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Εισαγωγή 

Η έννοια του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ), εισάγεται για πρώτη 

φορά το 2007 στα θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1
, όπου προωθείται ως 

ένα από τα εργαλεία εφαρμογής και στήριξης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στο 

πλαίσιο χάραξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τις θάλασσες, ο ΘΧΣ «αποτελεί 

καίριας σημασίας εργαλείο σχεδιασμού για τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα την 

αειφορία, και μια συνεκτική και προσβάσιμη πηγή δεδομένων και πληροφοριών» 

(COM(2007)0575, p.6).  

Εν συνεχεία, το ζήτημα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού εξειδικεύεται στον 

Οδικό Χάρτη του 2008 (COM(2008)0791), όπου μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι 

μέσω της προωθούμενης οργάνωσης των δραστηριοτήτων του θαλασσίου χώρου, 

μπορούν να μετριαστούν οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες, ώστε να καταστεί 

εφικτή μία βιώσιμη ανάπτυξη των θαλασσών, με επίκεντρο την υποστήριξη της 

θαλάσσιας οικονομίας για τη προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας παράλληλα με την βιώσιμη διαχείριση και προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ εντοπίζεται η Οδηγία του ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου και συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό (Directive 2014/89/EU), όπου ορίζεται το αντικείμενο σχεδιασμού, το 

πεδίο εφαρμογής, οι στόχοι και το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο τα κράτη μέλη 

καλούνται πλέον με επίσημο τρόπο να θεσμοθετήσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια. 

Μεταξύ των δεσμεύσεων που απορρέουν, επισημαίνεται ότι τα κράτη-μέλη θα 

πρέπει, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, να έχουν μεταφέρει την Οδηγία στο εθνικό 

τους δίκαιο, ενώ το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2021, να έχουν θεσμοθετήσει 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια (Directive 2014/89/EU).  

Συνεπώς, σήμερα, μία δεκαετία σχεδόν μετά την Ανακοίνωση του 2008 

(COM(2008)0791) αποκτά αυξημένη σημασία να αναλυθεί ο τρόπος και ο βαθμός 

αξιοποίησης του συγκεκριμένου εργαλείου από τα κράτη – μέλη,  και ειδικότερα από 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 

COM(2007)0575, γνωστή και ως Γαλάζια Βίβλος, καθώς το σχέδιο δράσης αυτής  SEC(2007)1278. 
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κράτη όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν σύνθετα οικονομικά, κοινωνικά 

(COM(2015)700: 8,11,14, OECD: 15, 117, 197) και περιβαλλοντικά προβλήματα 

(EEA, 2015, p.3,4), και που λόγω της εντεινόμενης κρίσης πρέπει να αναζητήσουν 

νέες επενδυτικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας (IMF 2017, p.7,9).  

 

Οφέλη από την εφαρμογή ΘΧΣ  

Στο πλαίσιο της γενικότερης διερεύνησης για την πρόβλεψη-εισαγωγή και εν τέλει 

υλοποίηση του ΘΧΣ, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διεθνές 

επίπεδο
2
, καταρτίζονται και εκπονούνται σχέδια, επιστημονικές μελέτες και 

ερευνητικά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν -μεταξύ άλλων- και στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση των επιπτώσεων και στη διερεύνηση των 

προοπτικών που ανοίγονται από την εφαρμογή του εν λόγω σχεδιασμού. 

Όπως επισημαίνεται και από σχετικές μελέτες
3
 που εκπονούνται κατά τη διάρκεια 

αυτών των ετών, ο ΘΧΣ αφορά ένα διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων εξέχουσας 

οικονομικής -και όχι μόνον- σημασίας. Στα πρωταρχικά οφέλη, συγκαταλέγονται η 

μείωση των πιέσεων που οφείλονται στην συνύπαρξη ασύμβατων δραστηριοτήτων 

(Douvere and Ehler 2009, p.85, 87), η ανάπτυξη διακυβερνητικών συνεργασιών
4
, η 

βελτίωση του συντονισμού με αντίστοιχη μείωση διοικητικών δαπανών (λχ μεταξύ 

Σλοβενίας και Ιταλίας στην Β. Αδριατική, βλ
3
), η σημαντική μείωση του χρόνου 

αδειοδότησης ορισμένων δραστηριοτήτων (λχ υπεράκτια αιολικά πάρκα Γερμανίας 

βλ
5
), παράλληλα με την ανάπτυξη της έρευνας (λχ δραστηριότητα ISPRA για το 

θαλάσσιο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών
6
). 

                                                 
2
 Στο πλαίσιο της Δράσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (σε σχέση με την υλοποίηση του 

Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης) και της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής (IOC - 

Intergovernmental Oceanographic Commission) της UNESCO. 
3 Costs and benefits arising from the establishment of maritime zones in the Mediterranean Sea: 

 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/study-maritime-zones-in-mediterranean-sea_en 

Exploring the potential of Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea: 

 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/msp-med_final_report_en.pdf 
4 Study on maritime clusters in the Mediterranean and the Black Sea: 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Maritime%20Clusters%20in%20MED-

BS%20def_0.pdf 
5
 Study on the economic effects of Maritime Spatial Planning: 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/economic_effects_maritime_spa

tial_planning_en.pdf 
6 Technical guidance on monitoring for the Marine Strategy Framework Directive: 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/study-maritime-zones-in-mediterranean-sea_en
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Στην περίπτωση της Ελλάδας, σύμφωνα με τον Βασενχόβεν (2017, σελ. 337), η 

θαλάσσια χωροταξία αναμένεται να συμβάλει πρωτίστως στην διάνοιξη νέων 

ευκαιριών ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα, μέσω του προσδιορισμού περιοχών 

εξόρυξης υδρογονανθράκων και της χωροθέτησης υπεράκτιων αιολικών πάρκων. 

Επιπλέον, αναμένονται σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη του τουριστικού και 

πολιτιστικού τομέα, μέσω της θεσμοθέτησης περιοχών ενάλιας κληρονομιάς, 

καταδυτικών, αλλά και θαλάσσιων πάρκων. Παράλληλα, φαίνεται να διανοίγονται 

σημαντικές ευκαιρίες για την αποτελεσματική προστασία των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων και των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών όπως τα λιβάδια 

ποσειδωνίας, μέσα από την πρόβλεψη αντίστοιχων ζωνών προστασίας. Τέλος, μέσω 

της εφαρμογής ΘΧΣ μπορούν να επιλυθούν σημαντικές υφιστάμενες συγκρούσεις 

χρήσεων γης/δραστηριοτήτων, όπως είναι αυτές που παρουσιάζονται μεταξύ των 

υδατοκαλλιεργειών, του τουρισμού και της θαλάσσιας αναψυχής (Douvere, 2010, p. 

113). Τέλος η εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού αναμένεται να 

συμβάλλει στην εξάλειψη ή στον μετριασμό  των συγκρούσεων των οικονομικών 

δραστηριοτήτων ή πολλαπλών επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την ίδια θαλάσσια 

περιοχή, καθώς  μέσω αυτού μπορούν να ληφθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις 

ιεραρχημένης και συντονισμένης ανάπτυξης (Δαμανάκη, 2014, COM(2008)0791).  

Σύμφωνα με την μελέτη για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού της ΕΕ, στην ανάλυση για τον ελλαδικό χώρο
7
, 

επισημαίνεται η αναγκαιότητα ενός συντονισμένου ΘΧΣ για την ρύθμιση των 

σημαντικότερων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτόν: των θαλάσσιων 

μεταφορών, του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού και της αλιείας. O ΘΧΣ 

αναδεικνύεται ως ένα εργαλείο συντονισμού των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου 

χώρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί μία εξισορρόπηση μεταξύ των διάφορων 

τομεακών συμφερόντων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος (Douvere and Ehler, 

2009, p.77-79).  

 

                                                                                                                                            
  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC88073/lb-na-26499-en-n.pdf.pdf 
7
 Country Reports, Greece: 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/greece_01_en.pdf 
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Ο ΘΧΣ στην Ελλάδα σήμερα 

Σήμερα, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν συμπεριλάβει κάποιας μορφής θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) και έχουν ήδη κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για 

τη θεσμική κατοχύρωσή του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων χωρών, όπως 

επεσήμανε το 2012 η τότε Επίτροπος της ΕΕ για τα θέματα Ναυτιλίας και Αλιείας κα 

Δαμανάκη
8
, είναι στις περιοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, καθώς και 

του Ατλαντικού ωκεανού. Τα πρώτα δείγματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 

στις περιοχές αυτές φαίνεται να εστιάζουν στην οργάνωση οικονομικών 

δραστηριοτήτων εξέχουσας σημασίας, όπως η υπεράκτια παραγωγή αιολικής 

ενέργειας, η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, η θαλάσσια αλιεία και οι 

υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός
9
. 

Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα τα ζητήματα σχετικά με την εισαγωγή και θεσμοθέτηση 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις 

(Βασενχόβεν, 2017, σελ. 327). Ενδεικτικό της επικρατούσας κατάστασης, αποτελεί 

το γεγονός ότι τον Νοέμβριο του 2016, τέθηκε σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου 

«Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» (ΥΠΕΝ, 

2016) και, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Επιπλέον, σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της Οδηγίας, η μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο θα έπρεπε να έχει 

ολοκληρωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2016 (Directive 2014/89/EU, article 15).  

Παράλληλα, από τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο Σχέδιο Νόμου για την 

εισαγωγή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, προκύπτουν σημαντικά ζητήματα 

κατά την μεταφορά της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, όπως επισημαίνεται από 

αρμόδιους συλλόγους, αλλά και κοινωνικούς εταίρους
10
. Ειδικότερα τόσο ο Σύλλογος 

Ελλήνων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) όσο και ο Σύλλογος Ελλήνων 

                                                 
8
 Απάντηση της κας Δαμανάκη εξ ονόματος της Επιτροπής 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-009589&language=EL 
9
 Ενδεικτικά: Maritime Spatial Plan for the Belgian Part of the North Sea, March 2014: 

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19094275/Summa

ry%20Marine%20Spatial%20Plan.pdf  

Maritime Spatial Plan for the Territorial Sea of the Baltic Sea – Lower Saxony: 

http://www.ml.niedersachsen.de/themen/raumordnung_landesplanung/landesraumordnungsprogramm/l

andes-raumordnungsprogramm-niedersachsen-5062.html  
10

 ΥΠΕΝ, Δικτυακός τόπος Διαβουλεύσεων, Σχόλια ΣΕΤΕ και ΣΕΜΠΧΠΑ στο άρθρο 1 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=8368#comments 



  
7 

 
  

Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) 

επισημαίνουν τις παραλήψεις, τους κινδύνους, καθώς και την ελλειμματική 

επιστημονική τεκμηρίωση, με την οποία αποφασίστηκε να προβλεφθούν και να 

ενσωματωθούν διαδικασίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) 

στο Σχέδιο Νόμου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, παρά τις σχετικές 

συστάσεις για τις  δύο διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ (Σύσταση 2002/413/ΕΚ, Απόφαση 

2010/631/ΕΕ). 

Ακόμη, ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ, 2017) και η αρμόδια Επιτροπή 

Χωροταξίας & Δικτύων επισημαίνουν πως η μη υλοποίηση -και- του θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, στις 

επενδύσεις, στον γενικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό, καθώς και στη προστασία του 

περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων θεμάτων επισημαίνεται η ανάγκη για αναθεώρηση 

του θεσμικού πλαισίου αιγιαλού και παραλίας (Ν. 2971/2001), για επιτάχυνση των 

διαδικασιών αδειοδότησης καθώς και η ανάγκη για έναν καλύτερο συντονισμό 

μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Η Κυβέλου (2016) επισημαίνει στο άρθρο της «Σχέδιο νόμου για τη θαλάσσια 

χωροταξία: Πολιτική ατολμία VS «η θάλασσα ως νέος ορίζοντας για την Ελλάδα» ότι 

απαιτείται να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος, πολιτικός, κοινωνικός και 

ακαδημαϊκός για τις ανάγκες, τους στόχους, τους όρους και τις προοπτικές 

διαμόρφωσης και εφαρμογής του ΘΧΣ. Επιπλέον, τονίζει ότι «η χώρα παρουσιάζει 

αδυναμία εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και 

σημαντική καθυστέρηση αλλά και όπως δείχνει και το πρόσφατο νομοσχέδιο, ελλιπείς, 

άτολμες έως και ανεπιτυχείς προσπάθειες ως προς την οργάνωση μιας συντονισμένης 

κρατικής στρατηγικής για τη θαλάσσια χωροταξία» (Huffingtonpost, 2016).  

Η WWF τονίζει ότι το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου για την θαλάσσια χωροταξία, πέραν 

των σημαντικών κενών που παρουσιάζει ως προς τη θέσπιση και εφαρμογή του εν 

λόγω σχεδιασμού, ενδέχεται να επιφέρει «μερικό  και  άνισο σχεδιασμό που  θα  

αφήσει χωροταξικά  αρρύθμιστα  μεγάλα  τμήματα  του  θαλάσσιου  χώρου, ευνοώντας 

ορισμένες δραστηριότητες σε βάρος άλλων  (και του περιβάλλοντος)» (WWF, 2016, 

σελ.2,3).   
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Κριτικές και Προβληματισμοί  

Οι βασικές αιτίες που αποτελούν τροχοπέδη στη θεσμοθέτηση και εν τέλει εφαρμογή 

ΘΧΣ στον ελληνικό χώρο, πέραν των διαχρονικών προβλημάτων του ελληνικού 

συστήματος διοίκησης και λήψης αποφάσεων (ενδεικτικά: γραφειοκρατία, 

πολυνομία, χρονοβόρες διαδικασίες επίλυσης διαφορών) εμπεριέχουν και τα εξής: 

 Απουσία ολιστικής προσέγγισης σχεδιασμού. Ακόμη και στο πρόσφατο Σχέδιο 

Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό 

Σχεδιασμό, φαίνεται πως «το νομοσχέδιο επιτρέπει να μην καταρτιστούν Θαλάσσια 

Χωροταξικά Σχέδια για ορισμένες υποδιαιρέσεις ή θαλάσσια διαμερίσματα εφόσον 

αυτό προβλέπεται από την Εθνική Στρατηγική. Έτσι, είναι πιθανό  ορισμένα  

θαλάσσια  διαμερίσματα  να  καταδικαστούν  σε  έναν  ελλιπή χωροταξικό  

σχεδιασμό» (WWF, 2016, σελ.3) 

 Σημαντικές ασάφειες ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιβλέπονται οι 

αναπτυξιακές δραστηριότητες που θα σχεδιάζονται για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Αν και οι αρμοδιότητες για τον ΘΧΣ είναι πλέον διαμοιρασμένες (χρειάστηκαν 

περίπου 7 έτη για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και να καταλήξουν εν τέλει οι 

αρμοδιότητες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος), εντούτοις παραμένουν σημαντικές 

επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και όχι συμπληρωματικές δράσεις 

(Κωνσταντινίδης, 2012, Βασενχόβεν, 2017:341). 

 Απουσία νομικής βάσης εφαρμογής. Παρόλο που στον νέο Νόμο για τον Χωρικό 

Σχεδιασμό (Ν.4447/2016, άρθρο 6), προβλέπονται διαδικασίες θαλάσσιου 

χωροταξικού σχεδιασμού, εντούτοις απουσιάζει το νομικό πλαίσιο εφαρμογής και 

εξειδίκευσής, παρά τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΕΕ. 

 Έλλειψή συντονισμού μεταξύ χερσαίου (παράκτιου) χωρικού σχεδιασμού και 

ΘΧΣ. Σε πολλά παραδείγματα εφαρμογής ΘΧΣ, διαπιστώνεται μία αδυναμία 

συμπερίληψης και αποτελεσματικού σχεδιασμού των αλληλεπιδράσεων ξηράς – 

θάλασσας (Merrie, 2010, Τσιλιμίγκας και Γουργιώτης, 2015).  
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Η διεθνής εμπειρία
11

 έχει καταδείξει ότι για την επιτυχημένη εφαρμογή του ΘΧΣ 

απαιτείται μεγάλη κινητοποίηση ερευνητικού δυναμικού για την πραγματοποίηση 

συστηματικής μελέτης και παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην 

Ελλάδα, παρά τις σημαντικές προσπάθειες ερευνητικών οργανισμών όπως το 

ΕΛΚΕΘΕ
12
, δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή και χαρτογράφηση παραμέτρων 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος (COM(2017)63 p.15, COM(2017)3 p.5), με 

αποτέλεσμα την απουσία σημαντικών δεδομένων, απαραίτητων για τον σχεδιασμό 

του θαλάσσιου χώρου (Nature Conservancy, 2010, p.10).  

 

Συμπεράσματα και Προοπτικές 

Η εξαγωγή ασφαλών προβλέψεων και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων στο χώρο από 

την εφαρμογή ενός μοντέλου χωρικού σχεδιασμού, είναι μία διαδικασία αρκετά 

σύνθετη και απρόβλεπτη (Hall, 2002). Αναφορικά με την εφαρμογή ΘΧΣ, η 

πραγματοποίηση έγκυρων προβλέψεων τίθεται υπό διερεύνηση, καθώς  η 

περιορισμένη χρονική εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδιασμού αλλά και το γεγονός 

ότι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες (όπως η ανάπτυξη της 

παγκόσμιας οικονομίας) εισάγουν δυσκολίες στον λεπτομερή προσδιορισμό των 

επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων στον χώρο, την οικονομία, την κοινωνία και το 

περιβάλλον
13

.  

 Ένας αποτελεσματικός χωροταξικός σχεδιασμός είναι ουσιώδης όρος ώστε να 

υπάρξει εγγύηση για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη που να διασφαλίζει τη βιώσιμη 

χρήση των θαλάσσιων πόρων για τις επόμενες γενιές. Έτσι, ο αποτελεσματικός ΘΧΣ 

δίνει την ευκαιρία να συνδεθούν δύο βασικοί άξονες, αυτός του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος με εκείνον της οικονομίας που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για 

τη Γαλάζια Ανάπτυξη (Βασενχόβεν, 2017). 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, φαίνεται με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, 

αλλά και τις επιστημονικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, ότι αποτελεί ένα 

                                                 
11

 Step-by-Step Approach for Marine Spatial Planning toward Ecosystem-based Management: 

http://msp.ioc-unesco.org/wp-content/uploads/2016/02/The-guide.pdf 
12

 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) : http://www.hcmr.gr/el/ 
13

 Study on the economic effects of Maritime Spatial Planning: 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/economic_effects_maritime_spa

tial_planning_en.pdf 
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διατομεακό εργαλείο που μπορεί να παρέμβει στην κοινωνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική κατάσταση, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των 

αναπτυσσόμενων αλλά και στην δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

(ESPON, 2013). Ως εκ τούτου, εντάσσεται στην κατηγορία των μέσων, που σήμερα 

παραμένουν αναξιοποίητα και που εάν οργανωθούν και αξιοποιηθούν με τον 

κατάλληλο τρόπο, μπορούν να φανούν πολύτιμα στην έξοδο της Ελλάδας από την 

οικονομική  κρίση, χάρη στην αναμενόμενη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 

ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους της γαλάζιας οικονομίας (Δανέλλης, 

2016). Ωστόσο, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί για «το 100% των υδάτων υπό εθνική 

δικαιοδοσία και το 100% των ακτογραμμών» έως το 2021 (COM(2017)183, σελ. 

8,14,16).  

Ωστόσο, η αξιοποίηση των θαλάσσιων φυσικών και άλλων πόρων παράλληλα με 

αυτούς των χερσαίων παράκτιων περιοχών προϋποθέτει την κατανόηση της 

πολυεπίπεδης διάστασης, των αλληλεπιδράσεων ξηράς-θάλασσας καθώς και την 

εισαγωγή ενός κατάλληλου μοντέλου χωροταξικού σχεδιασμού, προσαρμοσμένου 

στο προσφάτως αναθεωρημένο σύστημα χωρικού σχεδιασμού (ESPON, 2013). 

Επιπλέον, ο συντονισμός μεταξύ  των διαφορετικών οικονομικών τομέων (οριζόντια) 

και μεταξύ  των επίπεδων διακυβέρνησης (κάθετα) αποτελούν επίσης κρίσιμα 

ζητούμενα (ΕτΠ, 2009). Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται ενσωμάτωση στο 

εθνικό σύστημα σχεδιασμού, αρχών και κατευθύνσεων για την θάλασσα, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί και αποσαφηνιστεί και η προσέγγιση του  

παράκτιου χώρου (δεδομένης της ευρωπαϊκής πρόβλεψης για μια άλλη-παράλληλη 

διαδικασία με τον ΘΧΣ: της Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Παράκτιας Ζώνης- 

ΟΔΠΖ) (Κοκκώσης και Παπαθεοχάρη, 2015).   
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