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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βάσει των περί Θαλάσσιου Χωροτα-
ξικού Σχεδιασμού και άλλων Συνα-
φών Θεμάτων Νόμων του 2017 
και 2021 (Ν. 144(Ι)/2017 ο οποίος 
είναι εναρμονιστικός με την Οδηγία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/89/
ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 
34(Ι)/2021) (εφεξής «ο Νόμος»), 
εκπονείται Θαλάσσιο Χωροτα-
ξικό Σχέδιο (ΘΧΣχ) για τα θαλάσσια 
ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Το όραμα, οι προτεραιότητες και 
οι στόχοι τίθενται από τη Δήλωση 
Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού (ΔΠ ΘΧΣ), όπως και 
οι στρατηγικές κατευθύνσεις του 
Κράτους, με γνώμονα τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Λαμβάνεται υπόψη η 
υφιστάμενη οικονομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτισμική 
διάσταση των θαλασσίων υδάτων, 
καθώς και τα Σχέδια Ανάπτυξης 
που εφαρμόζονται σε παράκτιες 
περιοχές της Κύπρου (σύμφωνα με 
τον περί Πολεοδομίας και Χωροτα-
ξίας Νόμο) και τη Στρατηγική και το 
Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρω-
μένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών 
(ΟΔΠΖ) (εκκρεμεί η έγκρισή τους 
από το Υπουργικό Συμβούλιο). Ως 
εκ τούτου, λαμβάνονται υπόψη και 
οι αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασ-
σας και προωθείται η συνοχή του 

Θαλάσσιο 
χωροταξικό σχέδιο 

της Κυπριακής 
Δημοκρατίας
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Συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) και 
από Εθνικούς 
Πόρους της Ελλάδας 
και της Κύπρου



ΘΧΣ με τις αντίστοιχες θεσμικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην ολοκληρωμένη δια-
χείριση παράκτιων περιοχών. 
Το όραμα της Κύπρου για τα θαλάσσια ύδατά της είναι η αειφόρος αξιοποίηση και ανά-
πτυξή τους. Η εξασφάλιση ότι τα θαλάσσια ύδατα θα είναι «καθαρά, υγιή, ασφαλή, παραγω-
γικά και με βιολογική ποικιλότητα», αποτελεί επίσης μέρος του οράματος της Κύπρου για τα 
θαλάσσια ύδατα. Οι στρατηγικοί στόχοι της ΔΠ ΘΧΣ περιλαμβάνουν τέσσερις συνιστώσες βιώ-
σιμης ανάπτυξης: 1. Γαλάζια Οικονομία, 2. Κοινωνική συνοχή, 3. Προστασία του περιβάλλο-
ντος, 4. Διακυβέρνηση. Για την υλοποίηση του οράματος βάσει των παραπάνω συνιστωσών, 
τίθενται ειδικοί στόχοι που αφορούν κάθε αναπτυξιακό τομέα (αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, 
ενέργεια, θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, ναυτιλία-λιμένες), αλλά και πρόσθετοι στόχοι 
για το φυσικό και κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον. Οι στόχοι οδηγούν στη διατύπωση προ-
τεραιοτήτων όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία, το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, 
όπως και χωρικές κατευθύνσεις προς τον ΘΧΣ και το ΘΧΣχ. 
Για την κατάρτιση του ΘΧΣχ ακολουθήθηκαν τα διαδικαστικά βήματα της συλλογής και επικαι-
ροποίησης δεδομένων και πληροφοριών για τις δραστηριότητες στον θαλάσσιο και παράκτιο 
χώρο και το θαλάσσιο περιβάλλον, της μελέτης συναφών στρατηγικών πολιτικών και νομοθε-
σιών σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, της ανάλυσης υφιστάμενων και μελλο-
ντικών συνθηκών, του εντοπισμού συμβατών και ασύμβατων χρήσεων και δραστηριοτήτων 
και των όρων συμβατότητας ορισμένων εξ αυτών.
Για την πλήρη κατανόηση των προνοιών του ΘΧΣχ, αυτό θα πρέπει να μελετηθεί συνδυα-
στικά με την ΔΠ ΘΧΣ και την ειδική μελέτη με τίτλο «Μελέτη για τη Δήλωση Πολιτικής Θαλάσ-
σιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» η οποία τη συνοδεύει ως υποστηρικτικό έγγραφο1. Η ειδική 
μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή όλων των εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτι-
κών, στρατηγικών και νομοθεσιών που λήφθηκαν υπόψη στην ετοιμασία της ΔΠ ΘΧΣ, καθώς 
και ανάλυση της υφιστάμενης οικονομικής (κύριοι αναπτυξιακοί τομείς), κοινωνικής, περι-
βαλλοντικής και πολιτισμικής διάστασης των θαλασσίων υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ως ορίζονται στον Νόμο, και περιλαμβάνει χρήσεις ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα (i) στη 
χωρική θάλασσα, (ii) στη συνορεύουσα ζώνη, όσον αφορά σε αρχαιότητες, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του περί της Συνορεύουσας Ζώνης Νόμου και του περί Αρχαιοτήτων Νόμου και (iii) στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ή στην υφαλοκρηπίδα, οι οποίες χρήσεις ή δραστηριότη-
τες εμπίπτουν στα κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πεδίο 
εφαρμογής του ΘΧΣχ φαίνεται στον χάρτη Δ01 του Παραρτήματος I.

Το ΘΧΣχ λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς στρατηγικές, πολιτικές και νομοθεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τις εκτι-
μώμενες μελλοντικές εξελίξεις, αλλά και τους περιορισμούς που τίθενται στον χερσαίο παράκτιο 
χώρο και στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου, όπως αυτοί παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα. 

1.  Η ΔΠ ΘΧΣ και η ειδική μελέτη είναι αναρτημένες στην ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Ναυ-
τιλίας www.shipping.gov.cy.
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Περιορισμοί

Παράκτιος χώρος Θαλάσσια ύδατα

Περιοχές δικτύου Νatura 2000 Θαλάσσιες περιοχές δικτύου Natura 2000

Σημαντικά είδη και οικότοποι 
Σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι και ενδιαιτήματα θαλάσσιων προστατευόμενων 
ειδών όπως, π.χ., λιβάδια ποσειδωνίας, θαλάσσια σπήλαια, κ.λπ.

Ζώνη προστασίας της παραλίας Περιοχές απαγορεύσεων και ρύθμισης αλιευτικών δραστηριοτήτων

Ακτές και περιοχές προστασίας της φύσης 
και του τοπίου/ γεωτόπων

Θαλάσσια πεδία βολής

Χερσαία Αρχαία Μνημεία Περιοχές απόθεσης στρατιωτικού υλικού

Υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς Περιοχές εναπόθεσης υλικού βυθοκόρησης 

Ζώνες επικινδυνότητας (Οδηγία Seveso) Ενάλιες αρχαιότητες

Αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας/ 
υφιστάμενες κατασκευές

Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας

Με γνώμονα τις συνιστώσες βιώσιμης ανάπτυξης της ΔΠ ΘΧΣ για την αειφόρο ανάπτυξη των 
θαλάσσιων υδάτων της Κύπρου, το ΘΧΣχ προάγει την ισορροπημένη ανάπτυξη των βασικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλ-
λοντος, περιλαμβανομένου του τοπίου. Το ΘΧΣχ στοχεύει στην αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας, την προστασία του περιβάλλοντος και των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, τη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας, καθώς και την αποφυγή 
συγκρούσεων δραστηριοτήτων και χρήσεων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς της ενέργειας, υδατοκαλλιέργειας και ναυτιλίας και στην 
παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, περιλαμβανομένης 
της αναψυχής. Οι επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε αυτές να συμβάλ-
λουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένης της νέας πολιτικής της Ε.Ε. για την Πράσινη Συμφω-
νία (Green Deal) για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (net zero greenhouse gas 
emissions) και ταξινομία των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη αναπτυξιακά (οικονομικά), κοι-
νωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Οι παράμετροι οι οποίες λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό της βέλτιστης πρότασης σχε-
διασμού είναι οι εξής:

 � Οι χωρικές και θαλάσσιες δυνατότητες ανάπτυξης, με γνώμονα την επίλυση των συγκρούσεων 
μεταξύ δραστηριοτήτων και χρήσεων αλλά και του θαλασσίου περιβάλλοντος.

 � Οι προοπτικές και ο επιθυμητός βαθμός ανάπτυξης των επιμέρους παραγωγικών και άλλων 
δραστηριοτήτων.

 � Η δέσμευση της τήρησης των οδηγιών και πολιτικών της Ε.Ε. όσον αφορά στην Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών και γενικότερα του περιβάλλοντος προς μια ολοκληρω-
μένη, βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

 � Οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την επίτευξη του οράματος για τα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου, 
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οι στρατηγικοί στόχοι για τη Γαλάζια Οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την προστασία του περι-
βάλλοντος και τη διακυβέρνηση, καθώς και οι ειδικοί στόχοι ανά αναπτυξιακό τομέα και οι πρό-
σθετοι ειδικοί στόχοι για την περιβαλλοντική και κοινωνική-πολιτισμική διάσταση, όπως αυτοί 
ορίζονται από την ΔΠ ΘΧΣ της Κύπρου.

2.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ,  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Για καλύτερη ανάλυση και ευκολότερη κατανόηση των προτάσεων του ΘΧΣχ, έχουν καθοριστεί 
εφτά (7) γεωγραφικές χωρικές ενότητες για τα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου με κριτήρια τα κοινά 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, το είδος των χρήσεων και δραστηριοτήτων και τις συγκρούσεις 
που παρατηρούνται. Οι χωρικές ενότητες I μέχρι VI εκτείνονται μέχρι τα 12 ν.μ., ενώ η χωρική 
ενότητα VII καλύπτει τα υπόλοιπα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας μέχρι το εξωτερικό όριο της 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα όρια των χωρικών ενοτήτων φαίνονται στον χάρτη Δ01 του 
Παραρτήματος I. Σημειώνεται ότι τα όρια αυτά δεν σχετίζονται ή δεν υποδηλώνουν όρια οποιασ-
δήποτε θαλάσσιας ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
2.1.1 Οικονομική και κοινωνική διάσταση
Σύμφωνα με τη «Μελέτη για τη Δήλωση Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» και την 
ΔΠ ΘΧΣ, παρουσιάζονται πιο κάτω οι κύριοι αναπτυξιακοί τομείς στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η υφιστάμενη κατάσταση, οι στόχοι και οι προτεραιότητες της ΔΠ 
ΘΧΣ και οι προτάσεις σχεδιασμού κάθε αναπτυξιακού τομέα. 

Α. Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

Υφιστάμενη κατάσταση

Η αλιεία αποτελεί μια από τις πιο παραδοσιακές δραστηριότητες των παράκτιων περιοχών της 
Κύπρου και αποτελείται από την παράκτια αλιεία, την αλιεία τρατών βυθού και την αλιεία πολυδύ-
ναμων σκαφών. Η παράκτια αλιεία διεξάγεται με μικρές βάρκες, οι οποίες χρησιμοποιούν κυρίως 
στατικά δίχτυα, παραγάδια βυθού και παγίδες. Η αλιεία με τράτα βυθού ασκείται από σκάφη μεγά-
λου μήκους (άνω των 18m), ενώ η πολυδύναμη αλιεία εξασκείται από σκάφη μήκους άνω των 
12m, τα οποία χρησιμοποιούν, εκτός από τα εργαλεία της παράκτιας αλιείας, παραγάδια επιφά-
νειας για αλιεία ξιφία και τόνου. Για σκοπούς στήριξης της αλιείας έχουν δημιουργηθεί 16 αλιευ-
τικά καταφύγια παγκύπρια. Υπεύθυνο για τη διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας και των 
αλιευτικών αποθεμάτων στην Κύπρο είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Η υδατοκαλλιέργεια έχει αναπτυχθεί λόγω των φυσικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου και ειδι-
κότερα των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και της καλής ποιότητας υδάτων. Την τελευταία 
εικοσαετία σημαντική ανάπτυξη καταγράφεται στην ιχθυοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας, ενώ η 
κυπριακή υδατοκαλλιέργεια στηρίζεται στην προηγμένη έρευνα και βιοτεχνολογία, παρουσιάζοντας 
μια σταθερή μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 4-5%. Η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας εκπρο-
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σωπεί πέραν του 80%, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία της συνολικής εθνικής παραγωγής αλι-
ευτικών προϊόντων. Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το τρίτο πιο σημαντικό εξαγωγικό 
προϊόν σε αξία από τον ευρύτερο γεωργικό τομέα πρωτογενούς παραγωγής, ενώ η Κύπρος συγκα-
ταλέγεται στις πρώτες πέντε χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά τη συνεισφορά της υδατοκαλλιέργειας στην 
αλιευτική παραγωγή. Σύμφωνα με το Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υδατοκαλλιέργειας 2021 - 
2030, η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να συνεχίσει με συνετή αλλά σταθερή επέκταση, 
τόσο με τη μέθοδο καλλιέργειας σε κλωβούς ανοικτής θάλασσας, που παρουσιάζει και τις μεγαλύτε-
ρες προοπτικές, όσο και με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ξηρά.

Στο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου δραστηριοποιούνται εννιά μονάδες πάχυνσης μεσογεια-
κών ειδών, σε κλουβιά ανοιχτής θάλασσας, καθώς και άλλες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις. 
Περισσότερες από το 80% των θαλάσσιων μονάδων, δραστηριοποιούνται στην περιοχή Βασιλι-
κού-Μονής, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου. 

Σε σχέση με τη συλλεκτική αλιεία στην Κύπρο, απασχολούνται περίπου 1.300 άτομα (πλήρους 
και μερικής απασχόλησης), ενώ η ολική ετήσια κυπριακή παραγωγή ψαριών από τη θαλάσσια 
αλιεία κυμαίνεται γύρω στους 1.200 τόνους. Με την αλιεία ασχολείται, επίσης, μεγάλος αριθμός 
ερασιτεχνών, είτε για ψυχαγωγία είτε για εξασφάλιση μικρού συμπληρωματικού εισοδήματος.

Οι δραστηριότητες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας επιφέρουν σημαντικά οικονο-
μικά και κοινωνικά οφέλη στις παράκτιες περιοχές της Κύπρου (π.χ. Ζυγίου, ευρύτερη περιοχή 
Πόλης Χρυσοχούς, Λιοπετρίου κ.ά.) με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ σημαντική είναι και 
η συνεισφορά τους στην κοινωνία με τη διάθεση υγιεινών προϊόντων στον καταναλωτή. Παρότι 
σε τοπικό επίπεδο η οικονομική συνεισφορά τους είναι σημαντική, εντούτοις η συνεισφορά στο 
ΑΕΠ είναι μηδαμινή και κυμαίνεται από 0,1-0,3% (περίπου € 10 εκ.). 

Στόχοι και προτεραιότητες 
Οι στόχοι και προτεραιότητες για τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη ΔΠ ΘΧΣ είναι οι ακόλουθοι:

Στόχοι:

 � Ενθάρρυνση βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων. 
 � Ανάπτυξη της οικονομικά βιώσιμης, περιβαλλοντικά συμβατής και κοινωνικά αποδεκτής υδα-

τοκαλλιέργειας. 
 � Στήριξη της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. 
 � Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας της υδατοκαλλιέργειας. 
 � Στήριξη της ανάπτυξης γαλάζιας βιοτεχνολογίας, με ισότιμη κατανομή οφελών από τη χρήση γε-

νετικών πόρων. 

Προτεραιότητες:

 � Προστασία της αλιείας και αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 
 � Πρόβλεψη κατάλληλων χώρων για τη χωροθέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Προτάσεις σχεδιασμού

Η δραστηριότητα της αλιείας λαμβάνει χώρα και επιτρέπεται σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες 
που περιγράφονται πιο κάτω. Μπορεί να είναι συμβατή με αρκετές άλλες θαλάσσιες χρήσεις, αλλά 
τα ιχθυοαποθέματα μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά από κάποιες θαλάσσιες δραστηριότητες 
και να μετακινηθούν από τους βιοτόπους τους. Στους θεματικούς χάρτες αλιείας και υδατοκαλ-
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λιέργειας, αποτυπώνονται Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στις οποίες υφίστανται απα-
γορεύσεις και ρυθμίσεις για την αλιευτική δραστηριότητα. Όσον αφορά στη δραστηριότητα της 
συλλεκτικής αλιείας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν γενικές χωρικές και εποχιακές 
απαγορεύσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται και με τη χρήση συγκεκριμένων αλι-
ευτικών εργαλείων. Αυτά ρυθμίζονται με βάση την περί αλιείας νομοθεσία, καθώς και ευρωπα-
ϊκή και διεθνή νομοθεσία και ενσωματώνονται στους σχετικούς όρους των επαγγελματικών και 
ερασιτεχνικών αδειών αλιείας.

Για την υδατοκαλλιέργεια, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για οργάνωση των μονάδων υδατο-
καλλιέργειας ανοικτής θάλασσας, για βέλτιστη διαχείρισή τους και άμβλυνση φαινομένων υπο-
βάθμισης του παράκτιου τοπίου, αλλά και του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, επιτυγ-
χάνοντας ανάπτυξη μίας οικονομικά βιώσιμης, περιβαλλοντικά συμβατής και κοινωνικά αποδε-
κτής υδατοκαλλιέργειας. Προτείνεται η δημιουργία νέων περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιερ-
γειών και επέκταση των υφιστάμενων, για κάλυψη μελλοντικών αναγκών αλλά και για να κατα-
στεί ελεγχόμενη η άσκηση της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα προγραμματίζεται η δημιουργία συλ-
λογικών υποστηρικτικών λιμενικών και χερσαίων υποδομών για εξυπηρέτηση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών μονάδων, με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, όπως επίσης και για τη δημιουργία ανθεκτικότητας και τη διασφάλιση και 
διατήρηση των μακροπρόθεσμων προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα. 

Οι υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται κοντά στο ενεργειακό κέντρο θα 
μετακινηθούν ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις που παρατηρούνται με τη δραστηριότητα 
της ενέργειας.

Η υφιστάμενη κατάσταση και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για τον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζεται στους χάρτες Α01-Α05 του Παραρτήματος Ι.

Β. Ενέργεια

Υφιστάμενη κατάσταση

Στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια επί του παρό-
ντος έχουν περιορισμένο βαθμό οικονομικής σημαντικότητας, λόγω πρώιμου σταδίου αξιοποί-
ησης των δυνητικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ δεν διεξάγονται ακόμα 
άλλες δραστηριότητες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον θαλάσσιο χώρο. 

Η Κύπρος έχει τις δυνατότητες να καταστεί ενεργειακό κέντρο της περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου και να συνεισφέρει στη μετατροπή της σε μια περιοχή βιώσιμης και ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την πολιτική σταθερότητα και βελτιώνοντας τις διμερείς 
σχέσεις, αξιοποιώντας τις συνέργειες που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των υδρογοναν-
θράκων στην περιοχή. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία προωθεί την αξιοποίηση των δυνητικών κοιτασμάτων υδρογονανθρά-
κων που βρίσκονται στην κυπριακή ΑΟΖ (13 ερευνητικά τεμάχια). Στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει 
Συμβόλαια Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής για μεγάλο αριθμό ερευνητικών 
τεμαχίων και επιπλέον, έχει ήδη υπογράψει Συμφωνία Πλαίσιο για ανάπτυξη κοιτασμάτων υδρο-
γονανθράκων που εκτείνονται εκατέρωθεν της μέσης γραμμής με την Αίγυπτο, ενώ γίνονται προ-
σπάθειες για υπογραφή παρόμοιων συμφωνιών και με άλλα γειτονικά κράτη (Ισραήλ και Λίβανο). 

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος EuroAsia 
Interconnector για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και το Ισραήλ, μέσω υπο-
θαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου. Το συνολικό μήκος του καλωδίου διασύνδεσης συνεχούς ρεύ-
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ματος είναι 2.400 km και θα έχει συνολική δυναμικότητα 1.000 MW σε κάθε κατεύθυνση (1.000 
MW πρώτο στάδιο, 2.000 MW δεύτερο στάδιο). 

Επιπρόσθετα, η ιδιωτική εταιρεία EuroAfrica Interconnector Ltd προωθεί την ηλεκτρική δια-
σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα (Κρήτη) και την Αίγυπτο, μέσω του υποθαλάσσιου ηλεκτρι-
κού καλωδίου EuroAfrica Interconnector. To συνολικό μήκος του καλωδίου διασύνδεσης συνε-
χούς ρεύματος είναι 1.648 km και θα έχει συνολική δυναμικότητα 1.000 MW σε κάθε κατεύθυνση 
(1.000 MW πρώτο στάδιο, 2.000 MW δεύτερο στάδιο). 

Το 2020 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των χωρών Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας για την κατα-
σκευή του αγωγού φυσικού αερίου «EastMed». Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει σε πρώτη 
φάση 10 Bcm/έτος φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα στη λεκάνη της Λεβαντίνης (Κύπρος και 
Ισραήλ) στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με τους αγωγούς Poseidon και IGB, στην Ιταλία και σε άλλες 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 1.900 km, εκ των οποίων τα 
1.300 km είναι υποθαλάσσιος αγωγός, και θα έχει χωρητικότητα 10 δισεκατομμυρίων m3 ετησίως. 

Επίσης, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στον προγραμματισμένο Τερματικό Σταθμό Εισαγω-
γής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) (Cyprus LNG Import Terminal) στην παράκτια ζώνη 
της περιοχής του Βασιλικού. Το έργο αυτό θα είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έγινε ποτέ 
στην Κύπρο και θα έχει σαφείς αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, καθώς θα περιλαμβάνει πλωτή 
μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλω-
τής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές. Πλησίον του χώρου που 
επελέγη για τη χωροθέτηση της προαναφερθείσας ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια ανεγείρο-
νται οι άλλες ενεργειακές υποδομές (τερματικά για εισαγωγή και αποθήκευση πετρελαιοειδών, 
συμπεριλαμβανομένου και υγραερίου), που περιλαμβάνουν και υποδομές εντός του θαλάσσιου 
χώρου. Ήδη η περιοχή του Βασιλικού εξελίσσεται σε έναν ισχυρό ενεργειακό οικονομικό πόλο, 
που με την υλοποίηση του έργου Cyprus LNG Import Terminal θα ενισχυθεί περαιτέρω προσφέ-
ροντας μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας. Επίσης, εκτιμάται ότι με τη δυναμική που θα απο-
κτήσει η περιοχή του Βασιλικού, μεγάλος αριθμός συμπληρωματικών ή και ανταγωνιστικών επι-
χειρήσεων θα επιζητήσει να εγκατασταθεί στην περιοχή.

Με την έναρξη λειτουργίας όλο και περισσοτέρων έργων στο ενεργειακό κέντρο στην περι-
οχή του Βασιλικού, καθώς και των υπεράκτιων μονάδων εκμετάλλευσης/εξόρυξης πετρελαίου/
αερίου, αναμένεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, κυρίως σε 
τοπικό επίπεδο (π.χ. δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) και κοινωνικά οφέλη. 

Στόχοι και προτεραιότητες 

Οι στόχοι και προτεραιότητες για τον τομέα της ενέργειας σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΔΠ ΘΧΣ 
είναι οι ακόλουθοι:

Στόχοι:

 � Ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση των δυνητικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της κυ-
πριακής ΑΟΖ. 

 � Ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη υποθαλάσσιων ενεργειακών υποδομών, όπως την όδευση 
καλωδίων ηλεκτρισμού και αγωγών αερίου (π.χ. φυσικού αερίου ή υδρογόνου), καθώς και η 
προστασία τους. 

 � Αξιοποίηση των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας υπόψη και το «Green 
Deal» της Ε.Ε. για μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050. 

 � Μεγιστοποίηση των ευκαιριών καινοτομίας. 
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 � Ενθάρρυνση ανάπτυξης τεχνολογίας και υποδομών για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου 
του άνθρακα.

Προτεραιότητες:

 � Αξιοποίηση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων και βιώσιμη ανάπτυξη συναφών υποδομών. 
 � Προστασία του υφιστάμενου δικτύου υποθαλάσσιων καλωδίων και βιώσιμη ανάπτυξη νέων δι-

κτύων στην κυπριακή ΑΟΖ. 
 � Ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προτάσεις σχεδιασμού

Λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα που δίνεται στον τομέα της ενέργειας, στο ΘΧΣχ γίνεται 
πρόβλεψη για την κατάλληλη χωροθέτηση του ενεργειακού κέντρου που περιλαμβάνει όλους 
τους μελλοντικούς σχεδιασμούς και ενεργειακές υποδομές. 

Επίσης, γίνεται πρόβλεψη για μελλοντικές υποδομές που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο διε-
θνούς συνεργασίας για την ενέργεια (π.χ. Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος «EastMed», «EuroAsia 
Interconnector» και «EuroAfrica Interconnector») και προτείνεται η δημιουργία ζωνών προστα-
σίας των αγωγών και των καλωδίων προς αποφυγή πιθανών συγκρούσεων με άλλες δραστηρι-
ότητες στο μέλλον. Η προσαιγιάλωση μελλοντικών αγωγών και καλωδίων θα πρέπει να γίνεται 
εντός των συγκεκριμένων περιοχών. 

Στοχεύοντας σε μελλοντική υλοποίηση θαλάσσιων έργων ΑΠΕ, προτείνεται η χωροθέτηση 
περιοχής για περαιτέρω διερεύνηση ανάπτυξης εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας. Πέραν 
αυτής, είναι επιθυμητή η δυνητική αξιοποίηση και άλλων περιοχών για διαφορετικές μορφές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρόλο που το παρόν ΘΧΣχ δεν προβλέπει χωροθέτηση τέτοιων 
περιοχών λόγω έλλειψης επαρκών επιστημονικών δεδομένων στην παρούσα χρονική στιγμή. Η 
ανάπτυξη και λειτουργία υπεράκτιων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προϋπο-
θέτει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υφιστάμενη κατάσταση και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για τον τομέα της ενέργειας παρου-
σιάζονται στους χάρτες Ε01-Ε02 του Παραρτήματος Ι.

Γ. Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός

Υφιστάμενη κατάσταση

Ο τομέας του τουρισμού είναι ίσως ο σημαντικότερος πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, με 
συνεισφορά στο ΑΕΠ που ξεπερνά το 10% και προσφορά περισσότερων των 35.000 θέσεων 
εργασίας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον θαλάσσιο τουρισμό, που ορίζεται ως ο συνδυασμός του 
παράκτιου τουρισμού και του τουρισμού κρουαζιέρας, καθώς και ο τουρισμός που προέρχεται 
από την ύπαρξη μαρίνων (τουρισμός yachting) και άλλων εναλλακτικών θαλάσσιων δραστηριο-
τήτων. Ο θαλάσσιος τουρισμός συνεισφέρει σημαντικά και πολυεπίπεδα στην εθνική οικονομία, 
και περιλαμβάνει μια σειρά από άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες, π.χ. παραλιακά τουριστικά 
καταλύματα, μαρίνες, πλειάδα θαλάσσιων δραστηριοτήτων (κρουαζιέρες, water sports, καταδύ-
σεις κ.ά.), χώρους αναψυχής και εστίασης κ.ά. 

Σημαντικά οφέλη ισάξια με τα οικονομικά προκύπτουν και για την κοινωνία, αφού ο τομέας 
του τουρισμού προσφέρει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα στηρίζει τις γεω-
γραφικά απομονωμένες τοπικές οικονομίες, όπως η περιοχή του κόλπου της Πόλης Χρυσο-
χούς και η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου που εξαρτώνται κατά κόρον από την τουριστική 
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βιομηχανία. Ειδικότερα, ο τουρισμός κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής χωρίς αμφιβολία δια-
δραματίζει σημαντικό και πολλαπλασιαστικό ρόλο στην τοπική οικονομία και κοινωνία αφού 
συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πόλεων-προορισμών και ενισχύουν τη δυνατότητα προ-
σέλκυσης νέων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, το έντονο καταδυτικό τουρι-
στικό ρεύμα που υπάρχει στην Κύπρο και ειδικότερα η υψηλή επισκεψιμότητα του ναυαγίου 
«Ζηνοβία», αυξάνουν τη θετική συμβολή των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων στην 
οικονομία. Θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις προκύπτουν και από τις σημαντικές 
δημόσιες και ιδιωτικές παρεμβάσεις (υλοποίηση έργων) για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτι-
σμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού προωθεί τη στήριξη ενός βιώσιμου θαλάσσιου και παράκτιου του-
ρισμού, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030 και το Σχέδιο για την ανά-
πτυξη του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού. 

Στόχοι και προτεραιότητες 

Οι στόχοι και προτεραιότητες για τον τομέα του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη ΔΠ ΘΧΣ είναι οι ακόλουθοι:

Στόχοι:

 � Στήριξη ενός βιώσιμου θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού (σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
Εθνική Στρατηγική Τουρισμού). 

 � Προβολή εναλλακτικών μορφών παράκτιου τουρισμού με άξονα θαλάσσιες δραστηριότητες ως 
αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης ξηράς-θάλασσας, για αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου 
ως προορισμού. 

 � Μεγιστοποίηση των ευκαιριών καινοτομίας. 

Προτεραιότητες:

 � Ενίσχυση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού. 

Προτάσεις σχεδιασμού

Στο ΘΧΣχ αποτυπώνονται οι περιοχές κολύμβησης και αναψυχής, υφιστάμενες και μελλοντικές μαρί-
νες και χώροι ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής καθώς και περιοχές καταδυτικού ενδιαφέροντος. 
Εντός των περιοχών κολύμβησης και αναψυχής, με Διάταγμα της αρμόδιας Αρχής, καθορίζονται 
σε ετήσια βάση οι περιοχές λουομένων. Επίσης, εντός των περιοχών κολύμβησης και αναψυχής 
και ενδιάμεσα των περιοχών λουομένων δημιουργούνται δίαυλοι διακίνησης σκαφών για θαλάσσια 
αθλήματα (water sports). Εντός των περιοχών κολύμβησης και αναψυχής και λαμβανομένων υπόψη 
των προνοιών των Διαταγμάτων για τις περιοχές λουομένων, λαμβάνουν χώρα συναφείς δραστη-
ριότητες αναψυχής, όπως θαλάσσια αθλήματα (water sports), κολύμβηση με αναπνευστήρα (snor-
keling), ελεύθερες καταδύσεις κ.ά. Επίσης, στις περιοχές αυτές υπάρχουν ή θα μπορούν να αναπτυ-
χθούν στο μέλλον άλλες συναφείς υποδομές αναψυχής, όπως για παράδειγμα αποβάθρες σύμφωνα 
με τις πρόνοιες της οικείας νομοθεσίας. Ο παράκτιος τουρισμός αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές με 
χερσαίες τουριστικές αναπτύξεις, σύμφωνα και με το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού προωθεί τη δημιουργία πλωτών χώρων εστίασης μέσω σχετικής 
νομοθεσίας. Πρόθεση είναι η χωροθέτηση τέτοιων αναπτύξεων σε περιοχές που δεν είναι τουρι-
στικά ανεπτυγμένες και δεν υπάρχει μεγάλη συσσώρευση χώρων εστίασης.
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Η υφιστάμενη κατάσταση και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για τον τομέα του θαλάσσιου και 
παράκτιου τουρισμού παρουσιάζεται στους χάρτες Τ01-Τ04 του Παραρτήματος Ι.

Δ. Ναυτιλία - Λιμένες

Υφιστάμενη κατάσταση
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου είναι στρατηγική για εμπορικούς σκοπούς και συντείνει στο να 
γίνει ένα διαμετακομιστικό κέντρο, που συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολή. 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο κυπριακός εμπορικός στόλος αναπτύχθηκε ραγδαία, με την Κύπρο 
να αποτελεί σήμερα παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη. Επίσης, η Κύπρος έχει μετεξελιχθεί σε ένα 
σύγχρονο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο αποτελώντας ένα από τα τρία μεγα-
λύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 

Καταλυτικό και συμπληρωματικό ρόλο διαδραματίζουν τα λιμάνια που εξυπηρετούν θαλάσ-
σιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων και αποτελούν χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αλληλεπιδράσεων ξηράς-θάλασσας. Υπογραμμίζεται ότι το 95% του όγκου των 
διεθνών συναλλαγών εμπορευμάτων μεταφέρεται μέσω των λιμένων. Οι μεγαλύτερες λιμενι-
κές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων βρίσκονται στο λιμάνι Λεμεσού (εμπορικό και επιβα-
τικό λιμάνι), το οποίο εξυπηρετεί σχεδόν το 70% της συνολικής διακίνησης πλοίων της χώρας. 
Μικρότερου μεγέθους εγκαταστάσεις εντοπίζονται στο λιμάνι Λάρνακας, στο λιμάνι του Ζυγίου 
(περιοχή Βασιλικού), στο οποίο βρίσκονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Τσιμεντοποιίας Βασι-
λικού, της προβλήτας της VTTV και της προβλήτας της Skyra Vassas, καθώς και στους τρεις 
τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων στη Λάρνακα, τη Δεκέλεια και το Βασιλικό. 
Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί απόφαση από το κράτος για απομάκρυνση των τερματικών σταθ-
μών αποθήκευσης καυσίμων στη Λάρνακα και ήδη κάποιοι έχουν μετακινηθεί στο ενεργειακό 
κέντρο στην περιοχή του Βασιλικού.

Ο ρόλος των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι κρίσιμος όχι μόνο στην υποστήριξη της προβλε-
πόμενης μελλοντικής αύξησης της εμπορευματικής κίνησης, αλλά και στην παροχή τουριστικών 
εξυπηρετήσεων μέσω κυρίως των κρουαζιερόπλοιων. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους 
είναι σημαντική για την οικονομία. Επίσης, η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) για σκοπούς ενδυνά-
μωσης και υποστήριξης των θαλάσσιων μεταφορών έχει καθορίσει Λιμενικές Περιοχές στα ανοι-
κτά των λιμανιών όπου μπορούν να αγκυροβολούν πλοία.

Επιπλέον, οι λιμενικές εγκαταστάσεις και θαλάσσιες μεταφορές έχουν ουσιαστικό ρόλο ως 
προς την υποστήριξη των αναδυόμενων βιομηχανιών που σχετίζονται με την εξόρυξη και επε-
ξεργασία υδρογονανθράκων, που εκτιμάται ότι υπάρχουν στην ΑΟΖ της Κύπρου και σε γειτο-
νικές χώρες. 

Η συνεισφορά της ναυτιλίας (θαλάσσιες μεταφορές, λιμενικές εγκαταστάσεις, υποστηρικτικές 
υπηρεσίες) στην κυπριακή οικονομία είναι πολύ ισχυρή, αφού θεωρείται σημαντικός εργοδότης 
και παράγει και διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα σε τομείς που συνδέονται με το εμπό-
ριο (εισαγωγές-εξαγωγές), τις μετακινήσεις πληθυσμού και τον τουρισμό. Επίσης, η ναυτιλία έχει 
σημαντική συνεισφορά στην τοπική κοινωνία, με χαρακτηριστική τη λειτουργία ναυτιλιακών και 
ναυτικών σχολών στην Λεμεσό όπου φοιτούν σπουδαστές από όλο τον κόσμο. 

Επομένως, αποτελεί τομέα που συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενερ-
γοποίηση μεγάλου αριθμού άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων (ορισμένες φορές με δημιουργία 
τοπικών οικονομικών και κοινωνικών συμπλεγμάτων συνεργασιών (clusters), και στη βελτίωση 
του επιπέδου ζωής.
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Στόχοι και προτεραιότητες 

Οι στόχοι και προτεραιότητες για τον τομέα της ναυτιλίας-λιμένων σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
ΔΠ ΘΧΣ είναι οι ακόλουθοι:

Στόχοι:

 � Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 
 � Μεγιστοποίηση των ευκαιριών καινοτομίας. 
 � Στήριξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. 
 � Διασφάλιση της καθαριότητας, της προστασίας και της ασφάλειας των θαλασσών. 
 � Προώθηση οικολογικής λειτουργίας λιμένων («πράσινων» λιμένων) με την χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ή άλλων βιώσιμων επιλογών.

Προτεραιότητες:

 � Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών υποστήριξης. 

Προτάσεις σχεδιασμού

Η δραστηριότητα της ναυτιλίας λαμβάνει χώρα και επιτρέπεται σε όλες τις γεωγραφικές ενότη-
τες που περιγράφονται πιο κάτω, σύμφωνα και με τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνω-
μένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Η δραστηριότητα αυτή είναι συμβατή με 
αρκετές άλλες θαλάσσιες χρήσεις και στο ΘΧΣχ αποτυπώνονται οι κύριες διαδρομές πλοίων και 
η πυκνότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. 

Στο ΘΧΣχ αποτυπώνονται οι περιοχές λιμενικών δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν 
τα λιμάνια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τα αγκυροβόλια και άλλες δραστηριότητες και έργα 
συναφή με τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Η υφιστάμενη κατάσταση και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για τον τομέα της ναυτιλίας- λιμένων 
παρουσιάζεται στους χάρτες Ν01-Ν05 του Παραρτήματος Ι.

2.1.2 Περιβαλλοντική διάσταση 

Υφιστάμενη κατάσταση

Το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου θεωρείται ιδιαίτερα πλούσιο και ποικιλόμορφο, που υπο-
στηρίζει και φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα ειδών εθνικής σημασίας (περιλαμβανομένων των προστα-
τευόμενων) σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς επίσης προσφέρει οικοσυ-
στημικές υπηρεσίες και αγαθά. Η διασφάλιση ενός υγιούς θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι θεμε-
λιώδους σημασίας ως προς την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την απόδοση ευρέων 
κοινωνικο-οικονομικών ωφελειών. 

Πολλά νομοθετήματα και άλλες διατάξεις σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο είναι άμεσα συναφή 
με αυτή τη βασική επιδίωξη. Μεταξύ αυτών είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
(2008/56/ΕΚ) και η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) (ΟΠΥ). Οι Οδηγίες αυτές αναγνωρίζουν 
τις πιέσεις που επιδέχονται τα θαλάσσια ύδατα από διάφορες πηγές και κυρίως από ανθρώπινες δρα-
στηριότητες (π.χ. ρύπανση, ευτροφισμός, υπεραλίευση, εισαγωγή ξενικών ειδών, κλιματική αλλαγή). 

Το ΤΑΘΕ ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ εφαρμόζει πρόγραμμα 
μέτρων για την επίτευξη της ΚΠΚ.

Η προστασία των παράκτιων υδάτων και των νερών σε εκβολές ποταμών καλύπτεται από την 
ΟΠΥ. Σχετικό είναι το «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου», στο οποίο 
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καθορίζονται ειδικοί περιβαλλοντικοί στόχοι για τα νερά. Ταυτόχρονα, η Οδηγία για τη Διαχείριση 
της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης (2006/7/ΕΚ) περιέχει διατάξεις για την παρακολούθηση, 
την ταξινόμηση και τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ έχει ετοιμάσει ταυτότητες για 
όλες τις περιοχές νερών κολύμβησης, όπου υποδεικνύονται τα όρια και οι πιέσεις που δέχονται.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ), οι επτά (7) πιο κάτω θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου 
έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) βάσει των διατά-
ξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με απώτερο στόχο την προστασία, διαχείριση και τη διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων τους: «Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010», 
«Περιοχή Πόλις- Γιαλιά - CY4000001», «Ακρωτήριο Άσπρο- Πέτρα του Ρωμιού - CY5000005», 
«Κάβο Γκρέκο - CY3000005», «Θαλάσσια Περιοχή Μουλιά - CY4000006», «Θαλάσσια Περιοχή 
Νησιά - CY3000006» και «υπεράκτια περιοχή Ωκεανίς - CY4000024».

Για τις τέσσερις (4) πρώτες υπό αναφορά περιοχές του Δικτύου Natura 2000 έχουν ετοιμαστεί 
διαχειριστικά σχέδια, τα οποία όμως αποτελούν καθοδηγητικά έγγραφα και δεν έχουν νομική ισχύ. 
Στα εν λόγω διαχειριστικά σχέδια γίνονται προτάσεις για μέτρα ή/και περιορισμούς όσον αφορά τις 
διάφορες δραστηριότητες και χρήσεις στις περιοχές, για σκοπούς προστασίας ειδών και οικοτό-
πων. Αρκετές από τις προτάσεις αυτές έχουν εφαρμοστεί με την θέσπιση Θαλάσσιων Προστατευ-
όμενων Περιοχών (ΘΠΠ) με περιορισμούς στην αλιεία και στη διέλευση/ αγκυροβόληση σκαφών, 
ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική προστασία της κάθε περιοχής. Οι εν λόγω 
ΘΠΠ θεσπίστηκαν με την έκδοση Διαταγμάτων βάσει του περί Αλιείας Νόμου και Κανονισμών.

Συγκεκριμένα, έχει θεσπιστεί ΘΠΠ στον ΤΚΣ «Κάβο Γκρέκο - CY3000005» όπου καθορίζο-
νται ζωνώσεις με περιορισμούς στην αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική), ενώ 3 ΘΠΠ έχουν 
θεσπιστεί στον ΤΚΣ «Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010» όπως το «Κακοσκάλι», το «Χάλαβρο» και 
οι «Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας». 

Σημαντική είναι επιπλέον η προστατευόμενη περιοχή Λάρας / Τοξεύτρας, η οποία έχει εγκρι-
θεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής 
Σημασίας (SPAMI) στα πλαίσια του πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και 
τη Βιοποικιλότητα. Το ΤΑΘΕ εφαρμόζει από το 1978 Σχέδιο προστασίας των θαλάσσιων χελώνων 
στην περιοχή Λάρας / Τοξεύτρας. Επίσης, βρίσκεται σε ισχύ Διάταγμα του περί Αλιείας Νόμου με 
το οποίο ρυθμίζεται η αλιεία, καθώς και η διέλευση και αγκυροβόληση σκαφών στην περιοχή. 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω φυσικών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ), στα 
θαλάσσια ύδατα της Κύπρου απαντώνται και ΘΠΠ με τεχνητούς υφάλους που έχουν δημιουρ-
γηθεί από το ΤΑΘΕ. Πρόκειται για έξι (6) περιοχές ΘΠΠ: «Αμαθούντας», «Δασούδι - Λεμεσός», 
«Παραλιμνίου», «Αγίας Νάπας», «Πάφου» και «Λάρνακας». Επίσης, εξετάζεται η κατασκευή του 
τεχνητού υφάλου της «Πόλης Χρυσοχούς» καθώς και η παράλληλη κήρυξη προστατευόμενης 
περιοχής. Απώτερος σκοπός της δημιουργίας περιοχών όπου τοποθετούνται τεχνητοί ύφαλοι 
είναι η δημιουργία καταφυγίων ψαριών, η αύξηση των αλιευτικών αποθεμάτων και η μακροπρό-
θεσμη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής. 

Άξιο αναφοράς είναι και το υποθαλάσσιο όρος «Ερατοσθένης», η περιοχή του οποίου έχει 
χαρακτηριστεί ως «Περιοχή με Αλιευτικούς Περιορισμούς - Fisheries Restricted Area (FRA)» 
από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, προκειμένου να προστατευθούν τα ευαίσθητα 
ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Σημαντική είναι επίσης η διαφύλαξη των προστατευόμενων παράκτιων/ θαλάσσιων τοπίων 
και γεώτοπων με υψηλή γεωλογική αξία, για τα οποία δύναται να ετοιμάζονται σχέδια διαχείρι-
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σης από την αρμόδια Αρχή. Η καταγραφή και τεκμηρίωση αυτών από το Τμήμα Γεωλογικής Επι-
σκόπησης είναι συνεχής. 

Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει και κυρώσει τη Σύμβαση της Βαρκε-
λώνης (UNEP) για προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από Ρύπανση, καθώς και 6 από τα 7 Πρω-
τόκολλά της, που βρίσκονται ήδη σε ισχύ και επιπλέον αποτελούν Κοινοτικό Κεκτημένο. 

Στόχοι και προτεραιότητες 

Οι στόχοι και προτεραιότητες για το θαλάσσιο περιβάλλον σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΔΠ ΘΧΣ 
είναι οι ακόλουθοι:

Στόχοι:

 � Διαχείριση και προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και προστασία των θαλάσσι-
ων απειλούμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. 

 � Έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης των νερών και του εδάφους από τη λειτουργία εγκαταστά-
σεων και δραστηριοτήτων και, γενικά, από οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί ή τείνει να 
ρυπάνει τα νερά και το έδαφος, ιδιαιτέρως στον παράκτιο χώρο. 

 � Διασφάλιση καλής ποιότητας των νερών κολύμβησης. 
 � Προστασία των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές συνέ-

πειες της κλιματικής αλλαγής, την πιθανή άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς και τις αλ-
ληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας.

Προτεραιότητες:

 � Διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών. 
 � Προστασία των θαλάσσιων υδάτων από ρύπανση. 
 � Βελτίωση ποιότητας ατμόσφαιρας. 
 � Άμβλυνση αρνητικών επιπτώσεων του θορύβου στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
 � Συνυπολογισμός επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 � Συνυπολογισμός διάβρωσης και αλλοίωσης των ευαίσθητων ακτών. 
 � Προστασία των παρακτίων και θαλασσίων τοπίων. 

Προτάσεις σχεδιασμού

Για διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και των οικοσυστημάτων με υψηλή οικολογική 
αξία, αποτυπώνονται στο ΘΧΣχ όλες οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000, καθώς επίσης υφιστά-
μενες και προτεινόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με τεχνητούς υφάλους και περι-
οχές περιορισμού της αλιείας. Για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, δύναται να ετοιμάζονται 
σχέδια διαχείρισης από την αρμόδια Αρχή. 

Η υφιστάμενη κατάσταση και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για το περιβάλλον παρουσιάζεται 
στους χάρτες Π01-Π05 του Παραρτήματος Ι.

2.1.3 Πολιτισμική διάσταση

Υφιστάμενη κατάσταση 

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από μακρόχρονη ιστορία και πλούσιο πολιτισμό και στα θαλάσσιά της 
ύδατα εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, τμήματα παράκτιων οικισμών και κτισμάτων (π.χ. η αρχαία 
πόλη και το αρχαίο λιμάνι της Αμαθούντας) και αρχαία ναυάγια (π.χ. ναυάγιο Μαζωτού το οποίο 
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είναι κηρυγμένο ως Αρχαίο Μνημείο Α΄ Πίνακα). Οι ενάλιες αρχαιότητες ως σημαντικός θαλάσ-
σιος πόρος χρήζουν προστασίας και ειδικής διαχείρισης. Προς το σκοπό αυτό, ο περί Αρχαιο-
τήτων Νόμος καθορίζει το πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας των ενάλιων αρχαιοτήτων που 
βρίσκονται στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα 
στο Τμήμα Αρχαιοτήτων να ανακηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή εντός της ΑΟΖ και/ή της υφαλο-
κρηπίδας, ως ζώνη προστασίας ενάλιων αρχαιοτήτων. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων συμμετέχει στις 
διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης των ερευνών για ανάπτυξη έργων, υποδομών και δραστη-
ριοτήτων στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου. 

Σημαντική είναι επίσης η οικονομική διάσταση των ενάλιων αρχαιοτήτων, καθώς ορισμένες 
εξ αυτών αποτελούν πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό επισκεπτών/δυτών, με αποτέλεσμα να απαι-
τείται η διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου διαχείρισής τους. 

Στόχοι και προτεραιότητες 

Οι στόχοι και προτεραιότητες για τον πολιτισμό σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΔΠ ΘΧΣ είναι οι 
ακόλουθοι:

Στόχοι:

 � Καταγραφή/τεκμηρίωση, προστασία, προβολή και ασφαλής διαχείριση των ενάλιων αρχαιοτήτων.
 � Μη αλλοίωση της πολιτιστικής ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών.

Προτεραιότητες:

 � Προστασία των παρακτίων και θαλασσίων τοπίων της πολιτιστικής/ ιστορικής κληρονομιάς.

Προτάσεις σχεδιασμού

Οι ενάλιες αρχαιότητες βρίσκονται διάσπαρτες στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, εντός 
όλων των γεωγραφικών ενοτήτων. Μέσω του ΘΧΣχ επιδιώκεται η προστασία και ασφαλής διαχεί-
ριση των ενάλιων αρχαιοτήτων, με τη δημιουργία ζωνών προστασίας γύρω από αριθμό τεκμηριω-
μένων αρχαιολογικών θέσεων, όπου απαγορεύονται συγκεκριμένες δραστηριότητες και χρήσεις, 
όπως η αγκυροβολία σκαφών και η αλιεία. Νοείται ότι το ΘΧΣχ δεν περιλαμβάνει όλες τις θέσεις ενά-
λιων αρχαιοτήτων, εφόσον η καταγραφή και τεκμηρίωση αυτών είναι συνεχής. Θαλάσσιες δραστη-
ριότητες σε περιοχές εκτός των ζωνών προστασίας, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τους όρους που τίθενται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία αναφορικά με αρχαιότητες. 

Η υφιστάμενη κατάσταση και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για τον πολιτισμό παρουσιάζεται 
στους χάρτες Π01-Π05 του Παραρτήματος Ι.

2.1.4 Άλλες χρήσεις και δραστηριότητες

Θαλάσσια επιστημονική έρευνα

Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα της 
αρχαιολογίας, της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος, της οικολογικής κατάστασης 
της θάλασσας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, της γεωλογίας κ.ά. Η συγκεκριμένη δραστη-
ριότητα μπορεί να διεξάγεται σε όλες τις χωρικές ενότητες, με την προϋπόθεση ότι δεν συγκρού-
εται με άλλες δραστηριότητες και χρήσεις του θαλάσσιου χώρου και με τους όρους και προϋπο-
θέσεις που καθορίζει η εκάστοτε αρμόδια Αρχή.
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Επιπρόσθετα, το ΘΧΣχ προβλέπει τη χωροθέτηση συγκεκριμένης περιοχής για διεξαγωγή 
θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και δοκιμών, για χρήση από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύ-
ματα ή και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία στην Κύπρο. 

Άμυνα και εθνική ασφάλεια

Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν αποκλειστικά στην άμυνα ή στην εθνική ασφάλεια, συμπε-
ριλαμβανομένης της έρευνας και διάσωσης, έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων δρα-
στηριοτήτων στη θάλασσα.

Στο ΘΧΣχ αποτυπώνονται οι περιοχές στρατιωτικών δραστηριοτήτων οι οποίες βρίσκονται 
εντός των χωρικών ενοτήτων IV και V. Τμήμα των περιοχών αυτών δεσμεύεται αποκλειστικά για 
στρατιωτικές δραστηριότητες και αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Στο υπόλοιπο 
τμήμα των περιοχών αυτών, επιτρέπονται και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να συνυ-
πάρξουν με τις στρατιωτικές δραστηριότητες, νοουμένου ότι οι όροι λειτουργίας των δραστη-
ριοτήτων θα προκύψουν κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη 
μεταξύ άλλων την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιακών στοιχείων. 

Η υφιστάμενη κατάσταση και ο προτεινόμενος σχεδιασμός για την άμυνα και εθνική ασφά-
λεια αλλά και για άλλες δραστηριότητες παρουσιάζονται στους χάρτες ΑΔ01-ΑΔ02 του 
Παραρτήματος Ι.

2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I
Η ενότητα αυτή εκτείνεται από το όριο της γραμμής κατάπαυσης του πυρός παρά τον Κάτω Πύργο 
Τυλληρίας μέχρι τα παράκτια όρια του Δάσους Μελέτη (βόρεια της περιοχής Αγ. Γεωργίου του 
Δήμου Πέγειας). 

Η βασική οικονομική δραστηριότητα της ενότητας I σχετίζεται με τον θαλάσσιο και παράκτιο 
τουρισμό/ αναψυχή ο οποίος προσφέρει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα στηρί-
ζει την τοπική γεωγραφικά απομονωμένη κοινωνία και οικονομία. 

Οι κύριες συγκρούσεις που εντοπίζονται στην ενότητα αυτή είναι μεταξύ της δραστηριότη-
τας του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού και του θαλασσίου περιβάλλοντος, όπως για παρά-
δειγμα η θαλάσσια ρύπανση. Η σύγκρουση αυτή δεν δύναται να ρυθμιστεί χωροταξικά, γι’ αυτό 
οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης και πρόληψης, 
όπως για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, οι επιπτώσεις ανθρωπογενών επεμβάσεων 
και φυσικών διεργασιών, όπως η κλιματική αλλαγή, επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα του 
θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, όπως για παράδειγμα η διάβρωση των ακτών, η οποία 
γίνεται προσπάθεια μετρίασής της με την κατασκευή θαλάσσιων έργων (π.χ. κυματοθραύστες).

Επομένως, η περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού θα πρέπει να είναι 
συμβατή με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. 

Για διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και των οικοσυστημάτων με υψηλή οικολο-
γική αξία, υιοθετούνται οι χωροταξικές ρυθμίσεις των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (Χερ-
σόνησος Ακάμα, περιοχή Πόλις-Γιαλιά και τμήμα της περιοχής «Ωκεανίς») και μέσω διαχειριστι-
κών σχεδίων από την αρμόδια Αρχή επιδιώκεται η προστασία και ορθή διαχείρισή τους. 

Βάσει σχετικής μελέτης του αιολικού δυναμικού στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου, εντοπί-
στηκε θαλάσσια περιοχή για περαιτέρω διερεύνηση ανάπτυξης εγκαταστάσεων αιολικής ενέρ-
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γειας. Ωστόσο αυτή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής Natura 2000 της Χερσονήσου Ακάμα 
και επομένως δεν προβλέπεται η χωροθέτησή της στο παρόν στάδιο για αποφυγή πιθανής υπο-
βάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Πιθανή μελλοντική χωροθέτησή της προϋποθέτει τη διε-
νέργεια μελέτης δέουσας εκτίμησης.

Επίσης, δεν προβλέπεται στο παρόν στάδιο η χωροθέτηση περιοχών για τις δραστηριότητες 
της ενέργειας και της υδατοκαλλιέργειας εντός της χωρικής ενότητας I. Οποιαδήποτε πιθανή 
χωροθέτησή τους στο μέλλον προϋποθέτει την αποφυγή συγκρούσεων με τον τουρισμό και με 
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και του παράκτιου τοπίου. 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός παρουσιάζεται στον χάρτη Σ01 του Παραρτήματος Ι.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ II
Η ενότητα αυτή εκτείνεται από τα όρια του Δάσους Μελέτη μέχρι και το δυτικό όριο της περιοχής 
Natura 2000 «Ακρωτήρι Άσπρο – πέτρα του Ρωμιού» παρά την Πέτρα του Ρωμιού. 

Η κύρια οικονομική δραστηριότητα της ενότητας II σχετίζεται με τον θαλάσσιο και παράκτιο 
τουρισμό/ αναψυχή. Η παραλιακή περιοχή της ενότητας αυτής αποτελεί επίκεντρο της οικονομι-
κής και κοινωνικής δραστηριότητας και στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος. Συνδέεται άμεσα 
με τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους και συγκεντρώνει την πλειονότητα των χώρων 
αναψυχής και ψυχαγωγίας.

Οι κύριες συγκρούσεις που εντοπίζονται στην ενότητα αυτή είναι μεταξύ της δραστηριότη-
τας του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού και του θαλασσίου περιβάλλοντος, όπως για παρά-
δειγμα η θαλάσσια ρύπανση. Η σύγκρουση αυτή δεν δύναται να ρυθμιστεί χωροταξικά, γι’ αυτό οι 
αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης και πρόληψης, όπως 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, οι επιπτώσεις ανθρωπογενών επεμβάσεων και 
φυσικών διεργασιών, όπως η κλιματική αλλαγή, επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα του 
θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, όπως για παράδειγμα η διάβρωση των ακτών, για την οποία 
γίνεται προσπάθεια μετρίασής της με την κατασκευή θαλασσίων έργων (π.χ., κυματοθραύστες).

Η περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού θα πρέπει να είναι συμβατή 
με το φυσικό περιβάλλον. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τμήμα της περιοχής «Ωκεανίς» βρίσκε-
ται στη χωρική ενότητα ΙΙ. 

Εντός της ενότητας αυτής βρίσκονται ενάλιες αρχαιότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με τους 
αρχαιολογικούς χώρους Παλαίπαφου και Νέας Πάφου, μνημεία εξέχουσας οικουμενικής αξίας τα 
οποία συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Προτείνεται 
η δημιουργία ζωνών για την προστασία και ασφαλή διαχείριση των ενάλιων αρχαιοτήτων, μέσα 
στις οποίες πιθανόν να απαγορεύονται συγκεκριμένες δραστηριότητες και χρήσεις σύμφωνα με 
σχετικό διάταγμα της Αρμόδιας Αρχής, όπως η αγκυροβολία σκαφών και η αλιεία.

Στην ενότητα αυτή εντοπίζονται καλώδια τηλεπικοινωνιών για τα οποία προτείνεται η χωρο-
θέτηση του χώρου υποδοχής τους για προστασία τους και προς αποφυγή πιθανών συγκρούσεων 
με άλλες δραστηριότητες στο μέλλον. Επίσης, η προσαιγιάλωση μελλοντικών καλωδίων θα πρέ-
πει να γίνεται εντός της συγκεκριμένης περιοχής.

Επιπρόσθετα, εντός της ενότητας αυτής υπάρχει μονάδα αφαλάτωσης και προτείνεται η δημιουρ-
γία ζώνης προστασίας γύρω από το σημείο άντλησης θαλασσινού νερού για σκοπούς αφαλάτωσης.

Οι υπόλοιποι τομείς ή και κλάδοι που εξετάζονται δεν διαφαίνεται να ασκούν ιδιαίτερες πιέσεις 
που να οδηγούν σε συγκρούσεις υφιστάμενων δραστηριοτήτων και περιβάλλοντος.

Επίσης, δεν προβλέπεται στο παρόν στάδιο η χωροθέτηση περιοχής για τη δραστηριότητα της 
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υδατοκαλλιέργειας εντός της Χωρικής Ενότητας II, λόγω της υφιστάμενης τεχνολογίας, η οποία 
δεν ανταποκρίνεται στα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά της περιοχής (έντονοι κυματισμοί κ.λπ.), 
της έλλειψης λιμενικών και χερσαίων υποστηρικτικών υποδομών και λόγω πιθανής σύγκρουσης 
με τη δραστηριότητα του τουρισμού. Οποιαδήποτε πιθανή χωροθέτησή της στο μέλλον προϋπο-
θέτει την αποφυγή συγκρούσεων με τον τουρισμό και το φυσικό περιβάλλον. 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός παρουσιάζεται στον χάρτη Σ02 του Παραρτήματος Ι.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ III
Η ενότητα αυτή εκτείνεται από το δυτικό όριο της περιοχής Natura 2000 «Ακρωτήρι Άσπρο – 
Πέτρα του Ρωμιού» παρά την Πέτρα του Ρωμιού μέχρι τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στη Μονή 
(εντός επαρχίας Λεμεσού) και σ’ αυτήν περιλαμβάνεται τμήμα της περιοχής «Ωκεανίς». 

Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες της ενότητας III σχετίζονται με τον θαλάσσιο και παρά-
κτιο τουρισμό/ αναψυχή και τη ναυτιλία-λιμένες (θαλάσσιες μεταφορές). 

Ειδικά στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής της Λεμεσού παρατηρούνται μεγάλες πιέσεις 
στο θαλάσσιο περιβάλλον από αναπτύξεις κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, με την 
ύπαρξη γραμμικής τουριστικής ανάπτυξης, τη λειτουργία του μεγαλύτερου λιμανιού της Κύπρου, 
τη μαρίνα Λεμεσού και την αναπτυξιακή επέκταση του αστικού ιστού με τη δημιουργία ψηλών 
κτιρίων κατά μήκος της περιοχής. Οι συγκρούσεις του τουρισμού και των θαλασσίων μεταφορών 
με το περιβάλλον δεν δύναται να ρυθμιστούν χωροταξικά, γι’ αυτό οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει 
να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης και πρόληψης, όπως για την προστασία του περι-
βάλλοντος. Επίσης, οι επιπτώσεις ανθρωπογενών επεμβάσεων και φυσικών διεργασιών, όπως 
η κλιματική αλλαγή, επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα του θαλάσσιου και παράκτιου του-
ρισμού, όπως για παράδειγμα η διάβρωση των ακτών, η οποία γίνεται προσπάθεια μετρίασής της 
με την κατασκευή θαλάσσιων έργων (π.χ. κυματοθραύστες).

Σημειώνεται ότι στην ενότητα αυτή υπάρχει περιοχή εναπόθεσης υλικού βυθοκόρησης από 
λιμενικά έργα καθώς επίσης και δύο περιοχές στις οποίες απορρίφθηκαν πυρομαχικά στο παρελ-
θόν αλλά οι περιοχές αυτές δεν προορίζονται για περαιτέρω απόρριψη πυρομαχικών στο μέλλον. 

Στην ενότητα III, δίδεται προτεραιότητα στην τουριστική δραστηριότητα με παράλληλη ενί-
σχυση των θαλάσσιων μεταφορών, που δρουν και υποστηρικτικά ως προς τον τουρισμό (π.χ. 
τουρισμός κρουαζιέρας) και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με την αποτύπωση των διαδρόμων 
θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή. Δύναται να αναδειχθούν ειδικές μορφές τουρισμού, όπως 
ο καταδυτικός τουρισμός, λόγω της ύπαρξης περιοχών με καταδυτικό ενδιαφέρον.

Εντός της ενότητας αυτής βρίσκονται ενάλιες αρχαιότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με τον 
αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας, όπως το αρχαίο λιμάνι, όπου προωθείται η δημιουργία 
καταδυτικών διαδρομών για ενίσχυση του τουρισμού. Προτείνεται η δημιουργία ζωνών για την 
προστασία και ασφαλή διαχείριση των ενάλιων αρχαιοτήτων, μέσα στις οποίες πιθανόν να απα-
γορεύονται συγκεκριμένες δραστηριότητες και χρήσεις σύμφωνα με σχετικό διάταγμα της Αρμό-
διας Αρχής, όπως η αγκυροβολία σκαφών και η αλιεία.

Επίσης, προτείνεται ο χωρικός περιορισμός της δραστηριότητας της υδατοκαλλιέργειας στην 
περιοχή στην οποία βρίσκονται οι υφιστάμενες μονάδες, όπου γίνεται πρόβλεψη για μελλοντική 
επέκτασή τους, προς αποφυγή υποβάθμισης του θαλάσσιου μετώπου και παράκτιου τοπίου και 
αποφυγής μελλοντικών συγκρούσεων με τον τουρισμό, τη ναυτιλία και το φυσικό περιβάλλον.

Βάσει σχετικής μελέτης του αιολικού δυναμικού στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου, εντοπί-
στηκε θαλάσσια περιοχή για περαιτέρω διερεύνηση ανάπτυξης εγκαταστάσεων αιολικής ενέρ-
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γειας. Ωστόσο αυτή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής Natura 2000 «Ωκεανίς» και επο-
μένως δεν προβλέπεται η χωροθέτησή της στο παρόν στάδιο για αποφυγή πιθανής υποβάθμι-
σης του φυσικού περιβάλλοντος. Πιθανή μελλοντική χωροθέτησή της προϋποθέτει τη διενέργεια 
μελέτης δέουσας εκτίμησης.

Συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές της παρούσας χωρικής ενότητας οι οποίες αποτελούν 
μέρος των περιοχών των Βρετανικών Βάσεων, καθώς και η θαλάσσια περιοχή μέχρι 3 ν.μ. από τις 
εν λόγω ακτές, διέπονται μεταξύ άλλων, από τη Συνθήκη περί της Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθώς και το σχετικό με τις Περιοχές Βάσεων Πρωτόκολλο στη Συμφωνία Αποχώ-
ρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία εντός των 
εν λόγω παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών ασκεί δικαιοδοσίες, όπως για παράδειγμα αυτών 
που σχετίζονται με την κοινή αλιευτική πολιτική της Ε.Ε.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός παρουσιάζεται στον χάρτη Σ03 του Παραρτήματος Ι.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IV
Η ενότητα αυτή εκτείνεται από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στη Μονή μέχρι και το δυτικό όριο 
του χωριού Μαζωτός.

Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες της ενότητας IV είναι η ενέργεια, η υδατοκαλλιέργεια και 
οι θαλάσσιες μεταφορές. Εντός της ενότητας αυτής βρίσκεται ο κύριος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός 
της χώρας, το υπό ανάπτυξη ενεργειακό κέντρο, η μεγάλη πλειοψηφία των μονάδων υδατοκαλλι-
έργειας, τμήμα της περιοχής στρατιωτικών δραστηριοτήτων και παρατηρείται αυξημένη θαλάσσια 
κυκλοφορία πλοίων, ενώ η τουριστική δραστηριότητα είναι διάσπαρτη και περιορισμένη. 

Βάσει της ανάλυσης συγκρούσεων που προηγήθηκε, αναδεικνύεται η ανάγκη χωροταξικής ρύθ-
μισης των συγκρούσεων που απορρέουν από τις κύριες δραστηριότητες της περιοχής που αναφέ-
ρονται πιο πάνω. Η σύγκρουση των θαλάσσιων μεταφορών με το περιβάλλον δεν δύναται να ρυθ-
μιστεί χωροταξικά, γι’ αυτό οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα δια-
χείρισης και πρόληψης, όπως για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, οι επιπτώσεις ανθρω-
πογενών επεμβάσεων και φυσικών διεργασιών, όπως η κλιματική αλλαγή, επηρεάζουν αρνητικά 
το περιβάλλον και το παράκτιο τοπίο, όπως για παράδειγμα η διάβρωση των ακτών, η οποία γίνεται 
προσπάθεια μετρίασής της με την κατασκευή θαλάσσιων έργων (π.χ. κυματοθραύστες).

Στην ενότητα IV δίδεται προτεραιότητα στην ενέργεια και γίνεται πρόβλεψη για την κατάλληλη 
χωροθέτηση του ενεργειακού κέντρου που περιλαμβάνει όλους τους μελλοντικούς σχεδιασμούς 
και ενεργειακές υποδομές.

Επίσης, δίδεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών που δρουν υποστη-
ρικτικά και στις δραστηριότητες του ενεργειακού κέντρου αλλά και στην ασφάλεια της ναυσιπλο-
ΐας, με την αποτύπωση των διαδρόμων θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Στην ενότητα αυτή εντοπίζονται υφιστάμενα καλώδια τηλεπικοινωνιών, ενώ υπάρχουν σχε-
διασμοί για μελλοντικές υποδομές που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας για την 
ενέργεια (π.χ. Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος «EastMed Pipeline» και «EuroAsia Interconnector» 
και έργο «EuroAfrica Interconnector»). Προτείνεται η χωροθέτηση του χώρου υποδοχής των 
καλωδίων και των αγωγών για προστασία τους και προς αποφυγή πιθανών συγκρούσεων με 
άλλες δραστηριότητες στο μέλλον. Η προσαιγιάλωση μελλοντικών αγωγών και καλωδίων θα 
πρέπει να γίνεται εντός των συγκεκριμένων περιοχών. 

Λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για οργάνωση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας για βέλτιστη 
διαχείρισή τους και άμβλυνση φαινομένων υποβάθμισης του παράκτιου τοπίου, αλλά και του 
παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας ανάπτυξη μίας οικονομικά βιώσιμης, 
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περιβαλλοντικά συμβατής και κοινωνικά αποδεκτής υδατοκαλλιέργειας. Προτείνεται η δημι-
ουργία δύο περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, προκειμένου να καταστεί ελεγχόμενη η 
άσκηση της δραστηριότητας, να δημιουργηθούν υποστηρικτικές θαλάσσιες και χερσαίες υποδο-
μές, με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, όπως επίσης και για τη διασφάλιση και δια-
τήρηση των μακροπρόθεσμων προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα. Οι υφιστάμενες 
μονάδες υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται κοντά στο ενεργειακό κέντρο θα μετακινηθούν εντός 
της προτεινόμενης δυτικής περιοχής υδατοκαλλιέργειας για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις 
που παρατηρούνται με τη δραστηριότητα της ενέργειας. Επιπρόσθετα, μία μονάδα υδατοκαλλι-
έργειας, η οποία βρίσκεται εντός της λιμενικής περιοχής Μονής, θα συνεχίσει να λειτουργεί στην 
εν λόγω λιμενική περιοχή αλλά θα μετακινηθεί σε χώρο που έχει υποδειχθεί από την Αρχή Λιμέ-
νων Κύπρου, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η θαλάσσια κυκλοφορία και η αγκυροβολία πλοίων. 

Η προτεινόμενη ανατολική περιοχή υδατοκαλλιέργειας συνυπάρχει με τμήμα της περιοχής 
διεξαγωγής στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Η στρατιωτική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη 
περιοχή επιτρέπει τη συνύπαρξη με την υδατοκαλλιέργεια, νοουμένου ότι οι όροι λειτουργίας 
των δραστηριοτήτων θα προκύψουν κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνο-
ντας υπόψη μεταξύ άλλων την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή υδατοκαλλιέργειας βρίσκονται τοποθετημένα στο βυθό 
υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά καλώδια. Η χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός της 
περιοχής αυτής στο μέλλον προϋποθέτει τη διενέργεια μελέτης για εντοπισμό της ακριβούς θέσης 
των καλωδίων έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη και να μην παρεμποδίζεται η πρό-
σβαση προς αυτά.

Σημειώνεται ότι στην ενότητα αυτή υπάρχουν δύο περιοχές στις οποίες απορρίφθηκαν πυρο-
μαχικά στο παρελθόν αλλά οι περιοχές αυτές δεν προορίζονται για περαιτέρω απόρριψη πυρο-
μαχικών στο μέλλον.

Επιπρόσθετα, εντός της ενότητας αυτής υπάρχει μονάδα αφαλάτωσης και προτείνεται η δημιουρ-
γία ζώνης προστασίας γύρω από το σημείο άντλησης θαλασσινού νερού για σκοπούς αφαλάτωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία ανάπτυξης της ενότητας καθώς και το υφιστάμενο πολεο-
δομικό καθεστώς στο χερσαίο τμήμα, συστήνεται όπως η παραπέρα ανάπτυξη της τουριστικής 
δραστηριότητας στο θαλάσσιο τμήμα πραγματοποιηθεί με επιφύλαξη και κατόπιν λεπτομερούς 
μελέτης των λοιπών επηρεαζόμενων δραστηριοτήτων.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός παρουσιάζεται στον χάρτη Σ04 του Παραρτήματος Ι.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ V
Η ενότητα αυτή εκτείνεται από το δυτικό όριο του χωριού Μαζωτός μέχρι το όριο της γραμμής 
κατάπαυσης του πυρός παρά τη Δερύνεια της επαρχίας Αμμοχώστου.

Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες της ενότητας V είναι ο θαλάσσιος και παράκτιος του-
ρισμός και οι θαλάσσιες μεταφορές. Εντός της ενότητας αυτής υπάρχουν το εμπορικό λιμάνι και 
η μαρίνα Λάρνακας, για τα οποία υπάρχουν σχεδιασμοί για επέκταση στο μέλλον και η μαρίνα 
Αγίας Νάπας η οποία βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Ειδικότερα για τις περιοχές της ελεύθερης Αμμο-
χώστου (Αγία Νάπα και Παραλίμνι), ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός προσφέρει μεγάλο 
αριθμό θέσεων εργασίας και αποτελεί τον κύριο πυλώνα της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 

Εντός της ενότητας αυτής υπάρχει επίσης ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Δεκέλειας και 
μονάδα αφαλάτωσης.

Οι θαλάσσιες περιοχές της Λάρνακας και της ελεύθερης Αμμοχώστου δέχονται πιέσεις από 
διάφορους παράγοντες όπως η ύπαρξη γραμμικής τουριστικής ανάπτυξης κατά μήκος του παρα-
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λιακού μετώπου και τις μαρίνες, ενώ η περιοχή της Λάρνακας επιπρόσθετα επηρεάζεται από την 
ύπαρξη των αλυκών, του λιμανιού και του διεθνούς αερολιμένα. Συνεπώς, οι κύριες συγκρούσεις 
που εντοπίζονται στην ενότητα αυτή είναι μεταξύ των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου και παρά-
κτιου τουρισμού και των θαλασσίων μεταφορών με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως για παρά-
δειγμα η θαλάσσια ρύπανση. Οι συγκρούσεις αυτές δεν δύναται να ρυθμιστούν χωροταξικά, γι’ 
αυτό οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης και πρόληψης, 
όπως για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, οι επιπτώσεις ανθρωπογενών επεμβάσεων 
και φυσικών διεργασιών, όπως η κλιματική αλλαγή, επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα του 
θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, όπως για παράδειγμα η διάβρωση των ακτών η οποία γίνε-
ται προσπάθεια μετρίασής της με την κατασκευή θαλασσίων έργων (π.χ. κυματοθραύστες).

Είναι επιθυμητή η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, με κύριο άξονα την προστασία και δια-
χείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προσαρμοσμένο στα τοπικά δεδομένα του 
χώρου, στις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς του, ενώ επιθυμητή είναι επίσης η προώθηση 
ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο καταδυτικός τουρισμός (λόγω της ύπαρξης πολλών περι-
οχών με καταδυτικό ενδιαφέρον). Ταυτόχρονα, είναι επιθυμητή η ενίσχυση των υποδομών των 
θαλάσσιων μεταφορών οι οποίες δρουν υποστηρικτικά και στον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό 
(π.χ. τουρισμός κρουαζιέρας) και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, με την αποτύπωση των διαδρό-
μων θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Για διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και των οικοσυστημάτων με υψηλή οικο-
λογική αξία, υιοθετούνται οι χωροταξικές ρυθμίσεις των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 
(«Κάβο Γκρέκο» και «Θαλάσσια Περιοχή Νησιά») και μέσω διαχειριστικών σχεδίων από την αρμό-
δια Αρχή επιδιώκεται η προστασία και ορθή διαχείρισή τους. 

Επίσης, εντός της ενότητας αυτής βρίσκονται το αρχαίο ναυάγιο του Μαζωτού και άλλες ενά-
λιες αρχαιότητες στην περιοχή Παραλιμνίου. Προτείνεται η δημιουργία ζωνών για την προστασία 
και ασφαλή διαχείριση των ενάλιων αρχαιοτήτων, μέσα στις οποίες πιθανόν να απαγορεύονται 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και χρήσεις σύμφωνα με σχετικό διάταγμα της αρμόδιας Αρχής, 
όπως η αγκυροβολία σκαφών και η αλιεία.

Σημειώνεται ότι στην ενότητα αυτή υπάρχει τμήμα της περιοχής για στρατιωτική δραστηριό-
τητα και περιοχή εναπόθεσης υλικού βυθοκόρησης από λιμενικά έργα.

Όσον αφορά την υφιστάμενη μονάδα υδατοκαλλιέργειας που είναι χωροθετημένη και δραστη-
ριοποιείται στην ενότητα αυτή, δεν προτείνεται η δημιουργία πρόσθετης ζώνης για σκοπούς πιθα-
νής μελλοντικής αύξησης της παραγωγής και επέκτασης των θαλασσίων εγκαταστάσεών της. Σε 
περίπτωση υποβολής αιτήματος για αύξηση της παραγωγής και επέκταση των εγκαταστάσεών 
της, αν κριθεί αναγκαία η μετακίνηση της μονάδας, τότε η νέα χωροθέτηση θα εξεταστεί βάσει των 
αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 
θα εκπονηθεί. Για την μονάδα αφαλάτωσης εντός της ενότητας αυτής, προτείνεται η δημιουργία 
ζώνης προστασίας γύρω από το σημείο άντλησης θαλασσινού νερού για σκοπούς αφαλάτωσης.

Εντός της ενότητας αυτής, προτείνεται η δημιουργία ζώνης επιστημονικής έρευνας και δοκι-
μών, στην ευρύτερη περιοχή του αερολιμένα Λάρνακας, για χρήση από ακαδημαϊκά και ερευνη-
τικά ιδρύματα ή και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία στην 
Κύπρο. Οι δραστηριότητες εντός της ζώνης αυτής θα συνυπάρχουν με τις άλλες δραστηριότητες 
και χρήσεις της περιοχής, όπως για παράδειγμα με την αλιεία και τη ζώνη προστασίας υδάτων 
αφαλάτωσης και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του 
αερολιμένα Λάρνακας. Επίσης, οι δραστηριότητες εντός της ζώνης αυτής δεν θα πρέπει να επη-
ρεάσουν αρνητικά την περιοχή ή το οικοσύστημα του τεμένους Χαλά Σουλτάν και των 4 παρακεί-
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μενων αλυκών τα οποία έχουν ενταχθεί στη Δυνητική Λίστα υποψηφίων περιοχών της UNESCO, 
για να εγγραφούν στη συνέχεια ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (μικτό μνη-
μείο σύμφωνα με πολιτιστικά και φυσικά κριτήρια). Οι δραστηριότητες εντός της θαλάσσιας ζώνης 
δεν επιτρέπεται να δημιουργούν μόνιμες ή μη αναστρέψιμες εγκαταστάσεις.

Η σχετική άδεια για χρήση της ζώνης θα χορηγείται από την οικεία αρμόδια Αρχή, η οποία και 
θα καθορίζει τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές της παρούσας χωρικής ενότητας οι οποίες αποτελούν 
μέρος των περιοχών των Βρετανικών Βάσεων, καθώς και η θαλάσσια περιοχή μέχρι 3 ν.μ. από τις 
εν λόγω ακτές, διέπονται μεταξύ άλλων, από τη Συνθήκη περί της Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθώς και το σχετικό με τις Περιοχές Βάσεων Πρωτόκολλο στη Συμφωνία Αποχώ-
ρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία εντός των 
εν λόγω παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών ασκεί δικαιοδοσίες, όπως για παράδειγμα αυτών 
που σχετίζονται με την κοινή αλιευτική πολιτική της Ε.Ε.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός παρουσιάζεται στον χάρτη Σ05 του Παραρτήματος Ι.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ VI
Η ενότητα αυτή εκτείνεται από το όριο της γραμμής κατάπαυσης του πυρός παρά τη Δερύνεια 
μέχρι το όριο της γραμμής κατάπαυσης του πυρός παρά τον Κάτω Πύργο Τυλληρίας και περιλαμ-
βάνει τα χωρικά ύδατα τα οποία παράκεινται των εν λόγω παράκτιων περιοχών.

Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες της ενότητας VI πριν την τουρκική στρατιωτική εισβολή 
του 1974 ήταν ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η αλιεία. Εντός 
της ενότητας αυτής υπάρχουν τα κλειστά λιμάνια της Αμμοχώστου, της Κερύνειας και του Καρα-
βοστασίου και αριθμός αλιευτικών καταφυγίων που είχαν κατασκευαστεί πριν το 1974. Επίσης, 
στην ενότητα αυτή εντοπίζεται σημαντικός παράκτιος και ενάλιος αρχαιολογικός πλούτος. 

Οι παράκτιες περιοχές που περιγράφονται στην εν λόγω χωρική ενότητα κατέχονται παράνομα 
από την Τουρκία συνεπεία της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής του 1974. Συνεπώς, σε σχέση 
με τα χωρικά ύδατα τα οποία παράκεινται των εν λόγω περιοχών, δεν μπορεί, σε αυτό το στάδιο, 
να γίνει σχεδιασμός/ προγραμματισμός για περαιτέρω δραστηριότητες. 

Σημειώνεται ότι, δυνάμει του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Προσχώρησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμογή του κεκτημένου αναστέλλεται στις περιοχές 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο.

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ VIΙ
Η ενότητα αυτή καλύπτει τα υπόλοιπα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας μέχρι το εξωτερικό όριο 
της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες που παρατηρούνται στην ενότητα VII είναι η ενέρ-
γεια και οι θαλάσσιες μεταφορές. Επίσης, στην ενότητα αυτή βρίσκεται η περιοχή με αλιευτικούς 
περιορισμούς (υποθαλάσσιο όρος Ερατοσθένης) και μεγάλο τμήμα της περιοχής Δικτύου Natura 
2000 «Ωκεανίς» για προστασία σπάνιων ειδών και των οικοτόπων τους, όπως αυτές αποτυπώνο-
νται στο παρόν ΘΧΣχ. Μικρό τμήμα της περιοχής «Ωκεανίς» βρίσκεται εντός της περιοχής έρευνας 
υδρογονανθράκων και οποιεσδήποτε μελλοντικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι συμβατές 
με τα μέτρα προτεραιότητας της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Ωκεανίς». 

Δεν εντοπίζονται οποιεσδήποτε συγκρούσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. Επιδιώκεται ορθο-
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λογική και βιώσιμη αξιοποίηση των δυνητικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της κυπριακής 
ΑΟΖ, καθώς και ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη υποθαλάσσιων ενεργειακών υποδομών, 
όπως την όδευση καλωδίων ηλεκτρισμού και αγωγών αερίου (π.χ. Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος 
«EastMed Pipeline» και «EuroAsia Interconnector» και έργο «EuroAfrica Interconnector»). Νοεί-
ται ότι οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους περιβαλλο-
ντικούς όρους που τίθενται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Για λόγους εθνικής ασφάλειας και/ή δημοσίου συμφέροντος δύναται να μην επιτραπεί η πόντιση 
και/ή λειτουργία καλωδίων εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Αυτό περιλαμβάνει περιοχές στις οποίες 
πρόκειται να αναπτυχθούν υποδομές για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Επίσης, επιδιώκεται η αξιοποίηση των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
προτείνεται η χωροθέτηση θαλάσσιας περιοχής για περαιτέρω διερεύνηση ανάπτυξης εγκατα-
στάσεων αιολικής ενέργειας, με κριτήρια την ελάχιστη απόσταση από τη στεριά για αποφυγή οπτι-
κής ενόχλησης (πέραν των 12ν.μ.), μέγιστο βάθος (όχι μεγαλύτερο από 1.000 μέτρα) και ελάχιστη 
μέση ταχύτητα ανέμου (8 μέτρα ανά δευτερόλεπτο σε τουλάχιστο ένα τεταρτημόριο)2. 

Η ανάπτυξη άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επιθυμητή, νοουμένου ότι 
τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός για οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο 
μέρος των θαλασσίων υδάτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα, τα οποία παράκει-
νται των κατεχομένων περιοχών. 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός παρουσιάζεται στον χάρτη Σ06 του Παραρτήματος Ι.

3. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το εθνικό ΘΧΣχ και παρουσίασή του ανά χωρική ενότητα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I 
(χάρτες Σ01-Σ06). 

4.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αποτελεσματικότητα του ΘΧΣχ θα παρακολουθείται μέσω δεικτών που θα οριστούν βάσει των 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Το σύστημα των χωρικών δεικτών θα πρέπει να καθορι-
στεί λεπτομερώς από την Επιτροπή ΘΧΣ στο μέλλον και εντός 3 χρόνων από την υιοθέτηση του 
ΘΧΣχ. Η αξιολόγηση της εφαρμογής του ΘΧΣχ θα γίνεται ανά 5ετία. Τα αποτελέσματα της αξιολό-
γησης θα λαμβάνονται υπόψη στη μελλοντική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ΘΧΣχ.

Για επίτευξη του στόχου διατήρησης της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης των θαλασ-
σίων υδάτων, θα παρακολουθούνται και αξιολογούνται συστηματικά οι Δείκτες που προβλέπο-
νται στον περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμο.

Η εκάστοτε αρμόδια Αρχή αδειοδότησης ή η εκάστοτε εποπτική αρχή/ υπηρεσία θα ελέγχει 
τη συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας της χρήσης ή δραστη-
ριότητας. 

2.  Study on the offshore grid potential in the Mediterranean region, European Commission, 2020.
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι

Θεματικοί χάρτες ανά αναπτυξιακή  
δραστηριότητα και εθνικό ΘΧΣχ

Χάρτης Δ01:  
Διοικητικά όρια και πεδίο εφαρμογής σχεδιασμού

Χάρτες Α01-Α05:  
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

Χάρτες Ε01-Ε02:  
Ενέργεια 

Χάρτες Τ01-Τ04:  
Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός

Χάρτες Ν01-Ν05:  
Ναυτιλία-λιμένες

Χάρτες ΑΔ01-ΑΔ02:  
Άλλες δραστηριότητες

Χάρτες Π01-Π05:  
Περιβάλλον και πολιτισμός

Χάρτες Σ01-Σ06:  
Θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο ανά χωρική ενότητα
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Α-Ω
Αεροφωτογραφία: Φωτογραφία της επιφάνειας της 

Γης η οποία ανακτήθηκε με συγκεκριμένες τεχνι-
κές από αεροπλάνο.

Αιολική ενέργεια: Είναι η κινητική ενέργεια του ανέ-
μου που μετατρέπεται, μέσω των ανεμογεννη-
τριών, σε ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια.

Αλιευτικός τουρισμός: Είναι η μορφή τουρισμού 
υπαίθρου, η οποία συνίσταται στην παροχή υπη-
ρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλι-
εία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές 
πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες-του-
ρίστες. Οι τελευταίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους 
με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές 
δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω 
της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, 
τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά 
έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της 
αλιευτικής κουλτούρας, καθώς και την οικονομική 
τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο 
(Ν. 4582/2018 – ΦΕΚ 208/Α’/11-12-2018).

Αμμόχωστος 1960: Το Κατακόρυφο Σύστημα Αναφο-
ράς της Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε το 1960 και 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Ανάλυση: Οι διαστάσεις κελίου πλεγματικής επιφά-
νειας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (ΑΠΕ): ή ήπιες 
μορφές ενέργειας. Είναι μορφές εκμετάλλευσης 
ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 
διαδικασίες, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, 
η κυκλοφορία του νερού κ.ά. Αποτελούν εναλλα-
κτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και συμ-
βάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και στη διαφοροποίηση του ενεργει-
ακού εφοδιασμού. 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): Σύμφωνα 
με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Δικαίου της 
Θάλασσας (1982), η Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός 
της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή 
άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας 
από το νερό και τον άνεμο. Εκτείνεται μέχρι τα 

200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, εκτός 
και εάν έρχεται σε σύγκρουση με τα σύνορα γει-
τονικών κρατών. 

Αποκοπή – Clip: Το εργαλείο χρησιμοποιείται για να 
απομονωθεί ένα κομμάτι δεδομένων από ένα άλλο 
σύνολο δεδομένων. Το εν λόγω εργαλείο είναι χρή-
σιμο για τη δημιουργία μιας περιοχής μελέτης από 
δεδομένα με ευρύτερο σύνολο δεδομένων. 

Αριθμός επικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών 
– Count Overlapping Features: Το εργαλείο 
αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επικα-
λυπτόμενων επιπέδων των χαρακτηριστικών 
και εγγράφει το σύνολο των επικαλυπτόμενων 
χαρακτηριστικών. 

Βαθυμετρία: Αναφέρεται στις πληροφορίες για το 
βάθος του νερού αλλά και για το είδος του βυθού 
σε ωκεανούς, ποτάμια ή λίμνες. 

Βάση Δεδομένων: Οργανωμένες, διακριτές συλλογές 
σχετιζόμενων δεδομένων, αποθηκευμένων ηλε-
κτρονικά και ψηφιακά, με τη δυνατότητα γρήγορης 
άντλησης και ανανέωσης.

Βάση Χωρικών Δεδομένων (Γεωχωρική Βάση 
Δεδομένων): Αναφέρεται στο τμήμα της υποδο-
μής που λειτουργεί ως ένας κοινός χώρος αποθή-
κευσης και πρόσβασης σε πρωτογενές υλικό, με 
σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους για τη δια-
μόρφωση των θεματικών επιπέδων που είναι δια-
θέσιμα από τη Γεωπύλη.

Βιώσιμη Ανάπτυξη: «Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις 
ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικα-
νοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (WCED, 1987).

Γαλάζια Ανάπτυξη: Είναι μια μακροπρόθεσμη 
ευρωπαϊκή στρατηγική που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή το 2012 για να απελευθερωθεί το 
δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και να υπο-
στηριχθεί η ανάπτυξη βιώσιμων θαλάσσιων και 
ναυτιλιακών οικονομικών δραστηριοτήτων. Επι-
κεντρώνεται στην υδατοκαλλιέργεια, στον παρά-
κτιο τουρισμό, στη θαλάσσια βιοτεχνολογία, στην 
ωκεάνια ενέργεια και στις εξορυκτικές δραστηρι-
ότητες στον θαλάσσιο βυθό. 

Γαλάζια Οικονομία: Η Γαλάζια Οικονομία περιλαμβάνει 

Γλωσσάρι όρων  
και εννοιών
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όλες τις τομεακές και διατομεακές οικονομικές δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τις ακτές.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ): Είναι 
ένα λογισμικό το οποίο συλλέγει, αποθηκεύει, δια-
χειρίζεται, αναλύει και οπτικοποιεί χωρική πληρο-
φορία και την αναβαθμίζει με άλλα συστήματα πλη-
ροφοριών. Το ΓΣΠ μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη 
αποφάσεων, αφού είναι σε θέση να μοντελοποιή-
σει και να αναλύσει σύνθετη έρευνα, σχεδιασμό και 
διαχείριση προβλημάτων.

Γεωδαιτικό Δίκτυο: Το σύνολο των σημείων με γνω-
στές συντεταγμένες ως προς ένα σύστημα αναφο-
ράς, που προέκυψαν από την επεξεργασία γεωδαι-
τικών παρατηρήσεων.

Γεωμετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας: 
Είναι ένα βήμα προ-επεξεργασίας των δορυφορι-
κών εικόνων και αφορά τη διόρθωση των μετα-
βολών στη γεωμετρία της εικόνας εξαιτίας της 
κίνησης του δορυφόρου, της κίνησης της Γης, του 
ανάγλυφου της γήινης επιφάνειας και της  αστά-
θειας της τροχιάς του δορυφόρου, έτσι ώστε να 
απαλειφθούν τα σφάλματα στα δεδομένα της εικό-
νας για την ποιοτική βελτίωσή της. 

Γεωμετρική Δομή: Ο τρόπος αναπαράστασης ενός 
θεματικού επιπέδου μιας Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων. Ένα θεματικό επίπεδο μπορεί να είναι, 
είτε σημειακό, είτε γραμμικό, είτε πολυγωνικό.

Γεωπύλη: Αποτελεί το τμήμα της υποδομής που είναι 
υπεύθυνο για τη διανομή των χωρικών δεδομένων 
(θεματικά επίπεδα και χάρτες) μέσω διαδικτύου, 
έτσι ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη και 
προσβάσιμη στους χρήστες. Παρέχει δυνατότητες 
αναζήτησης τεκμηριωμένων (με τη χρήση μεταδε-
δομένων) συνόλων χωρικών δεδομένων.

Γνώση του Θαλάσσιου Χώρου: Το σύνολο των δεδο-
μένων που απεικονίζουν τον θαλάσσιο χώρο και 
βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή του. Παρα-
δείγματα αυτών είναι το ανάγλυφο του πυθμένα 
της θάλασσας, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στον θαλάσσιο χώρο κ.λπ. Απο-
τελεί έναν από τους πυλώνες της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής.

Δείκτης Γήρανσης: Δείχνει πόσα άτομα ηλικίας 65 
ετών και άνω αντιστοιχούν σε 100 άτομα ηλικίας 
0-14 ετών. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία αναφέ-
ρεται ως Index of Ageing. 

Δείκτης Ολικής Γονιμότητας: Λέγεται και συγκυ-
ριακός ή συγχρονικός δείκτης γονιμότητας. Στην 
αγγλόφωνη βιβλιογραφία, ο όρος είναι γνωστός ως 
Total Fertility Rate (TFR). Αναφέρεται στον αριθμό 
παιδιών που θα γεννήσει μία γυναίκα κατά τη διάρ-
κεια της αναπαραγωγικής της περιόδου, αν ακο-
λουθήσει τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες γονι-

μότητας του πληθυσμού, όπως αποτυπώθηκαν μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε πολλές περιπτώ-
σεις είναι παραπλανητικός γιατί βασίζεται σε μία 
πλασματική κοόρτη γέννησης, και ως εκ τούτου 
δεν αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη αναπαραγω-
γική συμπεριφορά των νέων γυναικών.

Διαστημικό ραντάρ συνθετικού ανοίγματος – 
Spaceborne Synthetic Aperture Radar (SAR): 
Είναι ραντάρ εγκατεστημένο στον δορυφόρο. Το 
SAR είναι ένας ενεργητικός δέκτης, όπου ένας 
αισθητήρας παράγει τη δική του ενέργεια και στη 
συνέχεια καταγράφει την ποσότητα αυτής της 
ενέργειας που ανακλάται πίσω μετά την αλληλεπί-
δραση με τη Γη. 

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός – International 
Maritime Organization (ΙΜΟ): Είναι ένας εξειδι-
κευμένος Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με 
στόχο την ασφάλεια και προστασία της διεθνούς 
ναυτιλίας και την πρόληψη της ρύπανσης από τα 
πλοία.

Δορυφορική Βαθυμετρία (ΔΒ): Είναι μέθοδος εκτί-
μησης τοπογραφίας ρηχών νερών με τη χρήση 
πληροφοριών από δορυφορικά δεδομένα 

Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας: Συνήθως 
εκφράζουν γεννήσεις ζώντων ανά 1.000 γυναίκες 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Κατά κανόνα υπολο-
γίζονται για 5ετείς ομάδες ηλικιών. Υπό αυτή την 
έννοια, οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας 
είναι ένα «σετ» επτά δεικτών (θεωρώντας ότι η ανα-
παραγωγική ηλικία της γυναίκας αρχίζει από 15-19 
έτη και τελειώνει στα 45-49), οι οποίοι μας δίνουν το 
πρότυπο γονιμότητας των γυναικών αναπαραγωγι-
κής ηλικίας τη συγκεκριμένη στιγμή της μέτρησης. 

Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας: Οι ειδι-
κοί κατά ηλικία δείκτες (ή ποσοστά) θνησιμότη-
τας δείχνουν τον αριθμό των θανάτων ατόμων 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας σε 1.000 άτομα της 
ίδιας ηλικίας, στη διάρκεια ενός έτους. Η αντιστοί-
χιση θανάτων με πληθυσμό συγκεκριμένης ηλικίας 
μπορεί να γίνει και με βάση τη μονάδα (δηλαδή ο 
δείκτης να αναφέρεται σε 1 άτομο και όχι σε 1.000).  
Κατά κανόνα υπολογίζονται για 5ετείς ομάδες ηλι-
κιών. Για παράδειγμα, ο ειδικός κατά ηλικία δεί-
κτης θνησιμότητας των γυναικών ηλικίας 50-54 
στην Ελλάδα το 1985 ήταν 5m50=2,81, που σημαίνει 
ότι καταγράφηκαν 2,81 θάνατοι σε 1.000 γυναίκες 
ηλικίας 50-54 ετών (ή 0,00281 θάνατοι ανά γυναίκα 
αυτής της ηλικίας). Ο αντίστοιχος δείκτης για τους 
άνδρες ήταν 5m50=5,56.

Εκτίμηση πληθυσμού: Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε 
διαθέσιμα πληθυσμιακά δεδομένα (απογραφές, 
δεδομένα φυσικής κίνησης του πληθυσμού ή άλλα 
πληθυσμιακά αρχεία) και συνήθως αναφέρονται 
στο παρελθόν ή το παρόν.
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Εμπειρικά μοντέλα: Στη ΔΒ, είναι μια μαθηματική 
σχέση μεταξύ του βάθους και της ακτινοβολίας 
του νερού που πραγματοποιείται εμπειρικά, χρη-
σιμοποιώντας επίγειες μετρήσεις βάθους που υφί-
στανται στην περιοχή μελέτης, χωρίς να λαμβά-
νει υπόψη τα χαρακτηριστικά διαπερατότητας του 
φωτός στο νερό. 

Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο  
χώρο: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4759/2022 
(Ελλάδα), αποτελεί: 
α. Μέρος της εθνικής χωρικής στρατηγικής του 

άρθρου 3 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Κατά την 
πρώτη εφαρμογή του παρόντος, είναι δυνατή 
η κατάρτιση και έγκριση της εθνικής χωρικής 
στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο, χωρίς 
την ύπαρξη εγκεκριμένης εθνικής χωρικής 
στρατηγικής.

β. Η εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο 
χώρο αποτελεί κείμενο βασικών αρχών πολι-
τικής για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του 
θαλάσσιου χώρου, για τις αλληλεπιδράσεις του 
θαλάσσιου με τον παράκτιο χώρο, καθώς και 
για τον συντονισμό των διάφορων πολιτικών 
με θαλάσσιες χωρικές επιπτώσεις. Περιλαμ-
βάνει στρατηγικές κατευθύνσεις, καθώς και 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στό-
χους οργάνωσης και ανάπτυξης του θαλάσ-
σιου χώρου στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρ-
νησης και των επιμέρους φορέων της. Επίσης, 
καθορίζει θαλάσσιες χωρικές ενότητες εντός 
του θαλάσσιου χώρου για τις οποίες εκπονού-
νται θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια, και υπο-
δεικνύει και αιτιολογεί τις προτεραιότητες για 
την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών πλαι-
σίων στις επιμέρους χωρικές ενότητες.

Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά: Περιλαμβάνει όλες 
τις αρχαιότητες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 
2 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαι-
οτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς», 
οι οποίες εντοπίζονται στον «βυθό της θαλάσσης, ή 
στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών» της ελληνικής 
επικράτειας. Αυτές μπορεί να είναι αρχαίες λιμε-
νικές εγκαταστάσεις, καταποντισμένοι οικισμοί, 
μέρος των οποίων, πολλές φορές, προεκτείνεται 
στον αιγιαλό και την παραλία, ναυάγια πλοίων ή 
ακόμη και μεμονωμένες ενάλιες αρχαιότητες.

Ενεργητικοί δέκτες: Είναι ένα όργανο που παράγει τη 
δική του ενέργεια και στη συνέχεια καταγράφει την 
ποσότητα αυτής της ενέργειας που ανακλάται πίσω 
μετά την αλληλεπίδραση με τη Γη.

Επιφάνεια: Η μετατροπή ενός νέφους σημείων, απο-
τέλεσμα Υδρογραφικής Αποτύπωσης, σε πλεγμα-
τική μορφή συγκεκριμένης ανάλυσης. Αποτελεί 
μια μορφή ψηφιακής αναπαράστασης του βυθού 
της θάλασσας.

Εργαλείο Buffer: Με το εργαλείο buffer μπορούν να 
δημιουργηθούν πολύγωνα γύρω από δεδομένα 
που θα προσδιορίσει ο χρήστης, σε μία καθορι-
σμένη απόσταση.

Ηλιακή ενέργεια: Είναι η ενέργεια που προέρχεται 
από την ακτινοβολία του ηλίου και μετατρέπεται, 
μέσω των φωτοβολταϊκών πάνελ, σε ηλεκτρική 
ενέργεια, ή, μέσω συλλεκτών, σε θερμική ενέργεια.

Θαλάσσια βιοκαύσιμα: Ο όρος αναφέρεται σε βιοκαύ-
σιμα που έχουν ως βάση τους την άλγη, και διαφο-
ροποιούνται, ανάλογα με το είδος της άλγης που 
χρησιμοποιείται, σε μικροάλγη (microalgae ) και 
μακροάλγη (macroalgae). Και τα δύο είδη χρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ, γνωστού 
και ως πράσινο ντίζελ.

Θαλάσσια περιοχή ή υπο-περιοχή: Σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144), 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορ-
ρέουν από τον νόμο, λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
ότι τα θαλάσσια  ύδατα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 
του άρθρου 4, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία 
της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων 
αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδο-
σία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θαλάσσιας 
περιοχής της Μεσογείου.

Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιο-
μορφίες κάποιας συγκεκριμένης περιοχής, μπορεί 
να εφαρμόζει τον νόμο σε υποδιαιρέσεις ανάλογου 
επιπέδου των θαλάσσιων υδάτων της παραγράφου 
1. Η οριοθέτηση των εν λόγω υποδιαιρέσεων γίνε-
ται κατά τρόπο σύμφωνο με τις ακόλουθες θαλάσ-
σιες υπο-περιοχές της Μεσογείου Θαλάσσης:
α) την Αδριατική Θάλασσα,
β) το Ιόνιο Πέλαγος και την Κεντρική Μεσόγειο,
γ) το Αιγαίο Πέλαγος – Την Ανατολική Μεσόγειο 

(Θάλασσα της Λεβαντίνης).
Θαλάσσια ύδατα: Τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και 

το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής 
βάσης από την οποία υπολογίζονται τα χωρικά 
ύδατα, έως τα όρια της περιοχής όπου ένα κρά-
τος-μέλος έχει ή/και ασκεί δικαιώματα βάσει 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, εξαι-
ρουμένων των υδάτων των παρακειμένων στις 
υπερπόντιες χώρες, καθώς και των εδαφών που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης και 
στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και τις Εδα-
φικές Ενότητες (ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ).

Θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια: Σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του Ν. 4759/2020, αντιστοιχούν στο περι-
φερειακό επίπεδο σχεδιασμού του άρθρου 2 του 
ν. 4447/2016. Αναφέρονται σε θαλάσσιες χωρικές 
ενότητες, οι οποίες μπορεί να είναι υπο-περιφερει-
ακής, περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλίμα-
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κας, όπως ειδικότερα καθορίζονται από την εθνική 
χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο. Αν η 
εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο 
δεν έχει εγκριθεί, ο καθορισμός χωρικών ενοτή-
των για την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών 
πλαισίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και 
τις υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου που προ-
βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5, και στο άρθρο 
20 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ο 
όρος αναφέρεται σε όλες τις μορφές ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας που παράγονται στο θαλάσ-
σιο περιβάλλον. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει την 
υπεράκτια ηλιακή, αιολική, κυματική και παλιρροι-
ακή ενέργεια, την ωκεάνια θερμική ενέργεια και τα 
θαλάσσια βιοκαύσιμα. Όλες αντιπροσωπεύουν δια-
φορετικούς τύπους τεχνολογιών, με ποικίλα στάδια 
ωριμότητας.

Θαλάσσιος τουρισμός: Είναι το σύνολο των οργα-
νωμένων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριο-
τήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας που παρέχονται 
στον θαλάσσιο χώρο και τις ακτές του τουριστικού 
προορισμού, και αποτελεί μία από τις δυναμικά 
αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού. Ο θαλάσσιος 
τουρισμός διακρίνεται, κατά κύριο λόγο, σε του-
ρισμό κρουαζιέρας, τουρισμό γιώτινγκ, θαλάσσιες 
και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής, καταδυ-
τικό τουρισμό αναψυχής (Ν. 4582/2018).

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ): Η δια-
δικασία με την οποία η αρμόδια αρχή κάθε κράτους 
αναλύει και οργανώνει τις ανθρώπινες δραστηρι-
ότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές για 
να επιτευχθεί η σύνθεση οικολογικών, περιβαλλο-
ντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
παραμέτρων, αποσκοπώντας στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Θεματικό επίπεδο: Αναφέρεται σε ένα σύνολο χωρι-
κών δεδομένων που περιέχει ομοειδή δεδομένα 
(π.χ., λιμάνια, περιφερειακές ενότητες) και αποθη-
κεύονται σε ένα αρχείο (π.χ., Shapefile). Τα θεμα-
τικά επίπεδα είναι εφικτό να τοποθετηθούν σε επι-
κάλυψη για προβολή, χωρική ανάλυση και δημι-
ουργία χαρτών. Μπορεί να είναι διανυσματικού 
(vector) ή ψηφιδωτού τύπου (raster).

Καθαρή Μετανάστευση: Είναι η διαφορά των εξερ-
χόμενων από μία γεωγραφική περιοχή, από τους 
εισερχόμενους στην περιοχή σε δεδομένη χρο-
νική περίοδο. Η καθαρή μετανάστευση μπορεί να 
είναι θετική (περισσότεροι εισερχόμενοι), αρνητική 
(περισσότεροι εξερχόμενοι) ή μηδενική. 

Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (Good Environ-
mental Status, GES): Ως «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση 

των θαλάσσιων υδάτων, στην οποία τα ύδατα αυτά 
παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς 
ωκεανούς, καθώς και θάλασσες που είναι καθα-
ρές, υγιείς και παραγωγικές στα πλαίσια των εγγε-
νών συνθηκών τους. Επίσης, όπου η χρήση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο 
αειφορίας, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τις δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες 
από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές (Οδη-
γία-Πλαίσιο 2008/56/E.Ε.).

Καταδυτικός τουρισμός αναψυχής: Πρόκειται για 
την ειδική μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβά-
νει υποβρύχια περιήγηση σε κάθε υδάτινη περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένων της θάλασσας, των εσωτε-
ρικών υδάτων (λίμνες, ποταμοί, σπήλαια), των προ-
στατευόμενων υποθαλάσσιων χώρων, των καταδυ-
τικών πάρκων και των επισκέψιμων ενάλιων, ενδο-
ποτάμιων ή ενδολιμναίων αρχαιολογικών χώρων ή 
ιστορικών τόπων, ναυαγίων, και των ελεύθερων 
τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων. Οι υδάτινες 
περιοχές επιλέγονται από τους επισκέπτες-τουρί-
στες, που συνδυάζουν τις διακοπές τους με ατομι-
κές ή οργανωμένες καταδύσεις με συγκεκριμένο 
εξοπλισμό και καθορισμένες τεχνικές, καθώς και με 
την εκμάθηση ή την καθοδήγηση κατάδυσης ή με 
την περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευ-
στήρα (snorkeling), με σκοπό την εξερεύνηση του 
υποβρύχιου βυθού και της υποθαλάσσιας γεωμορ-
φολογίας, για λόγους αναψυχής, άσκησης και από-
κτησης γνώσεων και εμπειριών.

Κατακόρυφο Σύστημα Αναφοράς: Η επιφάνεια από 
την οποία προσδιορίζεται το υψόμετρο ή το βάθος 
ενός σημείου.

Κατώτατη Ρηχία: Επιφάνεια αναφοράς κάτω από την 
οποία η επιφάνεια της θάλασσας δεν δύναται να 
κατέλθει. Χρησιμοποιείται ως αναφορά στους ναυ-
τικούς χάρτες. Προκύπτει από ανάλυση παρατηρή-
σεων της στάθμης της θάλασσας για διάστημα του-
λάχιστον 20 ετών.

Kοινωνική συνοχή: Η ικανότητα μιας κοινωνίας να 
διασφαλίζει την ευημερία όλων των μελών της, ελα-
χιστοποιώντας τις ανισότητες και αποφεύγοντας την 
πόλωση. Μια συνεκτική κοινωνία είναι μια αμοιβαία 
υποστηρικτική ικανότητα ελεύθερων ατόμων που 
επιδιώκουν αυτούς τους κοινούς στόχους με δημο-
κρατικά μέσα.

Κοόρτη: Προέρχεται από το λατινικό Cohors, που ήταν 
στρατιωτική μονάδα του Ρωμαϊκού στρατού, υπο-
μονάδα της Ρωμαϊκής λεγεώνας. Στη δημογραφία, 
ο όρος «κοόρτη» αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώ-
πων που βίωσαν το ίδιο δημογραφικό γεγονός την 
ίδια περίοδο. Για παράδειγμα, μια κοόρτη γέννη-
σης περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν την ίδια χρο-
νιά (ή την ίδια περίοδο, π.χ. πενταετία), μια κοόρτη 
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γάμου όσους παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά (ή την 
ίδια περίοδο).

Κυματική ενέργεια: Είναι η ενέργεια που παράγε-
ται από την κίνηση των κυμάτων στην επιφάνεια 
της θάλασσας. Παράγοντες που την επηρεάζουν 
είναι το ύψος, η ταχύτητα και το μήκος του κύμα-
τος, αλλά και η πυκνότητα του νερού. Οι συσκευές 
παραγωγής ηλεκτρισμού από την κυματική ενέρ-
γεια ονομάζονται μετατροπείς κυματικής ενέρ-
γειας. 

Μέση Στάθμη Θάλασσας: Επιφάνεια αναφοράς η 
οποία προκύπτει από ανάλυση παρατηρήσεων 
της στάθμης της θάλασσας τουλάχιστον 20 ετών. 
Συνήθως χρησιμοποιείται ως αφετηρία στα Κατα-
κόρυφα Συστήματα Αναφοράς. 

Μεταδεδομένα: Ορίζονται ως «δεδομένα που περι-
γράφουν άλλα δεδομένα». Περιλαμβάνουν πληρο-
φορίες που αφορούν ένα σύνολο χωρικών δεδο-
μένων, όπως σύνοψη, περιγραφή, κατηγορία, ποι-
ότητα, γεωγραφική περιοχή, ακρίβεια, προέλευση, 
ιστορικό, δημιουργό, χρονικό εύρος κ.ά. Συνή-
θως ακολουθούν κάποιο πρότυπο (π.χ., INSPIRE, 
ISO19115).

Μικρο-μετακινήσεις: Οι μετακινήσεις της φυσικής 
γήινης επιφάνειας, αποτέλεσμα της κίνησης των 
τεκτονικών πλακών.

Μόνιμος Γεωδαιτικός Σταθμός GNSS: Γεωδαιτι-
κός σταθμός που είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε 
σημείο, με σκοπό τη συνεχή συλλογή δεδομένων 
από ειδικούς δορυφόρους.

Ναυτικές Εκδόσεις: Εκδόσεις που χρησιμοποιούνται 
από τους ναυτιλλόμενους για την ασφαλή πλοή-
γηση ενός σκάφους. Στις ναυτικές εκδόσεις περι-
λαμβάνονται ναυτικοί χάρτες, ο πλοηγός, ο φαρο-
δείκτης κ.λπ. 

Νησιαίο Έδαφος: Μέρος της φυσικής γήινης επιφά-
νειας το οποίο δεν βρέχεται από τη θάλασσα.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών: 
Δυναμική διαδικασία με σκοπό την αειφόρο διαχεί-
ριση και χρήση των παράκτιων ζωνών, κατά την 
οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη η ευπα-
θής φύση των παράκτιων οικοσυστημάτων και 
τοπίων, η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και 
χρήσεων, οι αλληλεπιδράσεις τους, ο θαλάσσιος 
προσανατολισμός ορισμένων δραστηριοτήτων και 
χρήσεων, και ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο και 
το χερσαίο τμήμα. Περιοχή εφαρμογής του πρωτο-
κόλλου είναι η περιοχή της Μεσογείου θάλασσας, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης. 
Επιπροσθέτως, η εν λόγω περιοχή οριοθετείται 
από: α) το θαλάσσιο όριο των παράκτιων ζωνών, το 
οποίο είναι το εξωτερικό όριο των χωρικών υδά-
των των μερών, β) το χερσαίο όριο των παράκτιων 
ζωνών, το οποίο είναι το όριο των ανάλογων παρά-

κτιων μονάδων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τα 
συμβαλλόμενα μέρη (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ICZM).

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΠΘ): Η πολι-
τική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να 
προαγάγει τη συντονισμένη και συνεπή λήψη απο-
φάσεων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοι-
νωνικής συνοχής των κρατών-μελών, ιδίως σε οτι-
δήποτε αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξό-
χως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω 
συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολι-
τικών, και μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Παθητικός δέκτης: Είναι ένα όργανο που λαμβάνει 
και μετρά την αντανακλώμενη ένταση της ηλιακής 
ακτινοβολίας στην επιφάνειας της Γης.

Παλιρροϊκή ενέργεια: Εκμεταλλεύεται τη φυσική 
άμπωτη και τη ροή των παράκτιων παλιρροϊκών 
υδάτων που προκαλούνται, κατά κύριο λόγο, από 
την αλληλεπίδραση των βαρυτικών πεδίων της 
Γης, της σελήνης και του ηλίου. Οι συσκευές παρα-
γωγής ηλεκτρισμού από την παλιρροϊκή ενέργεια 
ονομάζονται μετατροπείς παλιρροιακής ενέργειας.   

Παλιρροιογράφος: Όργανο που μετρά τη στάθμη της 
θάλασσας.

Παράκτια ύδατα: Τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκο-
νται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε 
σημείο της οποίας απέχει ένα ναυτικό μίλι προς τη 
θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής 
βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρι-
κών υδάτων. Τα επιφανειακά ύδατα, κατά περί-
πτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των 
μεταβατικών υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Παραμετροποίηση: Το σύνολο των πληροφοριών που 
θα καταχωριστούν με συστηματικό τρόπο σε ένα 
θεματικό επίπεδο μιας Βάσης Δεδομένων για να το 
περιγράψουν.

Περιβαλλοντική κατάσταση: Η συνολική κατάσταση 
του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα, λαμβάνο-
ντας υπόψη τη δομή, τη λειτουργία και τις διεργα-
σίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστη-
μάτων από κοινού με τους φυσικούς φυσιογραφι-
κούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, γεωλογικούς 
και κλιματικούς παράγοντες, καθώς και τις φυσι-
κές, ηχητικές και χημικές συνθήκες, συμπεριλαμ-
βανομένων  εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπι-
νες δραστηριότητες μέσα ή έξω από μια συγκεκρι-
μένη υπο- περιοχή (αρ. 3 Οδηγίας 2008/56ΕΚ).

Πίνακας επιβίωσης: Μια σειρά από συναρτήσεις 
οργανωμένες σε πίνακα. Ο πίνακας επιβίωσης 
περιγράφει το ιστορικό επιβίωσης μιας υποθετι-
κής ομάδας ανθρώπων (κοόρτης γέννησης) από 
τη γέννησή τους μέχρι τον θάνατο και του τελευ-
ταίου μέλους αυτής της κοόρτης. 
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Πλατφόρμες Πολλαπλών Χρήσεων & Πολλαπλών 
Χρήσεων του Χώρου: Είναι υπεράκτιες κατα-
σκευές οι οποίες διαθέτουν κοινή υποδομή (π.χ., 
πλωτή πλατφόρμα, καλωδίωση, υποσταθμούς 
μετασχηματισμού τάσης κ.ά.) και συνδυάζουν 
περισσότερες τεχνολογίες και χρήσεις, επιτυγχά-
νοντας με αυτόν τον τρόπο συμπληρωματικά απο-
τελέσματα με αμοιβαία οφέλη.

Πληθυσμιακή πυραμίδα: Ένα διπλό ιστόγραμμα το 
οποίο παρουσιάζει παραστατικά τη δομή του πλη-
θυσμού κατά φύλο και ηλικία σε μια δεδομένη 
στιγμή.

Προβολή πληθυσμού: Οι προβολές είναι «προεκτά-
σεις» (extrapolations) των τρεχουσών δημογρα-
φικών συνιστωσών (δηλαδή της γονιμότητας, της 
θνησιμότητας και της μετανάστευσης) στο μέλλον.

Προσδοκία ζωής ή προσδόκιμο επιβίωσης ή 
προσδοκώμενη ζωή: Ο αριθμός ετών που ανα-
μένεται να ζήσει ένα άτομο μιας δεδομένης ηλι-
κίας, αν βιώσει τους τρέχοντες ειδικούς κατά 
ηλικία δείκτες θνησιμότητας. Αν δεν προσδιο-
ρίζεται η ηλικία του ατόμου, ο όρος αναφέρε-
ται στην προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση. Για 
παράδειγμα, η προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση 
για κορίτσι που γεννήθηκε το 2001 θα είναι 80,9 
χρόνια, αν στη διάρκεια της ζωής του βιώσει 
τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας 
που επικρατούσαν το 2001.

Πυκνότητα Πυρήνα – Kernel Density: Είναι ένα 
εργαλείο το οποίο υπολογίζει την πυκνότητα των 
χαρακτηριστικών σημείων γύρω από κάθε κελί 
εξόδου εικόνας ράστερ.

Ραδιομετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας: 
Βήμα προ-επεξεργασίας των δορυφορικών εικό-
νων για διορθώσεις, είτε σφαλμάτων του συστή-
ματος καταγραφής, είτε των επιδράσεων της 
ατμόσφαιρας, έτσι ώστε δύο ή και περισσότερες 
ραδιομετρικά διορθωμένες εικόνες να εμφανίζο-
νται σαν να έχουν αποκτηθεί με τον ίδιο αισθη-
τήρα και κάτω από τις ίδιες ατμοσφαιρικές συν-
θήκες και συνθήκες φωτισμού.

Συγχώνευση – Merge: Το εργαλείο αυτό χρησιμο-
ποιείται για τη συγχώνευση πολλαπλών συνό-
λων δεδομένων σε ένα ενιαίο νέο σύνολο δεδο-
μένων εξόδου. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί 
να συνδυάσει κατηγορίες ή πίνακες χαρακτηριστι-
κών σημείων, γραμμών ή πολυγώνων.

Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Σύγχρονη προσέγγιση 
του σχεδιασμού, η οποία επιχειρεί την εμπλοκή 
«ομάδων ενδιαφερόντων» (πολίτες, φορείς, 
όργανα διοίκησης κ.ά.) στα επιμέρους στάδια 
μιας διαδικασίας σχεδιασμού, με σκοπό τη συλ-
λογή της κατανεμημένης γνώσης και την ενσω-
μάτωση αυτής στον σχεδιασμό, στοχεύοντας στη 

βελτίωση της διαδικασίας και των αποτελεσμά-
των του.

Σύστημα Αναφοράς: Το σύστημα συντεταγμένων ως 
προς το οποίο καθορίζονται οι θέσεις σημείων και 
αντικειμένων της φυσικής γήινης επιφάνειας.

Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης – Automatic 
Identification System (AIS): Πρόκειται για 
σύστημα το οποίο παρέχει αυτομάτως σχετικές 
πληροφορίες και τη θέση του πλοίου σε άλλα 
πλοία και στις παράκτιες αρχές. 

Τουρισμός γιώτινγκ (yachting): Είναι η θαλάσσια 
περιήγηση για λόγους αναψυχής με χρήση ιδιό-
κτητων ή εκμισθωμένων πλοίων, ιστιοφόρων, 
θαλαμηγών ή ταχύπλοων σκαφών, με πλήρωμα 
ή άνευ πληρώματος. Η εν λόγω περιήγηση περι-
λαμβάνει υπηρεσίες διαμονής και εστίασης. Κατά 
τη διάρκειά της, οι επισκέπτες/τουρίστες έχουν 
τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τη 
δική τους διαδρομή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
όπως η ιδιωτικότητα, και η προσέγγιση παρα-
λιών απομακρυσμένων ή προσβάσιμων μόνο 
διά θαλάσσης, να προσεγγίσουν σε αγκυροβόλια, 
τουριστικά καταφύγια και μαρίνες, προκειμένου 
να γνωρίσουν τους προορισμούς που επιθυμούν, 
να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα, να 
επισκεφθούν τα αξιοθέατα, να δοκιμάσουν τοπι-
κές γεύσεις και τοπικά προϊόντα, να διασκεδά-
σουν και να ψυχαγωγηθούν (Ν. 4582/2018).

Τουρισμός κρουαζιέρας: Ορίζεται ως το θαλάσσιο 
ταξίδι αναψυχής με προγραμματισμένη διαδρομή 
και στάσεις σε λιμάνια, που πραγματοποιείται με 
πλοία κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο του εκάστοτε εν 
λόγω ταξιδιού, οι επισκέπτες - τουρίστες επισκέ-
πτονται πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς 
τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν προσφερόμενα πακέτα εκδρομών και αυθε-
ντικών εμπειριών στον ίδιο τον προορισμό, ώστε 
να ανακαλύψουν την ιδιαίτερη πολιτιστική κλη-
ρονομιά, τα αξιοθέατα, τους ιστορικούς χώρους, 
τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις, καθώς και να 
αποκτήσουν αυθεντικές εμπειρίες που συνδέο-
νται με τη γαστρονομία, τη διασκέδαση, τις τοπι-
κές αγορές, την ψυχαγωγία και τον σύγχρονο 
πολιτισμό (Ν. 4582/2018).

Yδρογραφική Aποτύπωση: Το σύνολο των εργα-
σιών πεδίου που γίνονται με σκοπό τη ψηφιακή 
αποτύπωση του πυθμένα της θάλασσας. Το απο-
τέλεσμα αυτής είναι η παραγωγή ενός νέφους 
σημείων που προσομοιάζουν στον πυθμένα της 
θάλασσας.

Υποδομή Θαλάσσιων Χωρικών Δεδομένων: Ανα-
φέρεται στο σύνολο των εφαρμογών, δεδομένων, 
διαδικασιών και ανθρώπων που συνεργάζονται 
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με σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δια-
νομή μέσω διαδικτύου γεωγραφικών δεδομένων 
που σχετίζονται με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχε-
διασμό.

Φέρουσα ικανότητα τουρισμού: Είναι o μέγιστος 
δυνατός αριθμός τουριστών-επισκεπτών που 
μπορεί να φιλοξενήσει ένας τουριστικός προο-
ρισμός με τις εκάστοτε υφιστάμενες τουριστικές 
εγκαταστάσεις και υποδομές του, χωρίς να προ-
καλούνται καταστροφή του φυσικού ή δομημένου 
περιβάλλοντος και υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, διασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας και των επισκεπτών-τουριστών (Ν. 
4582/2018).

Φυσικό Ισοζύγιο: Η αλγεβρική διαφορά του 
αριθμού των θανάτων από τον αριθμό των 
γεννήσεων. Το φυσικό ισοζύγιο μπορεί να είναι 
θετικό (περισσότερες γεννήσεις από θανά-
τους), αρνητικό (περισσότεροι θάνατοι από 
γεννήσεις) ή μηδενικό.

Χάρτης: Σε έναν χάρτη απεικονίζονται επιλεγμένα 
είδη πληροφορίας (ένα ή περισσότερα θεματικά 
επίπεδα) για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η διαδι-
κασία χαρτοσύνθεσης περιλαμβάνει τον ορισμό 
και τη σειρά εμφάνισης των θεματικών επιπέδων 
που τον απαρτίζουν, την εφαρμογή χαρτογραφι-
κών κανόνων εμφάνισης (στιλ), τον ορισμό κλίμα-
κας, υπομνήματος, συμβόλων, τίτλου κ.λπ.

Χωρική Θάλασσα: Η θαλάσσια ζώνη, το πλάτος της 
οποίας εκτείνεται σε ακτίνα δώδεκα ναυτικών 
μιλίων από τις γραμμές βάσης, στην οποία εντο-
πίζεται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χωρικός σχεδιασμός: Επιστημονικό αντικείμενο, το 
οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση του χώρου για την 
εξυπηρέτηση κοινωνικών και οικονομικών στό-
χων με όρους προστασίας του φυσικού και πολι-
τιστικού περιβάλλοντος.  

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους: Είναι η ψηφιακή ανα-
παράσταση του ανάγλυφου της φυσικής γήινης 
επιφάνειας.

Ψηφιακό Μοντέλο Επιφανείας: Η ψηφιακή αναπα-
ράσταση της συνεχούς μεταβολής του ανάγλυφου 
στον χώρο.

Ωκεάνια θερμική ενέργεια: Αξιοποιεί, για την 
παραγωγή ενέργειας, τη θερμοκρασιακή δια-
φορά που συναντάται μεταξύ των επιφανειακών 
ή ρηχών υδάτων και των υδάτων που βρίσκο-
νται σε μεγαλύτερα βάθη. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η διαφορά θερμοκρασίας, τόσο περισσότερη 
ποσότητα ενέργειας παράγεται. Οι συσκευές 
παραγωγής ενέργειας από την ωκεάνια θερμική 
ενέργεια ονομάζονται μετατροπείς ωκεάνιας 
θερμικής ενέργειας.   

Α-Ζ
Fit: Σύγκλιση.
Forecast: Προβλέψεις.
GDPCRETE: ΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
GDPGREECE: ΑΕΠ Ελλάδας.
GDPNORTH: ΑΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
GDPSOUTH: ΑΕΠ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.
Google Earth Engine (GEE): Είναι μια γεωχωρική 

πλατφόρμα με αρκετές δυνατότητες, καθώς 
μπορεί να συνδυάσει ένα σύνολο δορυφορικών 
εικόνων και γεωχωρικών δεδομένων, επιτυγχά-
νοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανάλυση σε πλανη-
τική κλίμακα. Οι χρήστες δύνανται να έχουν πρό-
σβαση και να αναλύουν δεδομένα πολύ γρήγορα, 
ενώ είναι εφικτές η ανίχνευση αλλαγών και η 
ποσοτικοποίηση των διαφορών χρήσεως στην 
επιφάνεια της Γης. 

INVESTCRETE: Επενδύσεις Περιφέρειας Κρήτης.
INVESTGREECE: Επενδύσεις Ελλάδας.
INVESTNORTH: Επενδύσεις Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου.
INVESTSOUTH: Επενδύσεις Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου.
LABOURCRETE: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Κρήτης.
LABOURGREECE: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Ελλάδας.
LABOURNORTH: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
LABOURSOUTH: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
LiDAR: Σύστημα το οποίο τοποθετείται σε αεροσκά-

φος, με σκοπό την αποτύπωση της επιφάνειας 
της φυσικής γήινης επιφάνεια ή του βυθού της 
θάλασσας.

MBES - Ηχοβολιστικό Σύστημα Πολλαπλής 
Δέσμης: Σύστημα οργάνων το οποίο τοποθετείται 
σε πλωτό μέσο, με σκοπό την αποτύπωση της επι-
φάνειας του βυθού της θάλασσας.

Model Builder: Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού 
για τη δημιουργία γεωγραφικών ροών εργασίας 
στο λογισμικό ArcGIS. Τα μοντέλα αυτά αυτοματο-
ποιούν τις διαδικασίες χωρικής ανάλυσης και δια-
χείρισης δεδομένων και παρουσιάζονται ως ένα 
διάγραμμα που συνδέει τις ακολουθίες των διαδι-
κασιών και των εργαλείων επεξεργασίας. 

Observed: Παρατηρήσεις - Δεδομένα.
WebGIS: Αποτελεί το υποσύστημα της Γεωπύλης που 

επιτρέπει την προβολή των χωρικών δεδομένων 
(θεματικών επιπέδων και χαρτών) σε διαδραστικό 
χαρτογραφικό περιβάλλον, παρέχοντας λειτουρ-
γίες όπως zoom in/out, μέτρηση απόστασης κ.λπ. 
Ενδέχεται ο όρος «WebGIS» να χρησιμοποιείται ως 
ταυτόσημος με τον όρο «Γεωπύλη». 
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Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί 
ένα από τα κύρια οριζόντια-διατομεακά εργαλεία που 

στηρίζουν την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Ορίζεται ως μια 

διαδικασία κατά την οποία οι δημόσιες αρχές αναλύουν  
και προβαίνουν σε χωροταξική και χρονική κατανομή 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές 
με σκοπό την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών 

και κοινωνικών στόχων.

Οι γνώσεις, η εμπειρογνωμοσύνη, οι βάσεις δεδομένων,  
οι καλές πρακτικές και η μεθοδολογία ΘΧΣ  

που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 
(2014-2015), κεφαλαιοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν  

στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 (2018-2023), το οποίο συνέβαλε σημαντικά 
στη συμμόρφωση των δύο κρατών με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2014/89/ΕΕ, με την κατάρτιση Θαλάσσιων 
Χωροταξικών Σχεδίων (ΘΧΣχ) στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Το έργο συγκροτείται γύρω από δύο διασυνοριακούς 
πόλους, τον «θεσμικό» και τον «επιστημονικό»,  

και η συνεργασία αυτών εξασφάλισε τη δημιουργία 
ισχυρών συνεργειών για τη συνοχή του ΘΧΣ  

στη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος 
«Ελλάδα – Κύπρος», που οικοδομείται αποκλειστικά  

γύρω από ένα θαλάσσιο σύνορο.

ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: https://www.mspcygr2.info

ΘΑΛ-ΧΩΡ: https://www.mspcygr.info

Η δημιουργία και εκτύπωση της παρούσας έκδοσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής. Επιπρόσθετα τα κείμενα του συλλογικού τόμου αντιπροσωπεύουν τις 
απόψεις των συγγραφέων τους και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις των επιμελητών της έκδοσης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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