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Εισαγωγή 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι ο προσανατολισμός του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος μετατοπίζεται από τον χερσαίο στον θαλάσσιο χώρο. Η εξέλιξη αυτή 

συνεπάγεται την συσπείρωση της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας 

γύρω από την προοπτική ανάδειξης του ανεκμετάλλευτου αναπτυξιακού του 

αποθέματος. Ωστόσο, ο θαλάσσιος χώρος συνιστά ένα περίπλοκο σύστημα, που 

γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο λόγω της πληθώρας των παραδοσιακών και 

αναδυόμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Την συνθήκη αυτή αναγνωρίζουν και 

προσπαθούν να οργανώσουν οι διεθνείς, περιφερειακοί και ευρωενωσιακοι θεσμοί με 

την ανάπτυξη κατάλληλου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσεται και η αξιοποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) ως 

μια δημόσια διαδικασία με την οποία αναλύονται και ρυθμίζονται οι χωροχρονικές 

κατανομές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο, με σκοπό την 

επίτευξη περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων που εξειδικεύονται 

μέσα από μια πολιτική διαδικασία (Ehler and Douvere, 2007) 
1
.  

 

Σε ευρωενωσιακό επίπεδο, η διαδικασία αυτή αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας 

από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλίας για την 

υποστήριξη της στρατηγικής για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από 

την βιώσιμη αξιοποίηση του θαλάσσιου δυναμικού. Αποτέλεσμα αυτής της 

πρωτοβουλίας ήταν η θεσμοθέτηση της Οδηγίας για τον ΘΧΣ 2014/89/ΕΕ, με την 

οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας κοινής βάσης αναφοράς των σχεδίων που 

εκπονούν τα κράτη – μέλη, για τον αρμονικό τους συντονισμό και την εξασφάλιση 

νομικής σταθερότητας. Προστιθέμενη αξία κομίζει η επένδυση της Οδηγίας για τον 

ΘΧΣ στη διασυνοριακή συνεργασία των κρατών – μελών. Η συγκυρία αυτή 

                                                 
1
 Ehler C. and Douvere F. (2007), Visions for a Sea Change. Report of the 1

st
 International Workshop 

on MSP, Intergovernmental Oceanographic Commission and Man and the Biosphere Programme  IOC 

Manual and Guide 46: ICAM Dossier,  3., UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186559e.pdf [πρόσβαση 03.05.2017] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186559e.pdf
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εκτιμάται ότι είναι ιδανική, καθώς επιτρέπει στην Ελλάδα, ως μια παράκτια χώρα με 

μεγάλο μήκος χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, να επενδύσει στον ΘΧΣ 

προκειμένου να υποστηρίξει τον αναπτυξιακό της προγραμματισμό στον θαλάσσιο 

χώρο και να παράξει αναπτυξιακά αποτελέσματα.  

 

Η υφιστάμενη κατάσταση 

Εξετάζοντας τις τρέχουσες αναπτυξιακές τάσεις (European Commission, 2011 και 

EUNETMAR, 2014)
2
 προκύπτει ότι οι τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης – όπως έχουν 

προσδιοριστεί από την ΕΕ (European Commission, 2014) – συμπίπτουν, σ’ένα 

βαθμό, με τους αναπτυξιακούς πυλώνες, στους οποίους στηρίζεται η ελληνική 

θαλάσσια οικονομία. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι οι κλάδοι του παράκτιου τουρισμού, 

της αλιείας και της ναυτιλίας, που αποτελούν ώριμους γαλάζιους κλάδους
3
, και οι 

υδατοκαλλιέργειες, που συνιστούν αναδυόμενο γαλάζιο κλάδο, συγκροτούν τις 

θαλάσσιες δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική. Όμως, η 

οργάνωση και ρύθμιση του θαλάσσιου χώρου συνδέονται, σε μεγάλο βαθμό, με 

αποσπασματικές πρωτοβουλίες που έχουν έντονη τομεακή προσέγγιση, σε αντίθεση 

με την ευρωενωσιακή θεσπισμένη μεθοδολογία που επενδύει στην τοποκεντρική 

                                                 
2
 European Commission (2011), Exploring the potential of Maritime Spatial Planning in the 

Mediterranean Sea | Country report: Greece, Belgium 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/greece_01_en.pdf  

[πρόσβαση 03.05.2017] 

EUNETMAR (2014) Support to the development of sea basin cooperation in the Mediterranean, the 

Adriatic and Ionian, and the Black Sea. REPORT 4. TASK 5: Mediterranean Sea – Identification of 

Elements and Geographical Scope of Maritime Cooperation 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Exec%20sum%20Adr-Ion_31-3-

2013.pdf 

[πρόσβαση 03.05.2017] 

3
 Η ταξινόμηση των γαλάζιων τομέων σε ώριμους, αναδυόμενους και τελούμενους σε προαναπτυξιακό 

στάδιο έχει εισαχθεί από την ΕΕ. Για περισσότερα βλ. Siemers, H. (2008) Maritime Policy and BLUE 

GROWTH  Sustainable growth from the oceans, seas, and coasts,  DG MARE  European Commission,  

Belgium 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/greece_01_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Exec%20sum%20Adr-Ion_31-3-2013.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Exec%20sum%20Adr-Ion_31-3-2013.pdf
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διαχείριση του θαλάσσιου χώρου (Παπαγεωργίου, 2016)
4
. Στο πλαίσιο αυτό, 

σχηματοποιούνται προκλήσεις σχετικά με την συνοχή μεταξύ θαλάσσιου και 

χερσαίου χωρικού σχεδιασμού, αλλά και τη χάραξη ενός ολοκληρωμένου και 

μακροπρόθεσμου θεσμικού και στρατηγικού σχεδιασμού.  

Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την κανονιστική μεταχείριση των επιμέρους 

αντικειμένων της θαλάσσιας χωροταξίας και την απουσία ειδικού σχεδιαστικού 

πλαισίου για την θαλάσσια χωροταξία. Πιο συγκεκριμένα, το υφιστάμενο 

σχεδιαστικό υπόβαθρο στηρίζεται πλαισιακά στο (1) Ν. 2742/1999 περί 

«Χωροταξικού σχεδιασμού, αειφόρου ανάπτυξης και άλλων διατάξεων», στον οποίο 

γίνεται έμμεση αναφορά στον σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου καθώς και (2) το Ν. 

4269/2014 περί «Χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης - Βιώσιμης 

ανάπτυξης». Επίσης, συναρτάται με τον θαλάσσιο χώρο το Γενικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), που εισάγεται από 

τον πρώτο νόμο και αντικαθίσταται από τον δεύτερο με την θεσμοθέτηση του 

κείμενου πολιτικής της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής (ΕΧΣ). Επιπρόσθετα, η 

θεσμοθέτηση των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ), πλέον Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ), επιτρέπει 

την επέκταση στα επιμέρους αντικείμενα της θαλάσσιας χωροταξίας, καλύπτοντας, σ’ 

ένα βαθμό, τη μη θεσμοθέτηση ενός ΕΧΠ για τον θαλάσσιο χώρο και την 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ). Συγκεριμένα, τομεακές 

κατευθύνσεις με θαλάσσια χωρική διάσταση προσφέρει (1) το ΕΧΠ για τις 

υδατοκαλλιέργειες, (2) το ΕΧΠ για τη Βιομηχανία
 
και (3) το ΕΧΠ για τις ΑΠΕ. Σε 

αυτήν την κατηγορία ανήκε και το πρώτο και δεύτερο ΕΧΠ για τον Τουρισμό, που 

ωστόσο δεν τελούν πλέον σε ισχύ, μιας και με αποφάσεις του ΣτΕ έχουν καταργηθεί 

(Λιάλιος, 2017)
5
, με την εξέλιξη αυτή να σηματοδοτεί ανισομερή σχεδιαστική 

μεταχείριση του θαλάσσιου χώρου. Τέλος, η περιοχική εξειδίκευση των 

                                                 
4
 Παπαγεωργίου, Μ. (2016), «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Θαλάσσιες Χρήσεις: 

Eννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα», Περιοδικό: Αειχώρος, 23 (1), σελ. 41-63. 
5
 Λιάλιος Γ. «Τουριστικές επενδύσεις άνευ πλαισίου», Η Καθημερινή, 09 Μαρτίου 

http://www.kathimerini.gr/899666/article/epikairothta/ellada/toyristikes-ependyseis-aney-plaisioy 

[πρόσβαση 27.06.2017] 
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κατευθύνσεων επέρχεται με την εκπόνηση των Περιφερειακών Χωροταξικών 

Πλαισίων και την προσαρμοστική τους αναμόρφωση.  

 

Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι στην τρέχουσα δύσκολη 

οικονομική συγκυρία αναλαμβάνονται πλήθος επισπευδουσών νομοθετικών 

πρωτοβουλιών, που επηρεάζουν αναπόδραστα το σχεδιαστικό πλαίσιο. Οι 

πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν την άποψη ότι αποσυνδέεται, σ’ ένα βαθμό, η 

κοινωνική διάσταση του σχεδιασμού και τον συνδέουν με πολιτικές πρωτοβουλίες 

για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, η πολυσχιδής 

αντιμετώπιση του θαλάσσιου χώρου ως οικονομικού αντικειμένου διαχείρισης της 

κρίσης και ο ρόλος του σχεδιασμού εν τη απουσία κοινωνικής συνδρομής και 

αποδοχής, οφείλουν να συνεχίσουν να απασχολούν τον δημόσιο διάλογο, θέτοντας 

στο επίκεντρό του την κατεύθυνση του σύγχρονου ΘΧΣ στον ελληνικό χώρο 

(Μπανούσης, 2015)
6
. 

 

- Από την άλλη, ο κατακερματισμός εκτός από τη διαδικασία του σχεδιασμού 

επεκτείνεται και όσον αφορά τη διαδικασία συλλογής και διάθεσης θαλάσσιων 

δεδομένων, καθώς η αρμοδιότητα διαχέεται οριζόντια και κάθετα στις υφιστάμενες 

δομές. Παρά τις πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού του συστήματος διάθεσης 

δεδομένων, κατά κανόνα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να απευθύνονται στις 

αρμόδιες διοικητικές αρχές, ζητώντας με σχετική αίτηση τη διάθεσή τους. H εμπειρία 

καταδεικνύει ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις – ειδικά στις χαρτογραφικές 

αποτυπώσεις – όπου η διάθεση των δεδομένων δεν είναι ψηφιακή. Η κατάσταση 

δυσκολεύει ακόμη περισσότερο εξαιτίας της στελεχιακής στενότητας των δομών που 

επιφορτίζονται με την ευθύνη συλλογής και διάθεσης θαλάσσιων δεδομένων και 

θεραπεύεται αποσπασματικά με την μισθολογική κάλυψη των στελεχών μέσα από 

την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων σχεδίων κυρίως από την ΕΕ. 

 

                                                 
6
 Μπανούσης, Δ. (2015), Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο προώθησης της γαλάζιας 

ανάπτυξης. Οι θεσμικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεταπτυχιακή 

Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
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- Τέλος, ένα κρίσιμο ζήτημα αφορά στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την 

υποστήριξη της προετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης των πρωτοβουλιών 

σχεδιασμού στον θαλάσσιο χώρο. Το Γαλάζιο Ταμείο, που έχει ενσωματωθεί στο 

Πράσινο Ταμείο, αποτελεί μια χρηματοδοτική δεξαμενή από εθνικούς πόρους για τη 

συμπληρωματική υποστήριξη των πολιτικών στον θαλάσσιο χώρο, το οποίο 

επικεντρώνεται
7
 στην κάλυψη των αναγκών για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση δεν επαρκεί για την υποστήριξη των επιμέρους 

σταδίων για την εφαρμογή του προσαρμοστικού ΘΧΣ. Κατά συνέπεια, η 

χρηματοδότηση των προσπαθειών σχεδιασμού στον θαλάσσιο χώρο θα πρέπει να 

αναζητηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τη συνδυαστική αξιοποίηση των εργαλείων του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), των υπολοίπων Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, αλλά και των άλλων ευρωενωσιακών 

χρηματοδοτικών μηχανισμών. Σημαντικό μειονέκτημα συνιστά, εντούτοις, το 

χρονικό πλαίσιο στο οποίο αυτά αναφέρονται, γεγονός που συνεπάγεται την 

αναγκαστική σύμπτωση του ΘΧΣ με αυτό.  

 

Ευρωενωσιακές πρωτοβουλίες 

Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν αναληφθεί 25 πρωτοβουλίες στον 

Ευρωενωσιακό χώρο για την θέσπιση του ΘΧΣ (Ehler, 2017)
8
. Χαρακτηριστική ως 

προς την αποτελεσματικότητά της είναι αυτή της Γερμανίας. 

 

Η πρωτοβουλία της Γερμανίας 

H Γερμανία ακούμπησε τις προσπάθειες χωρικού σχεδιασμού του θαλάσσιου χώρου 

πάνω σε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία που αναλήφθηκε για τον σκοπό αυτό, 

αποσκοπώντας στην επέκταση του σχεδιασμού στις ΑΟΖ. Στο πλαίσιο αυτό, 

                                                 
7
 Βασιλείου, Π. (2014), Εκδήλωση: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσα από τη διάδραση γης – θάλασσας: 

Διαστάσεις και προοπτικές της γαλάζιας ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», Διοργανωτής: 

Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON, Πειραιάς 

8
 Ehler, C. (2017) «World-wide Status and Trends of Marine/Maritime Spatial Planning», 2nd 

International Conference on Marine/Maritime Spatial Planning, 15 -17 March 2017, UNESCO, Paris 
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τροποποιήθηκε η ομοσπονδιακή πράξη χωρικής ανάπτυξης (Raumordnungsgesetz), 

με την οποία επεκτάθηκε η ικανότητα χωρικού σχεδιασμού στις γερμανικές ΑΟΖ και 

με την αρμοδιότητα να εναποτίθεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο
9
. Από την άλλη, η 

κανονιστική μεταχείριση του ΘΧΣ προϋπέθετε την εμπλοκή των κρατιδίων (Länder) 

και για τον λόγο αυτό αυτά υποχρεώθηκαν να επεκτείνουν τις σχεδιαστικές τους 

αρμοδιότητες εντός των χωρικών υδάτων (Kidd and Shaw, 2014, Gee, 2004)
10

. Το 

2005 το Υπουργείο ανέθεσε  στο ομοσπονδιακό γραφείο υδρογραφίας και θαλάσσιων 

υποθέσεων (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie | BSH)  την ευθύνη 

προετοιμασίας των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων για τις ΑΟΖ, που έχουν χωρική 

αναφορά στη Βόρεια και Βαλτική θάλασσα, καθώς και των συνοδών στρατηγικών 

περιβαλλοντικών εκτιμήσεων. Ακολούθησε εκτεταμένος κύκλος επαφών με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη για να καταλήξει η διαδικασία σε διαβούλευση επί των 

προτεινόμενων σχεδίων, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2009. 

 

Προτάσεις με αναπτυξιακό αποτέλεσμα 

Θεμελιώδες ζήτημα για την πραγματοποίηση του χωρικού σχεδιασμού και του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού αποτελεί η κλίμακα του σχεδιασμού. Στο πλαίσιο 

αυτό, έχει διαπιστωθεί ότι τα κράτη διατηρούν την κυριαρχία σχετικά με το 

σχεδιασμό στο θαλάσσιο χώρο, αντιμετωπίζοντας λιγότερους περιορισμούς στη 

χάραξη στρατηγικής και την εφαρμογή της με σχέδια δράσης στις περιπτώσεις που 

αυτή έχει χωρική αναφορά στα εσωτερικά ύδατα και τα χωρικά τους ύδατα. Για τον 

λόγο αυτό εκτιμάται ότι όσο αυξάνεται η κλίμακα σχεδιασμού στον θαλάσσιο χώρο 

τόσο αδυνατίζει η θεματολογία του και μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης 

                                                 
9
 Ιστότοπος Ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας. Ενότητα: «Raumordnungsgesetz» 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinInfrastrukturNeueLaender/012/s4-

raumordnungsgesetz.html [πρόσβαση 27.06.2017] 

10
 Kidd S., Shaw D. (2014) «The social and political realities of marine spatial planning: some land-

based reflections», ICES Journal of Marine Science, 71(7), 2014, σελ. 1535 – 1541 

Gee K. (2004) «National ICZM strategies in Germany: A spatial planning approach» Schernewski G, 

Loser N., ed., Managing the Baltic Sea, Coastline Reports, No 2, 2004, σελ. 23 – 33 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinInfrastrukturNeueLaender/012/s4-raumordnungsgesetz.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinInfrastrukturNeueLaender/012/s4-raumordnungsgesetz.html
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πρωτοβουλιών (Μπανούσης, 2016)
11

. Για την περίπτωση της Ελλάδας δεν έχει 

σημειωθεί εξέλιξη ως προς την κήρυξη ζωνών δικαιοδοσίας, με την οριοθέτησή τους 

να επαφίεται στην πολιτική ηγεσία και να συνδέεται με το υπό διαμόρφωση διεθνές 

καθεστώς της Μεσογείου (Στρατή, 2012)
12

. Από την άλλη, όμως, εκτιμάται ότι η 

υλοποίηση ΘΧΣ δύναται να αποτελέσει ευκαιρία υπερπήδησης της αδυναμίας 

κήρυξης ζωνών δικαιοδοσίας (Κιουσόπουλος και Μπολλάνου, 2011)
13

, μέσα από την 

επένδυση στη διασυνοριακή του προσέγγιση και την προώθηση συνεργασιών με τα 

συνορεύοντα κράτη, προκειμένου να επιδιωχθούν κοινοί στόχοι και συμφέροντα, 

όπως για παράδειγμα η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας σε ήπιας πολιτικής 

έντασης αντικείμενα. Τη συγκεκριμένη προσέγγιση εξυπηρετεί και η υποχρέωση για 

θέσπιση ΘΧΣ και η απόδοση σε αυτά μιας διασυνοριακής διάστασης που απορρέει 

από την Οδηγία για τον ΘΧΣ 2014/89/ΕΕ. 

 

Η πρακτική για τη θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού υποβάθρου, που έχουν 

ακολουθήσει κράτη – μέλη της ΕΕ με σημαντική πρόοδο στον σχεδιασμό του 

θαλάσσιου χώρου αφορά στην εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τον 

παράκτιο χώρο και την επέκτασή του προς τον θαλάσσιο, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μεταξύ χερσαίου, παράκτιου και 

θαλάσσιου χώρου. Με δεδομένο το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν θεσμοθετήθηκε 

ποτέ το ΕΧΠ για τον Παράκτιο Χώρο, θα πρέπει προφανώς να προηγηθεί η 

θεσμοθέτησή του, προκειμένου να ακολουθηθεί ο βηματισμός που εισήχθηκε από τα 

                                                 
11

 Μπανούσης, Δ. (2016), «Η κανονιστική μεταχείριση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομαδοποιώντας τις πρωτοβουλίες», Περιοδικό ΝΟΜΟΣ+ΦΥΣΗ, Αθήνα 

http://nomosphysis.org.gr/13917/i-kanonistiki-metaxeirisi-toy-thalassioy-xorotaksikoy-sxediasmoy-

apo-tin-eyropaiki-enosi-omadopoiontas-tis-protovoylies/[πρόσβαση 27.06.2017] 

12
 Στρατή, Α. (2012) «Ελληνικές θαλάσσιες ζώνες & οριοθέτηση με γειτονικά κράτη», Νομική 

βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 172 – 174 

13
 Κιουσόπουλος Γ., Μπολλάνου Χ.Μ. (2011) «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός: Αναγκαιότητα ή 

μια ακόμα Ουτοπία σχετικά με τη Ρύθμιση του Χώρου στην Ελλάδα», 9o Εθνικό Συνέδριο με θέμα: 

«Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα», Διοργανωτής: 

ERSA GR, Αθήνα 

http://nomosphysis.org.gr/13917/i-kanonistiki-metaxeirisi-toy-thalassioy-xorotaksikoy-sxediasmoy-apo-tin-eyropaiki-enosi-omadopoiontas-tis-protovoylies/
http://nomosphysis.org.gr/13917/i-kanonistiki-metaxeirisi-toy-thalassioy-xorotaksikoy-sxediasmoy-apo-tin-eyropaiki-enosi-omadopoiontas-tis-protovoylies/
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συγκεκριμένα κράτη – μέλη. Ένα διαφορετικό σενάριο θα μπορούσε να είναι η 

απευθείας ανάληψη στοχευμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την υλοποίηση 

ΘΧΣ, στηριζόμενη στις επιταγές της Οδηγίας για τον ΘΧΣ 2014/89/ΕΕ. Σε κάθε 

περίπτωση θα μπορούσε να κεφαλοποιηθεί η γνώση που αποκτήθηκε από την 

θέσπιση του ΕΧΠ για τις Υδατοκαλλιέργειες, που αποτελεί μια επιτυχημένη πρόβα 

ΘΧΣ (Βάσενχοβεν, 2017)
14

 και μάλιστα το μοναδικό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο 

εθνικής κλίμακας (Παπαγεωργίου, 2015)
15

. 

 

Παράλληλα, ο ΘΧΣ μπορεί να εκκινήσει μέσα από περιοχικές εφαρμογές. Στη 

συνέχεια, οι περιοχικές εφαρμογές δύνανται να αναπτυχθούν ως προς την κλίμακα 

και να συσχετιστούν με εφαρμογές σε διασυνοριακό επίπεδο, ακουμπώντας πάνω 

στον διάλογο που έχει δομηθεί και δομείται προϊόντος εκπονηθέντων και 

εκπονούμενων σχεδίων αντίστοιχα για τον ΘΧΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για 

την ισόρροπη σχεδιαστική μεταχείριση αποτελεί η κάλυψη του κενού που υφίσταται 

από την έλλειψη ΕΧΠ για τον Τουρισμό, καθώς τα Περιφερειακά δεν μπορούν να το 

καλύψουν. Για τον λόγο αυτό προτείνεται (Οικονόμου, 2017)
16

 η άμεση έγκριση μετά 

από μικροβελτιώσεις του τελευταίου ΕΧΠ για τον Τουρισμό μέχρι την εκπόνηση 

νέου, το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες 

εξελίξεις: (α) την ραγδαία αύξηση  των δικτύων τύπου Airbnb, (β) τα νέα 

γεωπολιτικά δεδομένα, (γ) την άνοδο του ενδιαφέροντος ορισμένων από τις ειδικές 

μορφές τουρισμού και (δ) την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης 

από την αρμόδια αρχή.  

                                                 
14

 Βασενχόβεν Λ. (2017) «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Ευρώπη και Ελλάδα». 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, σελ. 280 – 284, 334 – 341 

15
 Παπαγεωργίου Μ. (2015) «Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και παράκτιες χρήσεις: εφαρμογές 

και πρακτικές στην Ελλάδα», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, 24 – 27 Σεπτεμβρίου 2015, Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 

16
 Οικονόμου Δ. (2017) «Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: η αναγκαιότητα του πλαισίου και της 

άμεσης εφαρμογής του, ιδίως στο νησιωτικό χώρο», Ειδικό Επιστημονικό Συνέδριο «Νησιωτικότητα 

& Γαλάζια Οικονομία», 26 – 27 Μαΐου 2017, Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς 
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Για την χρηματοδοτική υποστήριξη του ΘΧΣ προτείνεται η συνδυαστική 

εκμετάλλευση των εργαλείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 

(ΕΤΘΑ), των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, 

αλλά και των άλλων ευρωενωσιακών χρηματοδοτικών μηχανισμών. Αυτή είναι και η 

μοναδική ρεαλιστική πηγή χρημοτοδότησης στην παρούσα συγκυρία, καθώς ο 

εθνικός αναπτυξιακός προγραμματισμός συμπίπτει κατά συνθήκη με αυτόν του 

Εταιρικού Σύμφωνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική 

περίοδο 2014 – 2020. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να επισημανθεί το 

γεγονός ότι ο χωρικός σχεδιασμός θα πρέπει να συμβαδίζει με τον αναπτυξιακό 

προγραμματισμό. Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι το 

προβάδισμα του αναπτυξιακού προγραμματισμού έναντι του χωρικού σχεδιασμού 

συνεπάγεται την προσαρμογή του δεύτερου στην οραματική στόχευση του πρώτου. Η 

διαπίστωση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη ίδρυσης μιας ενιαίας δομής. Αξίζει να 

σημειωθεί, όμως, ότι η προσέγγιση αυτή προκαλεί ενστάσεις στον βαθμό που το 

ΕΣΠΑ δεν μπορεί να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την προσαρμοστική διάσταση του 

ΘΧΣ, καθώς έχει ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2020, ενώ παράλληλα 

προσδιορίζεται από τους βασικούς στόχους της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής 

για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, χωρίς ωστόσο να συνιστά ένα συνολικό 

και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα
17

. Ωστόσο, ελλείψει 

εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης η επένδυση στο ΕΣΠΑ για την υποστήριξη των 

επιμέρους σταδίων του ΘΧΣ εκτιμάται ότι συμβάλλει στην αφετηριακή του 

οικοδόμηση. Συμπληρωματικά εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλλουν πόροι της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την 

                                                 
17

 Γιαννακούρου, Γ. (2008) «Το θεσμικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα: επίκαιρα 

διλήμματα και προκλήσεις για το μέλλον», στο έργο: Γιαννακούρου Γ., Μενουδάκος Κ., Βασενχόβεν 

Λ., «Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: νομικό πλαίσιο και εφαρμογή στην πράξη», Εκδόσεις 

Σάκκουλα, Aθήνα – Κομοτηνή, Σειρά: Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου-24, σελ. 13 – 29 (14-21)  



  
12 

 
  

Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 

(Μπανούσης, 2015)
18

. 

 

Η χρηματοδοτική στήριξη του ΘΧΣ προτείνεται να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου 

σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα εστιάζει στην ανάπτυξη μιας 

κοινότητας για τον ΘΧΣ, που θα ασχοληθεί με το σχεδιαστικό πλαίσιο και την 

μετάγγιση της γαλάζιας ανάπτυξης σ’ αυτό, θα εξειδικεύσει τους στόχους και θα 

καθοδηγήσει επιστημονικά την υλοποίησή τους. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά η διαδικασία του ΘΧΣ για την 

εκμετάλλευση των ευκαιριών που αναδύονται από την στρατηγική επένδυση στην 

γαλάζια ανάπτυξη, απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό με επαρκές γνωστικό και 

επιστημονικό υπόβαθρο, ώστε να συνδράμει στην ενσωμάτωση και εφαρμογή των 

τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων σε αυτήν την διαδικασία. Η αναγκαία 

εξειδίκευση δύναται να επιτευχθεί, σ’ ένα βαθμό, μέσα από την αξιοποίηση του 

προγράμματος – πλαίσιο HORIZON 2020
19

, που συνιστά τον βασικό μηχανισμό 

χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ με αναφορά στον τομέα της έρευνας και 

καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα Marie Skłodowska – Curie Actions
20

, που 

εστιάζει σε δράσεις ενίσχυσης των ερευνητικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και 

της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποτελεί μια ικανή 

χρηματοδοτική δεξαμενή με αναπτυξιακό προσανατολισμό, η οποία δύναται να 

εξυπηρετήσει τη συνθήκη της εξειδίκευσης. Παράλληλα, η ενότητα των Knowledge 

Alliances
21

 που συστήνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
22

, 

                                                 
18

 Μπανούσης, Δ. (2015), «Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο προώθησης της γαλάζιας 

ανάπτυξης. Οι θεσμικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Μεταπτυχιακή 

Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

19
 European Commission (2017) «HORIZON 2020» 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ [πρόσβαση 27.06.2017] 
20

 European Commission (2017) «Marie Skłodowska – Curie Actions» 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions 

[πρόσβαση 27.06.2017] 
21

 European Commission (2017) «Knowledge Alliances» https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-

alliances_en  

[πρόσβαση 27.06.2017] 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en
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προσφέρει ευκαιρίες ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε επενδυτικές πρωτοβουλίες με 

αναπτυξιακό πρόσημο και αναφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον, μέσα από την ίδρυση 

εταιρικών συμπράξεων, στις οποίες συμμετέχουν και συνεργούν δρώντες από την 

ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα.  

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην 

παραγωγή αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Ο ΘΧΣ είναι προϋπόθεση για την 

υλοποίηση επενδύσεων και σημαντικό κίνητρο για οποιαδήποτε ιδιωτική 

πρωτοβουλία, καθώς εξυπηρετεί την ανάγκη προώθησης της διαφάνειας, της 

προβλεψιμότητας, της ασφάλειας και της σαφήνειας, ενισχύοντας τη δυναμική των 

θαλάσσιου αναπτυξιακού αποθέματος. Η εν δυνάμει εισροή κεφαλαίων εξαιτίας των 

ευκαιριών που δημιουργεί για ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον, επιδρά καταλυτικά στην ανάκαμψη της θαλάσσιας οικονομίας. Ωστόσο, 

κρίνεται σκόπιμο να αναπτύσσονται παράλληλα κίνητρα προώθησης των επενδύσεων 

του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την καινοτομία με αντικείμενο την 

αποδοτικότητα των πόρων. Είναι αναγκαίο να δρομολογηθεί  η άρση των εμποδίων 

που εντοπίζονται στην περιορισμένη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα, στην αδυναμία μεταφοράς των ερευνητικών επιτευγμάτων σε προϊόντα και 

υπηρεσίες και στην έλλειψη δεξιοτήτων για την υποστήριξη του κύκλου εργασιών.  

 

Καταλήγοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά στο αν η 

Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει τον ΘΧΣ αλλά στο αν έχει την πολυτέλεια να μην τον 

εφαρμόσει. Με δεδομένο το γεγονός ότι η Στρατηγική 2020 αντανακλά, σ’ ένα 

βαθμό, τις ανάγκες για αναπτυξιακή εξέλιξη των περισσότερο αναπτυγμένων κρατών 

– μελών της ΕΕ, η επιλογή της σύνδεσής της με τη γαλάζια ανάπτυξη συμβάλει στην 

επέκταση της χωρικής συνοχής στον θαλάσσιο χώρο και σε τελική ανάλυση στην 

επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό η συγκυρία επιτρέπει την 

προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 

                                                                                                                                            
22

 European Commission (2017) «Erasmus+ EU programme for Education, Training, Youth, and 

Sport» http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  [πρόσβαση 27.06.2017] 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


  
14 

 
  

μέσα από τη θαλάσσια οδό. Η ενίσχυση των κλάδων της γαλάζιας ανάπτυξης 

συνδέεται με την επιτυχή εφαρμογή του ΘΧΣ, η οποία με την σειρά της προϋποθέτει 

δεσμευτική νομοθετική βάση, πολιτική υποστήριξη και δέσμευση και ιδιοκτησία από 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, η εφαρμογή του ΘΧΣ δεν είναι η λύση για την 

αναπτυξιακή ανέλιξη παρά μόνο μέρος της λύσης. Για τον λόγο αυτό οι προσπάθειες 

οφείλουν να εδράζονται σ’ ένα υπόβαθρο, στο οποίο θα ενσωματώνεται η 

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική σε εθνικό επίπεδο, όχι ως άθροισμα των 

επιμέρους πολιτικών αλλά ως ολοκληρωμένο, ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο 

αντιμετώπισης των θαλάσσιων και παράκτιων ζητημάτων (Μπανούσης, 2015)
23

. 
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