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Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

 Τα νησιά ... 

– Είναι δυναμικά συστήματα  που υπόκεινται σε μεταβολές και αλλαγές σε 

ότι αφορά στον πληθυσμό, στην οικονομία και στο περιβάλλον 

– Χαρακτηρίζονται από μία ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος, 

οικονομίας και κοινωνίας 

 

 Η γεωγραφική απομόνωση και το μικρό μέγεθος συνιστούν βασικούς 

παράγοντες για τη: 

– Μοναδικότητα 

– Οικολογική ευαισθησία (fragility) 

– Οικονομική ευπάθεια (vulnerability) 

– Χαμηλό βαθμό απόκρισης σε πιέσεις και κινδύνους (resilience) 

 

 



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

 Περιορισμένοι φυσικοί πόροι (π.χ. υδατικοί πόροι, έδαφος) 

 Πλούσια πολιτισμική κληρονομιά 

 Φυσικό και δομημένο περιβάλλον ιδιαίτερης αξίας 

 Τάσεις μείωσης ή συγκράτησης πληθυσμού 

 Μικρό μέγεθος τοπικών κοινωνιών - αγορών 

 Περιορισμένη οικονομική βάση και πρόσβαση σε εξωτερικές αγορές 

 Σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές  

 Περιορισμένη πρόσβαση σε τεχνολογικές εξελίξεις 

 

 

 



ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ... 

 Περιορισμένες δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη λόγω της 
ανεπάρκειας φυσικών και ανθρώπινων πόρων 

– Οικονομική μονοκαλλιέργεια (π.χ. τουρισμός) 

 

 Μεταβολές του τοπικού πληθυσμού σαν απόκριση της οικονομικής 
ευημερίας 

 

 Αλλαγές στις χρήσεις γής και πόρους, π.χ. μείωση της γεωργικής 
γης λόγω αφαίρεσης σημαντικών εκτάσεων κυρίως για τουριστική - 
οικιστική ανάπτυξη 

 

 Σημαντικές επιπτώσεις από τις τεχνολογικές εξελίξεις και 
θεσμικές αλλαγές στην «νησιωτικότητα» και στις προοπτικές για 
περιφερειακή ανάπτυξη 



… KAI ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 Υπερεκμετάλλευση ή εγκατάλειψη φυσικών πόρων λόγω 

έντονων πιέσεων (γεωργία, τουρισμός, κατοικία) 

– Εξάντληση και υποβάθμιση υδατικών πόρων 

– Απώλεια φυσικών οικοτόπων 

– Υποβάθμιση χερσαίων οικοσυστημάτων 

– Απώλεια αγροτικών εκτάσεων 

– Αναρχη αστικοποίηση 

– Υποβάθμιση τοπίου 

– Διάβρωση εδάφους - ερημοποίηση 

– Εξάντληση - σημαντική μείωση ιχθυαποθεμάτων 

 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ  

 Τεχνολογικές-οργανωτικές  εξελίξεις στους τομείς των ... 

– Μεταφορών 

– Τηλεπικοινωνιών 

 

 Αλλαγή του τρόπου ζωής και διάχυση αστικών προτύπων 
διαβίωσης 

 

 Σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις (παγκοσμιοποίηση, 
ανταγωνισμός,..)  

 

 Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και της αναψυχής 

 

 

 

 



ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 Τα νησιά αποτελούν ιδανικές περιπτώσεις για την αναζήτηση και 

προώθηση στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

 Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών αφορά σε μία στρατηγική 

ενσωμάτωσης των νησιών σε Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες 

αγορές μέσω της διατήρησης και ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας 

και της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής αποδοτικότητας, της 

κοινωνικής ισότητας/δικαιοσύνης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα  του 

συστήματος  

 



ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

 Διαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων 

 Διαχείριση ενεργειακών πόρων 

 Διαχείριση αποβλήτων 

 Προστασία και ανάδειξη περιοχών με ιδιαίτερη πολιτισμική ή 

οικολογική αξία 

 Διαχείριση ροής επισκεπτών 

 Ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ τουρισμού και τοπικών 

δραστηριοτήτων 

 
 



"Γαλάζια Ανάπτυξη" είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή 
αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη. Αποτελεί τη 
συμβολή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Η αρχή της γαλάζιας ανάπτυξης βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι θάλασσες, οι 
ακτές και οι ωκεανοί μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο και να 
δώσουν λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πλανήτη όπως 
η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια και άλλα. Η γαλάζια 
ανάπτυξη θεωρείται ένας νέος τρόπος ανάπτυξης θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 
καινοτομίας, νέων θέσεων εργασίας αλλά και ένας τρόπος διασφάλισης της 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος (European Commission, 2012: COM 
2012/494 ̇  Douvere, 2008). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



Η στρατηγική περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες: 
 
1. Ανάπτυξη τομέων που έχουν υψηλή δυναμική για ανάπτυξη 
 - υδατοκαλλιέργεια  
 - παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός 
 - θαλάσσια βιοτεχνολογία 
 - ωκεάνια ενέργεια 
 - εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού 
2. Συγκεκριμένα μέτρα ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 
 - γνώσεις για τη θάλασσα 
 - θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
 - ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση 
3. Στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ώστε να εξασφαλιστούν 
ειδικά μέτρα και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών 
(Aδριατική Θάλασσα και Ιόνιο Πέλαγος, Αρκτικός Ωκεανός, Ατλαντικός Ωκεανός, 
Βαλτική Θάλασσα, Εύξεινος Πόντος, Μεσόγειος Θάλασσα, Βόρεια Θάλασσα) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



• Ανάπτυξη R&D&I για θαλάσσια ζητήματα 
 

• Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής  
 

• ‘Έξυπνες’ υποδομές 
 

• Ανάπτυξη clusters 
 

• Χρηματοδότηση 
 

• Δεξιότητες στο θαλάσσιο τομέα 
 

• Δημόσια αποδοχή 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 



1. Ώριμες δραστηριότητες  
 
• Παράκτιος τουρισμός και yachting 
 
• Θαλάσσια εξόρυξη υδρογονανθράκων  
 
• Ύπαρξη κρίσιμου μεγέθους για την ανάπτυξη clusters 
 
• Θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων 

2. Δραστηριότητες με προοπτικές 
 
• Τουρισμός κρουαζιέρας 
 
• Υπεράκτια αιολικά πάρκα 
 
• Υδατοκαλλιέργειες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3. Δραστηριότητες σε ανάπτυξη 
 
• Θαλάσσιες ΑΠΕ 
 
• Θαλάσσια εξόρυξη 
 
• Γαλάζια βιοτεχνολογία 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Δραστηριότητες Περιοριστικοί Παράγοντες  

Ώριμες δραστηριότητες 

Παράκτιος τουρισμός και 
yachting Έλλειψη υποδομών Αδυναμία διαφοροποίησης 

Θαλάσσια εξόρυξη 
υδρογονανθράκων  

Έλλειψη εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού 

Αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας 
λόγω ασυμβατότητας με τουρισμό 

Ανάπτυξη clusters 
 Έλλειψη εξειδικευμένων φορέων 

Αδυναμία επίτευξης κρίσιμου 
μεγέθους 

Θαλάσσιες μεταφορές μικρών 
αποστάσεων 
 

Έλλειψη κρισίμου μεγέθους για 
την επίτευξη βιωσιμότητας 

Δραστηριότητες με προοπτικές 

Τουρισμός κρουαζιέρας Έλλειψη υποδομών 

Υπεράκτια αιολικά πάρκα 
Έλλειψη εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού 

Αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας 
λόγω ασυμβατότητας με τουρισμό 

Υδατοκαλλιέργειες 
Έλλειψη εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού 

Αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας 
λόγω ασυμβατότητας με τουρισμό 

Δραστηριότητες σε ανάπτυξη 

Θαλάσσιες ΑΠΕ Έλλειψη εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού Έλλειψη εξειδικευμένων φορέων 

Αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας 
λόγω ασυμβατότητας με 
τουρισμό 

Θαλάσσια εξόρυξη Έλλειψη εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού Έλλειψη εξειδικευμένων φορέων 

Αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας 
λόγω ασυμβατότητας με 
τουρισμό 

Γαλάζια βιοτεχνολογία 
Έλλειψη εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού Έλλειψη εξειδικευμένων φορέων Έλλειψη υποδομών 



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ 

Ευρωπαϊκό επίπεδο  
• Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας απο τη ρύπανση –  “ Σύμβαση Βαρκελώνης ”  

• Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών – ΟΔΠΖ (Integrated Coastal Zone 
Management – ICZM Protocol) 

• Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την ΕΕ  
• Οδηγία–Πλαίσιο 2 Οδικός Χάρτης για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό 008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια 

Στρατηγική  

Εθνικό επίπεδο  
• Ν. 4030/2011 Αρ. 41 (τροποποίηση του νόμου 2742/1999) 

• : «ιγ. Η ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου σε συνάρτηση με τις παράκτιες περιοχές, με το 
συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων για 
την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, …., με στόχο την προστασία του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος και την προώθηση της ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης.» 

• «ορισμένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου, όπως ο θαλάσσιος χώρος, οι παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές, οι ορεινές και προβληματικές ζώνες, οι περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές 
συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες του εθνικού χώρου που 
παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα.»  

• Γενικό Πλαίσιο και Ειδικά Πλαίσια  Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) (ΕΠΧΣΑΑ), π  
• Ν. 3983/2011 «Εθνική Στρατηγική για την προστασία και τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» 

• Νόμος 4447/2016 "Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" 
 



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ:  
Γαλαζια ανάπτυξη και φέρουσα ικανότητα 

 Αναζήτηση μακροχρόνιας προοπτικής σε περίοδο και περιβάλλον 
δραστικών μεταβολών/ανατροπών 

 

 Ελλείψεις θεσμικού πλαισίου για μια ‘ολοκληρωμένη προσέγγιση΄ 
διασύνδεσης αναπτυξιακού προγραμματισμού και χωροταξίας  
 

 Αναζήτηση επιχειρησιακών πλαισίων διακυβέρνησης 

 

 Αδυναμίες των εν δυνάμει εταίρων 

 

 Η προστασία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς ως βασική 
συνιστώσα σε μια στρατηγική ανάπτυξης 

 

 

 

 



ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Θετικές και αρνητικές προσεγγίσεις 

 

Πρόκληση για κινητοποίηση και δράση; 

 

ή 

 

Ανασταλτικό όριο και αδράνεια; 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

hkok@uth.gr 


