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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ &  

ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
  
 

 Συνεκτική προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τη θάλασσα, 
μέσω του αυξημένου συντονισμού μεταξύ διαφόρων τομέων 
πολιτικής.  

 Περιλαμβάνονται οι εξής διατομεακές πολιτικές: 

 - Γαλάζια ανάπτυξη     

 - Δεδομένα και γνώσεις για τη θάλασσα 

 - Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός  

 - Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση  

 - Στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες 

 

 Λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις των κλάδων και των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν ως επίκεντρο τη θάλασσα 

 Εξοικονομείται χρόνος και χρήματα ενθαρρύνοντας τις αρχές να 
ανταλλάσσουν στοιχεία διαφόρων τομέων πολιτικής 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4150/2013, ο εθνικός συντονισμός για 
την παρακολούθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Integrated Maritime Policy of the EU) 
έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.  

 

Η εν λόγω αρμοδιότητα αφορά στον συντονισμό για τη 
διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και προτεραιοτήτων, η 
παρακολούθηση των συναφών πολιτικών και νομοθετικών 
πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η 
προετοιμασία δράσεων με θαλάσσια διάσταση που άπτονται της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η χρηματοδότηση και 
υλοποίηση των οποίων διενεργείται από τα καθ’ ύλην αρμόδια 
Υπουργεία. 
 

 

 



ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

 

Η γαλάζια ανάπτυξη είναι μια πρωτοβουλία για εκμετάλλευση του 
αναξιοποίητου δυναμικού των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών 
της Ευρώπης με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.  

 

Η θάλασσα και οι ακτές είναι σημαντικοί φορείς ανάπτυξης της 
οικονομίας.  

Λόγω του εξωστρεφούς γεωγραφικού τους χαρακτήρα, οι λιμένες και οι 
παράκτιες κοινότητες υπήρξαν παραδοσιακά κέντρα νέων ιδεών και 
καινοτομίας. 

 

Ανάμεσα στους τομείς που μπορούν να συνεισφέρουν στην γαλάζια 
ανάπτυξη, συγκαταλέγονται ο θαλάσσιος-παράκτιος τουρισμός, η 
υδατοκαλλιέργεια και οι θαλάσσιες μεταφορές.  
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ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 

 

Αναφορικά με τις μεταφορές  και από τον Ιανουάριο του 2014, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μια νέα πολιτική με στόχο να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δικτύων μεταφορών των κρατών 
μελών, να εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης που εξακολουθούν να 
εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά και 
να ξεπεραστούν τεχνικά εμπόδια.  

 

Προωθεί και ενισχύει την απρόσκοπτη λειτουργία των αλυσίδων 
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, ενώ συμβαδίζει με τις 
μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις, με στόχο να βοηθήσει την 
οικονομική  ανάκαμψη και ανάπτυξη. 
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 Στο πλαίσιο αυτό και από πλευράς Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει ενταχθεί 
στον άξονα της τεχνικής βοήθειας του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», έργο τεχνικής υποστήριξης για την 
ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά 
με την ανάπτυξη Θαλάσσιων Διαδρομών κατά μήκος 
του άξονα «Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος 
(Orient/East Med Corridor)»  του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών, με στόχο την ανάπτυξη των 
τριών ελληνικών λιμένων Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου 
και Πάτρας. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Άλλος στόχος της ΟΘΠ είναι οι παρεμβάσεις για τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση ενεργειών προετοιμασίας και υλοποίησης του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας και ειδικότερα: 

 

α) η κατάστρωση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων για χαρτογράφηση 
τουλάχιστον,  των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

- εγκαταστάσεις για την εξόρυξη ενέργειας και για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  

- εγκαταστάσεις και υποδομές για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 
αερίου 

- οδούς θαλάσσιων μεταφορών 

- διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών 

- περιοχές αλιείας 

- εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργιών 

- τόπους προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

- παράκτιες και υπεράκτιες τουριστικές περιοχές 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

 

β) η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά τα καλώδια, 
τους αγωγούς, τις θαλάσσιες οδούς, τις αιολικές εγκαταστάσεις, κλπ. 

 

 

γ) η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και 
συστημάτων για τη χαρτογράφηση όλων των δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν χώρα στα  θαλάσσια ύδατα της χώρας. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Ο ΘΧΣ περιλαμβάνει:  

α) την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και  

β) τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια.  

Η Στρατηγική προσδιορίζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τις 
θαλάσσιες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες και υποδεικνύει την 
αναγκαιότητα για την εκπόνηση Σχεδίων. 

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για το ΘΧΣ (η διαβούλευση 
ολοκληρώθηκε), ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/89/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο 
και θεσπίζονται οι αρχές και οι διαδικασίες που αποσκοπούν στην 
κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού. 

Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), έχει την αρμοδιότητα 
για το χωροταξικό, πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό της χώρας.   

Επιχειρείται η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ δημοσίων αρχών και 
ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της εφαρμογής ενιαίου μηχανισμού. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Γιατί είναι εθνικά απαραίτητη η στρατηγική του ΘΧΣ; 

 

 Ευνοεί - σε διασυνοριακές περιοχές- την ανάπτυξη θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, με βάση ένα 
κοινό πλαίσιο και όμοιες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 Eνισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη ειδικότερα του ναυτιλιακού  & του 
αλιευτικού τομέα. 

 Eνισχύει την ασφάλεια δικαίου την προβλεψιμότητα και τη διαφάνεια. 

 Αποφέρει μείωση συγκρούσεων, κόστους, προωθεί συνέργειες, 
επενδύσεις και τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. 

 Εξασφαλίζει άμβλυνση των ανταγωνιστικών σχέσεων και πιέσεων, που 
συχνά αναπτύσσονται με δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την  
τοπική κοινωνία. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του 
στρατηγικού έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», υλοποιήθηκε 
το έργο «Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για 
την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου 
χώρου, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. 

 

Βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας / διαδικασίας 
εφαρμογής ΘΧΣ με βάση το οικοσύστημα και πιλοτική εφαρμογή της για 
ανάπτυξη θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε επιλεγμένες περιοχές. Για 
την ανάπτυξη των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων έγινε δοκιμαστική 
(πιλοτική) εφαρμογή των βασικών αρχών του ΘΧΣ, όπως αυτές έχουν 
οριστεί από την ΕΕ, για εντοπισμό προβλημάτων και λοιπών εμποδίων, 
καθώς και υποβολή εισηγήσεων προς επίλυσή τους. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Ειδικότερα, το έργο περιελάμβανε: 

- την ανάπτυξη Υποσυστήματος επεξεργασίας, παραγωγής και 
διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΥΣ-ΓΠ), 

- την ανάπτυξη Υποσυστήματος Διάχυσης Πληροφοριών μέσω Διαδικτύου 
(ΥΣ-ΔΠΔ), 

- το σχεδιασμό και ανάπτυξη Χαρτογραφικής Βάσης Δεδομένων (ΧΒΔ) και 
ευρετηρίου με χαρτογραφικό υπόβαθρο, 

- την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων 
εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, 

- την εκπαίδευση του προσωπικού του ΥΝΑΝΠ σε διάφορα επίπεδα 
εξειδίκευσης, 

- την ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τις υφιστάμενες υποδομές 
πληροφορικής και επικοινωνιών του ΥΝΑΝΠ,  

- την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης που να καλύπτουν θέματα 
σωστής χρήσης και διαχείρισης των εφαρμογών καθώς και αστοχίας 
των στοιχείων εξοπλισμού ή λογισμικού, και 

- την εγγύηση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
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Η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση παρέχει μεθόδους ανταλλαγής 
πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των αρχών που ενδιαφέρονται για τη 
θαλάσσια επιτήρηση ή που συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν (όπως οι 
συνοριακοί έλεγχοι, η ασφάλεια και η προστασία, οι αλιευτικοί έλεγχοι, τα 
τελωνεία, το περιβάλλον και η άμυνα). Η ανταλλαγή δεδομένων καθιστά 
την επιτήρηση οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ ένα Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής 
Πληροφοριών (CISE), το οποίο θα ενσωματώνει τα υφιστάμενα συστήματα 
και δίκτυα επιτήρησης και θα παρέχει σε όλες τις αρμόδιες αρχές 
πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για τις θαλάσσιες αποστολές 
τους. 

Το CISE για τον θαλάσσιο τομέα δεν αντικαθιστά ούτε επικαλύπτει τα 
συστήματα και τις πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών που ήδη 
υπάρχουν· απεναντίας, τα αξιοποιεί με πρόσφορο τρόπο.  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
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Σε επίπεδο χώρας, έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, οι 
ακόλουθες τρεις πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,5 εκατ. 
ευρώ, οι οποίες θα υλοποιηθούν από την Διεύθυνση Ασφάλειας 
Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

-    Προμήθεια συσκευών Αυτόματου Συστήματος Προσδιορισμού 
Ταυτότητας Πλοίων (AIS), παρελκόμενου εξοπλισμού και 
λογισμικού 

-    Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Επιτήρησης και 
Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου 

-    Μελέτη και ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής θυρίδας 

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

15 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση ενεργειών προετοιμασίας και υλοποίησης ενός 
συστήματος επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου, βελτίωσης της 
ασφάλειας  στη θάλασσα και ανταλλαγής πληροφοριών, έχουν 
προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τα ακόλουθα έργα, 
συνολικής δημόσιας δαπάνης 37,2 εκ.€: 

 

-   Υποδομή για τη σύνδεση του ΕΚΣΕΔ με το δορυφορικό σύστημα 
λήψεως και διανομής σημάτων κινδύνου ΜΕΟSAR για την 
αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης 
στη θάλασσα. 

-   Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος VTMIS. 

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με την εφαρμογή της 
διαδικασίας και σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 
(ΟΧΑ) επιδιώκεται, η συγκροτημένη αντιμετώπιση των ιδιαίτερων 
αναπτυξιακών προκλήσεων σε χωρικό επίπεδο, για την 
μεγιστοποίηση των ωφελειών, με τον προσδιορισμό θεματικών 
στόχων και κατάλληλων συνεργειών, Διαρθρωτικών Ταμείων και 
Προγραμμάτων, αλλά και παράλληλων πολιτικών και πηγών 
χρηματοδότησης. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη έχει ως 
εργαλεία εφαρμογής της, την “Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση” 
την “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” και 
την “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη”. 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο για την 
εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων περιοχών που είτε 
παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται για τις σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με 
βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Κύριος στόχος είναι η επιλογή 
των καταλληλότερων κατευθύνσεων ανάπτυξης, οι οποίες θα εξασφαλίζουν 
τα εξής:  

- τον σαφή προσδιορισμό των επιμέρους δράσεων,  

- τον ορθολογικό χρονοπρογραμματισμό των επιμέρους δράσεων  

- την αποφυγή ανταγωνιστικών μεταξύ τους δράσεων  

- την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος 

- την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση των 
αναγκαίων επί μέρους δράσεων, και 

- την συνέργεια των επί μέρους δράσεων με άλλες δράσεις που 
υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στις γειτνιάζουσες περιοχές. 

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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Οι ΟΧΕ αφορούν τις παρακάτω γενικές κατηγορίες περιοχών: 

• Υπο-περιφερειακές/αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και 
προκλήσεις 

• Δια-περιφερειακές περιοχές με ομοιογενή χαρακτηριστικά και 
κοινές προκλήσεις και προβλήματα 

• Περιοχές τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε 
ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική 

• Περιοχές που ορίζονται στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

• Περιοχές με χρηματοδότηση από τομεακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. 

 

Όσον αφορά τη νησιωτική Ελλάδα, η αναφερόμενη στο εγκεκριμένο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020, ενδεικτική 
χρηματοδότηση του Προγράμματος για τις ΟΧΕ, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης 
ΕΤΠΑ, ανέρχεται σε 45,0 εκ. €. 

 



Company 

LOGO 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

 


