιάζουν στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών και στην προστασία του περιβάλλο-
ντος. Παράλληλα, ενισχύονται οι δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού, και ειδικά του τουρισμού 
κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής, μέσω της ανάπτυξης των τουριστικών λιμένων. Οι κατευ-
θύνσεις είναι κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα και δεσμευτικές προς τον δημόσιο τομέα. Τα περι-
θώρια εξειδίκευσης από τον ΘΧΠ συνίστανται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των κατ’ ελάχιστον 
απαιτούμενων αποστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων από ακτές κολύμβησης, καθώς και 
στον προσδιορισμό ζωνών ελέγχου και παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Το ΠΧΠ εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του ΕΧΠ 
για τις υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 299 Α.Α.Π./14.12.2018).

Εκτενείς παρεμβάσεις στον θαλάσσιο χώρο διατυπώνει το ΠΧΠ Βορείου Αιγαίου, με στόχο την 
αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της περιφέρειας στους κλάδους της αλιείας, της πράσινης 
ενέργειας, του τουρισμού, των μεταφορών και του πολιτιστικού κεφαλαίου, ενώ έμφαση δίνεται 
και στην προστασία και τη διαχείριση του παράκτιου χώρου. Οι κατευθύνσεις είναι, κατά βάση, 
δεσμευτικές προς τον δημόσιο τομέα και, είτε πρέπει να ληφθούν υπόψη ως έχουν, είτε να εξειδι-
κευτούν από τον ΘΧΠ. Η εξειδίκευση αφορά, ως επί το πλείστον, την υπόδειξη ζωνών ή ευρύτε-
ρων περιοχών για τη χωροθέτηση τουριστικών λιμένων, τον προσδιορισμό των ορίων της προτει-
νόμενης Περιοχής Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατα-
δυτικού τουρισμού και λοιπών συναφών υποθαλάσσιων δραστηριοτήτων (υποθαλάσσια μουσεία 
κ.ά.), καθώς και τη χωροθέτηση ζωνών αλιευτικού τουρισμού. Το ΠΧΠ εξειδικεύει τις κατευθύνσεις 
του ΕΧΠ για τις υδατοκαλλιέργειες, όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης υδατοκαλλιεργητικών 
δραστηριοτήτων στις προτεινόμενες ΠΑΥ, προωθώντας την ίδρυση ΠΟΑΥ. Παράλληλα, διατυπώνει 
πρόταση ανάδρασης προς τον υπερκείμενο σχεδιασμό, για επανεξέταση της προβλεπόμενης από το 
ΕΧΠ υδατοκαλλιεργειών ΠΑΥ στον κόλπο Καλλονής (ΦΕΚ 181 Δ/16.04.2019).

5.  Συμπεράσματα - Προοπτικές και ανάγκες 
κατευθύνσεων και ρυθμίσεων μέσω του ΘΧΠ

Βάσει της ανάλυσης της ΘΧΕ 1, διαπιστώνεται ότι αυτή αποτελεί μια περιοχή στην οποία αναμένο-
νται σημαντικές εξελίξεις από αναπτυξιακή και χωρική σκοπιά. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη 
ΘΧΕ 1, θεωρείται ότι θα διαδραματίσει στο εγγύς μέλλον καθοριστικό ρόλο σε θέματα θαλάσσιων 
μεταφορών, με προμετωπίδα τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπο-
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λης, ως λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, που συνθέτουν τον βόρειο λιμενικό άξονα της χώρας και 
έχουν διεθνείς προεκτάσεις στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Ο ρόλος τους ως 
κόμβων, τόσο στο πεδίο των μεταφορών όσο και σε αυτό της ενέργειας, εκτιμάται ότι θα έχει απο-
τέλεσμα την αύξηση της συχνότητας αλλά και της έντασης του μεταφορικού έργου τους στη ΘΧΕ 1.

Αντίστοιχα, η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών στις νησιωτικές περιοχές εν γένει, αλλά και η 
ανάπτυξη των υδατοδρομίων προκειμένου να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα των νησιωτικών περι-
οχών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα, αναμένεται να ασκήσουν θετική επίδραση στην 
ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου της περιοχής εν γένει, εντείνοντας παράλληλα την κινητικότητα 
στον θαλάσσιο χώρο.

Συν τοις άλλοις, δεδομένων των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, και συγκεκριμένα του 
πολέμου Ουκρανίας και Ρωσίας, εξαιτίας του οποίου υπάρχουν δυσμενέστατες επιπτώσεις στην 
τροφοδοσία φυσικού αερίου των κρατών-μελών της Ε.Ε., η Ελλάδα, και ειδικότερα η ΘΧΕ, ανα-
δεικνύεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου διά θαλάσσης. Οι εκτιμώμενες αλλαγές στη δια-
δρομή του φυσικού αερίου καθιστούν τη χώρα κόμβο διαμετακόμισης. Το εν λόγω στοιχείο θέτει 
ζητήματα αντίστοιχων χρήσεων, τόσο στον θαλάσσιο (πλωτές υποδομές αποθήκευσης σε κομ-
βικά σημεία, υπόγειοι αγωγοί διασύνδεσης με τον χερσαίο χώρο) όσο και στον παράκτιο χώρο 
(σχετικές λιμενικές υποδομές), καθώς και έντασης της θαλάσσιας κινητικότητας για τη μεταφορά 
του φυσικού αερίου προς τις πλωτές δεξαμενές αποθήκευσης.

Επιπροσθέτως, τόσο ο μεσοπρόθεσμος (2030) όσο και ο μακροπρόθεσμος (2050) ενεργειακός 
σχεδιασμός της χώρας, καθώς και η έμφαση στην απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος 
και στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ΑΠΕ, ενισχύουν το πεδίο της παραγωγής ενέργειας στον 
θαλάσσιο χώρο, και ειδικότερα σε αυτόν των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Η προοπτική αυτή 
καθίσταται εμφανέστερη χάρη στις επιλογές ενεργειακής τροφοδοσίας των νησιωτικών περιοχών 
με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η επιλογή θέσεων χωροθέτησης των 
σχετικών υποδομών στον θαλάσσιο χώρο είναι μείζονος σημασίας για την αρμονική συνύπαρξη 
των υποδομών αυτών με τις λοιπές θαλάσσιες χρήσεις (αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, παράκτιος 
και θαλάσσιος τουρισμός και θαλάσσιες μεταφορές), ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχό-
μενο να επιφέρει όχληση στην ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα.

Συν τοις άλλοις, ο τουρισμός, ως μία σημαντικότατη δραστηριότητα στο σύνολο των περιφε-
ρειών που άπτονται της ΘΧΕ 1, φαίνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, ασκεί έντονη πίεση στον 
παράκτιο χώρο τους, με επιπτώσεις και στον θαλάσσιο χώρο της ΘΧΕ 1. Ταυτόχρονα, οριοθετεί 
το πλαίσιο επιλογών του ΘΧΣ της ΘΧΕ 1, θέτοντας περιορισμούς σε εν δυνάμει επιλογές, όπως, 
π.χ., πλησίον παράκτιων περιοχών με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Στον αντίποδα, ο ενάλιος 
φυσικός και πολιτιστικός πλούτος του θαλάσσιου χώρου της μελετώμενης περιοχής ανοίγει νέες 
προοπτικές για την ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων εμπειρίας στον χώρο αυτό, 
με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις απομονωμένες νησιωτικές περιοχές. Ο εντοπισμός 
των περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, καθώς και η οριοθέτηση των σχετικών χρήσεων, μπορεί να αποτελέσει πυλώνα προ-
στασίας της εν λόγω κληρονομιάς από άλλες χρήσεις, αλλά και μοχλό τοπικής ανάπτυξης περιο-
χών που υστερούν, όπως αυτές του νησιωτικού χώρου.

Τέλος, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συνιστούν, διαχρονικά, σημαντικές δραστηριότητες 
στις περιοχές που εμπίπτουν στη ΘΧΕ 1, αποτελώντας παράλληλα κυρίαρχο στοιχείο της νησιω-
τικής παράδοσης. Η οριοθέτηση κατάλληλων χρήσεων του θαλάσσιου χώρου για την απρόσκο-
πτη ανάπτυξη των εν λόγω δραστηριοτήτων με όρους οικοσυστημικής προσέγγισης, αποτελεί 
σημαντική παράμετρο για τη διατήρησή τους και την απασχόληση στον νησιωτικό χώρο. Επιπρο-
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σθέτως, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και της εξω-
στρέφειας των νησιωτικών περιοχών.

Βιβλιογραφία – αναφορές
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ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περι-
φέρειας Θεσσαλίας και περιβαλλοντική έγκριση αυτού. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 269/
ΑΑΠ/15.11.2018.
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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 

508



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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