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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι περισσότερες πρωτοβουλίες για εφαρµογή Θαλάσσιου Χωροταξικού  Σχεδιασµού τα 

τελευταία 30 χρόνια προωθήθηκαν για τη δηµιουργία θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών, 

όµως τα πιο πρόσφατα θαλάσσια χωρικά σχέδια σε ευρωπαϊκές χώρες επικεντρώνονται στη 

διαχείριση των πολλαπλών χρήσεων θαλάσσιων χώρων ως σύνολο. Τον Ιούλιο 2014, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν νοµοθεσία σχετικά µε τη δηµιουργία ενός 

κοινού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό στην Ευρώπη. Αν και κάθε χώρα της 

ΕΕ θα είναι ελεύθερη να σχεδιάζει τις θαλάσσιες δραστηριότητές της, θα εξασφαλίζεται, χάρη 

στον καθορισµό ελάχιστων κοινών απαιτήσεων η συνοχή του σχεδιασµού σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τις κοινές θάλασσες. Κάποια κράτη µέλη της 

βόρειας Ευρώπης, είχαν θέσει πριν την εκπόνηση της Οδηγίας της Ε.Ε. τα θεµέλια για ανάπτυξη 

του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού και είναι σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση της 

εφαρµογής διαχείρισης µε βάση το οικοσύστηµα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η Ελλάδα δεν έχει 

ακόµη καταρτίσει επίσηµα εθνικό σχέδιο ΘΧΣ αλλά υποχρεούται όπως όλα τα κράτη µέλη να 

προχωρήσει στην εφαρµογή της εως το 2021 και το 2016 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο νόµου για εναρµόνιση µε την Οδηγία της Ε.Ε. 

Τέλος, αναφέρονται τα οφέλη εφαρµογής του ΘΧΣ σε τοπικό επίπεδο, στην περιοχή της 

Κυπαρισσίας µε κύριο γνώµονα την εναρµόνιση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων µε την 

προστατευόµενη περιοχή Natura 2000. 

 

Λέξεις-κλειδιά: θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, θαλάσσια 

διακυβέρνηση, διαχείριση οικοσυστηµάτων 
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ABSTRACT 

 

Most initiatives to implement Maritime Spatial Planning have been promoted for the creation of 

marine protected areas over the past 30 years, but the most recent maritime e spatial plans in 

European countries focus on multi-purpose marine management as a whole. In July 2014, the 

European Parliament and the Council adopted legislation on the creation of a common framework 

for maritime spatial planning in Europe. Although each EU country will be free to plan its 

maritime activities, the coherence of planning at the local, regional and national level will be 

ensured by setting common minimum requirements for shared seas. Some northern European 

countries had set before the EU Directive was drafted. the foundations for the development of 

marine spatial planning and are important steps towards the implementation of ecosystem-based 

management in the marine environment. Greece has not yet formally established a national MSP 

plan but is obliged to implement it by all Member States until 2021 and in 2016 the Ministry of 

Environment and Energy has put into public consultation a draft law on harmonization with the 

EU Directive. Finally, the benefits of implementing MSP at local level are reported in the 

Kyparissia region, focusing mainly on the harmonization of maritime activities with the Natura 

2000 protected area. 

 

Keywords: maritime spatial planning, EU maritime policy, maritime governance, ocean governance, 

ecosystem-based management 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

	

Ο χωροταξικός σχεδιασµός αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη διαχείριση της χρήσης γης σε 

πολλά µέρη του κόσµου. Ο σχεδιασµός της χρήσης γης προέκυψε ως απάντηση σε συγκεκριµένα 

κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα -και αργότερα σε περιβαλλοντικά προβλήµατα- που 

προκλήθηκαν από τη βιοµηχανική επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα πρώην χωριά 

αναπτύχθηκαν γρήγορα σε βιοµηχανικούς χώρους, προσελκύοντας πολλούς ανθρώπους στα 

κέντρα τους, αλλά χωρίς σχεδόν καµία υποδοµή για να τα φιλοξενήσουν. Τα ύδατα ήταν ελλιπή ή 

µολυσµένα και ο υπερπληθυσµός έγινε η βασική αιτία για την εξάπλωση επιδηµιών χολέρας. Σε 

ένα πρώιµο παράδειγµα χωρικής ανάλυσης, οι εστίες και οι καταστροφές στο κέντρο της πόλης 

συσχετίζονταν συστηµατικά µε την παροχή νερού από µία και µόνο τοποθεσία. (Hall, 2002) Η 

ανάγκη και τα πλεονεκτήµατα του κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασµού έγιναν γρήγορα 

προφανή. 

Σήµερα, ο γενικός σχεδιασµός της χρήσης γης χρησιµοποιείται συνήθως ως κεντρικό στοιχείο του 

αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού σε επίγειες περιοχές τόσο στη Βόρεια Αµερική 

όσο και στην Ευρώπη (CoastNET, 2003) Η παραδοσιακή προσέγγιση για την ανάληψη έργου ανά 

σχέδιο, µε τη χορήγηση αδείας, ενισχύθηκε από µια ολοκληρωµένη διαδικασία σχεδιασµού που 

καθορίζει ένα όραµα για τη µελλοντική ανάπτυξη και χρήση ορισµένων περιοχών. Σήµερα, αυτή 

η προσέγγιση έχει γίνει το πρότυπο για τον επίγειο χωροταξικό σχεδιασµό και τη διαχείριση. 

Από την άλλη πλευρά, µε λίγες µόνο εξαιρέσεις, δεν υπάρχει σαφώς αρθρωτή χωρική πρόβλεψη 

για τη µελλοντική χρήση θαλάσσιων περιοχών καθώς δεν υπάρχει προσέγγιση βασισµένη στο 

σχέδιο και στη διαχείριση (Douvere, 2008). Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι δραστηριότητες που 

λαµβάνουν χώρα στις θάλασσές µας δεν είναι ρυθµισµένες ή ότι δεν διαθέτουµε ήδη θαλάσσιους 

χώρους. Αντίθετα, ο θαλάσσιος χώρος έχει ρυθµιστεί ή κατανεµηθεί µε διάφορους τρόπους, αλλά 

το σηµαντικότερο, αυτό έγινε κυρίως σε µεµονωµένους οικονοµικούς τοµείς. Προφανή 

παραδείγµατα της «τοµεακής ζώνης» περιλαµβάνουν τα κανάλια πλοίων, τις ζώνες διάθεσης, τις 

στρατιωτικές ζώνες ασφαλείας, τις ζώνες παραχώρησης για την εξόρυξη ορυκτών, τις περιοχές 

υδατοκαλλιέργειας και, πιο πρόσφατα, τις θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές (Young O, 2007). 

Επί του παρόντος, υπάρχουν λίγα πλαίσια που διευκολύνουν τον ολοκληρωµένο στρατηγικό και 
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ολοκληρωµένο σχεδιασµό σε σχέση µε όλες τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στις 

θαλάσσιες περιοχές. (DEFRA, 2007) 

Η έλλειψη ενός τέτοιου πλαισίου συχνά µεταφράζεται σε: 

(1) Χωρική και χρονική επικάλυψη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των στόχων τους, 

προκαλώντας συγκρούσεις (συγκρούσεις χρήστη-χρήστη και περιβάλλον-χρήστη) στο παράκτιο 

και θαλάσσιο περιβάλλον. 

(2) έλλειψη σύνδεσης µεταξύ των διαφόρων αρχών που είναι υπεύθυνες για τις µεµονωµένες 

δραστηριότητες ή για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος στο σύνολό του. 

(3) έλλειψη σύνδεσης µεταξύ των υπεράκτιων δραστηριοτήτων και της χρήσης των πόρων και των 

χερσαίων κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτές. 

(4) έλλειψη διατήρησης βιολογικά και οικολογικά ευαίσθητων θαλάσσιων περιοχών. 

(5) Έλλειψη ασφάλειας των επενδύσεων για τους ναυτιλιακούς φορείς και τους χρήστες των 

ωκεάνιων πόρων (CoastNET, 2003) 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός (ΘΧΣ) παρέχει µια ολοκληρωµένη διαδικασία που µπορεί 

να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά αυτές τις καταστάσεις. Στα επόµενα τµήµατα θα συζητηθεί ο 

λόγος για τον οποίο ο χωροταξικός σχεδιασµός αποτελεί βασικό εργαλείο για την πραγµατοποίηση 

της διαχείρισης της χρήσης της θάλασσας µε βάση τα οικοσυστήµατα, για τον τρόπο µε τον οποίο 

µπορεί να οριστεί και για τους στόχους της. (Douvere, 2008) 
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1. Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

	

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Ο ΘΧΣ δεν διαφέρει ριζικά από τον χωροταξικό σχεδιασµό της γης. Αν και το πλαίσιο και τα 

αποτελέσµατα είναι διαφορετικά λόγω της δυναµικής και τρισδιάστατης φύσης των θαλάσσιων 

περιβαλλόντων, οι έννοιες και οι τεχνικές σχεδιασµού της χρήσης γης µπορεί µάλλον να 

µεταφραστούν στο θαλάσσιο περιβάλλον (Gilliland P, 2008) Όπως και στην ξηρά, ο χωροταξικός 

σχεδιασµός στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ένα µέσο για (DEFRA, 2007)|: 

Δηµιουργία και καθιέρωση πιο ορθολογικής οργάνωσης της χρήσης του θαλάσσιου χώρου και των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των χρήσεών του, για την εξισορρόπηση των αναγκών για ανάπτυξη µε 

την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και την επίτευξη κοινωνικών και οικονοµικών στόχων 

µε ανοικτό και προγραµµατισµένο τρόπο. Με την ευρύτερη έννοια του, ο ΘΧΣ είναι περίπου η 

ανάλυση και κατανοµή τµηµάτων τρισδιάστατων θαλάσσιων χώρων σε συγκεκριµένες χρήσεις, 

για την επίτευξη οικολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών στόχων που καθορίζονται συνήθως 

µέσω της πολιτικής διαδικασίας (Douvere, 2008) 

Για να είναι αποτελεσµατικός, ο ΘΧΣ πρέπει να διεξάγεται ως συνεχής, επαναληπτική και 

προσαρµοστική διαδικασία και αποτελείται από τουλάχιστον τρεις εν εξελίξει φάσεις 

(1) Σχεδιασµός και ανάλυση: Δηµιουργία και υιοθέτηση ενός ή περισσοτέρων 

ολοκληρωµένων χωρικών σχεδίων για την προστασία, την ενίσχυση και την αειφόρο 

χρήση και ανάπτυξη της θάλασσας και των πόρων της. (Gilliland P, 2008) Η φάση 

σχεδιασµού και ανάλυσης θα βασιστεί σε µια δέσµη ερευνητικών πρωτοβουλιών 

(συµπεριλαµβανοµένης της χαρτογράφησης) που θα αφορούν τόσο τις περιβαλλοντικές 

όσο και τις ανθρώπινες διεργασίες (Crowder, 2008)  (Martin, 2008) 

(2) Εφαρµογή: Εφαρµογή του σχεδίου µέσω εκτέλεσης προγραµµατισµένων έργων ή 

επενδύσεων που επιτρέπουν αλλαγές, ενθάρρυνση της βελτίωσης και µέσω κανονισµών 

και κινήτρων, καθώς και επιβολή των προτεινόµενων αλλαγών και συνεχιζόµενων 

δραστηριοτήτων εντός, πάνω και κάτω από τη θάλασσα, σύµφωνα µε σχέδια (Maes, 2008) 

(Plasman, 2008) 
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(3) Παρακολούθηση και αξιολόγηση: Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των σχεδίων, 

των χρονοδιαγραµµάτων και των µηχανισµών εφαρµογής τους, εξέταση τρόπων µε τους 

οποίους πρέπει να βελτιωθούν και θέσπιση διαδικασιών επανεξέτασης και προσαρµογής. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης επιστρέφονται στο στοιχείο σχεδιασµού και ανάλυσης 

της διαχείρισης και η διαδικασία αρχίζει και πάλι (Day, 2008) 

 

Η τελική απόφαση σχετικά µε το χώρο που θα διατεθεί για τη χρήση (ή τη µη χρήση) είναι ζήτηµα 

κοινωνικής επιλογής. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

και είναι οι παράγοντες για την αλλαγή. Ως εκ τούτου, οι σχετικοί ενδιαφερόµενοι φορείς, 

συµπεριλαµβανοµένου του ευρύτερου κοινού, πρέπει να συµµετέχουν σωστά σε όλη τη διαδικασία 

ΘΧΣ και, στην πραγµατικότητα, είναι κρίσιµοι για την επιτυχή έκβαση. (R Pomeroy, 2008) Τέλος, 

όλα τα βήµατα αυτής της διαδικασίας χρειάζονται χρηµατοδότηση σε συνεχή βάση για την 

επίτευξη των στόχων και των στόχων διαχείρισης. 

 

1.2 Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

 

1.2.1 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΛΙΣΙΟ 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ο ΘΧΣ απέκτησε µεγάλη σηµασία στην εδραίωση της 

διαχείρισης µε βάση το οικοσύστηµα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πολλές χώρες έχουν αρχίσει να 

προωθούν το εννοιολογικό έργο και έχουν αρχίσει να εφαρµόζουν ή τουλάχιστον να 

πειραµατίζονται στον χωροταξικό σχεδιασµό στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον τους. Έχουν 

προωθηθεί πρόωρα σχέδια και πρωτοβουλίες υπέρ του ΘΧΣ για τη δηµιουργία θαλάσσιων 

προστατευόµενων περιοχών. Το επίκεντρο των σχεδίων αυτών ήταν κυρίως να εξασφαλίσουν ότι 

οι στόχοι διατήρησης δεν θα επηρεαστούν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πιο πρόσφατη 

προσοχή έχει δοθεί στη διαχείριση της πολλαπλής χρήσης του θαλάσσιου χώρου, ιδιαίτερα στις 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές, όπου οι αντιθέσεις µεταξύ των χρηστών και του περιβάλλοντος είναι 

ήδη σαφείς, π.χ. στη Βόρεια Θάλασσα 
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Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγµατα είναι το Great Marine Park του Αυστραλιανού Θαλάσσιου 

Κόλπου (GBRMP). Ο χωροταξικός σχεδιασµός και ο χωρισµός, που θεωρούνται ως ο 

ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής διαχείρισης για την προστασία του Great Barrier Reef, 

επιτρέπουν διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και του 

τουρισµού, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας για συγκεκριµένους τοµείς. Το 

χωροταξικό σχέδιο, που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1981, εξελίχθηκε και άλλαξε σηµαντικά 

ως απάντηση στη δυναµική φύση τόσο του θαλάσσιου περιβάλλοντος όσο και της θαλάσσιας 

πολιτικής (Day, 2002) (Day, 2008) 

Ο ΘΧΣ και η χωροθέτηση είναι επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο στη διαχείριση της τριµερούς 

περιοχής συνεργασίας του Wadden Sea. Το σχέδιο της θάλασσας Wadden, που αναπτύχθηκε ως 

µια διασυνοριακή πρωτοβουλία µεταξύ της Ολλανδίας, της Γερµανίας και της Δανίας για την 

προστασία και τη διαχείριση σε κοινή βάση ενός κοινού παράκτιου υγροβιότοπου, αποτελεί ένα 

ενδιαφέρον παράδειγµα χρήσης του χωροταξικού σχεδιασµού σε ένα διεθνές πλαίσιο. 

Ενώ οι χωρικές διαφοροποιήσεις λειτουργιών και δραστηριοτήτων χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε 

την εθνική νοµοθεσία, τα διάφορα εθνικά συστήµατα χωροταξικού σχεδιασµού έχουν παρόµοιες 

δοµές. Ουσιαστικά, αποτελούνται από ζώνες µηδενικής χρήσης, ζώνες προστασίας υψηλού 

επιπέδου και ζώνες γενικής πρόσβασης.  

Το Florida Keys National Marine Sanctuary εξετάζει τη δηµιουργία ενός συστήµατος ΘΧΣ που 

περιλαµβάνει 25 διαφορετικούς τύπους ζωνών µε διαφορετικά επίπεδα περιορισµένης χρήσης. Ο 

ΘΧΣ αποτελεί επίσης σηµαντικό στοιχείο των σχεδίων διαχείρισης για το Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο των Νησιών της Μάγχης, το πρόγραµµα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης στη 

Μασαχουσέτη, την πρωτοβουλία ESSIM στον Καναδά. 

Ένα λιγότερο γνωστό παράδειγµα είναι η δηµιουργία ενός θαλάσσιου λειτουργικού συστήµατος 

ζωνών στην Κίνα. Τον Ιανουάριο του 2002 τέθηκε σε ισχύ ο νόµος για τη διαχείριση της θαλάσσιας 

χρήσης, ο οποίος θέσπισε ένα αρχικό σύστηµα χωροταξικού σχεδιασµού και ένα ολοκληρωµένο 

πλαίσιο διαχείρισης για τη θαλάσσια ανάπτυξη και διατήρηση στην Κίνα. Η νέα νοµοθεσία έχει 

θεσπίσει τρεις αρχές, µεταξύ των οποίων: 

• Το δικαίωµα στο σύστηµα αδειών χρήσης των θαλασσών: Σύµφωνα µε το νόµο, οι 

θάλασσες ανήκουν στο κράτος. Το κρατικό συµβούλιο ασκεί την κυριότητα των θαλασσών 
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για λογαριασµό του κράτους. Οποιαδήποτε οντότητα ή άτοµο που σκοπεύει να 

χρησιµοποιήσει τη θάλασσα πρέπει να υποβάλει αίτηση και να αποκτήσει το δικαίωµα να 

χρησιµοποιήσει τη θάλασσα και επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση της εθνικής 

κυβέρνησης. 

• Σύστηµα θαλάσσιας λειτουργικής ζώνης: Ο νόµος ορίζει ότι κάθε χρήση των θαλάσσιων 

περιοχών πρέπει να συµµορφώνεται µε το καθεστώς θαλάσσιων λειτουργικών ζωνών που 

έχει θεσπίσει το κράτος. Το πρόγραµµα είναι το θεµέλιο για τη διαχείριση των θαλασσών, 

σύµφωνα µε το οποίο η θάλασσα χωρίζεται σε διαφορετικούς τύπους λειτουργικών ζωνών 

(σύµφωνα µε τα κριτήρια που σχετίζονται µε τις οικολογικές λειτουργίες και τη χρήση 

κατά προτεραιότητα), για τη ρύθµιση και την ορθολογική χρήση της θαλάσσιας περιοχής. 

• Σύστηµα χρηστών: Το δικαίωµα στη χρήση της θάλασσας προστατεύεται από το νοµικό 

σύστηµα του κράτους, το οποίο απαιτεί από κάθε οντότητα ή άτοµο που χρησιµοποιεί τη 

θάλασσα να καταβάλει τέλη σύµφωνα µε τους κανονισµούς του κρατικού συµβουλίου. Το 

σύστηµα αυτό ορίζει ότι η θάλασσα είναι κρατικό περιουσιακό στοιχείο και όλοι οι φορείς 

και τα άτοµα που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τη θάλασσα για την παραγωγή και 

άλλες οικονοµικές δραστηριότητες πρέπει να πληρώσουν για τη χρήση τους. 

Με εξαίρεση την Κίνα, τα περισσότερα διεθνή σχέδια έχουν προωθηθεί για τη δηµιουργία 

θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών και θαλάσσιων αποθεµάτων. Ωστόσο, στην Ευρώπη και 

κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, ο πυρήνας του ΘΧΣ έχει γίνει πολύ ευρύτερος, 

επιτρέποντας τη δηµιουργία µιας διαχείρισης βασισµένης στο οικοσύστηµα πέρα από το µάλλον 

περιορισµένο εύρος των προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών. Ο χωροταξικός σχεδιασµός στις 

ευρωπαϊκές χώρες δίνει µεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης του ωκεάνιου 

χώρου στο σύνολό του, στον προσδιορισµό των ευκαιριών για κοινή χρήση και στην επίλυση των 

συγκρούσεων µεταξύ των διαφόρων χρήσεων στη θάλασσα, των χρηστών και του περιβάλλοντος. 

Διάφορες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Γερµανίας και του 

Ηνωµένου Βασιλείου, έχουν αναλάβει παγκόσµια ηγετική θέση στην ανάπτυξη και σε κάποιο 

βαθµό στην εφαρµογή του χωροταξικού σχεδιασµού στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα πρώτα οφέλη 

που προέκυψαν από αυτές τις εµπειρίες, σε συνδυασµό µε µια πολλά υποσχόµενη µετατόπιση της 

πρόσφατης ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής, θέτουν το δρόµο για νέες κατευθύνσεις στη 

µελλοντική διαχείριση της χρήσης της θάλασσας. (Douvere, 2008) 
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1.3 Η ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ 

	

Για αιώνες, οι ωκεανοί έχουν µεγάλη στρατηγική σηµασία για την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει ακτογραµµή 68.000 χιλιοµέτρων, που 

αντιστοιχεί σε επτά φορές µεγαλύτερη από αυτή των Ηνωµένων Πολιτειών και τέσσερις φορές 

µεγαλύτερη από αυτήν της Ρωσίας. Σχεδόν το ήµισυ του πληθυσµού της Ευρώπης ζει σε απόσταση 

50 χιλιοµέτρων από την ακτή. Ως αποτέλεσµα αυτής της στενής σύνδεσης µεταξύ των ευρωπαίων 

πολιτών και των θαλασσών τους, οι παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές πλήττονται σε µεγάλο 

βαθµό από τις αυξανόµενες συγκρούσεις µεταξύ των ανταγωνιστών χρηστών. (European Science 

Foundation, 2006) 

Τη προοπτική της ευρωπαϊκής χωροταξικής ανάπτυξης αναγνώρισε ήδη από το 1999 ότι όλες οι 

τοµεακές πολιτικές έχουν εδαφικό αντίκτυπο και ότι το χωροταξικό σχέδιο είναι το καταλληλότερο 

µέσο για τη διασφάλιση της συνοχής και την επίλυση των συγκρούσεων µεταξύ τοµεακών 

συµφερόντων και πολιτικών (European Commission, 1999). Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για 

την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ΘΧΣ για τις ευρωπαϊκές θάλασσες έχει αποκτήσει 

όλο και µεγαλύτερη σηµασία, όπως αντικατοπτρίζεται σε διάφορα νοµικά και πολιτικά έγγραφα. 

Πιο πρόσφατα, η Πράσινη Βίβλος της ΕΕ µε τίτλο «Προς µια µελλοντική θαλάσσια πολιτική για 

την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραµα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες», θεωρεί τον ΘΧΣ ως 

βασικό εργαλείο για τη διαχείριση µιας αυξανόµενης και ολοένα και πιο ανταγωνιστικής 

θαλάσσιας οικονοµίας. Διατηρώντας ταυτόχρονα τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Πιο συγκεκριµένα, 

η θαλάσσια πολιτική περιγράφει τον ΘΧΣ ως µέσο (Commission of the European Communities, 

2006): 

• Συντονισµός της χωρικής υλοποίησης των υπεράκτιων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε 

άλλες δραστηριότητες. 

• Παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας για επενδυτικές αποφάσεις. 

• Διαχείριση του ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων χρήσεων και στόχων του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 
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• Ανάπτυξη ενός σταθερού ρυθµιστικού περιβάλλοντος που θα εξασφαλίζει καλύτερη και 

απλούστερη ρύθµιση προς τον τόπο της οικονοµικής δραστηριότητας. 

• Εξασφάλιση ότι η ατοµική απόφαση σχετικά µε δραστηριότητες που λαµβάνονται σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αλλά επηρεάζουν το ίδιο οικοσύστηµα ή διασυνοριακές 

δραστηριότητες (π.χ. αγωγοί, θαλάσσιες διαδροµές) αντιµετωπίζονται µε συνεκτικό τρόπο. 

• Διασφάλιση της συνοχής µεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων συστηµάτων. 

• Εξασφάλιση ότι η µελλοντική ανάπτυξη των υπεράκτιων δραστηριοτήτων είναι σύµφωνη 

µε την ανάγκη εξέλιξης πολυµερών κανόνων. 

Η θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ (European Commission, 2005), ο περιβαλλοντικός πυλώνας της 

θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, εισήγαγε την αρχή του οικοσυστηµικού ΘΧΣ (Council of the 

European Communities, 1979) και παρέχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τις εθνικές 

πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασµού που αποσκοπούν στην επίτευξη καλής κατάστασης για το 

περιβάλλον. Στην πρότασή της για οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, η ΕΕ αναφέρει ρητά την 

ανάγκη να αναπτυχθούν διαχειριστικά µέτρα που επηρεάζουν το πού και πότε επιτρέπεται να 

πραγµατοποιηθεί µια δραστηριότητα. Η ΕΕ καλεί τα εθνικά κράτη να δηµιουργήσουν διαδικασίες 

χωροταξικού σχεδιασµού και θεωρεί τον δικό της ρόλο «να καθορίσει παραµέτρους, να καθορίσει 

τη γεωγραφική έκταση των εµπλεκόµενων περιφερειών (που έγινε µέσω της ανάπτυξης 

οικολογικών περιοχών) και να προσδιορίσει στοιχεία που είναι προς το κοινό συµφέρον » 

(European Commission, 2005). 

Μεταξύ των σηµαντικότερων κινητήριων µορίων για τον ΘΧΣ στην Ευρώπη είναι η ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία για τη διατήρηση, ως µέρος της συµβολής της ΕΕ στην εφαρµογή της CBD (Convention 

on Biological Diversity) του 1992. Η σηµαντικότερη είναι η οδηγία για τα πτηνά (Council of the 

European Communities, 1979), η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για τον προσδιορισµό και την 

ταξινόµηση των «ζωνών ειδικής προστασίας (SPAs)» για σπάνια, ευπαθή ή τακτικά είδη και την 

οδηγία για τους οικοτόπους (Council of the European Communities, 1992) που επιβάλει στα κράτη 

µέλη να επιλέγουν, να ορίζουν και να προστατεύουν τόπους που υποστηρίζουν ορισµένους 

φυσικούς οικοτόπους ή είδη φυτών ή ζώων ως «Ειδικές Περιοχές Διατήρησης» (SACs). »« Οι 

SPAs και οι SACs επιδιώκουν να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο προστατευόµενων περιοχών σε 

ολόκληρη την ΕΕ, το Natura 2000, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για τη διατήρηση της φύσης. 
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Παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές νοµικές και πολιτικές απαιτήσεις για τον ΘΧΣ δεν έχουν ακόµη 

αναπτυχθεί πλήρως, αρκετές χώρες ανέλαβαν, µε δική τους πρωτοβουλία, παγκόσµια ηγετική θέση 

στην ανάπτυξη - και σε ορισµένες περιπτώσεις στην εφαρµογή - του ΘΧΣ. Ειδικότερα, η περιοχή 

της Βόρειας Θάλασσας έχει µακρά ιστορία ανταγωνισµού και συγκρούσεις σχετικά µε την 

πρόσβαση και τη χρήση του χώρου και των πόρων για το εµπόριο και την αλιεία. Σήµερα, εκτός 

από αυτές τις ιστορικές χρήσεις, πολλές άλλες βιοµηχανίες έχουν καταστεί σηµαντικοί 

ανταγωνιστές για τον ωκεάνιο χώρο υποδοµών, εκµετάλλευσης φυσικών πόρων, στρατιωτικής 

χρήσης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα. Σε ορισµένες χώρες, η 

συνολική ζήτηση για χώρο στον ωκεανό υπερβαίνει το τριπλάσιο του διαθέσιµου χώρου (Barry 

M, 2003), γεγονός που καθιστά ολοένα και πιο επείγουσα την ανάγκη για κάποια µορφή χωρικής 

διαχείρισης. 

Το 2005, η Ολλανδία ανέπτυξε ένα γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού για το ολλανδικό 

τµήµα της Βόρειας Θάλασσας που περιγράφεται στο έγγραφο πολιτικής εθνικού χωροταξικού 

σχεδιασµού (SPPD). Ο πρωταρχικός στόχος του ΘΧΣ στις Κάτω Χώρες είναι «να ενισχυθεί η 

οικονοµική σηµασία της Βόρειας Θάλασσας και να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν τα διεθνή 

οικολογικά και τοπικά χαρακτηριστικά µε την ανάπτυξη και την εναρµόνιση των βιώσιµων 

οικονοµικών δραστηριοτήτων στη Βόρεια Θάλασσα λαµβάνοντας υπόψη τα οικολογικά 

χαρακτηριστικά του τοπίου Της Βόρειας Θάλασσας » (Interdepartmental Directors Consultative 

Committee, 2005). Ο τρόπος µε τον οποίο θα εφαρµοστεί η χωροταξική πολιτική του SPPD 

περιγράφεται στο ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης για τη Βόρεια Θάλασσα 2015 (IMPNS 2015) 

(Interdepartmental Directors Consultative Committee, 2005) στο οποίο ο γενικός στόχος για 

χωροταξικό σχεδιασµό µεταφράζεται στην ανάγκη για υγιή, ασφαλή και κερδοφόρα θάλασσα. Η 

ολλανδική χωροταξική πολιτική θαλάσσιων µεταφορών παρέχει στην αγορά, στους οικονοµικούς 

τοµείς και στις βιοµηχανίες, ευελιξία για την ανάπτυξη υπεράκτιων πρωτοβουλιών και έργων. Για 

τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η πλήρης ελευθερία της αγοράς, η χωρική πολιτική 

παρέχει ένα κατευθυντήριο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού στο οποίο καθορίζονται οι χρήσεις 

βάσει θέσης (ζώνες χρήσης), ένα σχέδιο ζωνών για λειτουργίες ανάπτυξης και ορισµένες πολιτικές 

αποκλεισµού. Κεντρικό στοιχείο της ολλανδικής θαλάσσιας διαχείρισης είναι το σύστηµα αδειών 

για τη ρύθµιση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα σύνολο άλλων 

εργαλείων που παρέχουν πληροφορίες για τις χωρικές εξελίξεις και τα πιθανά προβλήµατα και 

διευκολύνουν τη διαχείριση της χρήσης του χώρου. Αυτά τα νέα εργαλεία περιλαµβάνουν τους 
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«χάρτες ευκαιριών» που δείχνουν πού επιτρέπεται η χρήση στο σηµερινό πλαίσιο και το οποίο 

πιθανότατα θα αναπτυχθεί στο µέλλον, ένα σύστηµα παρακολούθησης και αδειοδότησης χωρικών 

δεδοµένων, ένα ολοκληρωµένο (χωροταξικό) πλαίσιο αξιολόγησης για την έκδοση αδειών, 

µειονεκτική δυνατότητα αποζηµίωσης για τους χρήστες που πλήττονται από µια άλλη νόµιµη 

χρήση των ωκεανών και ένα σύστηµα υποστήριξης κοινών πρωτοβουλιών στις οποίες τα µέρη 

συνδυάζουν τη χρήση του ωκεάνιου χώρου. Η ολλανδική πρωτοβουλία ΘΧΣ έχει σχεδιαστεί για 

την περίοδο 2005-2015 και θα αναθεωρηθεί µετά τα 5 πρώτα έτη της. Οι τρέχουσες εµπειρίες, 

ειδικά όσον αφορά την αιολική βιοµηχανία ανοικτής θάλασσας, τείνουν να ενθαρρύνουν έναν 

µεγαλύτερο ρόλο για τον ΘΧΣ (π.χ. περισσότερες ζώνες και συνοδευτικά κριτήρια για 

συγκεκριµένες χρήσεις) στη µελλοντική διαχείριση της χρήσης των θαλασσών στις Κάτω Χώρες. 

 

Το Βέλγιο συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που αρχίζουν να εφαρµόζουν ένα επιχειρησιακό 

σύστηµα πολλαπλών χρήσεων που καλύπτει τα χωρικά ύδατά του και την αποκλειστική 

οικονοµική ζώνη (ΑΟΖ) (Plasman, 2004) Τα θεµελιώδη ζητήµατα του πλαισίου πολιτικής του 

βέλγικου ΘΧΣ περιλαµβάνουν την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ανοικτής θάλασσας, την 

οριοθέτηση προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών, ένα σχέδιο πολιτικής για τη βιώσιµη εξόρυξη 

άµµου και χαλικιού, ενισχυµένους χρηµατοδοτικούς πόρους για την πρόληψη της πετρελαϊκής 

ρύπανσης, τη χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων, Την προστασία των ναυαγίων που είναι 

πολύτιµα για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση των χερσαίων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν 

το θαλάσσιο περιβάλλον. Μαζί, οι στόχοι αυτοί παρείχαν τη βάση για ένα «γενικό σχέδιο» που 

εφαρµόστηκε σταδιακά από το 2003. Οι δύο πρώτες φάσεις του «γενικού σχεδίου» λειτουργούν 

τώρα και επικεντρώνονται στα εξής: 

• Χωροταξικές οριοθετήσεις για την εξόρυξη άµµου και χαλικιού και ζώνη για µελλοντικά 

έργα αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης (φάση 1), ακολουθούµενη από 

• Οριοθέτηση προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών ως µέρος του Natura 

2000 (φάση 2). 

Το χωροταξικό σχέδιο έχει οδηγήσει σε ένα πιο διαφοροποιηµένο σύστηµα ζωνών για την εξόρυξη 

άµµου και χαλικιού που περιλαµβάνει νέες ζώνες διαχείρισης µε διαδοχική περιστροφή για τις πιο 

εντατικές περιοχές εκµετάλλευσης, εποχιακά κλειστές ζώνες στις οποίες απαγορεύεται η εξόρυξη 

κατά τις περιόδους ωοτοκίας ψαριών και ζώνη εξερεύνησης όπου υπάρχει πιθανότητα Εξετάζεται 
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η µελλοντική χρήση. Οι ζώνες που ορίζονται για τις αιολικές πάρκες επιτρέπουν τώρα σε εταιρείες 

να υποβάλλουν προτάσεις χωρίς τους πρώτους κινδύνους άρνησης της άδειας ή των εξόδων 

αποζηµίωσης σε άλλους χρήστες θαλάσσιων πόρων (π.χ. αλιεία) που προκύπτουν από την έλλειψη 

χωροταξικού πλαισίου για την περιοχή ως σύνολο. Οι µελλοντικές πρωτοβουλίες σχετικά µε τον 

χωροταξικό σχεδιασµό στο Βέλγιο θα επικεντρωθούν στην προστασία των θαλασσίων ναυαγίων 

για αρχαιολογικά, βιοποικιλικά και οικολογικά συµφέροντα, στην ανάπτυξη θαλάσσιας 

συνιστώσας για τις υφιστάµενες χερσαίες προστατευόµενες περιοχές και στη διάθεση ερευνητικής 

ζώνης για εναλλακτικές µεθόδους αλιείας. (Douvere, 2007) 

Παρόλο που βρίσκεται ακόµη σε προγενέστερη φάση από ό, τι στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες, 

το ΘΧΣ έχει επίσης αρχίσει να διαδραµατίζει βασικό ρόλο στις τελευταίες πρωτοβουλίες 

διαχείρισης της θάλασσας στη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τον Μάρτιο του 2007, η 

κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου δηµοσίευσε τη Λευκή Βίβλο του Marine Bill (DEFRA, 

2007). Ένα βασικό στοιχείο του Ναυτιλιακού Νόµου είναι η εισαγωγή ενός νέου συστήµατος ΘΧΣ 

για ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή του Ηνωµένου Βασιλείου που θα επιτρέψει µια στρατηγική 

προσέγγιση, µε βάση το σχέδιο, για τη χρήση του θαλάσσιου χώρου και τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των χρήσεών του. Το ΘΧΣ στο Ηνωµένο Βασίλειο στοχεύει να «εξετάσει πιο στρατηγικά 

το σύνολο του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τον τρόπο που χρησιµοποιούµε και να προστατεύσουµε 

τους πόρους µας και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων που τους 

επηρεάζουν». Ένα σύστηµα χωροταξίας θα περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες και θα Να 

κατευθύνεται για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων προς τα 

εµπρός. Τα θαλάσσια σχέδια, τα οποία θα αναπτυχθούν από ένα νεοσύστατο «Οργανισµό 

διαχείρισης της θάλασσας», θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις σχετικά µε τις αιτήσεις αδειών και 

άλλα θέµατα και θα παρέχουν στους χρήστες της θάλασσας περισσότερη βεβαιότητα. Το δυναµικό 

και η ικανότητα του ΘΧΣ να κρίνει τις συνδυασµένες επιδράσεις πολλών δραστηριοτήτων µε την 

πάροδο του χρόνου είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την εφαρµογή του ΘΧΣ στο 

Ηνωµένο Βασίλειο. Η σκοπιµότητα και η πρακτικότητα της ανάπτυξης και της εφαρµογής του 

ΘΧΣ στα ύδατα του Ηνωµένου Βασιλείου έχουν διερευνηθεί και δοκιµαστεί εκτενώς µέσω ενός 

πιλοτικού προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, το οποίο συνήφθη 

το 2004. (Joint Nature Conservation Committe, 2004) 
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Η Γερµανία επέκτεινε τον οµοσπονδιακό νόµο χωροταξικού σχεδιασµού στην αποκλειστική 

οικονοµική ζώνη (ΑΟΖ) το 2004 και ως εκ τούτου είναι µεταξύ των πρώτων χωρών (µαζί µε την 

Κίνα) να έχει νοµική απαίτηση για την ανάπτυξη του ΘΧΣ. Η πρωτοβουλία χωροταξικού 

σχεδιασµού (Nolte, 2006) για την ΑΟΖ άρχισε µε την ανάπτυξη ενός συνόλου στόχων και αρχών 

χωροταξικού σχεδιασµού στο πλαίσιο της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της 

Θάλασσας (UNCLOS). Το 2007, ο Οµοσπονδιακός Ναυτιλιακός και Υδρογραφικός Οργανισµός 

ολοκλήρωσε σχέδιο χωροταξικού σχεδίου και σχετική περιβαλλοντική έκθεση για την ΑΟΖ της 

Γερµανίας τόσο στη Βόρεια Θάλασσα όσο και στη Βαλτική Θάλασσα. Ένα τελικό σχέδιο 

αναµένεται να δηµοσιευθεί για δηµόσια αναθεώρηση το 2008. Ο στόχος του χωροταξικού σχεδίου 

είναι η «καθιέρωση βιώσιµης ανάπτυξης του ωκεάνιου χώρου, όπου οι κοινωνικές και οικονοµικές 

απαιτήσεις για το διάστηµα είναι σύµφωνες µε τις οικολογικές λειτουργίες του χώρου». Η σχετική 

περιβαλλοντική έκθεση στοχεύει στον εντοπισµό και την αξιολόγηση των πιθανών σηµαντικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον που θα µπορούσαν να προκύψουν από την εφαρµογή του 

χωροταξικού σχεδίου. Η γερµανική προσέγγιση χωροταξικού σχεδιασµού περιλαµβάνει τη 

δυνατότητα προσδιορισµού περιοχών όπως: 

• Τοµείς προτεραιότητας που προορίζονται για καθορισµένη χρήση, στις οποίες 

αποκλείονται άλλες αντιφατικές χρήσεις. 

• Περιοχές κράτησης που προορίζονται για καθορισµένη χρήση, στις οποίες εξαιρούνται 

άλλες αντιφατικές χρήσεις. Και 

• Κατάλληλοι χώροι στους οποίους επιτρέπονται καθορισµένες χρήσεις εντός, αλλά 

εξαιρούνται εκτός, των καθορισµένων περιοχών. 

 

Στα γερµανικά χωρικά ύδατα, οι φορείς είναι υπεύθυνοι για τον χωροταξικό σχεδιασµό, ο οποίος 

µπορεί να γίνει στο πλαίσιο του νόµου περί χωροταξικού σχεδιασµού. Το Mecklenburg 

Vorpommern (Βαλτική Θάλασσα) και το Niedersachsen (Κάτω Σαξονία, Βόρεια Θάλασσα) έχουν 

ήδη επεκτείνει τα υφιστάµενα χωροταξικά τους σχέδια από το τοπίο στην ακτογραµµή. Το 

Mecklenburg-Vorpommern επέκτεινε το Πρόγραµµα Χωροταξικής Ανάπτυξης του 2005 για να 

«εξασφαλίσει σε πρώιµο στάδιο τη διαχείριση των συγκρούσεων µεταξύ των απαιτήσεων των 

νέων τεχνολογιών, του τουρισµού και της προστασίας της φύσης και σε παραδοσιακούς τοµείς 
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όπως η ναυτιλία, η αλιεία και η άµυνα». (Ministerium fur Artbeit, Bau und Landesentwicklung, 

2005) 

Μεγάλη σηµασία στα παραδείγµατα των Κάτω Χωρών, του Βελγίου, της Γερµανίας και του 

Ηνωµένου Βασιλείου είναι η χρήση τους και η εφαρµογή του ΘΧΣ για τη διαχείριση της 

πολλαπλής χρήσης σε ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή. Ενώ οι θαλάσσιες προστατευόµενες 

περιοχές σε όλες τις χώρες θα αποτελέσουν µέρος των εργαλείων που χρησιµοποιούνται για τη 

θαλάσσια διατήρηση, εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο µιας στρατηγικής ΘΧΣ για ολόκληρη την 

περιοχή που τα εξισορροπεί µε την ανάγκη εξασφάλισης οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας 

- λιµενικές υποδοµές ή αιολικά πάρκα - και άλλες πτυχές της βιοποικιλότητας ή των οικοτόπων 

εκτός της προστατευόµενης περιοχής. 

Μια άλλη σηµαντική πτυχή του ευρωπαϊκού ΘΧΣ αντικατοπτρίζεται σε πρωτοβουλίες υπέρ της 

διασυνοριακής συνεργασίας. Τόσο στη Βόρειο Θάλασσα όσο και στη Βαλτική Θάλασσα, οι 

περιφερειακές οργανώσεις (OSPAR στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, HELCOM στην 

περιοχή της Βαλτικής) καταβάλλουν σηµαντικές προσπάθειες για να παροτρύνουν τις γειτονικές 

χώρες να ενσωµατώσουν τα θαλάσσια χωρικά τους σχέδια στο ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο 

που λαµβάνει υπόψη Ζητήµατα οικοσυστήµατος πέραν των εθνικών τους ορίων. Κατά τη διάρκεια 

της πρώτης κοινής υπουργικής συνάντησης OSPAR-HELCOM (JMM) το 2003, οι υπουργοί 

αναγνώρισαν τα οφέλη του ΘΧΣ ως εργαλείου για την εφαρµογή µιας προσέγγισης µε βάση το 

οικοσύστηµα για τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

(OSPAR-HELCOM, 2003) 

Το 2006, οι υπουργοί της 6ης διάσκεψης για τη Βόρεια Θάλασσα στο Gotenbergen της Σουηδίας 

(Gotenborg declaration, 2006)	 ενίσχυσαν τη δέσµευσή τους να αναπτύξουν περαιτέρω και να 

εφαρµόσουν τη χρήση του χωροταξικού σχεδιασµού ως εργαλείου για τη διαχείριση διαφόρων 

δράσεων σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές σε εθνικό επίπεδο Και περιφερειακό επίπεδο στη 

Βόρεια Θάλασσα. Η οµάδα εργασίας του OSPAR για τον χωροταξικό σχεδιασµό σχεδιάζει ένα 

σύνολο κατευθυντήριων γραµµών για την εφαρµογή του ΘΧΣ στην περιοχή του Βορείου 

Ατλαντικού. (OSPAR, 2005). Η HELCOM αναπτύσσει επί του παρόντος ένα πρότυπο χωρικής 

χωροταξίας ευρείας κλίµακας για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. (HELCOM, 2007) 

1.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Για περισσότερα από 30 χρόνια, το ΘΧΣ αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρµογή 

της διαχείρισης βάσει οικοσυστηµάτων στο GBRMP της Αυστραλίας. Άλλες χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένου του Καναδά, των Ηνωµένων Πολιτειών και πιο πρόσφατα της Κίνας, έχουν 

επίσης αρχίσει να εφαρµόζουν - ή τουλάχιστον να πειραµατιστούν µε - τον ΘΧΣ στο θαλάσσιο 

περιβάλλον τους. Ωστόσο, ενώ οι περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες προωθήθηκαν για τη 

δηµιουργία θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών, τα πιο πρόσφατα θαλάσσια χωρικά σχέδια 

στις ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Βέλγιο, Γερµανία, Κάτω Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο, 

επικεντρώνονται στη διαχείριση των πολλαπλών χρήσεων θαλάσσιων χώρων ως σύνολο. Ενώ οι 

θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές στις χώρες αυτές παραµένουν σηµαντική πτυχή για τη 

διατήρηση των θαλασσών, αυτές εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο µιας στρατηγικής ΘΧΣ 

σχεδιασµένης για ολόκληρη την περιοχή που τις εξισορροπεί µε την ανάγκη εξασφάλισης της 

οικονοµικής ανάπτυξης και της σταθερότητας και της βιοποικιλότητας εκτός της προστατευόµενης 

περιοχής . 

Αυτές οι συνεχιζόµενες προσπάθειες για την ανάπτυξη του ΘΧΣ και ιδιαίτερα η αυξανόµενη 

ανάδειξη της σπουδαιότητάς του στην ευρωπαϊκή πολιτική, καταδεικνύουν έντονα τις δυνατότητές 

του να καταστήσει την υλοποίηση της διαχείρισης της διαχείρισης της θάλασσας µε βάση τα 

οικοσυστήµατα µια πολύ πιο απτή διαδικασία. Διενεργείται ως µια συνεχής, επαναληπτική και 

προσαρµοστική διαδικασία, το ΘΧΣ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει έναν πιο πρακτικό τρόπο 

για την εφαρµογή της διαχείρισης της θάλασσας µε βάση το οικοσύστηµα, κυρίως επειδή 

αναγνωρίζει την ετερογένεια των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, επικεντρώνεται στην επίδραση στη 

συµπεριφορά των ανθρώπων και Οι δραστηριότητές τους µε την πάροδο του χρόνου παρέχουν ένα 

πλαίσιο διαχείρισης για νέα και προηγουµένως απρόσιτα επιστηµονικά δεδοµένα, καθιστώντας 

πιο ορατές και συνεπώς κατανοητές τις συγκρούσεις και τη συµβατότητα µεταξύ των ανθρώπινων 

χρήσεων και έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγήσουν τη διαχείριση του ενιαίου τοµέα προς την 

ολοκληρωµένη διαχείριση της διαχείρισης της θάλασσας. 
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2. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

	

Ο ΘΧΣ λειτουργεί διασυνοριακά και σε τοµείς για να λαµβάνει υπόψη όλες τις δραστηριότητες 

στη θάλασσα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα 

θαλάσσια οικοσυστήµατα, τα αλιευτικά πεδία και οι θαλάσσιες υποδοµές, όπως τα καλώδια, οι 

αγωγοί, οι εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και αιολικής ενέργειας, δεν ταιριάζουν 

καλά στα εθνικά σύνορα. 

Τα ενδιαφερόµενα µέρη βρίσκονται στο επίκεντρο του ΘΧΣ και η τεχνογνωσία και η γνώση τους 

είναι ζωτικής σηµασίας για τον εντοπισµό των τρεχουσών και µελλοντικών τάσεων µιας 

συγκεκριµένης περιοχής και την συµβολή στην ανάπτυξή της. 

Το θαλάσσιο περιβάλλον και οι ανθρώπινες δραστηριότητες εξελίσσονται συνεχώς. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο ο ΘΧΣ είναι µια συνεχής διαδικασία που πρέπει να προσαρµοστεί σε νέες 

πληροφορίες ή σε αλλαγές στην αρχική αξιολόγηση µιας περιοχής και των διαφορετικών τρόπων 

χρήσης. 

Οι θάλασσες των Ευρωπαίων γίνονται όλο και πιο πολυσύχναστες και πιο γεµάτες από 

συµφόρηση. Οι παραδοσιακοί τοµείς όπως η ναυτιλία, η αλιεία και το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο πρέπει τώρα να µοιράζονται χώρο µε νέες χρήσεις όπως η θαλάσσια ανανεώσιµη ενέργεια ή 

οι θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι οδηγοί της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και έχουν µεγάλες δυνατότητες καινοτοµίας και ανάπτυξης. Η στρατηγική "µπλε 

ανάπτυξη" σχεδιάστηκε για να στηρίξει τους θαλάσσιους τοµείς και να απελευθερώσει το 

οικονοµικό δυναµικό των θαλασσών της ΕΕ. Ωστόσο, αυτές οι δραστηριότητες χρειάζονται χώρο. 

Παράλληλα, η ΕΕ έχει δεσµευτεί να προστατεύσει περισσότερο από το 10% των θαλάσσιων 

υδάτων έως το 2020 για τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Καθώς οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες εξαρτώνται από τη διατήρηση υγιών και παραγωγικών θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων, πρέπει να βρεθούν συνέργειες. Η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει τη συνύπαρξη 

µεταξύ των θαλάσσιων δραστηριοτήτων της και την προστασία των βασικών υπηρεσιών 

οικοσυστήµατος. Ο θαλάσσιος χώρος διαχειρίζεται παραδοσιακά σε τοµεακή βάση, µε µικρή 
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συνεργασία µεταξύ διοικήσεων και µεταξύ οικονοµικών παραγόντων. Αυτή η προσέγγιση δεν 

είναι πλέον δυνατή. Αυξάνονται οι συγκρούσεις µεταξύ χρήσεων και οι σωρευτικές επιπτώσεις 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχουν οδηγήσει στην υποβάθµιση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. Οι οικονοµικές δραστηριότητες και οι περιβαλλοντικές πιέσεις υπερβαίνουν 

επίσης τα εθνικά σύνορα και απαιτούν συνεκτικές δράσεις σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. 

(European Commission, 2015) 

2.2 ΟΔΗΓΙΑ ΘΧΣ ΤΗΣ ΕΕ 

	

Τον Ιούλιο του 2014, η ΕΕ ενέκρινε την οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό, η οποία 

τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέµβριο του 2014. Δηµιούργησε την πρώτη νοµική απαίτηση του κόσµου 

για τις χώρες να δηµιουργήσουν διαφανή συστήµατα προγραµµατισµού στη θάλασσα και να 

συνεργαστούν µε τους γείτονές τους για να συµβούν. Οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται τώρα να 

µεταφέρουν την οδηγία στις εθνικές νοµοθεσίες και να ορίσουν αρµόδιες αρχές έως το 2016. 

Η εφαρµογή του ΘΧΣ στα ύδατα δικαιοδοσίας των κρατών µελών πρέπει να επιτευχθεί έως τον 

Μάρτιο του 2021. Η οδηγία επικεντρώνεται σε τέσσερις στόχους που συνδέονται µε τις νοµικές 

βάσεις (περιβάλλον, αλιεία, θαλάσσιες µεταφορές και ενέργεια). Τα κράτη µέλη µπορούν να 

προσθέσουν και άλλους τοµείς. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες καλύπτονται εξίσου 

και ότι λαµβάνονται υπόψη όλα τα συµφέροντα των ενδιαφεροµένων. Η οδηγία δεν επιβάλλει 

λεπτοµέρειες σχεδιασµού ή στόχους διαχείρισης που θα πρέπει να αποφασίζονται από τα κράτη 

µέλη. Ωστόσο, απαιτείται η εφαρµογή του ΘΧΣ σε όλα τα ύδατα της ΕΕ και διευκολύνει τη 

διασυνοριακή συνεργασία. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω κοινών ελάχιστων απαιτήσεων και χρονικού 

πλαισίου. (European Commission, 2015) 

2.3 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

	

1. Συµµετοχή των ενδιαφεροµένων. 

2. Ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας. 

3. Εφαρµογή προσέγγισης µε βάση το οικοσύστηµα. 

4. Χρησιµοποιήστε τα καλύτερα διαθέσιµα δεδοµένα και µοιραστείτε τις πληροφορίες. 
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5. Λάβετε υπόψη την αλληλεπίδραση ξηράς και θάλασσας. 

6. Προώθηση της συνύπαρξης δραστηριοτήτων. 

7. Αναθεωρηση των σχεδίων τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια 

2.4 ΤΟ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΘΧΣ 

	

• Μείωση των συγκρούσεων: ο ΘΧΣ επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισµό πιθανών συγκρούσεων και 

συνεργειών µεταξύ των θαλάσσιων χρήσεων. 

• Προστασία του περιβάλλοντος: ο ΘΧΣ συµβάλλει στη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

βελτιώνοντας τη διαχείριση των σωρευτικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

• Αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας: Οι θαλάσσιες δραστηριότητες και τα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα δεν σταµατούν στα εθνικά σύνορα. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη 

για την ανάπτυξη διακρατικών δραστηριοτήτων, όπως ενεργειακά δίκτυα, ναυτιλιακές λωρίδες ή 

εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών. Επιτρέπει επίσης την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος βοηθώντας την ανάπτυξη συνεκτικών δικτύων προστατευόµενων 

περιοχών σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. 

• Ενίσχυση των επενδύσεων: ο ΘΧΣ αυξάνει τη διαφάνεια και τη βεβαιότητα σχετικά µε τις 

οικονοµικές δραστηριότητες που είναι δυνατόν στη θάλασσα, όπου και για πόσο καιρό. Αυτό 

ενισχύει το επενδυτικό κλίµα για τις υπάρχουσες χρήσεις και δηµιουργεί νέες επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες µειώνοντας τους κινδύνους που σχετίζονται µε την ανάπτυξη νέων έργων. 

• Ολοκλήρωση αλληλεπίδρασης µεταξύ ξηράς και θάλασσας: Οι θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές 

είναι στενά αλληλένδετες. Οι θαλάσσιες δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ξηρά 

(π.χ. τα κύµατα που δηµιουργούνται από τη θαλάσσια κυκλοφορία µπορούν να αυξήσουν τη 

διάβρωση των ακτών) τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο ΘΧΣ στοχεύει στην καλύτερη 

εξέταση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ ξηράς και θάλασσας. 

• ΘΧΣ & ενέργεια 

Ο ΘΧΣ αυξάνει τη διαφάνεια και την ασφάλεια του επενδυτή στον ενεργειακό τοµέα. Η έγκαιρη 

δηµόσια διαβούλευση καθιστά ευκολότερη την αποδοχή του κοινού. Η διασυνοριακή συνεργασία 
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θα διευκολύνει επίσης την ανάπτυξη αποτελεσµατικών δικτύων µεταφοράς ενέργειας (π.χ. 

ενεργειακά δίκτυα), µειώνοντας έτσι το κόστος για τη βιοµηχανία. 

• ΘΧΣ, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

Ο ΘΧΣ µπορεί να εξασφαλίσει σηµαντικά αλιευτικά πεδία για τον τοµέα. Εξασφαλίζει ότι οι 

ψαράδες έχουν µια φωνή στην ανάπτυξη των θαλασσών της ΕΕ. Ο ΘΧΣ µπορεί επίσης να 

συµβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας µε τον προσδιορισµό 

κατάλληλων περιοχών για τις µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Αυτό θα βοηθήσει τον κλάδο να 

αποκτήσει πρόσβαση στον θαλάσσιο χώρο και θα παράσχει µεγαλύτερη ασφάλεια στους 

επενδυτές. 

• ΘΧΣ & προστασία του περιβάλλοντος 

Ο ΘΧΣ µπορεί να συµβάλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος επιτρέποντας µια πιο 

βιώσιµη χρήση του χώρου και περιορίζοντας τις δραστηριότητες σε ή κοντά σε οικολογικά 

ευαίσθητες περιοχές. Το ΘΧΣ έχει προσδιοριστεί ως σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη Ορθής 

Περιβαλλοντικής Κατάστασης, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική. Μπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των ΑΠΕ µειώνοντας τις σωρευτικές επιπτώσεις 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και βοηθώντας στη δηµιουργία συνεκτικών δικτύων ΜΡΑ από 

διασυνοριακό επίπεδο. 

• ΘΧΣ & τουρισµός 

Ο ναυτιλιακός τουρισµός εξαρτάται από ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον και πρέπει να 

προγραµµατιστεί σε συγχρονισµό µε άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός ανοικτής θαλάσσης. 

Το ΘΧΣ συµβάλλει στη δηµιουργία συνεργιών συνδέσµων µε άλλες δραστηριότητες, όπως η 

παροχή στους τουρίστες της ευκαιρίας να επισκεφθούν ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο. Βοηθά 

επίσης στην προστασία των φυσικών τοπίων, δηµιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για 

τουρισµό, όπως τα αποθεµατικά σερφ. 

• ΘΧΣ & ναυτιλία 

Η ανάπτυξη του ναυτιλιακού τοµέα και του αριθµού των υπεράκτιων υποδοµών αυξάνει τους 

κινδύνους της ναυσιπλοΐας. Ο σωστός σχεδιασµός µπορεί να προβλέψει τις χωρικές απαιτήσεις 
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εξασφαλίζοντας πρόσθετους χώρους για την επέκταση των θαλάσσιων λωρίδων ή χώρο για ζώνες 

ασφαλείας γύρω από τις υποδοµές. (European Commission, 2015) 

2.5 Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 2014 

 

Τον Ιούλιο του 2014, το Συµβούλιο της ΕΕ ενέκρινε µε σχετική οδηγία (Council Directive 

2014/89/EU) ώστε να θέσει το πλαίσιο του ΘΧΣ, (έχοντας προηγηθεί, τον Μάρτιο του 2013 η 

πρόταση της Commission προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη 

θέσπιση πλαισίου όσον αφορά τον ΘΧΣ και την ολοκληρωµένη διαχείριση των ακτών (COM 

(2013) 133 final και Παρρή 2015). Πρόθεση ήταν, µε αυτή την Οδηγία, να απαιτήσει από τα κράτη 

µέλη τον σχεδιασµό χωροταξικής στρατηγικής για τις θάλασσες. Με την πρόταση του 2013, η 

Οδηγία είχε ως επιδίωξη την  προώθηση των πολυµεσικών µεταφορικών συνδέσεων, την ενίσχυση 

της αειφορικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τη διατήρηση ή και την βελτίωση του 

περιβάλλοντος µέσω ενός δικτύου προστατευόµενων περιοχών µέσω της µείωσης του κινδύνου 

ρύπανσης της θάλασσας και της παράκτιας ζώνης. Με βάση αυτή τη πρόταση , τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές διαχείρισης των παράκτιων ζωνών χρειάζεται να επιτύχουν 

τους στόχους για α) αειφορική εξόρυξη πρώτων υλών, β) βιώσιµο τουρισµό, γ) προστασία του 

πολιτισµού, δ) εξασφάλιση δυνατοτήτων αναψυχής και στ) προστασία των παραδοσιακών 

οικονοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της θαλάσσιας οικονοµίας (Βασενχοβεν, 2017). 

Η υψηλή και ταχέως αυξανόµενη ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους σκοπούς, όπως 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, αναζήτηση και εκµετάλλευση 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, δραστηριότητες θαλασσίων µεταφορών και αλιείας, διατήρηση 

των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας, εξόρυξη πρώτων υλών, τουρισµός, εγκαταστάσεις 

υδατοκαλλιέργειας και υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και οι πολλαπλές πιέσεις επί 

των παράκτιων πόρων, απαιτούν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση προγραµµατισµού και 

διαχείρισης. 

Η Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική προσδιορίζει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό ως 

διατοµεακό µέσο πολιτικής που επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές και τους ενδιαφεροµένους να 

εφαρµόζουν συντονισµένη, ολοκληρωµένη και διασυνοριακή προσέγγιση. Η εφαρµογή µιας 

προσέγγισης µε βάση το οικοσύστηµα θα συµβάλει στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και 

µεγέθυνση των θαλάσσιων και παράκτιων οικονοµιών και στην αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 

και παράκτιων πόρων. 
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Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός στηρίζει και διευκολύνει την εφαρµογή της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη (στρατηγική Ευρώπη 

2020), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του της 17ης Ιουνίου 

2010, και αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικότητας και 

κοινωνικής συνοχής, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης µιας ανταγωνιστικότερης, πιο 

αποδοτι κής ως προς την αξιοποίηση των πόρων και πιο πράσινης οικονοµίας. Ο παράκτιος και 

θαλάσσιος τοµέας έχουν σηµαντικές δυνατότητες βιώσιµης ανάπτυξης και είναι καίριας σηµασίας 

για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός στηρίζει και διευκολύνει την εφαρµογή της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη (στρατηγική Ευρώπη 

2020), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του της 17ης Ιουνίου 

2010, και αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικότητας και 

κοινωνικής συνοχής, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης µιας ανταγωνιστικότερης, πιο 

αποδοτικής ως προς την αξιοποίηση των πόρων και πιο πράσινης οικονοµίας. Ο παράκτιος και 

θαλάσσιος τοµέας έχουν σηµαντικές δυνατότητες βιώσιµης ανάπτυξης και είναι καίριας σηµασίας 

για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός θα συµβάλλει στην αποτελεσµατική διαχείριση των 

θαλάσσιων δραστηριοτήτων και στη βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων 

δηµιουργώντας ένα πλαίσιο για µια διαδικασία λήψης αποφά σεων συνεπή, διαφανή, βιώσιµη και 

βάσει στοιχείων. Για να επιτύχει τους στόχους της, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίσει 

υποχρεώσεις για τη θέσπιση διαδικασίας θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού, ο οποίος θα 

καταλήγει σε θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο ή σχέδια· η διαδικασία θα πρέπει να συνεκτιµά τις 

αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και να προωθεί τη συνεργασία κρατών µελών. Με την 

επιφύλαξη του ισχύοντος κεκτηµένου της Ένωσης στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών, 

της αλιείας και του περιβάλλοντος, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επιβάλλει καµία νέα 

υποχρέωση, ιδίως σε σχέση µε τις συγκεκριµένες επιλογές των κρατών µελών όσον αφορά τον 

τρόπο υλοποίησης των τοµεακών πολιτικών, αλλά θα πρέπει να συµβάλλει στις πολιτικές αυτές 

µέσω της διαδικασίας σχεδιασµού. 

Χάριν συνεπείας και ασφαλείας δικαίου θα πρέπει να καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο του 

θαλασσίου χωροταξικού σχεδιασµού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία της Ένωσης και το 
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διεθνές ναυτικό δίκαιο, ιδίως τη UNCLOS. Οι αρµοδιότητες των κρατών µελών σε σχέση µε τα 

θαλάσσια σύνορα και τη δικαιοδοσία δεν µεταβάλλονται µε την παρούσα οδηγία. 

Ενώ είναι σκόπιµο να παρέχει η Ένωση ένα πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό, τα 

κράτη µέλη εξακολου θούν να είναι υπεύθυνα και αρµόδια για τον σχεδιασµό και τον καθορισµό, 

στα θαλάσσια ύδατά τους, της µορφής και του περιεχοµένου των εν λόγω σχεδίων, 

συµπεριλαµβανοµένων θεσµικών ρυθµίσεων και, κατά περίπτωση, για την αντί στοιχη κατανοµή 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες δραστηριότητες και χρήσεις. 

Στα θαλάσσια ύδατα, τα οικοσυστήµατα και οι θαλάσσιοι πόροι υφίστανται σηµαντικές πιέσεις. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, οι κίνδυνοι φυσικών 

καταστροφών και η δυναµική των ακτογραµµών, όπως διάβρωση ή προσχώσεις, µπορεί να έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη και πρόοδο της παραλίας, καθώς και στα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα, οδηγώντας σε υποβάθµιση του περιβάλλοντος, απώλεια βιοποικιλότητας και 

υποβάθµιση των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Οι πιέσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν δεόντως 

υπόψη στην εκπόνηση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων. Επιπλέον, τα υγιή θαλάσσια 

οικοσυστήµατα και οι πολλαπλές υπηρεσίες που συνδέονται µε αυτά, αν ενταχθούν σε αποφάσεις 

προγραµµατισµού, µπορεί να φέρουν σηµαντικά οφέλη όσον αφορά την παραγωγή τροφίµων, την 

αναψυχή και τον τουρισµό, τον µετριασµό των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής και την 

προσαρµογή σε αυτή, καθώς και τον έλεγχο της δυναµικής των ακτογραµµών και την πρόληψη 

καταστροφώνη. 

Προκειµένου να προωθηθεί η βιώσιµη ανάπτυξη των θαλάσσιων οικονοµιών, των θαλάσσιων 

περιοχών και η βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων πόρων, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός θα 

πρέπει να εφαρµόζει µία προσέγγιση βασισµένη στο οικοσύστηµα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ούτως ώστε η σωρευτική πίεση από όλες τις 

δραστηριότητες να διατηρείται σε επίπεδα συµβατά µε µια καλή περιβαλλοντική κατάσταση και 

η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων να ανταποκρίνονται σε ανθρωπογενείς µεταβολές 

να µην τίθεται σε κίνδυνο, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στη βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων 

αγαθών και υπηρεσιών από τη σηµερινή και από τις µελλοντικές γενεές. Επιπλέον, µία προσέγγιση 

βασισµένη στο οικοσύστηµα θα πρέπει να εφαρµόζεται µε τρόπο προσαρ µοσµένο στα 

συγκεκριµένα οικοσυστήµατα και σε άλλες ιδιαιτερότητες των διάφορων θαλάσσιων περιφερειών 

και να λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες εργασίες στις περιφερειακές συµβάσεις για τη θάλασσα, 

αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει και µία 
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ευέλικτη διαχείριση, η οποία εξασφαλίζει βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη καθώς ενισχύονται 

οι εµπειρίες και η γνώση, λαµβανοµένης υπόψη της διαθεσιµότητας δεδοµένων και πληροφοριών 

σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης για την υλοποίηση αυτής της προσέγγισης. Τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη της αρχή της προφύλαξης και την αρχή της προληπτικής δράσης, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά µεταξύ τους. 

Προκειµένου να προωθηθεί η βιώσιµη χρήση του θαλάσσιου χώρου, ο θαλάσσιος χωροταξικός 

σχεδιασµός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις αλληλεπι δράσεις ξηράς-θάλασσας. Για τον λόγο 

αυτόν ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός µπορεί να διαδραµατίσει πολύ χρήσιµο ρόλο στον 

καθορισµό των προσανατολισµών που σχετίζονται µε τη βιώσιµη και ολοκληρωµένη διαχείριση 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, τη διατήρηση του περιβάλλοντος διαβίωσης, την 

ευαισθησία των παρά κτιων οικοσυστηµάτων, τη διάβρωση, καθώς και κοινωνικούς και 

οικονοµικούς παράγοντες. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός θα πρέπει να αποσκοπεί στην 

ενσωµάτωση της θαλάσσιας διάστασης µερικών παράκτιων χρήσεων ή δρα στηριοτήτων και των 

επιπτώσεών τους, και, τέλος, να καθιστά δυνατό ένα ολοκληρωµένο και στρατηγικό όραµα. 

(European Coucil, European Parliament, n.d.) 

 

2.6 ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει και εφαρµόζει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό. 

Κατά τη διαδικασία αυτή τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας. 

Το αντίστοιχο σχέδιο ή σχέδια αναπτύσσονται και καταρτίζονται στο θεσµικό και διοικητικό 

επίπεδο που καθορίζεται από τα κράτη µέλη. Η οδηγία δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών 

µελών να σχεδιάζουν και να καθορίζουν τη µορφή και το περιεχόµενο του σχεδίου ή σχεδίων 

αυτών. Κατά την κατάρτιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού, τα κράτη µέλη λαµβάνουν 

δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων περιοχών, τις συναφείς υπάρχουσες και 

µελλοντικές δραστηριότητες και χρήσεις και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και επί των 

φυσικών πόρων, και λαµβάνουν επίσης υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας. Τα κράτη 

µέλη µπορούν να περιλάβουν ή να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες εθνικές πολιτικές, κανονισµούς 
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και µηχανισµούς που έχουν θεσπιστεί ή θεσπίζονται πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας, αν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού 

 

Κατά την εκπόνηση και εφαρµογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού, τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν υπόψη οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές για τη στήριξη και 

προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης στη θάλασσα εφαρµόζοντας µία προσέγγιση που βασίζεται 

στο οικοσύστηµα, καθώς και για την προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και 

χρήσεων. (European Coucil, European Parliament, n.d.) 

Μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών τους σχεδίων, τα κράτη µέλη έχουν στόχο να συµβάλουν στη 

βιώσιµη ανάπτυξη των ενεργειακών τοµέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων µεταφορών και των 

τοµέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση 

του περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιµα τικής 

αλλαγής. Επιπλέον, τα κράτη µέλη δύνανται να επιδιώξουν άλλους στόχους, όπως η προώθηση 

του βιώσιµου τουρισµού και η βιώσιµη εξόρυξη πρώτων υλών. 

Η οδηγία δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών να καθορίσουν µε ποιον τρόπο λαµβάνουν 

υπόψη και σταθµίζουν τους διάφορους στόχους στο θαλάσσιο χωροταξικό τους σχέδιο ή σχέδια. 

Ελάχιστες απαιτήσεις για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διαδικαστικά στάδια για να συµβάλλουν στους στόχους λαµβάνοντας 

υπόψη σχετικές δραστηριότητες και χρήσεις σε θαλάσσια ύδατα. 

2. Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη: 

α) λαµβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας· 

β) λαµβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και ζητήµατα 

ασφάλειας· 

γ) θέτουν ως στόχο την προώθηση της συνεκτικότητας µεταξύ του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασµού και του σχετικού σχεδίου ή σχεδίων και άλλων διαδικασιών, όπως η ολοκληρωµένη 

παράκτια διαχείριση περιοχών ή ισοδύναµες επίσηµες ή ανεπίσηµες πρακτικές· 

δ) εξασφαλίζουν τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων. 

ε) οργανώνουν τη χρησιµοποίηση των βέλτιστων διαθέσιµων δεδοµένων. 

στ) εξασφαλίζουν τη διασυνοριακή συνεργασία κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 11· ζ) 

προωθούν τη συνεργασία µε τρίτες χώρες σύµφωνα µε το άρθρο 12. 
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2.7 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΞΗΡΑΣ-ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

1. Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 4 παράγραφος 2, εάν αυτό δεν αποτελεί τµήµα της διαδικασίας του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασµού, τα κράτη µέλη δύνανται να χρησιµοποιήσουν άλλες επίσηµες ή ανεπίσηµες 

διαδικασίες, όπως η ολοκληρωµένη παράκτια διαχείριση. Το αποτέλεσµα λαµβάνεται υπόψη από 

τα κράτη µέλη στα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη αποσκοπούν µέσω του 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδια σµού στην προώθηση της συνοχής του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδίου ή σχεδίων που προκύπτουν µε άλλες συναφείς διαδικασίες. 

Κατάρτιση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων 

1. Κατά τη θέσπιση και υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού, τα κράτη µέλη 

καταρτίζουν θαλάσσια χωρο ταξικά σχέδια, τα οποία προσδιορίζουν τη χωροχρονική κατανοµή 

σχετικών τρεχουσών και µελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στα θαλάσσια ύδατα 

συµβάλλοντας στους στόχους του άρθρου 5. 

2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ενεργειών και σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων και των χρήσεων. Με την επιφύλαξη 

των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών, οι πιθανές δραστηριότητες και χρήσεις και ενδιαφέροντα 

δύνανται να περιλαµβάνουν: 

—  τις περιοχές υδατοκαλλιέργειας, 

—  τις περιοχές αλιείας, 

—  τις εγκαταστάσεις και τις υποδοµές για την έρευνα, την εκµετάλλευση και την εξόρυξη 

πετρελαίου, φυσικού αερίου καθώς και άλλων ενεργειακών πόρων, ορυκτών και αδρανών υλικών, 

και για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, 

—  τις οδούς θαλάσσιας µεταφοράς και τις κυκλοφοριακές ροές, 

—  τις περιοχές διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων, 

—  τους τόπους προστασίας της φύσης και των ειδών και τις προστατευόµενες περιοχές, 

—  τις περιοχές εξόρυξης πρώτων υλών, 

—  την επιστηµονική έρευνα, 

—  τις διαδροµές υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών, 

—  τον τουρισµό, 
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—  την υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονοµιά. (European Coucil, European Parliament, n.d.) 

 

2.8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν µέσα δηµόσιας συµµετοχής µέσω πληροφόρησης όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών και διαβούλευσης µε τα αρµόδια ενδιαφερόµενα µέρη και τις αρχές καθώς 

και το κοινό, σε πρώιµο στάδιο, κατά την ανάπτυξη των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, 

σύµφωνα µε την οικεία ενωσιακή νοµοθεσία. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα εν λόγω 

ενδιαφερόµενα µέρη και οι αρχές, καθώς και το κοινό, έχουν πρόσβαση στα σχέδια, µόλις αυτά 

οριστικοποιηθούν. 

Χρήση και ανταλλαγή δεδοµένων 

Τα κράτη µέλη οργανώνουν τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων δεδοµένων και αποφασίζουν πώς 

θα οργανώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτείται για την κατάρτιση των θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων. 

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν αντίγραφα των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, 

συµπεριλαµβανοµένου σχετικού επεξηγηµα τικού υλικού για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας 

και όλων των επακόλουθων ενηµερωµένων µορφών τους, στην Επιτροπή και σε οποιαδήποτε άλλα 

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευσή τους. 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, το αργότερο ένα έτος 

µετά τη λήξη της προθεσµίας για τη θέσπιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και κάθε τέσσερα 

χρόνια στη συνέχεια, έκθεση προόδου κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

1Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 

να συµµορφωθούν µε την οδηγία έως τις 18 Σεπτεµβρίου 2016. Ανακοινώνουν αµέσως στην 

Επιτροπή το κείµενο των συγκεκριµένων διατάξεων. 

Τα εν λόγω µέτρα, όταν εγκρίνονται από τα κράτη µέλη, παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή 

συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της 

παραποµπής αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

Η αρχή ή οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ορίζονται έως τις 18 Σεπτεµβρίου 

2016. 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 4 θεσπίζονται το συντοµότερο 

δυνατό και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021. 
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Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας 

δεν ισχύει για τα περίκλειστα κράτη µέλη. 

Οι 10 αρχές που αποτελούν την βάση του ευρωπαϊκού ΘΧΣ σύµφωνα µε την Tundi Agardy είναι: 

·         Η χρήση του ΘΧΣ σύµφωνα µε τον τύπο της κάθε θαλάσσιας περιοχής και το είδος της 

δραστηριότητας. 

·         Καθορισµός ξεκάθαρων στόχων που θα λειτουργήσουν ως οδηγός του ΘΧΣ 

·         Κατάστρωση του ΘΧΣ µε διαφάνεια 

·         Συµµετοχή των ενδιαφερόµενων- εµπλεκόµενων µερών (stakeholders) 

·         Κατάλληλος συντονισµός ωστέ να απλοποιηθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

·         Εξασφάλιση των νοµικών συνεπειών του εθνικού ΘΧΣ 

·         Διασυνοριακή συνεργασία και διαβούλευση 

·       Ενσωµάτωση συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης στη διαδικασία σχεδιασµού 

·         Συνεκτικότητα χερσαίας χωροταξίας και ΘΧΣ 

·         Αξιόπιστη βάση δεδοµένων και γνώσης. (Agardy 2010) 

Η ΕΕ προσπαθεί να ισορροπήσει ανάµεσα στους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

περιβαλλοντικής προστασίας. Επιθυµεί να αποκοµίσει οικονοµικά και αναπτυξιακά οφέλη µέσω 

των θαλασσών της, ιδίως κατά την περίοδο της κρίσης. Οι µεγάλοι όµως περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

που απειλούν τις θάλασσες ενδέχεται να υπονοµεύσουν ακόµα και τα οικονοµικά οφέλη. Παρά τη 

δυσκολία σύνθεσης των παράλληλων πολιτικών, το τελικό αποτέλεσµα σηµατοδοτεί την εµφάνιση 

νέων προοπτικών στη διαχείριση και διευθέτηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου καθώς και 

την ευρωπαϊκή χωροταξία γενικότερα µε σκοπό τον συντονισµό και τη συνέργεια των επιµέρους 

δράσεων και τη συµφιλίωση των συγκρουόµενων συµφερόντων. (European Coucil, European 

Parliament, n.d.) 

 

2.9  ΑΡΧΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΛAΣΣΙΟ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

	

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της διαχείρισης µε βάση το οικοσύστηµα είναι ότι είναι βασισµένο 

στον τόπο ή στην περιοχή (Mcleod, 2005) η οποία είναι µια έντονη αποµάκρυνση από τις 

υπάρχουσες προσεγγίσεις που επικεντρώνονται συνήθως σε ένα ενιαίο είδος, τοµέα, 

δραστηριότητα ή ανησυχία. (Crowder, 2006) Όταν η τοµεακή διαχείριση συνεπάγεται ότι κάθε 
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τοµέας ρυθµίζει συγκεκριµένες δραστηριότητες ή έργα που πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένο 

τόπο εντός συγκεκριµένης περιοχής, η διαχείριση βάσει οικοσυστήµατος συνεπάγεται ότι, µετά 

από ορισµό µιας περιοχής, θα καθοριστεί βιώσιµη ανάπτυξη και χρήση για όλους Δραστηριότητες 

σε ολόκληρη την περιοχή. (CoastNET, 2003) 

Ο τοπικός χαρακτήρας των οικοσυστηµάτων, η χωρική και χρονική ανάπτυξη των ωκεάνιων 

πόρων και οι συγκρούσεις µεταξύ τους, καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης ανθρώπινων χρήσεων σε 

µέρη που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις τους σε οικολογικά ή οικονοµικά σηµαντικά σηµεία του 

θαλάσσιου οικοσυστήµατος, Προσοχή στην ανάγκη να εξετάσουµε το σύστηµα από µια χωρική 

(και χρονική) προοπτική. Είναι προφανές ότι, εκτός από τα µέτρα που µπορούν να ελέγξουν την 

απόδοση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (για παράδειγµα, ο περιορισµός των απορρίψεων της 

ρύπανσης), η αποτελεσµατική εφαρµογή της διαχείρισης βάσει οικοσυστηµάτων θα απαιτήσει 

επίσης µέτρα που ελέγχουν τη χωρική και χρονική ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

στη θάλασσα περιβάλλον. Ανάλογα µε τον χωροταξικό σχεδιασµό στο επίγειο περιβάλλον, ο 

θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός µπορεί να παράσχει την αναλυτική βάση για τον 

προσδιορισµό και την αξιολόγηση αυτών των µέτρων σε παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα. 

Ο χωροταξικός σχεδιασµός αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της ανάπτυξης και της 

χρήσης γαιών σε πολλά µέρη του κόσµου. Στη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη χρησιµοποιείται 

συνήθως ως συνιστώσα της διαχείρισης της χρήσης γης. Η παραδοσιακή και σταδιακή προσέγγιση 

βάσει αδειών έχει ενισχυθεί από µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σχεδιασµού που καθορίζει ένα 

όραµα που πρέπει να αναπτυχθεί για µια περιοχή. 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός αποτελεί υπο-δραστηριότητα της συνολικής σχεδιαστικής 

δραστηριότητας της διαχείρισης της χρήσης της θάλασσας. Παρά τα διαφορετικά πλαίσια, η 

διαδικασία για την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού είναι παρόµοια µε τη 

χωροταξική σχεδίαση στο περιβάλλον. Η κύρια παραγωγή του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασµού είναι ένα ολοκληρωµένο θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο ή εναλλακτικά 

«ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο» ή «ολοκληρωµένο γενικό σχέδιο». Πρόκειται για ένα 

«όραµα» για το µέλλον της θαλάσσιας περιοχής ή της οικοσυστήµατος και αντικατοπτρίζει την 

παραγωγή µιας διαδικασίας στην οποία οι ενδιαφερόµενοι συλλογικά ορίζουν τον σκοπό τους, τις 

βασικές αξίες τους και την προοπτική για το µέλλον. Ο στόχος δηλώνει κοινούς στόχους, 

καθοδηγεί την λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο, ενώνει τους ενδιαφερόµενους µε κοινό 
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σκοπό και ενθαρρύνει τους πολίτες και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να επιτύχουν τους 

στόχους του οράµατος. Το γενικό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο είναι συνήθως µακροπρόθεσµο, 

γενικό στη φύση και προσανατολίζεται προς την πολιτική και υλοποιείται µέσω λεπτοµερέστερων 

χωροταξικών χαρτών, ζώνης διαχωρισµού και άδειας συστήµατος. Οι αποφάσεις της ατοµικής 

άδειας ή της αδειοδότησης µπορούν στη συνέχεια να βασίζονται στις χάρτες των ζωνών, οι οποίες 

από τη σειρά τους αντικατοπτρίζουν το όραµα του συνολικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου. 

Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός της θάλασσας µπορεί να 

επηρεάσει µόνο τη χωρική και χρονική κατανοµή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Άλλα µέτρα 

που µπορούν να επηρεάσουν τις εισροές στις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. περιορισµοί στην 

αλιευτική δραστηριότητα και ικανότητα), τις διαδικασίες ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. 

απαίτηση για "βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική") ή τα αποτελέσµατα ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων (π.χ. εξόρυξη ορυκτών), πρέπει να ληφθούν σε συνδυασµό µε τα µέτρα 

χωροταξικού σχεδιασµού. 

Ενώ αρχικά η ιδέα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού διεγείρεται από τα διεθνή και εθνικά 

συµφέροντα για την ανάπτυξη θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών, π.χ. το Μεγάλο Θαλάσσιο 

Πάρκο του Barrier Reef ή το Εθνικό Θαλάσσιο Ιερό των Florida Keys, έχει δοθεί πιο πρόσφατη 

προσοχή στη διαχείριση της πολλαπλής χρήσης θαλάσσιων Ιδίως σε περιοχές όπου οι συγκρούσεις 

χρήσης είναι ήδη σαφείς, για παράδειγµα στη Βόρειο Θάλασσα. Σήµερα, διάφορες χώρες έχουν 

αρχίσει να αναγνωρίζουν ότι έχει έρθει η στιγµή για µια στρατηγική και ολοκληρωµένη 

προσέγγιση βασισµένη στο σχέδιο για τη διαχείριση ολόκληρων θαλάσσιων χώρων, αντί για 

αποσπασµατική άποψη, έτσι ώστε οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί σε µια σειρά σηµαντικών 

διεθνών και εθνικών θαλάσσιων πολιτικών Συµπεριλαµβανοµένων των δεσµεύσεων που αφορούν 

τη βιοποικιλότητα και την προστασία των ενδιαιτηµάτων, µπορούν να εκπληρωθούν (Douvere, 

2008). 

2.9.1 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

	

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός στη Γερµανία διεξάγεται σε δύο επίπεδα. Τα γερµανικά 

οµόσπονδα κρατίδια είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού 

στα χωρικά ύδατα ενώ η οµοσπονδιακή κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασµό στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη. (Douvere, 2009) 
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Μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού στα χωρικά ύδατα, το Mecklenburg-Vorpommern 

επιδιώκει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ευκαιρίες που προσφέρονται και στους κινδύνους που 

παρουσιάζει η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας στα οµόσπονδα κράτη. Επιπλέον, θέλει να 

εξασφαλίσει τη διαχείριση των συγκρούσεων µεταξύ των απαιτήσεων των νέων τεχνολογιών 

(υπεράκτιες περιοχές αιολικής ενέργειας), του τουρισµού και της προστασίας της φύσης και 

παραδοσιακών τοµέων όπως η ναυτιλία, η αλιεία και η άµυνα σε πρώιµο στάδιο. Οι στόχοι και οι 

αρχές των σχεδίων είναι παρόµοιες µε αυτές του σχεδιασµού της χρήσης γης και εντάσσονται στο 

ευρύτερο πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (Ministerium fur Artbeit, 

Bau und Landesentwicklung, 2005) 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός στη γερµανική αποκλειστική οικονοµική ζώνη βρίσκεται 

ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Το πραγµατικό ενδιαφέρον της οµοσπονδιακής κυβέρνησης για την 

ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού των υδάτων υπό τη γερµανική δικαιοδοσία 

ξεκίνησε γύρω στο 2000 και ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα από το συγκλονιστικό αποτέλεσµα των νέων 

χαρτών που παρουσιάζουν τις πολυάριθµες προτάσεις για την ανάπτυξη µεγάλων αιολικών 

πάρκων αιολικής ενέργειας. Αυτή η πληµµύρα των αιτήσεων προκλήθηκε από µια εγγυηµένη 

επιδότηση για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την αιολική ενέργεια. Διάφορες 

προτάσεις έργων επικαλύπτονταν στο διάστηµα και προκάλεσαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Άλλα κίνητρα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού 

περιελάµβαναν τις διαφορετικές αρµοδιότητες για την έγκριση των δραστηριοτήτων στην 

αποκλειστική οικονοµική ζώνη και τις δυσκολίες που αυτή δηµιουργούσε µε τις πιο έντονες και 

ποικίλες χρήσεις των ωκεανών και των παράκτιων υδάτων και τις διάφορες συγκρούσεις µεταξύ 

των διαφόρων χρηστών που δηµιούργησε. 

Πριν από την ανάπτυξη σχεδίων, η γερµανική κυβέρνηση αποφάσισε πρώτα να δηµιουργήσει µια 

ισχυρή νοµική βάση για την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού. Τον Ιούλιο του 

2004 τέθηκε σε ισχύ µια τροποποίηση του νόµου για τον οµοσπονδιακό χωροταξικό σχεδιασµό, 

σύµφωνα µε την οποία το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και Αστικών 

Υποθέσεων θα πρέπει να αναπτύξει ένα νοµικό µέσο που θα καθορίζει τους στόχους και τις αρχές 

του χωροταξικού σχεδιασµού στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη. Ο Οµοσπονδιακός 

Ναυτιλιακός και Υδρογραφικός Οργανισµός ανατέθηκε στην εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου και 

σχετικής περιβαλλοντικής έκθεσης τόσο για τη Βόρεια Θάλασσα όσο και για τη Βαλτική 
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Θάλασσα. Ένα σχέδιο χωροταξικού σχεδίου εγκρίθηκε για δηµόσια διαβούλευση στις αρχές του 

2008. 

Στόχος του χωροταξικού σχεδίου είναι η καθιέρωση αειφόρου διαχείρισης του χώρου, όπου οι 

κοινωνικές και οικονοµικές απαιτήσεις είναι συνεπείς µε τις οικολογικές λειτουργίες. Η σχετική 

περιβαλλοντική έκθεση στοχεύει στον εντοπισµό και την αξιολόγηση των πιθανών σηµαντικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον που θα µπορούσαν να προκύψουν από την εφαρµογή του 

χωροταξικού σχεδίου. Βασικά στοιχεία του σχεδίου θα περιλαµβάνουν (Douvere, 2009): 

•Τοµείς προτεραιότητας που προορίζονται για καθορισµένη χρήση, στις οποίες αποκλείονται 

άλλες αντιφατικές χρήσεις. 

•Περιοχές κράτησης στις οποίες έχουν προτεραιότητα οι καθορισµένες χρήσεις. και 

Κατάλληλες περιοχές στις οποίες επιτρέπονται καθορισµένες χρήσεις εντός, αλλά εξαιρουµένων, 

εκτός των καθορισµένων περιοχών 

Σηµαντικό βήµα προς την κατανοµή του θαλάσσιου χώρου για συγκεκριµένες χρήσεις ήταν ο 

προσδιορισµός των «προτιµώµενων περιοχών» για την αιολική ενέργεια το Δεκέµβριο του 2005 

για µια περιοχή στη Βόρεια Θάλασσα και δύο περιοχές στη Βαλτική Θάλασσα. Αυτές οι 

"προτιµώµενες περιοχές" θα µετατραπούν αυτόµατα σε περιοχές προτεραιότητας µόλις τεθεί σε 

ισχύ το χωροταξικό σχέδιο. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των σχεδίων, δεν έχουν αναληφθεί νέες πρωτοβουλίες επιστηµονικής 

έρευνας. Τα σχέδια αναπτύσσονται κυρίως µε βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα που αναλύθηκαν και 

συντέθηκαν από εµπειρογνώµονες του Οµοσπονδιακού Ναυτιλιακού και Υδρογραφικού 

Οργανισµού. 

 

2.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

	

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, σε σχέση µε τον χωροταξικό σχεδιασµό, είναι µια αρκετά 

νέα και αναδυόµενη περιοχή (Peel, 2004). Οι πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασµού που 

περιγράφονται παραπάνω είναι µερικά από τα καλύτερα διαθέσιµα σήµερα παραδείγµατα, αλλά 

παραµένουν ακόµα σε πρώιµο στάδιο. Αυτό καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσον 
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συγκεκριµένες προσεγγίσεις που θα υιοθετηθούν θα έχουν πιο αποτελεσµατικά αποτελέσµατα και 

θετικά αποτελέσµατα από ό, τι άλλα στην παροχή διαχείρισης βάσει οικοσυστηµάτων. Ωστόσο, 

αφού αναλύθηκαν οι διαδικασίες σχεδιασµού και εξετάστηκε το ευρύτερο πλαίσιο των περιοχών 

για τις οποίες έχουν ετοιµαστεί τα χωρικά σχέδια, µπορούν να εξαχθούν ορισµένα αρχικά 

συµπεράσµατα. 

Προφανώς, η ανάγκη για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό επηρεάζεται έντονα, αν όχι εξ 

ολοκλήρου, από την ανάγκη για ένα πλαίσιο που να επιτρέπει τη διαχείριση της αυξανόµενης 

ζήτησης για ωκεάνιο χώρο και την οικολογική υπεύθυνη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις νέες 

χρήσεις της θάλασσας. Και οι τρεις πρωτοβουλίες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού που 

εξετάστηκαν παραπάνω έχουν ως γενικό στόχο. Ωστόσο, οι στόχοι των σχεδίων είναι αρκετά 

γενικοί και - εκτός ίσως από τη βελγική περίπτωση - δεν µεταφράζονται πραγµατικά σε 

συγκεκριµένους στόχους των οποίων η αποτελεσµατικότητα µπορεί να µετρηθεί µε την πάροδο 

του χρόνου. 

Τα χωρικά σχέδια για το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη Γερµανία είναι σηµαντικά βήµατα προς 

την κατεύθυνση της εφαρµογής διαχείρισης µε βάση το οικοσύστηµα στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Και οι τρεις διαδικασίες χωροταξίας διεξάγουν επιστηµονικές προσπάθειες για τον καθορισµό 

οικολογικών πολύτιµων χαρακτηριστικών ολόκληρης της περιοχής σχεδιασµού τους. Ωστόσο, αν 

και αυτό είναι σηµαντικό βήµα, είναι µόνο ένα πρώτο βήµα. Κεντρική διαχείριση µε βάση τα 

οικοσυστήµατα είναι η παροχή βιώσιµης χρήσης των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών. Η 

βιώσιµη χρήση απαιτεί διαχείριση που επιδιώκει τόσο την οικολογική βιωσιµότητα όσο και την 

κοινωνική και οικονοµική βιωσιµότητα. Και στις τρεις προσεγγίσεις χωροταξικού σχεδιασµού, η 

αποτίµηση των κοινωνικών και οικονοµικών πτυχών της περιοχής σχεδιασµού δεν ενσωµατώνεται 

συστηµατικά και κατά τρόπο συνεπή µε τις µεθόδους οικολογικής αποτίµησης. Μια κοινωνική και 

οικονοµική αποτίµηση, για παράδειγµα, θα πρέπει να συνδέει συγκεκριµένες υπεράκτιες 

δραστηριότητες µε τις χερσαίες κοινότητες και οικονοµίες και να αξιολογεί τη σηµασία της 

υπεράκτιας δραστηριότητας στις κοινότητες και την οικονοµία στην ξηρά. (Martin, 2008) 

Τέλος, ίσως ένα από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που θα αντληθούν από αυτές τις αρχικές 

πρωτοβουλίες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού είναι η έλλειψη διεθνούς προοπτικής. Και οι 

τρεις από τις χώρες που περιγράφονται έχουν δικαιοδοσία προγραµµατισµού και διαχείρισης των 

θαλάσσιων χώρων που είναι παρακείµενες µεταξύ τους. Τα ωκεάνια διαστήµατα και των τριών 
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αυτών χωρών είναι σωµατικά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Διάφορες χρήσεις, όπως η ναυτιλία, η 

αλιεία, τα καλώδια και οι αγωγοί, η βιοµηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ή µπορούν 

να έχουν επιπτώσεις πέρα από τα όρια. Επιπλέον, τα εθνικά σύνορα βασίζονται κυρίως σε 

πολιτικές και διοικητικές εκτιµήσεις και υποχρεώσεις και δεν έχουν απαραίτητα νόηµα από 

οικολογική άποψη. Η διασύνδεση των γειτονικών ωκεάνιων χώρων, ο διασυνοριακός αντίκτυπος 

των ωκεάνιων χρήσεων και η ευρύτερη κλίµακα που απαιτείται να έχουν οικολογική σηµασία 

απαιτούν τα χωρικά σχέδια θαλάσσης που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο να ενσωµατώνονται 

σε ένα ευρύτερο, διεθνές πλαίσιο και να ενσωµατώνουν ή τουλάχιστον να αντιµετωπίζουν , Τη 

δυναµική του συστήµατος στο σύνολό του. Τα εθνικά θαλάσσια χωρικά σχέδια πρέπει να 

µετατραπούν σε διεθνείς χωροταξικές πολιτικές στις οποίες οι θαλάσσιες χρήσεις και τα µέτρα 

προστασίας της βιοποικιλότητας σχεδιάζονται να αλληλοσυµπληρώνονται σε διεθνή ή 

περιφερειακή κλίµακα. Ωστόσο, καµία από τις τρεις πρωτοβουλίες χωροταξικού σχεδιασµού δεν 

έχει ενσωµατώσει ή αντιµετωπίσει αυτό το ευρύτερο διεθνές πλαίσιο ούτε έχει ένα πλαίσιο που θα 

µπορούσε να επιτρέψει τη συνεργασία στο µέλλον. (Douvere, 2009) 
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3. ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΠΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

	

3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

	

Με γενική έννοια ο σχεδιασµός είναι η διαδικασία δηµιουργίας και διατήρησης ενός δοµηµένου 

συνόλου δραστηριοτήτων, ενός σχεδίου που απαιτείται για την επίτευξη ενός συµφωνηµένου και 

επιθυµητού στόχου. (Hall, 2002) Ένα παράδειγµα περιφερειακού διασυνοριακού σχεδίου είναι το 

σχέδιο δράσης της Βαλτικής Θάλασσας HELCOM µε στόχο την αποκατάσταση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος της Βαλτικής µέχρι το 2021 (HELCOM, 2007). Ο χωροταξικός σχεδιασµός, 

συµπεριλαµβανοµένων παραλλαγών όπως ο στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασµός (Friedmann J, 

2004), αφετέρου, αναφέρεται επίσης στην έννοια του λεκτικού σχεδίου ως φυσική αναπαράσταση 

της πραγµατικότητας και στις µεθόδους σχεδιασµού που χρησιµοποιεί ο δηµόσιος τοµέας για να 

επηρεάσει Μελλοντική διανοµή ανθρώπων και δραστηριοτήτων στο διάστηµα. (Hall, 2002) 

Ο χωροταξικός σχεδιασµός θεωρείται συνήθως αναγκαίος για την καθοδήγηση και τη δηµιουργία 

καλύτερου συντονισµού µεταξύ των διάφορων χρήσεων του χώρου εκ των προτέρων και, ως εκ 

τούτου, για την προστασία των κοινών συµφερόντων από τη µη βιώσιµη εκµετάλλευση των 

πεπερασµένων χωρικών πόρων. Παρά τους ιδεαλιστικούς αυτούς στόχους, ο χωροταξικός 

σχεδιασµός αποτελεί επίσης εργαλείο για τους ισχυρούς κατασκευαστές ακινήτων και παραµένει 

παράδοξο ότι τα αστικά περιβάλλοντα και τα κτίρια που είναι τα πιο ελκυστικά για πολλούς από 

εµάς, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των ιστορικών πόλεων της Ευρώπης, πραγµατοποιήθηκαν 

χωρίς σύγχρονα σχέδια (Siegel, 2010). 

Ενώ ο δηµόσιος χωροταξικός σχεδιασµός κατά τον 20ό αιώνα επικεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό 

στην προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας, θεωρείται σήµερα και ως απάντηση 

στην πρόκληση της µακροπρόθεσµης περιβαλλοντικής βιωσιµότητας των κοινωνιών µας. (Hall, 

2002) Ωστόσο, απαιτείται κάποιος επαγγελµατικός επαναπροσανατολισµός για να γίνει αυτό, 

καθώς ο χωροταξικός σχεδιασµός παραδοσιακά τείνει να έχει σιωπηρή προκατάληψη για 

νοµιµοποίηση και προώθηση της ανθρώπινης παρέµβασης. Οι περιορισµοί που απαιτούνται για 
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την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων, συνήθως πραγµατοποιήθηκαν µε άλλα µέσα. 

(Hall, 2002) 

 

Σε κάθε περίπτωση, ακολουθώντας την παραδοσιακή χρήση του όρου στη βόρεια Ευρώπη, το 

κύριο εργαλείο χωροταξικού σχεδιασµού είναι ένα νοµικό έγγραφο που ονοµάζεται χωροταξικό 

σχέδιο. Αυτό περιλαµβάνει συνήθως δύο αλληλένδετα τµήµατα: 1) κείµενο που καθορίζει 

σηµαντικά οράµατα, στόχους, αρχές, προτεραιότητες και υποκείµενη λογική του σχεδίου, καθώς 

και πρόσθετη καθοδήγηση στην ερµηνεία του µέρους 2), έναν περισσότερο ή λιγότερο νοµικά 

δεσµευτικό χάρτη που δείχνει τη χωρική κατανοµή διαφορετικών Δραστηριότητες και λειτουργίες. 

Οι χωρικές στρατηγικές που καλύπτουν την ανάπτυξη σε µια ολόκληρη χώρα ή µια µεγαλύτερη 

διασυνοριακή περιοχή όπως η Ευρώπη, η προσέγγιση µε βάση το χάρτη συνήθως παραλείπεται 

ακόµη και αν αυτές µπορούν να υποστηριχθούν από χάρτες ως απεικονίσεις. Αλλά και πάλι τέτοια 

έγγραφα δεν ονοµάζονται συνήθως χωροταξικά σχέδια, αλλά κάτι άλλο, π.χ. "Στρατηγικές" (Hall, 

2002) 

Ακόµη και αν οι εφαρµογές του πραγµατικού κόσµου είναι συνήθως λιγότερο απλές, οι θεωρητικές 

περιγραφές των κυκλικών, προσαρµοστικών διαδικασιών που οδηγούν σταδιακά σε χωρικά σχέδια 

έχουν συµπεριληφθεί στα βασικά κείµενα του χωροταξικού σχεδιασµού από τη δεκαετία του '60 

(Hall, 2002). Τα κοινά αναφερθέντα βήµατα περιλαµβάνουν π.χ.: 1) τον καθορισµό των γενικών 

στόχων και άλλων αρχών, όπως ο τρόπος δηµόσιας διαβούλευσης 2) ο καθορισµός της κλίµακας 

και του πεδίου εφαρµογής του σχεδίου 3) η ανάλυση του status quo 4) τα σενάρια πιθανών 

µελλοντικών 5) τελικό σχέδιο 6) εφαρµογή και επιβολή 7) παρακολούθηση και αναθεώρηση. Αυτό 

είναι προφανώς πολύ παρόµοιο µε τα σχήµατα που απεικονίζουν την ανάπτυξη οποιουδήποτε 

προσαρµοστικού τύπου πολιτικής και διαχείρισης, όπως αυτά που προτάθηκαν πρόσφατα σε 

σχέση µε τις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστηµα στη διαχείριση των θαλασσών. 

Σήµερα, σε αντίθεση µε παλαιότερες εποχές, τα χωρικά σχέδια στη γη συνήθως δεν υπαγορεύονται 

εξ ολοκλήρου από ένα στενό κύκλο σχεδιαστών εµπειρογνωµόνων. Αντ 'αυτού, τα σχέδια 

αναπτύσσονται σε διάφορα ξεχωριστά βήµατα µε δηµόσια διαβούλευση. 

Στις κοινωνίες µε δηµοκρατικούς ισχυρισµούς αυτό απαιτείται για να εξασφαλιστεί η νοµιµότητα 

και ίσως και η διατοµεακή ισορροπία του προϊόντος. Αυτός ο τύπος σχεδιασµού µπορεί να 
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θεωρηθεί ως µια διαδικασία όπου συντελεστές, διευκολυνόµενοι από τον προγραµµατιστή, 

συµφωνούν σε ένα σχέδιο που καθοδηγείται από τις αξίες τους και το διαθέσιµο υπόβαθρο, 

συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων (Zaucha, 2008). Αντί να θεωρείται ως η ακριβής 

µηχανική που διεξάγεται από τους ειδικούς, αναδύεται ως µια ενηµερωµένη αλλά δηµιουργική 

τέχνη µε στόχο να αγκυροβολήσει το τελικό προϊόν σε µια δηµοκρατική, βασισµένη στις αξίες 

λήψη αποφάσεων. 

Μια προληπτική, µακροπρόθεσµη και προληπτική προσέγγιση της χωρικής διαχείρισης είναι 

εποµένως ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό του χωροταξικού σχεδιασµού. Η πρακτική που 

απορρέει από τις αποφάσεις σχεδιασµού µπορεί να δηµιουργήσει µακροχρόνιες πρακτικές και 

ακόµη και το εθιµικό δίκαιο, το οποίο είναι δύσκολο να αλλάξει αργότερα. 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός είναι µε πολλούς τρόπους µια επέκταση των προσεγγίσεων 

που περιγράφηκαν παραπάνω στις θαλάσσιες περιοχές, ακόµη και αν οι κύριοι υποστηρικτές αυτής 

της προσέγγισης ήταν επαγγελµατίες διαχείρισης της θάλασσας, όχι αυτοί που παραδοσιακά 

ονοµάζονταν χωροταξικοί. (Jay, 2010)  Παρά την εννοιολογική αυτή σύνδεση, ο χωροταξικός 

σχεδιασµός στη θάλασσα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και η καινοτοµία του πεδίου 

επιτρέπει ίσως και τη δηµιουργία νέων προσεγγίσεων. Χαρακτηριστικά του ΘΧΣ περιλαµβάνουν 

τη συχνότητα των «ευέλικτων» δραστηριοτήτων που δεν αποκλείουν εντελώς άλλες χρήσεις (π.χ. 

κυκλοφορία και αλιεία) και τον τρισδιάστατο χαρακτήρα του θαλάσσιου χώρου (π.χ. κάλυψη του 

θαλάσσιου βυθού και της επιφάνειας του νερού) (Douvere, 2008). Η περιβαλλοντική εστίαση είναι 

επίσης πιο εµφανής στον θαλάσσιο σχεδιασµό σε σύγκριση µε εκείνη που συµβαίνει παραδοσιακά 

στην ξηρά (Jay, 2010). Στο έργο της διασφάλισης της προστασίας της περιβαλλοντικής 

ακεραιότητας ή µε άλλα λόγια της εφαρµογής της οικοσυστηµικής προσέγγισης, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι ο ΘΧΣ παρέχει τους αναγκαίους χωροταξικούς ελέγχους, ακόµη και αν απαιτούνται 

και άλλα µέτρα που βασίζονται στις επιδόσεις. (Douvere, 2008) 

Μια περαιτέρω διαφορά φαίνεται να είναι η εστίαση στις επιστηµονικές και «ορθολογικές» 

προσεγγίσεις που υπογραµµίζονται στα γραπτά του θαλάσσιου σχεδιασµού (Jay 2010). Ακόµη και 

αν ένα κατανοητό αποτέλεσµα της διαχείρισης της θάλασσας και της επιστήµης, η προέλευση της 

έννοιας, το τελευταίο φέρνει αναπόφευκτα στο µυαλό τον τυφλό ιδεαλισµό και τα δυστοπικά 

αποτελέσµατα του σύγχρονου ορθολογικού πολεοδοµικού σχεδιασµού των αρχών του 20ού αιώνα, 

(Siegel, 2010). O σκεπτικισµός προς τις καθαρά ορθολογικές προσεγγίσεις φαίνεται να 
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δικαιολογείται ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες των δεδοµένων που διατίθενται 

από τις θάλασσες. (Jay, 2010) 

Μία από τις κύριες εκκλήσεις του ΘΧΣ για τη δηµόσια διοίκηση είναι πιθανό να επιδιώξει τον 

καλύτερο συντονισµό και εναρµόνιση µεταξύ των υφιστάµενων κατακερµατισµένων πλαισίων 

διαχείρισης που καλύπτουν, µεταξύ άλλων, την αλιεία, τη θαλάσσια κυκλοφορία και το 

περιβάλλον (Douvere, 2008). Από τα µέσα του 20ού αιώνα υπήρξαν πολυάριθµες εκκλήσεις για 

µια πιο ολοκληρωµένη διαχείριση των θαλασσών, αλλά ακόµη και σήµερα ο αναγκαίος 

συντονισµός εξακολουθεί να είναι συγκεκριµένα πολύ πέρα από τον ορίζοντα. Ωστόσο, όταν οι 

χωρικές συγκρούσεις στον θαλάσσιο χώρο αρχίζουν να αναπτύσσονται σοβαρά, π.χ. Ως 

αποτέλεσµα εξελίξεων όπως αυτή της αιολικής ενέργειας, αυτή η παραδοσιακή αποσπασµατική 

προσέγγιση ανταποκρίνεται στα όριά της και ο ΘΧΣ γίνεται ένα πολύ ελκυστικό εργαλείο 

(Douvere, 2008) 

Οι χωρικές και διασυνοριακές διαστάσεις των περιφερειακών οικοσυστηµάτων, καθώς και ο 

διεθνής χαρακτήρας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τις θάλασσες, 

προκαλούν, κατά κάποιο τρόπο φυσικά, το ζήτηµα της διασυνοριακής συνεργασίας στον τοµέα 

του θαλάσσιου σχεδιασµού. Έτσι, εκτός από τις εκκλήσεις για εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο του 

ναυτιλιακού σχεδιασµού, η πρόσφατη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί τη 

διασυνοριακή συνεργασία για να εξασφαλίσει τη συνοχή των εθνικών θαλάσσιων χωρικών 

σχεδίων, προτύπων και διαδικασιών σε όλα τα οικοσυστήµατα. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως 

κάτι που κυµαίνεται από την ανταλλαγή πληροφοριών µέσω µιας εκτεταµένης µορφής 

διασυνοριακών διµερών διαβουλεύσεων και τελικά σε πραγµατικές διακρατικές κοινές 

περιφερειακές διαδικασίες και σχέδια. Λόγω της συµµετοχής των διακυβερνητικών πολιτικών, οι 

τελευταίες µορφές πρωτοβουλιών θα ήταν ακόµη πιο πρωτοπόρες από τις τακτικές εθνικές ή 

δηµοτικές ΘΧΣ. Ένας πιθανώς διευκολυντικός παράγοντας είναι ότι η διεθνής ατζέντα είναι κάπως 

πιο αυτονόητη στον θαλάσσιο τοµέα σε σύγκριση µε τον επίγειο ή ακόµη και τον παράκτιο 

σχεδιασµό λόγω της φύσης και της ιστορίας δραστηριοτήτων όπως η ναυτιλία. Μια άλλη είναι η 

έµφαση στα ευρύτερα πρότυπα, παρά στις λεπτοµέρειες, που φαίνεται να είναι ένα γενικό 

χαρακτηριστικό του χωροταξικού σχεδιασµού στη θάλασσα (Jay, 2010). 

Οι τακτικές (ή κυρίως επίγειες) διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασµού στο πλαίσιο της ΕΕ 

παρέχουν αρκετά παραδείγµατα των δυσκολιών που συναντώνται στον τοµέα της διασυνοριακής 
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χωρικής ανάπτυξης και προγραµµατισµού. (Faludi, 2007). Ένα αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι 

λόγω των διστακτικών θέσεων των κρατών µελών, οι χωρικές διαστάσεις της κοινής ευρωπαϊκής 

ανάπτυξης έχουν παραδοσιακά προωθηθεί µε άλλες προσεγγίσεις από τον χωροταξικό σχεδιασµό, 

µε πιο περιορισµένο πεδίο (π.χ., εδαφική συνοχή, εδαφική ατζέντα). (Faludi, 2007). Τα υποκείµενα 

θέµατα και προσεγγίσεις για τέτοιες ευρωπαϊκές χωρικές στρατηγικές περιορίζονται επίσης κάπως 

από το ίδιο το πλαίσιο της ΕΕ. Παρά τη διαφοροποίηση των ζητηµάτων, οι γενικοί στόχοι της ΕΕ 

εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην οικονοµική ανάπτυξη και τη δίκαιη κατανοµή της στην 

ευρωπαϊκή επικράτεια. 

Πέρα από τα ανταγωνιστικά εθνικά συµφέροντα, οι προκλήσεις για οποιαδήποτε διαδικασία 

διασυνοριακού προγραµµατισµού περιλαµβάνουν επίσης αποκλίνουσες παρούσες και ιστορικές 

απόψεις σχετικά µε τον προγραµµατισµό, καθώς και τον ρόλο του δηµόσιου τοµέα γενικότερα. 

Στο πλαίσιο της προηγούµενης συνεργασίας της ΕΕ για πιο παραδοσιακούς τύπους χωροταξικού 

σχεδιασµού έχει καταστεί σαφές ότι η κατανόηση του τι πραγµατικά σηµαίνει διασυνοριακός 

σχεδιασµός ποικίλλει ευρέως. Οι Ολλανδοί και οι Γερµανοί φαίνεται να συνδέουν έναν τέτοιο 

χωροταξικό σχεδιασµό µε συναρτήσεις ρυθµιστικού σχεδιασµού που είναι κοινές στα εθνικά τους 

συστήµατα οι Γάλλοι το συνδέουν µε µια οικονοµικά ευρέως διαδεδοµένη διαχείριση και, τελικά, 

το Ηνωµένο Βασίλειο το βλέπει απλά σαν ένα είδος προληπτικής και µελλοντικά 

προσανατολισµένης χάραξης πολιτικής Παρόµοιες διαφορές στις πολιτικές θέσεις και στις 

ιστορικές / πολιτισµικές ερµηνείες του σχεδιασµού υπάρχουν επίσης σε συγκεκριµένες 

ευρωπαϊκές περιφέρειες όπως η Βαλτική Θάλασσα . 

 

H συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ισχύει από τον Δεκέµβριο του 2009 (ΕΕ 2007c), θέτει την 

«εδαφική συνοχή» ως θέµα όπου οι χώρες µέλη και η Επιτροπή της ΕΕ µοιράζονται εξουσίες. 

Δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το 2011 επίσης τη νέα δράση της ΕΕ για τον ΘΧΣ 

(ΕΕ 2011b), φαίνεται ότι αυτή η αλλαγή τόνου είναι επίσης ορατή στη θάλασσα. Μια παράλληλη 

και πιθανώς υποστηρικτική διαδικασία είναι τα πρόσφατα κοινά συµφέροντα στη Βόρεια 

Θάλασσα σχετικά µε το συντονισµό της τοποθέτησης των αιολικών σταθµών και την κατασκευή 

ενός κοινού δικτύου µεταφοράς, το σούπερ δίκτυο της Βόρειας Θάλασσας. 

Οι πρωτοβουλίες για δράση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τον ΘΧΣ εγείρουν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις 

σχετικά µε το ιδεολογικό πλαίσιο στο πλαίσιο του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η απαιτούµενη 



46	
	

ολοκλήρωση µεταξύ των διαφόρων συµφερόντων, χαρακτηριστικών του χωροταξικού 

σχεδιασµού. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για τον ΘΧΣ τόσο η ολοκληρωµένη 

θαλάσσια πολιτική όσο και η θαλάσσια οδηγία της ΕΕ (π.χ. άρθρο 13, § 3) απαιτούν µια τέτοια 

ενσωµάτωση, αλλά από κάπως διαφορετικές βάσεις. Ακόµη και µε τους στόχους της 

ενσωµάτωσης, η θαλάσσια πολιτική καθοδηγείται από οικονοµικά συµφέροντα και προοπτικές 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης (ΕΕ 2007a). Ωστόσο, η οδηγία της ΕΕ για τη θάλασσα έχει τους 

περιβαλλοντικούς στόχους της, οι οποίοι αναπόφευκτα περιορίζουν τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες στα όρια του οικοσυστήµατος. Φαίνεται λογικό να αναµένεται ότι οι ενοποιήσεις 

που θα πραγµατοποιηθούν από αυτά τα δύο σηµεία εκκίνησης θα είναι διαφορετικές. 

Αντιµετωπίζοντας τέτοιες ιδεολογικές διαµάχες είναι φυσικά δελεαστικό να επιδιώξουµε 

συντοµεύσεις είτε µε την απόκρυψη πίσω από την εξειδικευµένη εξουσία και την προφανή 

εξορθολογισµό, µε ουσιαστικά κενές στρατηγικές που φαίνονται να ικανοποιούν όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη ή, στην πιο κραυγαλέα περίπτωση, απλά περιθωριοποιώντας µία ή άλλη φωνή. 

Αν δεν ληφθεί υπόψη η τελευταία επιλογή, ο δρόµος των στρατηγικών που έχουν συνολική 

διάσταση έχει το προφανές πρόβληµα ότι δεν παρέχει καµία πραγµατική καθοδήγηση και 

εποµένως ευνοεί απλώς το status quo και ισχυρούς ηθοποιούς έναντι των αδύναµων. Ο δρόµος του 

εξορθολογισµού από την πλευρά του αγνοεί επίσης κάπως το γεγονός ότι οι αποφάσεις σχεδιασµού 

είναι συχνότερα από το να µην λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε τα "κακά" προβλήµατα που δεν 

µπορούν να υπολογιστούν (Rittel, 1973). Ανεξάρτητα από την πορεία που έχει γίνει, η νοµιµότητα 

οποιωνδήποτε διασυνοριακών διαστάσεων του ΘΧΣ θα έχει τις ρίζες της στην αντιληπτή 

διαφάνεια και υπευθυνότητα των διαδικασιών, καθώς και στην επαγγελµατική ακεραιότητα των 

εµπλεκόµενων ατόµων - πολύ παρόµοια µε έναν τοµέα όπως το διεθνές δίκαιο. (Koskenniemi, 

2007) 

3.2 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΘΧΣ – ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 

ΒΑΛΤΙΚΗΣ 

	

Η Βαλτική Θάλασσα παρέχει µια καλή περιφερειακή µελέτη περίπτωσης για την απεικόνιση της 

πολυπλοκότητας των ζητηµάτων που διαδραµατίζουν στις διασυνοριακές διαστάσεις του 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού. Τα αποτελέσµατα πρόσφατων αξιολογήσεων του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος στη Βαλτική Θάλασσα αναγνωρίζουν ότι παραµένει σε υποβαθµισµένη 
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περιβαλλοντική κατάσταση. (HELCOM, 2007) Πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, τόσο στην 

ίδια τη θάλασσα όσο και στη λεκάνη απορροής της, συµβάλλουν στην οικονοµική ευηµερία, αλλά 

αποτελούν την αιτία αυτής της. Οι υπεράκτιες ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαµβάνουν π.χ. Η 

βιοµηχανική αλιεία (κυρίως γάδου, ρέγγας και σαρδελόρεγγας), η ναυσιπλοΐα αναψυχής καθώς 

και η κατασκευή και λειτουργία τεχνικών εγκαταστάσεων, όπως πετρελαϊκές πλατφόρµες 

ανοικτής θάλασσας, αιολικά πάρκα καθώς και καλώδια και αγωγοί. Πρόσφατα ξεκίνησε το έργο 

του αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ Ρωσίας και Γερµανίας. 

 

Όπως και αλλού, και άλλα συναφή ζητήµατα όπως η γεωργία, έχουν παραδοσιακά θεσµοθετηθεί 

και διαχειριστεί τοµεακά σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Οι προκλήσεις για την 

εφαρµογή διατοµεακών πολιτικών, όπως το ΘΧΣ, στην περιοχή µπορούν να διατυπωθούν στις 

κάπως περιοριστικές προσπάθειες µετάφρασης δεσµεύσεων και στόχων βασισµένων στο 

οικοσύστηµα που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο της HELCOM (HELCOM, 2007) σε συγκεκριµένες 

εθνικές και κοινοτικές εφαρµογές σε ορισµένους ευαίσθητους τοµείς όπως η γεωργία και η αλιεία 

. Παρόµοιες δυσκολίες ενδέχεται να αντιµετωπιστούν κατά την εφαρµογή της πρόσφατης 

στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. 

 

3.3 ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

	

Το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό ευρέως και ως G.I.S. Geographic 

Information Systems, είναι σύστηµα διαχείρισης χωρικών δεδοµένων (spatial data) και 

συσχετισµένων ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή µορφή του είναι ένα ψηφιακό σύστηµα, ικανό να 

ενσωµατώσει, αποθηκεύσει, προσαρµόσει, αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισµένες 

(geographically-referenced) πληροφορίες. Σε πιο γενική µορφή, ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο 

"έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν µια περίληψη του 

πραγµατικού κόσµου, να δηµιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού 

χαρακτήρα (αναζητήσεις δηµιουργούµενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδοµένα 

(spatial data), να τα προσαρµόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά µέσα (εκτυπώσεις χαρτών 

και διαγραµµάτων) ή σε ψηφιακά µέσα (αρχεία χωρικών δεδοµένων, διαδραστικοί χάρτες στο 

Διαδίκτυο). 
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Για να υπάρξει µια γενική εικόνα της κατάστασης που απαιτείται για τον προγραµµατισµό, οι 

καλύτερες διαθέσιµες πληροφορίες για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές 

παραµέτρους θα πρέπει να συλλέγονται στο ίδιο σύστηµα και να είναι διαθέσιµες για ταυτόχρονη 

απεικόνιση, αναφορά και ανάλυση χαρτών πολλαπλών επιπέδων. Εποµένως, ο διασυνοριακός 

ναυτιλιακός σχεδιασµός που βασίζεται σε στοιχεία απαιτεί ένα λειτουργικό σύστηµα γεωγραφικών 

πληροφοριών. Ο εξυπηρετητής GIS HELCOM αποτελεί παράδειγµα τέτοιου περιφερειακού 

συστήµατος πληροφοριών, το οποίο εξυπηρετεί τις προσπάθειες διασυνοριακού σχεδιασµού. 

Περιλαµβάνει µια σηµαντική ποσότητα γεωγραφικών δεδοµένων που έχουν συγκεντρωθεί σε 

περιφερειακό επίπεδο και µπορούν να µεταφερθούν ελεύθερα σε διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα, 

αλλά σχετίζονται επίσης µε διάφορες πτυχές της ανθρώπινης χρήσης, π.χ. Θαλάσσια κυκλοφορία.  

 

3.4 ΘΧΣ ΣΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

	

Ορισµένες χώρες µε ακτές της Βαλτικής Θάλασσας έχουν συνεχείς διαδικασίες για την ενίσχυση 

του εθνικού ΜΟΠ, συµπεριλαµβανοµένων των γερµανικών δραστηριοτήτων τόσο στα χωρικά 

ύδατα όσο και στην ΑΟΖ - για την οποία εγκρίθηκε σχέδιο τον Δεκέµβριο του 2009, πιλοτικά έργα 

στην Πολωνία. Η σουηδική κυβερνητική µελέτη και µια προσεχής νοµοθετική πρόταση 

υποδεικνύουν τον εθνικό σχεδιασµό ολόκληρης της θαλάσσιας περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης 

της ΑΟΖ. Η υφιστάµενη φινλανδική και σουηδική νοµοθεσία επέτρεψε τον προγραµµατισµό στα 

χωρικά ύδατα, αλλά η χρήση αυτής της δυνατότητας ήταν κάπως περιορισµένη. Μέσω διαφόρων 

διακυβερνητικών οργανώσεων, οι παράκτιες χώρες προσανατολίζονται επίσης προς το παρόν στη 

διασυνοριακή διάσταση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού. Οι συµµετέχουσες χώρες 

προωθούσαν φυσικά ελαφρώς διαφορετικές πτυχές στις διάφορες οργανώσεις, ανάλογα µε τα 

εθνικά συµφέροντα, την εντολή της συνεργασίας και τα εµπλεκόµενα πρόσωπα. (Cieślak, 2009) 

 

Οι µη κυβερνητικοί περιφερειακοί παράγοντες της Βαλτικής, όπως το Παγκόσµιο Ταµείο για τη 

Φύση (WWF) και το Περιφερειακό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της Βαλτικής Θάλασσας, 

συµβουλευτικό όργανο που συνδέεται µε το αλιευτικό καθεστώς της ΕΕ, δραστηριοποιήθηκαν 
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στις συζητήσεις για το ΘΧΣ. Επιπλέον, ένας αυξανόµενος αριθµός ερευνητικών έργων µε χρονική 

διάρκεια αύξησε το διαθέσιµο υπόβαθρο για την έναρξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού στη 

Βαλτική. (Backer, 2011) 

 

Παρά το ευρύ ενδιαφέρον για τον ΘΧΣ, ο ενθουσιασµός των παράκτιων κρατών της Βαλτικής να 

εµπλακούν συγκεκριµένα σε διατοµεακές διασυνοριακές διαδικασίες ΘΧΣ εξαρτάται προφανώς 

από τη φύση και την έκταση αυτής της συνεργασίας. Μια διαδικασία που στοχεύει σε κοινές 

περιφερειακές αρχές, αφηρηµένες στρατηγικές ή διάλογο σχετικά µε την εφαρµογή σε εθνικό 

επίπεδο, όπως έχει γίνει µέχρι τώρα, µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πολιτικά λιγότερο 

προβληµατική. Ωστόσο, ακόµη και σε τέτοιες προσπάθειες, οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις 

για τον σχεδιασµό στη θάλασσα αναφορικά µε το i.a. Η κατάσταση των περιβαλλοντικών 

ανησυχιών, δηµιουργούν τριβές που σηµειώθηκαν κατά την εκπόνηση των περιφερειακών αρχών 

ΘΧΣ. Είναι πιθανόν ακόµη πιο δύσκολο να βρεθεί συναίνεση για πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες που 

στοχεύουν στο κοινό χωροταξικό σχεδιασµό πέρα από τα εθνικά σύνορα που καλύπτουν τµήµατα 

της Βαλτικής Θάλασσας ή ακόµη και ολόκληρη τη Βαλτική Θάλασσα. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι ένας τέτοιος κοινός σχεδιασµός δεν θα µπορούσε τελικά να είναι αδιανόητος, 

τουλάχιστον όχι σε εκείνα τα µέρη της Βαλτικής Θάλασσας όπου οι γειτονικές χώρες µοιράζονται 

ένα ορισµένο επίπεδο προσεγγίσεων σχεδιασµού και παραδόσεων. Η πρόσφατη πρωτοβουλία να 

δοκιµαστεί ο κοινός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός ολόκληρης της θάλασσας του Βοθνικού 

είναι ένα καλό παράδειγµα. (Backer, 2011) 

3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

	

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, όπως ο χωροταξικός σχεδιασµός στην ξηρά, είναι µια 

παράδοξη διαδικασία που στοχεύει τόσο στη νοµιµοποίηση της ανάπτυξης, όσο και στην 

προστασία των ιδιωτικών κερδοσκοπικών συµφερόντων και στην προστασία των δηµόσιων 

αγαθών, συµπεριλαµβανοµένου του παρθένου περιβάλλοντος. Θεωρείται επιθυµητή λόγω της 

υπόσχεσής του για µεγαλύτερο συντονισµό στον κατακερµατισµένο τοµέα της θαλάσσιας 

πολιτικής. Όπως συµβαίνει µε τις διαδικασίες των χωρών, διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες, 

κοσµοθεωρίες και παραδόσεις στον προγραµµατισµό αντικατοπτρίζονται επίσης στις συζητήσεις 

γύρω από τις διακρατικές διαστάσεις του χωροταξικού σχεδιασµού στη θάλασσα, είτε σε µια 
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περιοχή όπως η Βαλτική Θάλασσα ή η Ευρώπη γενικότερα. Προκειµένου να εκπληρώσει το 

κεντρικό της καθήκον της διατοµεακής ολοκλήρωσης, ο ΘΧΣ θα πρέπει να προωθήσει έναν 

ανοικτό και διαφανή διάλογο που θα εκθέτει τις διάφορες υποκείµενες υποθέσεις και, συνεπώς, θα 

επιτρέπει τη λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων βασισµένων στην αξία σχετικά µε τα επιθυµητά 

µέλλοντα για τις θάλασσές µας. 

 

Στη Βαλτική Θάλασσα υπάρχει σχετικά εντατική διασυνοριακή συνεργασία και διάλογος σχετικά 

µε τον ΘΧΣ και επικεντρώνεται πρόσφατα σε µια περιφερειακή οµάδα εργασίας στην οποία οι 

παράκτιες χώρες και η Επιτροπή της ΕΕ συγκαλούνται σε δύο διακυβερνητικές οντότητες 

HELCOM και VASAB. Εκτός από τη λειτουργία ως σηµείο αναφοράς της υπάρχουσας 

συναίνεσης επί του θέµατος, οι περιφερειακές αρχές που εγκρίθηκαν το 2010 παρέχουν επίσης 

πολύτιµη καθοδήγηση για το διασυνοριακό ΘΧΣ που προβλέπεται από πρωτοβουλίες όπως ο 

τρέχων πιλοτικός σχεδιασµός του Βοθνικού Πελάγους. Ακόµη και αν ο συγκεκριµένος 

χωροταξικός σχεδιασµός στη Βαλτική Θάλασσα θα παραµείνει υπό τον εθνικό έλεγχο, είναι 

προφανές ότι τέτοιες µορφές συνεργασίας ανοίγουν το δρόµο για συνεκτικότερο σχεδιασµό 

µεταξύ γειτονικών χωρών και τελικά ολόκληρης της περιοχής. Θα πρέπει επίσης να επιτρέψει µια 

πιο συµβατή ανάπτυξη των χωροταξικών διατάξεων που είναι εγγενείς στα υπάρχοντα τοµεακά 

καθεστώτα, όσον αφορά π.χ. Τη δροµολόγηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, την παύση της αλιείας 

και τις προστατευόµενες περιοχές - εφόσον αυτός ο εξορθολογισµός θεωρείται επιθυµητός από τις 

παράκτιες χώρες και την ΕΕ. 

 

Ακόµη και αν ο παραδοσιακός χωροταξικός σχεδιασµός στην ξηρά είναι de facto ένα εργαλείο για 

την προώθηση της περαιτέρω αξιοποίησης του χώρου για ανθρώπινη χρήση και ιδιωτικό κέρδος, 

µπορεί κανείς να αντιληφθεί µια διαφορετική πορεία για τον αναδυόµενο τοµέα του ΘΧΣ. Ενώ οι 

φυσικοί πόροι, όπως ο χώρος, είναι σαφώς πεπερασµένοι, εµείς οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώσουν τις οικονοµίες, την τεχνολογία και τον τρόπο ζωής µας µε τρόπο που 

να επιτρέπει τόσο την ευηµερία όσο και τα υγιή οικοσυστήµατα. Ο διασυνοριακός θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασµός, στο Βοθνικό Πέλαγος και αλλού, µπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό 

µέσο για να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτή η πρόκληση της βιωσιµότητας και να καινοτοµήσουµε µε 
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ειλικρίνεια και διαφάνεια για τη δυνατότητα προσαρµογής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε 

όρια οικοσυστήµατος. (Backer, 2011) 
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4. Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

	

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

	

Μέχρι σήµερα, και παρά το γεγονός ότι η συζήτηση µεταξύ Ελλήνων µελετητών και 

επαγγελµατιών άρχισε στα µέσα του 2000 (δηλ. Μαζί µε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική), δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµα 

συγκεκριµένες υλοποιήσεις στις θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας . Ωστόσο, ξεκίνησε µια νέα 

εποχή το 2014. Η οδηγία 2014/89 σχετικά µε τον ΘΧΣ (κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας 

της ΕΕ) οδήγησε σε σειρά υποχρεώσεων για την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας. 

Όπως και για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, και για την Ελλάδα, οι πρωταρχικές προσπάθειες πρέπει 

να επικεντρωθούν στον εντοπισµό της αρµόδιας αρχής για τον ΘΧΣ καθώς και σε άλλα θέµατα 

διακυβέρνησης που σχετίζονται µε την εφαρµογή του χωροταξικού σχεδιασµού του θαλάσσιου 

χώρου. Επί του παρόντος, η ευθύνη και η δικαιοδοσία στην Ελλάδα ανήκουν σε δύο φορείς: α) το 

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (αρµόδιο για την εποπτεία των θαλασσών) και β) το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος (αρµόδιο για τον χωροταξικό σχεδιασµό γενικός). Δεδοµένου αυτού του πλαισίου, 

αυτό που παραµένει για την Ελλάδα είναι να προωθήσει τις προσπάθειές της και να προχωρήσει 

προς την κατεύθυνση της επεξεργασίας των απαραίτητων θαλάσσιων χωρικών σχεδίων που είναι, 

τελικά, ζωτικά για µια χώρα παράκτια και νησιωτική όπως και η Ελλάδα. 

4.2 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

	

Στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, ανάµεσα στο Ιόνιο και το Αιγαίο, η Ελλάδα είναι γνωστή 

για τον εξαιρετικά νησιωτικό και παράκτιο χαρακτήρα της. Πράγµατι, χιλιάδες νησιά, νησίδες και 

εκβολές συνθέτουν τον θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, ο οποίος χαρακτηρίζεται επίσης από µεγάλα 

βάθη (λόγω της ύπαρξης σεισµικών τόξων), µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βιολογική 

ποικιλοµορφία καθώς και µια µεγάλη ποικιλία των µη ζωντανών πόρων. (Bianchi, 2000) 

Δεδοµένης αυτής της ιδιαίτερης φύσης, η Ελλάδα έχει µια ενδιαφέρουσα και µακρά παράδοση 

στις θαλάσσιες οικονοµικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας πλήρως την παράκτια και θαλάσσια 

µορφολογία και τους πόρους της. Πράγµατι, η Ελλάδα βρίσκεται ανάµεσα στις κορυφαίες χώρες 
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στις εξαγωγές αλιείας (ελεύθερη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) και µεταξύ των χωρών µε τον 

µεγαλύτερο ναυτιλιακό στόλο στον κόσµο. (S Kapros, 2007) Λόγω του εξαιρετικά νησιωτικού του 

χαρακτήρα, ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος είναι υπερφορτωµένος µε ένα πυκνό σύστηµα ναυτικών 

µεταφορών και θαλάσσιων λωρίδων. Ταυτόχρονα, λόγω της µεγάλης πολιτιστικής πολυµορφίας 

του (που χρονολογείται από την προϊστορική εποχή), ο θαλάσσιος χώρος στην Ελλάδα φιλοξενεί 

επίσης µια πληθώρα υποβρύχιων αρχαιοτήτων και ακόµη συντρίµµια της σύγχρονης εποχής (που 

περιλαµβάνεται σε ένα αυστηρό σύστηµα προστασίας υπό τη δικαιοδοσία του ελληνικού 

Υπουργείου Πολιτισµού) 

O ορισµός της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) στην Ελλάδα (σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς της UNCLOS - Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας) είναι 

πιθανό να οδηγήσει σε τετραπλασιασµό του ελληνικού εδάφους. Ωστόσο, προς το παρόν, εκτός 

από τη διακήρυξη του ορίου της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας το 1978 (µε το νόµο 

7861), τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας οριοθετούνται σε µόλις 6 ναυτικά µίλια (αντίθετα µε τη 

διεθνή πρακτική που υποδεικνύει η UNCLOS, η οποία είναι 12 nm), λόγω του αντικρουόµενου 

χαρακτήρα των σχέσεων µεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων γειτονικών της χωρών 

(Papageorgiou, 2016) 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω γεωπολιτικών συνθηκών, η υλοποίηση του Μ.Μ.Π. στην Ελλάδα 

µπορεί να γίνει ένα µάλλον δύσκολο έργο, δεδοµένης της οριοθετηµένης και στενής περιοχής της 

θάλασσας από την οποία η χώρα έχει απόλυτη δικαιοδοσία και των πολλαπλών αποµονωµένων 

υδάτινων περιοχών που διαµορφώνονται λόγω της διασποράς των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο 

και τα Ιόνια Νησιά  

 

4.3 ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 

	

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η Ελλάδα είναι σε µεγάλο βαθµό παράκτια χώρα, µε περίπου 15.000 χλµ 

ακτογραµµές, που αντιστοιχούν στο 1/3 των ακτών της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η προστασία και 

ο σχεδιασµός της παράκτιας ζώνης αποτελούσαν πάντοτε µια πτυχή πρωταρχικής σηµασίας για τη 

χώρα. 
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Ανατρέχοντας στην πολεοδοµική ιστορία της Ελλάδας, γίνεται σαφές ότι η διαχείριση και ο 

σχεδιασµός των παράκτιων περιοχών (νοµικό πλαίσιο, µεθοδολογία, τεχνικές κλπ.) Αναφέρονται 

κατ 'αρχήν σε θέµατα τοπικής κλίµακας και ακολούθως προχωρούν σε περιφερειακή και εθνική 

διαχείριση (ακολουθώντας την πορεία Συνολικός σχεδιασµός στην Ελλάδα). Πράγµατι, ο πρώτος 

νόµος για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης υιοθετήθηκε το 1940 (νόµος 2344), εισάγοντας µια 

σειρά οικοδοµικών κανονισµών σχετικά µε την προστασία της στενής παραθαλάσσιας ζώνης, που 

είναι ένας εύθραυστος χώρος όπου αλληλεπιδρά η θάλασσα µε τη γη. Ωστόσο, παρά τις πρώτες 

αυτές ανησυχίες (που εκφράζονται στο νόµο 2344), µόνο το 12% της χερσαίας παράκτιας ζώνης 

της χώρας ρυθµίζεται σωστά µέχρι στιγµή. 

Μετά τη δεκαετία του 1970, άρχισε µια περίοδος έντονης αστικοποίησης, µε αποτέλεσµα σοβαρές 

αλλοιώσεις στην παράκτια ζώνη, κυρίως λόγω της δεύτερης εισβολής στο σπίτι. Για την 

αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου καθώς και για τη διατήρηση ανοικτής / ελεύθερης δηµόσιας 

πρόσβασης στις παραλίες (που στην Ελλάδα αποτελούν µη διαπραγµατεύσιµη δηµόσια περιουσία) 

εισήχθη µε το νόµο 1337 (1983) ειδική ζώνη πλάτους 500 µέτρων. Μέσα σε αυτή τη ζώνη, ο 

Νόµος: α) απαγόρευσε την κατασκευή περιττών περιφράξεων και β) ενθάρρυνε τη δηµιουργία 

πεζόδροµων (κάθε 300-500 µ.), Έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού 

(καθώς και της πανίδας) Την παραλιακή ζώνη. Ωστόσο, η αυξανόµενη ζήτηση για δευτερεύουσες 

κατοικίες στις ελληνικές ακτές είχε ως αποτέλεσµα την καταστρατήγηση του νόµου, µε ευθύνη 

τόσο στην κεντρική κυβέρνηση όσο και στις τοπικές αρχές. 

Τέλος, τη δεκαετία του 90, υπό την επίδραση του Ελληνικού Θεσµικού Νόµου για τον Χωροταξικό 

Σχεδιασµό (Νόµος 2742 του 1999) και της Σύµβασης της Βαρκελώνης (UNEP / MAP), άρχισε µια 

νέα εποχή στη χωροταξική οργάνωση της ελληνικής παράκτιας ζώνης. Λαµβανοµένων υπόψη των 

χερσαίων και των θαλάσσιων τµηµάτων της παράκτιας ζώνης, εισήχθησαν τρεις ζώνες 

διαχείρισης: η ζώνη των 100 µέτρων, η ζώνη των 200 µέτρων και η µεταβατική ζώνη (µέχρι τα 

εδαφικά όρια προς τα ανοικτά και µέχρι τα δηµοτικά όρια Προς τα κάτω). Η διαχείριση εντός 

αυτών των ζωνών περιελάµβανε κανονισµούς για την οικοδόµηση (µε τη σταδιακή προσέγγιση µε 

την προσέγγιση της ακτογραµµής), µε στόχο τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη και τη διευκόλυνση της προσαρµογής στις 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Παρόλα αυτά, οι κανονισµοί αυτοί δεν εγκρίθηκαν επίσηµα, 
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παρά το γεγονός ότι συµπεριλήφθηκαν σε ένα εθνικό χωροταξικό πλαίσιο για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών της χώρας 

Δεδοµένων των ανωτέρω προσπαθειών και της ιστορίας, γίνεται σαφές ότι, παρά το εµπνευσµένο 

νοµοθετικό πλαίσιο υπέρ της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (σε όλες τις 

κλίµακες κλίµακας), οι οργανωτικές ελλείψεις και η έλλειψη πρωτοβουλιών οδήγησαν σε 

ανεπαρκή αποτελέσµατα. Ωστόσο, δεδοµένου του αναδυόµενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το 

ΘΧΣ (Η οποία δηµιούργησε επίσης την οδηγία Ε.Μ.Π.), η Ελλάδα έχει µια µοναδική ευκαιρία να 

αντισταθµίσει τις ελλείψεις του παρελθόντος και προσβλέπει σε ένα αδιάβατο και ολοκληρωµένο 

πλαίσιο σχεδιασµού για την παράκτια ζώνη. Από αυτή την άποψη, η υπάρχουσα εµπειρία των 

αρµόδιων ελληνικών κυβερνητικών φορέων και ΜΚΟ θα είναι ανεκτίµητη. 

4.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 

	

Όπως και σε αρκετές παράκτιες χώρες, και στην Ελλάδα, ο σχεδιασµός και η διαχείριση των 

προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών θεωρούνται πρωτογενείς και ανώριµες προσπάθειες για 

την υλοποίηση χωροταξικού σχεδιασµού στη θάλασσα  

Στην Ελλάδα, από τα είκοσι επτά συνολικά εθνικά πάρκα που δηµιουργήθηκαν από το 1938, 

τέσσερα περιλαµβάνουν θαλάσσιους χώρους. Μεταξύ αυτών, ωστόσο, δύο είναι οι 

σηµαντικότερες, µε εκτεταµένη θαλάσσια φύση. Το εθνικό θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσσου (στα 

νησιά των Βορείων Σποράδων) ήταν το πρώτο από τα δύο θαλάσσια πάρκα που ορίστηκαν στην 

Ελλάδα και είναι σήµερα το µεγαλύτερο στην Ευρώπη καθώς καλύπτει περίπου 2260 km2 

Το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο διορίστηκε το 1992, για να προστατεύσει τη φώκια Monachus-

Monachus και τα µοναδικά τους οικοσυστήµατα στις Βόρειες Σποράδες της Ελλάδας περιλαµβάνει 

(πέρα από τις θαλάσσιες περιοχές) το τουριστικό προσανατολισµό του νησιού Αλόννησο, Νησιά, 

καθώς και είκοσι δύο άλλες (µη κατοικηµένες) νησίδες και βραχώδεις εκτάσεις. Οµοίως, το 

θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου στο Ιόνιο Πέλαγος ορίστηκε το 1999, για να προστατεύσει τη 

θαλάσσια χελώνα carretta-carretta, έχοντας ως βιότοπο τον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, ο 

οποίος είναι ένας από τους πιο δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς της χώρας. Ο Ναυτικός 

Χώρος της Ζακύνθου καλύπτει τόσο τις χερσαίες όσο και τις θαλάσσιες περιοχές (36 και 90 km2 
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αντίστοιχα), καθώς και τα νησάκια των Στροφάδων που βρίσκονται 40 ναυτικά µίλια στα νότια 

της Ζακύνθου. (Papageorgiou, 2016) 

Όσον αφορά το είδος της διαχείρισης, και τα δύο θαλάσσια πάρκα λειτουργούν από ένα όργανο 

διαχείρισης, το οποίο έχει αρµοδιότητα για την εφαρµογή κανονισµών (όσον αφορά την 

παραχώρηση ή απαγόρευση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων), ενώ η επιτήρηση του θαλάσσιου 

χώρου υπάγεται στην ευθύνη της ακτοφυλακής. Η βασική φιλοσοφία της οργάνωσης και των δύο 

πάρκων βασίζεται σε ένα απλό σύστηµα χωροταξικού σχεδιασµού, εφαρµόζοντας βαθµιαίους 

περιορισµούς ανάλογα µε την ευπάθεια των οικοτόπων και των ειδών. Μεταξύ των δύο Σχεδίων 

Διαχείρισης, το Σχέδιο για το Πάρκο Ζακύνθου είναι πιο προσαρµοσµένο στις τρέχουσες τάσεις 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού. 

Πέραν των παραπάνω προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών (MPAs), το 2016 εισήχθη νέο 

νοµοσχέδιο για διαβούλευση µε το αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας, προτείνοντας 

την επέκταση του δικτύου θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών (61 νέες θαλάσσιες 

τοποθεσίες). Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο σχεδιασµός διατήρησης µε βάση την περιοχή 

(για την προστασία εύθραυστων θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και προστατευόµενων περιοχών) 

αναµένεται να γίνει πιο δηµοφιλής και απαραίτητος στα επόµενα χρόνια, εισάγοντας µια νέα εποχή 

και φιλοδοξίες για τον ΘΧΣ στην Ελλάδα. 

 

 

4.5 ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ 

 

Το γεγονός ότι ακόµη και σήµερα τα µοναδικά χωρικά σχέδια που σχεδιάζονται για τα θαλάσσια 

µέρη της Ελλάδας αφορούν τις Προστατευόµενες Περιοχές, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι ο 

σχεδιασµός στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο είναι φτωχός και σπάνια ασκείται. Αντίθετα, ο 

προγραµµατισµός της παράδοσης και της πρακτικής στις ελληνικές θάλασσες είχε πάντοτε µια 

τοµεακή "γεύση" (τοµεακό σχεδιασµό), αντί ενός περιφερειακού προσανατολισµού 

(προγραµµατισµός). Σχετικά µε τον προγραµµατισµό των υλοποιήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο 

χώρο µέχρι σήµερα, αφορούν συνήθως θαλάσσιους τοµείς που είναι ζωτικής σηµασίας για την 

οικονοµία και λειτουργία της χώρας, όπως: το ναυτιλιακό σύστηµα µεταφορών και λιµένων, ο 

τοµέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και η εκµετάλλευση των µη βιολογικών πόρων, 
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όπως οι υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, µεταξύ των παραπάνω τοµέων, µόνο οι υδατοκαλλιέργειες 

και οι θαλάσσιες εκµεταλλεύσεις έχουν εγκεκριµένο εθνικό χωροταξικό πλαίσιο (που εγκρίθηκε 

το 2011, µέσω της Επίσηµης Εφηµερίδας  Αρ. 2505 / Β / 2011). Όλοι οι άλλοι τοµείς και 

δραστηριότητες ρυθµίζονται από εθνικές πολιτικές και στρατηγικά έγγραφα, εγκεκριµένα από τα 

αρµόδια Υπουργεία χωριστά, µε απλές αναφορές και κατευθυντήριες γραµµές χωροταξικού 

σχεδιασµού. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το µόνο Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο που εγκρίθηκε για τον Ελληνικό 

θαλάσσιο χώρο ήταν για την υδατοκαλλιέργεια (αντί για άλλους οικονοµικούς τοµείς ή αντί για 

ένα συνολικό Εθνικό Σχέδιο για ολόκληρο το θαλάσσιο χώρο της χώρας). Ο τοµέας της 

υδατοκαλλιέργειας αποτελεί σηµαντική ναυτιλιακή οικονοµική δραστηριότητα, µε σηµαντικό 

εξαγωγικό δυναµικό, και συνεπώς απαιτεί ειδικούς κανονισµούς και ρυθµίσεις, προκειµένου να 

διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα του τοµέα. Πέραν της υδατοκαλλιέργειας, άλλοι τοµείς που 

ρυθµίζονται σε εθνικό επίπεδο (µε βάση τα εθνικά χωρικά πλαίσια), που αναφέρονται έµµεσα στον 

θαλάσσιο χώρο, είναι εκείνοι που σχετίζονται µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και φυσικά 

τον τοµέα της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας (κρουαζιερόπλοια, Ιστιοπλοΐα, τουρισµός βάσει 

παραλιών, κ.λπ.). 

Συµπερασµατικά, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τοµεακό προσανατολισµό κατά τον 

προγραµµατισµό της στη θάλασσα, οφείλεται κυρίως στις αντιφατικές γεωπολιτικές συνθήκες 

στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν επίσης εν µέρει τον λόγο 

για τον οποίο η Ελλάδα στερείται ενός συνολικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου που θα 

παρέχει στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για όλους τους τοµείς και εποµένως θα 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την υπάρχουσα ανταγωνιστικότητα στις ανθρώπινες χρήσεις στον 

παράκτιο και θαλάσσιο χώρο καθώς και τις ελλείψεις στην προστασία των θαλάσσιων 

Οικοσυστήµατα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρωταρχικής σηµασίας η Ελλάδα να προχωρήσει µε 

ταχύτερο ρυθµό προς την κατεύθυνση περισσότερων υλοποιήσεων των ΘΧΣ, προκειµένου να 

επιτευχθεί περαιτέρω µπλε ανάπτυξη που είναι απολύτως απαραίτητη, δεδοµένης της τρέχουσας 

οικονοµικής κρίσης. 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός αποτελεί µια αναδυόµενη τάση, που συνεχώς κερδίζει 

έδαφος µεταξύ ενός αυξανόµενου αριθµού οργανισµών και παράκτιων κρατών, ως ένα σηµαντικό 

µέσο για την εφαρµογή εθνικής και διεθνούς πολιτικής ευεργετικής για τα θαλάσσια 
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οικοσυστήµατα και το χώρο. Ωστόσο, ακόµα και αν η ενηµέρωση και το ενδιαφέρον συνεχίσουν 

να αυξάνονται, η M.S.P. Οι υλοποιήσεις είναι κατά κύριο λόγο τοµεακές και όχι τοµεακές, πράγµα 

που είναι µια προσέγγιση που ευθυγραµµίζεται καλύτερα µε την ευρέως υιοθετηµένη EcAp 

(προσέγγιση οικοσυστηµάτων). Ταυτόχρονα, ο ΘΧΣ εξακολουθεί να στερείται διεξοδικής έρευνας 

σχετικά µε την ενσωµάτωση στην TSP, µε αποτέλεσµα την αµφισβήτηση του τρόπου υπέρβασης 

του χώρου ΘΧΣ και του TSP, προκειµένου να επιτευχθεί ένα ολιστικό και αποτελεσµατικό 

σύστηµα σχεδιασµού. 

Ανεξάρτητα από την προσέγγιση, όµως, µεταξύ των επιλογών που διατυπώθηκαν είναι 

συνηθισµένο ότι η ολοκλήρωση του ΘΧΣ και του ΧΧΣ επιτυγχάνεται ιδανικά στην εύθραυστη 

παράκτια ζώνη, η οποία αποτελεί, τέλος, τη µεταβατική ζώνη µεταξύ θάλασσας και γης. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η οποία είναι µια παράκτια και νησιωτική χώρα, η υπάρχουσα εµπειρία 

και προγραµµατισµός στον θαλάσσιο χώρο έχει εδώ και καιρό σαφή τοµεακό προσανατολισµό 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στους θαλάσσιους τοµείς που είναι ζωτικής σηµασίας για την ελληνική 

οικονοµία. Από την άλλη πλευρά, ο ΘΧΣ που είναι εγκατεστηµένος στην περιοχή είναι ανεπαρκώς 

ανεπτυγµένος και εφαρµόζεται µόνο σε δύο περιπτώσεις θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών 

(θαλάσσια εθνικά πάρκα). Δεδοµένης της ιδιαίτερης παράκτιας φύσης της, η Ελλάδα διαθέτει 

επίσης υπερδιπλασιασµένη ρυθµιστική διαχείριση των παράκτιων ζωνών (επίγεια και θαλάσσια), 

η οποία είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής σε τοπικό επίπεδο. 

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει µακρά ναυτική παράδοση, οι προσεγγίσεις χωροταξικού 

σχεδιασµού στον θαλάσσιο χώρο επηρεάζονται έντονα από τον αντικρουόµενο χαρακτήρα των 

σχέσεων µε τις γειτονικές (µη κοινοτικές) χώρες, στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. 

Πράγµατι, λαµβάνοντας υπόψη τα οριακά εδαφικά όρια των 6 ν.m. (Σε αντίθεση µε τη διεθνή 

πρακτική της 12 π.µ.), ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος χαρακτηρίζεται από µια ιδιαίτερα γραµµική 

δοµή και ταυτόχρονα από µεγάλη διασπορά υδάτινων περιοχών, λόγω της µακρινής θέσης πολλών 

ελληνικών νησιών από την ηπειρωτική χώρα. Ως αποτέλεσµα, θα είναι δύσκολο για την Ελλάδα 

να στραφεί προς τη διαχείριση της περιοχής στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, εκτός εάν διακηρύσσεται 

η ΑΟΖ, η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να διατηρήσει στο µέλλον τοµεακό προσανατολισµό του 

ΘΧΣ, µε λίγες εξαιρέσεις από την διαχείριση βάσει περιοχών σε κόλπους, θαλάσσιες 

λιµνοθάλασσες κ.λπ. ή όταν απαιτείται διαχείριση διατήρησης (π.χ. προστατευόµενες περιοχές). 

Μια πρόσθετη επιλογή για την υιοθέτηση µιας προσέγγισης χωροταξικού σχεδιασµού είναι δυνατή 
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εάν οι µονάδες διαχείρισης χερσαίων σχεδίων εκτείνονται προς τη θάλασσα και µέχρι τα χωρικά 

ύδατα. 

Συµπερασµατικά, το ΘΧΣ αποτελεί µια διαδικασία που εξακολουθεί να χρειάζεται χρόνο και 

προσπάθεια για να γίνει τόσο αποτελεσµατική όσο και τακτική µε την TSP. Παράλληλα, 

δεδοµένης της ιδιαίτερης κατάστασης του θαλάσσιου χώρου, η υιοθέτηση µιας προσέγγισης βάσει 

περιοχής µπορεί να αποτελέσει µάλλον περίπλοκο έργο, Η διακρατική συνεργασία µεταξύ των 

γειτονικών χωρών είναι αδύναµη και αντικρουόµενη και εάν δεν υπάρχει ΑΟΖ. Στην περίπτωση 

της Ελλάδας, η υιοθέτηση της Ε.Π. Η οδηγία για τις ΜΑΠ, η οποία κατέστησε υποχρεωτική την 

εκπόνηση χωροταξικών θαλάσσιων χωρικών σχεδίων πριν από το έτος 2021, θα µπορούσε να 

αποτελέσει µοναδική ευκαιρία για να ξεπεραστούν οι ελλείψεις του παρελθόντος, να υιοθετηθούν 

νέες προτεραιότητες και να υιοθετηθούν προσεγγίσεις σχεδιασµού που θα αντιµετωπίσουν 

αποτελεσµατικά τον αυξανόµενο ανταγωνισµό µεταξύ θαλάσσιων Καθώς και η συνεχιζόµενη 

επιδείνωση που προκαλούν αυτές οι δραστηριότητες στο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά. Ταυτόχρονα, 

η εκπόνηση θαλάσσιων χωρικών σχεδίων σε όλα τα επίπεδα µπορεί επίσης να αποτελέσει 

µοναδική ευκαιρία για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη - µπλε ανάπτυξη (ειδικά σε εθνικό 

επίπεδο), επίπεδο στο οποίο το ελληνικό κράτος µπορεί να επωφεληθεί από τη γεωπολιτική του 

θέση , τη βιολογική της ποικιλοµορφία και τους πλούσιους θαλάσσιους πόρους. (Papageorgiou, 

2016) 

4.6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

	

Σύµφωνα µε την Οδηγία για τον ΘΧΣ, η Ελλάδα πρέπει να εκπονήσει ένα ή περισσότερα εθνικά 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το συντοµότερο δυνατό, µε χρονικό περιθώριο το 2021. Το 

υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µέσω των κατάλληλων νοµοθετικών ρυθµίσεων, 

ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο  την σχετική οδηγία της Ευρωπαικής Ένωσης για τον ΘΧΣ. Τον 

Νοέµβριο του 2016, το Υπουργέιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση 

ένα νοµοσχέδιο µε θέµα τον ΘΧΣ. 

 

Γεωγραφικά, η Ελλάδα περιβάλλεται από το Αιγαίο Πέλαγος και το Ιόνιο Πέλαγος, τα οποία 

ανήκουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, που κι αυτή µε τη σειρά της ανήκει στον Βόρειο Ατλαντικό 

Ωκεανό.                                            
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Από την άλλη πλευρά, από τη συνολική έκταση της χώρας (131.957 τετρ. χλµ.) τα 1.243 τετρ. χλµ. 

αποτελούν εσωτερικά ύδατα. Εικάζεται ότι τα τελευταία δεν αφορούν θαλάσσια τµήµατα 

εσωτερικά των γραµµών βάσης, αλλά σχεδόν αποκλειστικά λίµνες και ποτάµια, τα οποία είναι 

σχετικά µικρά, µε τη µεγαλύτερη Ελληνική λίµνη να µην ξεπερνά σε έκταση τα 100 τετρ. χλµ. 

[ΕΣΥΕ 2006]. 

                                                         

Ο ΘΧΣ, ως κρατική πολιτική, δεν µπορεί παρά να αφορά κατ’ αρχήν τα χωρικά ύδατα ενός 

κράτους, τηρουµένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση για το Διεθνές Δίκαιο 

της Θάλασσας (UNCLOS,). Πέραν αυτών, η µέχρι σήµερα διεθνής πρακτική αποδέχεται την 

εφαρµογή του ΘΧΣ µέχρι τα όρια της ΑΟΖ, όπως η τελευταία ορίζεται από την UNCLOS. 

                                                         

Είναι σαφές, εποµένως, ότι υπεισέρχονται θέµατα καθορισµού των χωρικών υδάτων αλλά και 

καθορισµού της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (ΑΟΖ), σε όλες τις θάλασσες που περιβάλλουν 

την Ελλάδα, ηπειρωτική και νησιωτική. Εποµένως, τα θέµατα γεωπολιτικής εµπλέκονται σε 

µεγάλο βαθµό στην περίπτωση της Ελλάδας, αφού έχει κοινά θαλάσσια σύνορα, όχι µόνο µε την 

Αλβανία και την Τουρκία, αλλά και µε την Ιταλία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο και την Κύπρο. 

                                                         

Αν και ο καθορισµός Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (και η εν συνεχεία υλοποίηση ΘΧΣ) 

φαντάζει να είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα στις διµερείς σχέσεις της Ελλάδας µε αρκετά από τα 

όµορά της κράτη, από την άλλη πλευρά, µια πρωτοβουλία ΘΧΣ στην Ελλάδα θα µπορούσε να 

αποτελέσει ευκαιρία «υπερπήδησης» του προβλήµατος. Δηλαδή, στην προκειµένη περίπτωση ο 

ΘΧΣ µπορεί να αποτελέσει ένα «άλλοθι» για όποιον (γείτονα) εµφανίζεται να είναι εγκλωβισµένος 

σε παλαιότερες, άκαµπτες αποφάσεις του ή ακόµα να αποτελέσει ένα πλαίσιο/πεδίο ειρηνικής 

συνεργασίας σε ένα από τα λεγόµενα θέµατα χα- µηλής πολιτικής. (Κιουσιόπουλος, 2011) 

                                                         

4.7 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

                                                         

Στην Ελλάδα δεν βρίσκεται σε εφαρµογή ένα µε συνέπεια τηρούµενο καθολικό σύστηµα ΟΔΠΖ. 

Δεν υφίσταται εποµένως ζήτηµα «προέκτασης» ενός υφιστάµενου παράκτιου σχεδιασµού προς τη 
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θάλασσα, όπως συνιστάται από τη διεθνή πρακτική ως εναλλακτικό ενδεχόµενο της αυτοδύναµης 

ίδρυσης/υλοποίησης ΘΧΣ. 

Στο πλαίσιο της σηµερινής τοµεακής δοµής του Ελληνικού κράτους, όπως αυτή εκφράζεται από 

τη δοµή του Υπουργικού Συµβουλίου και την κατανοµή αρµοδιοτήτων στα υπουρ- γεία, και µόνο 

η χρήση του όρου «χωροταξία» επιβάλλει την πρωτοκαθεδρία του Υπ. Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής όσον αφορά το σχεδιασµό και την παρα- κολούθηση υλοποίησης ενός 

ενδεχόµενου ΘΧΣ στις Ελληνικές θάλασσες. Ταυτόχρονα όµως, µε τα θέµατα των θαλασσών 

εµπλέκονται και άλλα υπουργεία. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις είναι 

και οι ακόλουθες: 

                                                                                                      

•  Το Υπ. Εθνικής Άµυνας, µε προφανείς επιχειρησιακούς στόχους. Η Υδρογραφική 

Υπηρεσία του ΠΝ µε αρµοδιότητα τη χαρτογράφηση των ελληνικών 

θαλασσών.                                                                                                                                     

  

•   Το Υπ. Προστασίας του Πολίτη ως εποπτεύουσα αρχή της αστυνοµίας της θάλασσας, 

δηλαδή του Λιµενικού 

Σώµατος.                                                                                                                                                       

  

• Το Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, ασκεί τη Λιµενική Πολιτική και την 

Πολιτική Αλιείας, έχει αρµοδιότητα για τα δροµολόγια πλοίων, ενώ διαθέτει Γενι- κή 

Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και Διεύθυνση Προστασίας 

Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος.                                                                                                                                                

  

• Το Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ως εποπτεύον την έρευνα (άρα 

και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών). 

  

• Το Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το οποίο ασχολείται µε τις 

επενδύσεις, άρα και µε ενδεχόµενες χρήσεις του θαλάσσιου χώρου. 
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4.8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΧΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

                                                         

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η υλοποίηση του ΘΧΣ πρέπει να γίνεται ανάλογα µε την 

περιοχή και το είδος της δραστηριότητας  Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 

κάθε περιοχής (µέγεθος, πυκνότητα και χαρακτήρας των χρήσεων της θάλασσας, τρωτότητα του 

περιβάλλοντος, διοικητική και πολιτική δοµή). Παράλληλα, υπογραµµίζεται ότι η θάλασσα δεν 

αποτελεί αντικείµενο ατοµικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, όπως η γη, και εποµένως· οι όροι και 

προϋποθέσεις χωροταξικού σχεδιασµού είναι διαφορετικοί στη θάλασσα από ότι στη στεριά. Για 

παράδειγµα, είναι πολύ πιθανόν να είναι µικρότερος ο αριθµός των εµπλεκοµένων stakeholders 

στον ΘΧΣ, από ότι στον αντίστοιχο στη στεριά. 

                                                         

Η µετάβαση από τον χωροταξικό σχεδιασµό στη στεριά σε εκείνον της θάλασσας είναι κρίσιµης 

σηµασίας και απαιτεί συνοχή µεταξύ θαλάσσιων και χερσαίων στρατηγικών και σχεδίων, καθώς 

και την προσεκτική εφαρµογή τους, ιδιαίτερα στο µεταβατικό στάδιο των παράκτιων περιοχών. 

Οι τελευταίες απαιτούν µια τοπικής κλίµακας προσέγγιση, σε αντίθεση µε την περιφερειακή ή 

εθνική κλίµακα προσέγγισης στην ανοικτή θάλασσα. (Κιουσιόπουλος, 2011) 

                                                                                                                

4.9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

Επί του παρόντος δεν υπάρχει νοµικά δεσµευτικό εθνικό σχέδιο ΘΧΣ στην Ελλάδα. Το ΘΧΣ 

αντιµετωπίζεται στα εθνικά χωροταξικά έγγραφα που καλύπτουν συγκεκριµένους τοµείς: 

ειδικότερα έχουν εκπονηθεί µέχρι στιγµής δύο τοµεακά εθνικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια 

και τον τουρισµό, που περιλαµβάνουν τον προγραµµατισµό για τους επίγειους, παράκτιους και 

θαλάσσιους τοµείς κάθε τοµέα. Επιπλέον, το τοµεακό Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας θέτει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. 

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής) είναι η πρωτεύουσα αρχή ΘΧΣ 

στην Ελλάδα. Υπάρχει σε εξέλιξη η τροποποίηση όλων των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων 

και θα υπάρξει µια προσέγγιση ΘΧΣ σε γενικό πλαίσιο. Μόνο µία από τις 13 περιφέρειες στην 

Ελλάδα δεν είναι παράκτια ή νησιωτική. Επιπλέον, η περιοχή της Αττικής (η οποία περιλαµβάνει 

παράκτιες και νησιωτικές περιοχές) εµπίπτει στο Μητροπολιτικό Σχέδιο και πρόσφατα εκδόθηκε 
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ένα νέο µητροπολιτικό σχέδιο. Ο χωροταξικός και περιφερειακός σχεδιασµός στην Ελλάδα, 

σύµφωνα µε το σύνταγµα, εµπίπτει στη δικαιοδοσία της κεντρικής κυβέρνησης και όχι των 

περιφερειακών αρχών 

 

4.10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Η κύρια ευθύνη για τον (θαλάσσιο) χωροταξικό σχεδιασµό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Διεύθυνση 

Χωροταξικού Σχεδιασµού έχει αρµοδιότητα για τον χωροταξικό και χωροταξικό σχεδιασµό σε 

εθνικό, τοµεακό, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο. Η Διεύθυνση Χωροταξικού 

Σχεδιασµού υποχρεούται να πραγµατοποιεί δηµόσια διαβούλευση µε τοµεακά υπουργεία, 

περιφερειακές αρχές και δηµόσια διαβούλευση µέσω του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού. 

Κατά την εκπόνηση χωρικών σχεδίων, η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεργάζεται στενά µε Υπουργεία που ασχολούνται µε 

συγκεκριµένα θέµατα, όπως: 

• Υπουργείο Εξωτερικών (www.mfa.gr) που είναι αρµόδιο για τις ναυτιλιακές υποθέσεις στο 

πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Εκτός από την οριοθέτηση της ΑΟΖ µε γειτονικά κράτη, το 

υπουργείο αυτό συνεργάζεται µε άλλες κυβερνητικές αρχές προκειµένου να υποστηρίξει 

τους Έλληνες ναυτικούς σε περίπτωση ναυαγίου, επαναπατρισµού κλπ. 

• Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (www.mod.mil.gr/mod/en), επικεφαλής της Υδρογραφικής 

Υπηρεσίας Ναυτικού (HNHS), υπεύθυνη για τη χαρτογράφηση των ελληνικών χωρικών 

υδάτων και των παρακείµενων θαλασσών, των ακτών και του θαλάσσιου χώρου. Η HNHS, 

στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, διατηρεί και ενηµερώνει συνεχώς γεωχωρικές βάσεις 

δεδοµένων µε όλες τις σχετικές πληροφορίες του παραπάνω θαλάσσιου χώρου. Η HNHS 

διεξάγει συνεχώς υδρογραφικές και ωκεανογραφικές έρευνες, έρευνες παράκτιων 

τοπογραφιών και µετρήσεις της στάθµης της θάλασσας. 

• Το Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) είναι 

επικεφαλής: α) Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου, µε δικαιοδοσία την έρευνα και 
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διάσωση (SaR), την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, Πρόκληση θαλάσσιων ραδιοεπικοινωνιών, θέµατα ελληνικού στόλου, Β) 

Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Θαλάσσιων Επενδύσεων, αρµόδια 

για λιµενικές και θαλάσσιες επενδύσεις, Και γ) Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής, µε δικαιοδοσία σε όλα τα ελληνικά νησιά. Είναι επίσης το εποπτικό 

Υπουργείο της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αρµόδιο για την επιβολή του κράτους δικαίου 

στη θάλασσα, τα πλοία, τους λιµένες και τις παράκτιες περιοχές και την επιτήρηση των 

θαλάσσιων συνόρων 

• Το Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) είναι 

επικεφαλής: α) Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου, µε δικαιοδοσία την έρευνα και 

διάσωση (SaR), την ασφάλεια της ναυπηλογίας, την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, την πρόκληση θαλάσσιων ραδιοεπικοινωνιών, Του ελληνικού στόλου, Β) 

Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Θαλάσσιων Επενδύσεων, αρµόδια 

για λιµενικές και θαλάσσιες επενδύσεις, και γ) Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής, µε δικαιοδοσία σε όλα τα ελληνικά νησιά. Είναι επίσης το εποπτικό Υπουργείο 

Ελληνικής Ακτοφυλακής, αρµόδιο για την επιβολή του δικαίου του κράτους στη θάλασσα, 

τα πλοία, τα λιµάνια και τις παράκτιες περιοχές και την επιτήρηση των θαλάσσιων 

συνόρων 

• Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr), το οποίο περιλαµβάνει τη 

Διεύθυνση Λιµενικής Υποδοµής, υπεύθυνη για τη λιµενική κατασκευή της χώρας 

• Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (www.mindev.gov.gr, 

www.mnec.gr) είναι επικεφαλής: 

Α) η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού και Υποδοµών, υπεύθυνη για τη γνωµοδότηση 

µεγάλων έργων όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στον τουριστικό τοµέα, καθώς και για την 

έγκριση της συνεδρίασης των τουριστικών λιµένων, συµπεριλαµβανοµένων των λιµανιών 

και β) την Ειδική Αρχή Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, 

υπεύθυνη για τη διαδικασία αδειοδότησης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων που σχετίζονται 

µε τον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. 

Τα χωρικά σχέδια υποβάλλονται σε στρατηγική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε 

διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης µε τους δηµόσιους οργανισµούς και τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Τα τοµεακά χωρικά σχέδια (εθνικά ειδικά πλαίσια για τον χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο 
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ανάπτυξη) επηρεάζουν τόσο την παράκτια διαχείριση όσο και τα θαλάσσια ζητήµατα (ανάλογα µε 

την επικέντρωσή τους). Από τα υπάρχοντα τοµεακά χωρικά σχέδια, τα σχέδια για την 

υδατοκαλλιέργεια, τον τουρισµό, τη βιοµηχανία, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν άµεση 

χωροταξική συµµετοχή στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές. (Βασενχοβεν, 2017) 

Υπάρχουν περιφερειακά χωρικά σχέδια για 12 περιφέρειες της χώρας, 11 από τα οποία είναι 

παράκτια ή νησιωτικά. Η Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι παράκτια και νησιωτική, υπάγεται 

στον µητροπολιτικό σχεδιασµό. Όλες οι µελέτες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις παράκτιες χρήσεις 

και κάποιες από αυτές, όπου χρειάζεται, δίνουν ένα στρατηγικό χωρικό περίγραµµα των χωρικών 

αναγκών της θαλάσσιας δραστηριότητας.  

Το 2014 τροποποιήθηκε η νοµοθεσία χωροταξικού σχεδιασµού (νόµος 4269/2014). Όλα τα 

υπάρχοντα χωρικά σχέδια έχουν εκπονηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του προηγούµενου 

χωροταξικού νόµου (Νόµος 2742/1999). 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει συγκεκριµένη νοµοθεσία σχετικά µε τον ΘΧΣ. Υπάρχουν διάφορες 

τοµεακές νοµοθετικές πράξεις, στρατηγικά έγγραφα και πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού που 

είναι σηµαντικά για την υλοποίηση του ΘΧΣ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν: 

περιβαλλοντικές πτυχές, προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές, προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, ειδικούς κανονισµούς λιµενικής αστυνοµίας, χωροταξικό σχεδιασµό Αειφόρος 

ανάπτυξη, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τουρισµός, υδατοκαλλιέργεια, ναυτιλία, υποθαλάσσια 

πολιτιστική κληρονοµιά, αγκυροβόληση πλοίων κλπ. 

 

4.11 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΘΧΣ 

 

Η Ελλάδα από τη θάλασσα είναι ένας αρχιπελαγικός χώρος µε χερσόνησο που χωρίζει το 

αρχιπέλαγος σε δύο µέρη: το Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µεγάλη 

ποικιλία χρήσεων και δραστηριοτήτων σε όλες τις ελληνικές θάλασσες και ότι πολλές χρήσεις και 

δραστηριότητες πληρούνται σε µεγάλη πυκνότητα. Ενδεικτικά αλλά όχι εξαντλητικά, µπορείτε να 

βρείτε στις ελληνικές θάλασσες: 

Θαλάσσιοι και παράκτιοι προστατευόµενοι χώροι 
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Θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 και Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα 

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: 

Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισµός: 

Θέρετρα, ξενοδοχεία και δωµάτια. 

Περιοχές θαλάσσιας κολύµβησης  

Μαρίνες και αγκυροβόλια  

Κρουαζιέρα 

Ιστιοπλοΐα:Σέρφινγκ 

Υποβρύχια πολιτιστική κληρονοµιά: 

• Ναυτιλία: 

Λιµάνια. Οι ακόλουθες δραστηριότητες πραγµατοποιούνται ήδη στους λιµένες (χερσαίες και 

θαλάσσιες περιοχές) ή θα ξεκινήσουν ως µελλοντικές επενδύσεις: 

 

• Δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα  

 

1. Πλωτές πλατφόρµες  

2.  Πλωτά εστιατόρια 

3.  Περιοχές για την εκφόρτωση πλωτών αεροπλάνων 

4.  Θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. τζετ σκι) 

5. Τουρισµός 

6.  Υποθαλάσσια δίκτυα καλωδίων και αγωγών 

7.  Logistics 

8.  Μετατροπή του θαλάσσιου φορτίου 

 

• Δραστηριότητες του δηµόσιου τοµέα 

1.  Χωρική περιγραφή της περιοχής λιµένα, σε ευθυγράµµιση µε την ΟΔΠΖ 

2.  Βιώσιµη Ανάπτυξη Λιµένων - Παραγωγή ηλεκτρισµού µέσω Ανανεώσιµων 
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Ενεργειακών πόρων 

3.  Παραχωρήσεις 

4.  Δηµιουργία Ναυπηγείων 

5.  Logistics 

6.  Επιστηµονική έρευνα 

 

Τα κύρια σχέδια των λιµανιών 

Ένα γενικό σχέδιο λιµένων είναι ένα στρατηγικό έγγραφο το οποίο προτίθεται να καθορίσει 

πολιτικές και κατευθυντήριες γραµµές για να κατευθύνει τη µελλοντική ανάπτυξη του λιµένα και 

να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές του. Ένας λιµένας περιλαµβάνει τόσο θαλάσσια όσο και 

χερσαία ζώνη που φιλοξενεί όλες τις υποδοµές και τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται 

εντός των ορίων του. 

 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, οι τερµατικοί φορείς των 57 σηµαντικότερων 

ελληνικών λιµένων υποχρεούνται να καταρτίσουν γενικό σχέδιο για τους λιµένες που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους. Τα βασικά σχέδια εγκρίνονται από την Επιτροπή Προγραµµατισµού και 

Ανάπτυξης Λιµένων (ESAL) υπό την προεδρία της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Πολιτικής 

Λιµένων και Ναυτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Νησιωτικής 

Πολιτικής.  

 

• Παράκτιες βιοµηχανίες (βιοµηχανίες τσιµέντου, εξελίξεις αφαλάτωσης κ.λπ.) 

 

• Πετρέλαιο και αέριο 

• Υποθαλάσσια καλώδια και αγωγοί 

• Στρατιωτικές περιοχές 

 

4.12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Η Ελλάδα δεν έχει ακόµη καταρτίσει ή δεν έχει εγκρίνει επίσηµα εθνικό σχέδιο ΘΧΣ. Ωστόσο, η 

Ελλάδα έχει εκπονήσει τοµεακά χωροταξικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια και τον τουρισµό, 

τα οποία περιλαµβάνουν προβλέψεις για τους παράκτιους και θαλάσσιους τοµείς κάθε 

τοµέα.																																																						 	

Από τα προηγηθέντα προκύπτει ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός στη θάλασσα αποτελεί ένα 

σηµαντικό µέσο εφαρµογής ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής. Είναι ένα εργαλείο για 

βελτιωµένα συστήµατα λήψης αποφάσεων. Προσφέρει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούν να 

συµβιβαστούν οι ανταγωνιστικές ανθρώπινες δραστηριότητες και η διαχείριση των επιπτώσεων 

που δηµιουργούνται από αυτές στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα, σε µια εποχή που η χωροταξία και γενικότερα η ρύθµιση του χώρου 

δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα της Ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής, τα προβλήµατα 

από τη ενδεχόµενη έναρξη του χωροταξικού σχεδιασµού των Ελληνικών θαλασσών φαίνεται να 

είναι πολλά και δισεπίλυτα. 
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5. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

	

5.1 STUDY AREA 

	

Η Κυπαρισσία είναι κωµόπολη, η οποία υπάγεται διοικητικά στον Δήµο Τριφυλίας και βρίσκεται 

στα βορειοδυτικά του Νοµού Μεσσηνίας. Η Κυπαρισσία είναι σήµερα η έδρα του Δήµου 

Τριφυλίας, που υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, η οποία συστάθηκε το 2011 µε 

το Πρόγραµµα Καλλικράτης. Η Κυπαρισσία, µε βάση την απογραφή του 2011, έχει 5.131 

µόνιµους κατοίκους, οι οποίοι απασχολούνται µε το εµπόριο και την παροχή υπηρεσιών, τον 

τουρισµό, καθώς και σε διάφορες αγροτικές εργασίες 

Είναι χτισµένη σε αµφιθεατρική θέση, καθώς απλώνεται από τους πρόποδες του όρους Αιγάλεω 

έως τα νερά του Ιονίου Πελάγους, δηλαδή σε υψόµετρο από 0-116 µέτρα. Απέχει 255 χιλιόµετρα 

νοτιοδυτικά από την Αθήνα, 63 χιλιόµετρα νότια από τον Πύργο Ηλείας, 100 χιλιόµετρα 

νοτιοδυτικά από την Τρίπολη, 67 χιλιόµετρα βορειοδυτικά από την Καλαµάτα. Η βασική αγροτική 

παραγωγή αφορά την ελιά και τα αµπέλια. Το καλοκαίρι ο πληθυσµός της αυξάνεται, παράλληλα 

µε την αύξηση της τουριστικής κίνησης, αλλά και των οµογενών από διάφορες χώρες του 

εξωτερικού. και 74 χιλιόµετρα βόρεια από την Μεθώνη.  

 

5.2 Η ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 

	

Μετά από προκαταρκτικές έρευνες που έγιναν κατά τις αρχές της δεκαετίας του '80, εντοπίστηκε 

σηµαντικός αριθµός φωλιών της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta κατά µήκος ορισµένων 

παραλιών της Πελοποννήσου. Από τότε άρχισαν σταδιακά να διεξάγονται προγράµµατα 

καταγραφής της αναπαραγωγικής δραστηριότητας, προστασίας των φωλιών και ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού στις τέσσερις πιο σπουδαίες παραλίες ωοτοκίας. Ο Κυπαρισσιακός 

κόλπος έχει συµπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Natura 2000» µε τον κωδικό «ΘΙΝΕΣ 
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ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» (GR2550005). Ο Κυπαρισσιακός κόλπος αποτελεί τον δεύτερο µεγαλύτερο 

βιότοπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Μεσόγειο. Βρίσκεται στη 

Δυτική Πελοπόννησο και εκτείνεται από το ακρωτήριο του Κατάκολου στα βόρεια έως το 

ακρωτήριο του Κούνελου στα νότια. Η µαγευτική αµµώδης παραλία του εκτείνεται σε µήκος 46 

χλµ. και διακόπτεται µόνο από τον ποταµό Αλφειό και δύο µικρότερους ποταµούς, τη Νέδα και 

τον Αρκαδικό. Χαρακτηριστικά του µοναδικού σε οµορφιά σκηνικού είναι η πλουσιότερη και πιο 

εκτεταµένη στην Ελλάδα ζώνη των αµµολόφων στο πίσω µέρος της παραλίας, το παράκτιο 

πευκόδασος που απλώνεται πίσω από την παραλία και χαρίζει στον επισκέπτη στιγµές χαλάρωσης 

και ξεγνοιασιάς και φυσικά ο έντονος κυµατισµός του Ιονίου πελάγους. 

Ολόκληρος ο Κυπαρισσιακός φιλοξενεί κατά µέσο όρο 870 φωλιές της Caretta caretta κάθε 

χρόνο, το 86% της φωλεοποίησης του είδους όµως εντοπίζεται στο νοτιότερο τµήµα του κόλπου 

και συγκεκριµένα µεταξύ των εκβολών της Νέδας και του χωριού Καλό Νερό, µήκους 10 χλµ., 

που αποτελεί και τον πυρήνα του βιοτόπου. Το τµήµα αυτό έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο 

Natura 2000 µε κωδικό GR2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας: Νεοχώρι - Κυπαρισσία», κυρίως λόγω 

της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας και των προστατευόµενων ειδών φυτών που υπάρχουν 

στην ζώνη των αµµολόφων. Η δε θαλάσσια περιοχή του κόλπου έχει συµπεριληφθεί και αυτή στο 

ίδιο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών µε κωδικό GR 2330008 «Θαλάσσια περιοχή κόλπου 

Κυπαρισσίας: Ακρωτήριο Κατάκολο - Κυπαρισσία», καθώς εντοπίζονται εκτεταµένα λιβάδια 

Ποσειδωνίας, τα οποία αποτελούν τόπους αναπαραγωγής και διατροφής για ένα πλήθος 

οργανισµών. (Αρχελών, 2017) 

 

5.2.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

	

Οι παραλίες ωοτοκίας στην Πελοπόννησο έχουν στην πλειοψηφία τους δεχτεί µικρή ανθρώπινη 

παρέµβαση , µε πολλές από αυτές να γειτνιάζουν µε κάποια από τα τελευταία καλά διατηρηµένα 

παράκτια αµµοθινικά οικοσυστήµατα στην Ελλάδα. Παρ'όλα αυτά, όπως και σε όλη την υπόλοιπη 

Ελλάδα, πλάνα «ανάπτυξης» γίνονται συχνά άναρχα και χωρίς να σέβονται τις ιδιαιτερότητες της 

κάθε περιοχής. H όλο και αυξανόµενη τουριστική χρήση των παραλιών ασκεί ισχυρή πίεση στο 

οικοσύστηµα κυρίως εξαιτίας της έλλειψης σωστής οργάνωσης. Οµπρέλες, ξαπλώστρες, τεχνητά 

φώτα και χρήση οχηµάτων πάνω στην παραλία είναι ορισµένα από τα προβλήµατα που 
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αντιµετωπίζουν οι θαλάσσιες χελώνες. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παραλιών στην 

Πελοπόννησο δεν έχουν υποστεί ακραία καταστροφικές πιέσεις από τον άνθρω πο µας ωθεί στην 

µεγάλη προσπάθεια που γίνεται για να διατηρηθούν σε µία κατάσταση όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στην φυσική τους. (Dimopoulos, 1998) 

5.2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

	

Στο πλαίσιο δύο προγραµµάτων LIFE-Nature κοινοτικής συγχρηµατοδότησης  ολοκληρώθηκαν 

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Διαχειριστικά Σχέδια για την παράκτια ζώνη. Στόχος τους 

ήταν η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης, µε τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, για την αποτελεσµατική προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας. 

Το 1989, µε έδρα το Γύθειο, ξεκίνησε το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα αλιείας στην Ελλάδα µεταξύ 

του περιβαλοντολλογικού συλλόγου «Αρχελών» και ψαράδων της περιοχής. Το πρόγραµµα αυτό 

αποτέλεσε σηµείο εκκίνησης για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του στη θάλασσα και την 

ανάπτυξη προγραµµάτων συνεργασίας µε την τοπική κοινωνία και πιο συγκεκριµένα µε αλιείς και 

σε άλλες περιοχές. 

Η τακτική επικοινωνία και σχέση µε όλες τις εµπλεκόµενες τοπικές αρχές (π.χ. Λιµεναρχεία, 

Δήµος) είναι ουσιαστική. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ενηµερώνεται από τις τοπικές αρχές και λειτουργεί ως 

σύµβουλος για δραστηριότητες που µπορεί να έχουν επίπτωση στις παραλίες ωοτοκίας ή στις 

θαλάσσιες χελώνες (π.χ. η χρήση βαρέων µηχανηµάτων για τον καθαρισµό της παραλίας). 

Επιπλέον, προσπαθεί να ενσωµατώσει τις θαλάσσιες χελώνες στον τουρισµό της Πελοποννήσου 

και να προβάλει τα αµοιβαία οφέλη. Οι χελώνες λειτουργούν ως δείκτης ενός υγιούς 

περιβάλλοντος που προβάλλεται και σε τοπικό και σε παγκόσµιο επίπεδο. H καταπολέµηση 

κυρίως των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι χελώνες, όπως η ρύπανση και η 

διάβρωση των παραλιών βοηθούν στη διατήρηση µιας σχετικά υψηλής ποιότητας τουρισµού. 

(Αρχελών, 2017) 

5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 
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Συχνά, η θεσµοθέτηση νοµικού πλαισίου προστασίας µιας οικολογικά σηµαντικής περιοχής 

αντιµετωπίζεται µε καχυποψία ως ένα σύνολο απαγορεύσεων που απειλεί να κάνει τη ζωή των 

ντόπιων ακόµα πιο δύσκολη. Η πραγµατικότητα όµως είναι πολύ διαφορετική, αφού συχνά η 

ύπαρξη θεσµικού πλαισίου για την προστασία και διαχείριση οικολογικά σηµαντικών περιοχών 

παρέχει ταυτόχρονα και το πλαίσιο για την ανάπτυξή τους. Αν και οι προστατευόµενες περιοχές 

επιλέγονται µε βάση οικολογικά κριτήρια και άµεσο στόχο περιβαλλοντικά οφέλη, µπορούν, 

εφόσον οι θεσµοί λειτουργούν και η διαχείρισή τους γίνεται σωστά, να οδηγήσουν σε σηµαντικά 

κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Άλλωστε, αυτές είναι οι κατ’ εξοχήν πρόσφορες περιοχές για 

την ανάπτυξη υποδοµών αναψυχής, εκπαίδευσης, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, µικρής 

κλίµακας παράκτιας αλιείας και, βέβαια, οικοτουρισµού. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι 

η τόνωση της τοπικής κοινωνίας και η οικονοµική στήριξη της λειτουργίας της προστατευόµενης 

περιοχής. Με δεδοµένο πως τα προϊόντα που σχετίζονται µε την προστασία της φύσης 

απευθύνονται σε µια διαρκώς αναπτυσσόµενη αγορά, τέτοιας µορφής ήπιες και περιβαλλοντικά 

φιλικές µορφές ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα επικερδείς και µπορούν να δώσουν µια λύση στον 

µαρασµό της ελληνικής περιφέρειας. 

Στις συζητήσεις για τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν σε µια προστατευόµενη περιοχή, η 

έµφαση δίνεται συνήθως στις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται, αλλά και στη 

διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας που θεωρητικά καθίσταται πιο ανθεκτική σε περιόδους 

κρίσης. Αν και αυτά αποτελούν πράγµατι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα, δεν είναι τα 

µοναδικά. Σε αυτά θα έπρεπε να συνυπολογίσουµε και την οικονοµική διάσταση των 

περιβαλλοντικών οφελών. Οι σχετικές µελέτες είναι ακόµη µάλλον περιορισµένες, αφού πρόκειται 

για αγαθά που δεν µπορούν πάντα να κοστολογηθούν και να αντιµετωπιστούν µε γνώµονα την 

ποσότητα. Αυτές που υπάρχουν όµως καταλήγουν σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα: 

Αν περιοριστούµε στα καθαρά οικονοµικά µεγέθη και στις ευκαιρίες για οικονοµική ανάπτυξη 

στις προστατευόµενες περιοχές, καταλήγουµε στις παρακάτω βασικές διαπιστώσεις: 

● Οι ανάγκες προστασίας και διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής οδηγούν σε 

αύξηση της απασχόλησης τοπικά και περιφερειακά. 

● Οι προστατευόµενες περιοχές   ή µπορούν να αναδειχθούν σε τουριστικό προορισµό, 

δραστηριότητα που επιφέρει επιπλέον έσοδα, δηµιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί την 

ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας. 



73	
	

● Οι προστατευόµενες περιοχές είναι συνήθως επιλέξιµες για πολλά εθνικά ή κοινοτικά 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Πέρα από αυτά, η τοπική κοινωνία καρπώνεται επίσης την 

οικονοµική διάσταση των περιβαλλοντικών ωφελειών µιας προστατευόµενης περιοχής, 

καθώς, για παράδειγµα, το νερό που προορίζεται για πόσιµο θα είναι πιο καθαρό, µπορεί 

να υπάρχει αυξηµένη προστασία από πληµµύρες, τα αλιεύµατα να είναι καλύτερης 

ποιότητας κ.λπ. 

Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα πλεονεκτήµατα όσον αφορά στην απασχόληση δεν περιορίζονται 

στα πλαίσια µιας προστατευόµενης περιοχής. Εκτείνονται σε όλο το εύρος των υπηρεσιών που θα 

εξυπηρετήσουν είτε τις ανάγκες των ίδιων των εργαζοµένων, είτε το αυξηµένο κύµα επισκεπτών. 

Έχει υπολογιστεί ότι τα έσοδα από κάθε 3-5 θέσεις πλήρους απασχόλησης που δηµιουργούνται 

για να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες µιας περιοχής του δικτύου Natura 2000 οδηγούν στη 

δηµιουργία µιας ακόµη θέσης. Ο τύπος και το µέγεθος αυτών των ωφελειών εξαρτάται, βέβαια, 

από την περιοχή αλλά και από την επιτυχή διαχείριση, την τοπική αποδοχή και, τελικά, τη 

διείσδυση της έννοιας της προστασίας στην ευρύτερη τοπική οικονοµία. Άµεση σχέση υπάρχει 

επίσης µε τον οικονοµικό σχεδιασµό σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και µε το αν η 

τοπική κοινωνία µπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες που θα εκµεταλλευτούν το δυναµικό του 

φυσικού πλούτου της περιοχής. Επανειληµµένως και σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται το 

φαινόµενο οι τοπικές κοινωνίες να µη γνωρίζουν τις δυνατότητες χρηµατοδότησης που 

προκύπτουν από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία ενός 

κέντρου πληροφόρησης ή µιας συντονισµένης οµάδας που θα ασχολείται µε τη διαχείριση 

αποτελεί συνήθως πηγή ενηµέρωσης. 

Οι περισσότερες προστατευόµενες περιοχές στην Ελλάδα είναι εκτάσεις στις οποίες 

παρατηρούνται δραστηριότητες χαµηλής έντασης. 

 

5.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

	

Οι δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης συνεπάγονται και κοινωνικά οφέλη. Κάποια είναι 

προφανή: οι θέσεις εργασίας συνεπάγονται µείωση της ανεργίας, συγκράτηση του πληθυσµού σε 

µια περιοχή και βελτίωση του κοινωνικού ιστού. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η κοινωνία των πολιτών 

στην Ελλάδα βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο. Με τη συµβολή όµως και την υποστήριξη (κυρίως) 
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του φορέα διαχείρισης, καθώς και µε δράσεις όπως η οργάνωση δικτύων, ο εθελοντισµός, και η 

ενεργοποίηση συµµετοχικών διαδικασιών και τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων στις 

προστατευόµενες περιοχές, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης µπορεί να ενισχυθεί 

αποφασιστικά.  

Οι δυνατότητες αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και η προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, αποτελούν άλλες πτυχές της κοινωνικής αξίας των προστατευόµενων 

περιοχών. Προκειµένου πάντως να αξιοποιηθεί αυτό το δυναµικό, είναι αναγκαία η 

δραστηριοποίηση των ενδιαφερόµενων µερών. Οι φορείς διαχείρισης (είτε πρόκειται για φορείς 

διαχείρισης των εθνικών πάρκων είτε για άλλες διαχειριστικές αρχές των προστατευόµενων 

περιοχών), µπορούν να εµψυχώσουν τις πρώτες προσπάθειες και να τις προωθήσουν µε 

συµβουλές, υλικό ή ό,τι άλλο µπορεί να χρειαστεί.  

Η ορθή διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών απαιτεί αλλά και προκαλεί την ενεργό και 

ώριµη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας. Στην Ελλάδα αυτή διασφαλίζεται και νοµικά µέσω των 

φορέων διαχείρισης της κάθε προστατευόµενης περιοχής. Παρόλα αυτά, τα οφέλη που 

προκύπτουν από µια προστατευόµενη περιοχή σπάνια αναγνωρίζονται στο σύνολό τους, µε 

αποτέλεσµα η πλήρης σχέση κόστους-οφέλους να µην καθίσταται πάντα κατανοητή στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων. Πολλά από τα κοινωνικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα των 

προστατευόµενων περιοχών δεν είναι άλλωστε πάντα δυνατό να αποτιµηθούν µε βάση τους 

υφιστάµενους νόµους της αγοράς. Οι φορείς διαχείρισης, τοπικά αλλά και κεντρικά, µπορούν να 

παίξουν σηµαντικό ρόλο ώστε να αναπτυχθεί αυτή η σχέση. 

 

Η σύγχρονη αντίληψη προστασίας πρεσβεύει ότι οι προστατευόµενες περιοχές είναι αφιερωµένες 

στην προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και των τοπικών φυσικών και κοινωνικοπολιτικών 

χαρακτηριστικών, µέσω της ρύθµισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µέσα στα όριά τους και 

γύρω από αυτές. 

 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

	

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να τονίσουµε τις παρακάτω βασικές διαπιστώσεις: 
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Η πείρα αποδεικνύει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος µπορούν να συνυπάρξουν προς όφελος και των δύο. 

Η προστασία της βιοποικιλότητας δε συνεπάγεται µόνο περιορισµούς και ρυθµίσεις. Μπορεί να 

µετατραπεί σε κινητήρια δύναµη για τη βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, που συνήθως 

απειλούνται από µαρασµό. 

Σε µια περιοχή ειδικής αξίας, όπως είναι µια προστατευόµενη περιοχή, όλες οι οικονοµικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να διέπονται από µια περιβαλλοντική διάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι 

επιβάλλεται να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι συµβατές µε 

την προστασία της περιοχής, τη διατήρηση των συγκεκριµένων αξιών που την χαρακτηρίζουν και 

την εξασφάλιση της καλής κατάστασης του προστατευτέου αντικειµένου. 

● Οι όποιες οικονοµικές δραστηριότητες αναπτύσσονται µέσα σε µια προστατευόµενη 

περιοχή ή γύρω από αυτή πρέπει να αποτελούν µέρος της διαχείρισής της, δηλαδή να 

ρυθµίζονται από το διαχειριστικό σχέδιο και άλλους κανόνες, όπως είναι οι ζωνώσεις και 

άλλοι ειδικοί όροι. 

● Δεν υπάρχουν a priori καλές και κακές δραστηριότητες. Ακόµα και οι πιο ήπιες 

δραστηριότητες µπορούν να βλάψουν, αν πραγµατοποιηθούν ανεξέλεγκτα και δεν έχει 

εξασφαλιστεί το ανάλογο διαχειριστικό πλαίσιο. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, όπως ο χωροταξικός σχεδιασµός στην ξηρά, είναι µια 

παράδοξη διαδικασία που στοχεύει τόσο στη νοµιµοποίηση της ανάπτυξης, όσο και στην 

προστασία των ιδιωτικών κερδοσκοπικών συµφερόντων και στην προστασία των δηµόσιων 

αγαθών, συµπεριλαµβανοµένου του παρθένου περιβάλλοντος. Θεωρείται επιθυµητή λόγω της 

υπόσχεσής του για µεγαλύτερο συντονισµό στον κατακερµατισµένο τοµέα της θαλάσσιας 

πολιτικής. Όπως συµβαίνει µε τις διαδικασίες των χωρών, διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες, 

κοσµοθεωρίες και παραδόσεις στον προγραµµατισµό αντικατοπτρίζονται επίσης στις συζητήσεις 

γύρω από τις διακρατικές διαστάσεις του χωροταξικού σχεδιασµού στη θάλασσα. Προκειµένου να 

εκπληρώσει το κεντρικό της καθήκον της διατοµεακής ολοκλήρωσης, ο ΘΧΣ θα πρέπει να 

προωθήσει έναν ανοικτό και διαφανή διάλογο που θα εκθέτει τις διάφορες υποκείµενες υποθέσεις 

και, συνεπώς, θα επιτρέπει τη λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων βασισµένων στην αξία σχετικά 

µε τα επιθυµητά µέλλοντα για τις θάλασσές µας. 

Ακόµη και αν ο παραδοσιακός χωροταξικός σχεδιασµός στην ξηρά είναι de facto ένα εργαλείο για 

την προώθηση της περαιτέρω αξιοποίησης του χώρου για ανθρώπινη χρήση και ιδιωτικό κέρδος, 

µπορεί κανείς να αντιληφθεί µια διαφορετική πορεία για τον αναδυόµενο τοµέα του ΘΧΣ. Ενώ οι 

φυσικοί πόροι, όπως ο χώρος, είναι σαφώς πεπερασµένοι, εµείς οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώσουν τις οικονοµίες, την τεχνολογία και τον τρόπο ζωής µας µε τρόπο που 

να επιτρέπει τόσο την ευηµερία όσο και τα υγιή οικοσυστήµατα. Οι περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους. Πρόκειται για περιοχές 

όπου πραγµατοποιείται µια σειρά ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίες πρέπει να 

αναπτυχθούν µε βιώσιµο τρόπο. Το 2014 η ΕΕ ενέκρινε νοµοθετική πράξη που καθορίζει µια 

δέσµη ελάχιστων απαιτήσεων για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό στην Ευρώπη. Οι 

θαλάσσιες περιοχές έχουν να αντιµετωπίσουν πολλές ανταγωνιστικές αξιώσεις όσον αφορά τη 

χρήση και ανάπτυξή τους, όπως από τον τοµέα του τουρισµού, της αλιείας και των 

υδατοκαλλιεργειών, της εξόρυξης πρώτων υλών, των οδών θαλάσσιας µεταφοράς, των 

προστατευµένων θαλάσσιων περιοχών κ.λπ. Επίσης, αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως τα 

ευαίσθητα οικοσυστήµατα, τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και τη ρύπανση. 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός αποσκοπεί στο να δώσει στις δηµόσιες αρχές τις 

δυνατότητες να οργανώνουν ανθρώπινες δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη 
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διάφορων οικολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών στόχων. Η καθιέρωση του ΘΧΣ σε νοµική 

υποχρέωση για τα κράτη µέλη θα ενισχύσει σίγουρα την οµοιοµορφία τόσο στην αντίληψη όσο 

και στην εφαρµογή της διαχείρισης της θάλασσας στις διάφορες ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες. 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσκοµίσουν χωροταξικά σχέδια σε καθορισµένο χρονοδιάγραµµα 

και σε συνοπτική µορφή, λαµβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις χωροταξικού σχεδιασµού 

που ορίζει η οδηγία. Όσον αφορά το περιεχόµενο των σχεδίων, η οδηγία, µολονότι δίνει 

προτεραιότητα στις οικονοµικές δραστηριότητες, εισάγει µια σηµαντική καινοτοµία, δεδοµένου 

ότι βασίζεται στη διευρυµένη αντίληψη της προσέγγισης που βασίζεται στο οικοσύστηµα, 

συνδέοντας το παραδοσιακό περιβαλλοντικο-κοινωνικοοικονοµικό τρίπτυχο µε την ασφάλεια. 

Επίσης, η οδηγία του 2014 αποτελεί το πρώτο διεθνές, αν και περιφερειακό, νοµικό πλαίσιο για 

τον ΘΧΣ. Ωστόσο, αναµένεται να έχει αντίκτυπο στη νοµοθεσία των τρίτων κρατών για τη 

διεξαγωγή σχεδίων διαχείρισης της θάλασσας µέσω των διαδικασιών προσχώρησης ή σύνδεσης, 

καθώς και των προοπτικών στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. 

Η Ελλάδα δεν έχει ακόµη καταρτίσει ή δεν έχει εγκρίνει επίσηµα εθνικό σχέδιο ΘΧΣ. , σε µια 

εποχή που η χωροταξία και γενικότερα η ρύθµιση του χώρου δεν φαίνεται να αποτελεί́ 

προτεραιότητα της Ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής, τα προβλήµατα από́ τη ενδεχόµενη έναρξη 

του χωροταξικού́ σχεδιασµού́ των ελληνικών θαλασσών φαίνεται να είναι πολλά́ και δισεπίλυτα. 

Η ενσωµάτωση του ΘΧΣ στο κοινοτικό νοµοσχέδιο έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα δύσκολο έργο. 

Τα κράτη µέλη θα πρέπει τώρα να προχωρήσουν στη φάση της εφαρµογής. Η αποτελεσµατική 

εφαρµογή θα καθορίζεται από διάφορες παραµέτρους, όπως τα διαφορετικά επίπεδα των 

επιδόσεων και εµπειριών του κρατικού ΘΧΣ, οι διαφορετικές θεσµικές και διοικητικές ικανότητες 

και αντιλήψεις σχετικά µε τις χρήσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εκκρεµείς ή νέες διαµάχες 

που µπορεί να προκύψουν, γύρω από το γεωπολιτικό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως του 

αποτελέσµατος της διαδικασίας, η επιτυχία της οδηγίας θα συνδέεται µε τη συµβολή της στη 

µετατόπιση της εστίασης από την ανάπτυξη συνολικών πολιτικών και νοµικών πλαισίων σε εθνικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο στην εφαρµογή ολοκληρωµένων επιχειρησιακών σχεδίων.  

Στην περίπτωση της µελέτης της περιοχής της Κυπαρισσίας,  καθώς πρόκειται για µια µικρή πόλη, 

όπου ο τουρισµός είναι µια ήπια δραστηριότητα, το λιµάνι δεν βρίσκεται σε λειτουργία και γενικά 

η οικονοµική δραστηριότητα είναι χαµηλή, είναι δύσκολο να κάνουµε συγκρίσεις µε εφαρµοσµένα 

σχέδια ΘΧΣ και να τα προσαρµόσουµε σε ένα τοπικό επίπεδο µικρής εµβέλειας όπως είναι η 

Κυπαρισσία. Οι συγκρούσεις µεταξύ των χρηστών δεν είναι ισχυρές οπότε η µελέτη περιορίστηκε 
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στη σύγκρουση ανάµεσα στην προστατευόµενη περιοχή Natura και το πως ένας κατάλληλος 

σχεδιασµός  µπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσµατα στην περιοχή, κοινωνικά και οικονοµικά, 

προστατεύοντας συγχρόνως το περιβάλλον. Ένα µελλοντικό εθνικό σχέδιο ΘΧΣ δεν θα έχει 

πρόβληµα να υλοποιηθεί στην περιοχή της Κυπαρισσίας καθώς µόνο ίσως ο τουρισµός θα πρέπει 

να έρθει σε ισορροπία µε την οικολογικά προστατευόµενη περιοχή. 
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