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Αφιερώνεται,
σε εκείνους που χωρίς καν να είναι εκεί, με βοήθησαν με το παράδειγμά τους ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ευνοούμενη από τη γεωγραφική της θέση και δομή, η Ελλάδα είναι γνωστή σαν τέλειος
τόπος διακοπών. Ιστορικά, όλοι έλκονταν πάντα από την Ελληνική χερσόνησο για
«τουριστικούς» λόγους και πολλές φορές επιχείρησαν ακόμη και ένοπλες εισβολές στη χώρα,
ώστε να κρατήσουν τις ομορφιές της για την αποκλειστική τους ευχαρίστηση...

Ουσιαστικά η Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσει τον θαλάσσιο τουρισμό από τις αρχές της
δεκαετίας το ’60. Γνωστή σαν ναυτικό κράτος από την εποχή του Περικλή και μέχρι σήμερα,
λόγω του μεγάλου εμπορικού της στόλου, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στον
συγκεκριμένο αυτό τομέα του τουρισμού. Έχοντας το πλεονέκτημα των περίπου 14.000
χιλιομέτρων ακτογραμμής και περί τους 1.600 κόλπους και όρμους, το κράτος ανέπτυξε - αν
και με αργούς ρυθμούς - έναν αριθμό από λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών που ενδιαφερόταν για τις Ελληνικές
θάλασσες και ακτές.

Πρώτιστα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού οργάνωσε όλες τις προσπάθειες ανάπτυξης
του

θαλάσσιου

τουρισμού

και διαχειρίσθηκε το

σύνολο

των

εγκαταστάσεων

που

κατασκευάστηκαν για το σκοπό αυτό. Το εγχείρημα ξεκίνησε με την σταδιακή κατασκευή
και λειτουργία 12 λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρινών) και 85 σταθμών εξυπηρέτησης
σκαφών σε όλη την επικράτεια (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - πίνακας 24) και συνεχίστηκε με πολύ
γρηγορότερους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, με την έγκριση κατασκευής όλο και
περισσοτέρων λιμένων σκαφών αναψυχής (Λ.Σ.Α.), που βρίσκονται, στο Αιγαίο, Ιόνιο και
Λιβυκό πέλαγος. Ένας κύριος λόγος που επηρέαζε την ανάπτυξη των μαρινών και του
θαλάσσιου τουρισμού μέχρι πρόσφατα, ήταν η έλλειψη οργανωμένου νομοθετικού πλαισίου,
κάτι που επιλύθηκε τα τελευταία 7 περίπου χρόνια, με την εφαρμογή νέων νόμων που
αφορούσαν στον θαλάσσιο τουρισμό (π.χ. Ν. 2160/93).

Αυτό επέτρεψε πλέον σε ιδιώτες επενδυτές να αναμιχθσύν στις διαδικασίες κατασκευής και
διαχείρισης μαρινών και βασικά αποτέλεσε και το σημείο αναπτυξιακής «έκρηξης» για μια
καινούργια εποχή θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα. Ο θαλάσσιος τουρισμός σαν
εναλλακτική

μορφή τουρισμού,

δραστηριοτήτων όπως,

αξιοποιεί τις

μαρίνες για

διάφορα θαλάσσια σπορ:

τη

φιλοξενία

ιστιοπλοΐα, ταχυπλοΐα,

διαφόρων
αυτοδύσεις,

επισκέψεις σε θαλάσσια πάρκα κ.λ.π. Εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν και έχει άμεση
αλληλεπίδραση με άλλες μορφές τουρισμού όπως, αθλητικό τουρισμό, συνεδριακό τουρισμό,
θρησκευτικό τουρισμό κ.λ.π.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σελίδα

1

Κεφάλαιο 1°

1.1-ΜΑΡΙΝΕΣ

3

1.1.1 Λιμένας σκαφών αναψυχής ήΜαρίνα ή Τουριστικός Λιμένας

3

1.1.2 Διεθνή δεδομένα

5

1.1.3 Οργάνωση και διαχείριση λιμένων αναψυχής

10

1.2 - Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

11

1.2.1 Θαλάσσιος τουρισμός (Yachting)

11

1.2.2 Ποιες ειδικές υπηρεσίες προσφέρει ένας λιμένας αναψυχής στην Ελλάδα

15

1.3- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

17

1.3.1 Κοινωνικά

17

1.3.2 Οικονομικά

18

1.3.3 Περιβαλλοντικά

18

1.3.4 Νομικά θέματα - νέος νόμος

20

Κεφάλαιο 2°

2.1 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

23

2.1.1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

23

2.1.2 Υποσυστήματα ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

23

2.1.3 Στοιχεία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

24

2.2 - ΔΟΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

26

2.3 - ΕΙΔΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

26

2.4 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

27

2.5 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Γ.Σ.Π.

28

2.6 - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Γ.Σ.Π. ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

28

2.6.1 Εφαρμογή Γ.Σ.Π. για την ανάπτυξη λιμένος

29

Κεφάλαιο 3°
3.1 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

30

3.1.1 Το λογισμικό ArcView

30

3.1.2 Λογισμικό παρούσας εφαρμογής

32

Κεφάλαιο 4ο
4.1 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

33

4.1.1 Επιλογή τοποθεσίας

33

4.1.2 Κριτήρια επιλογής τοποθεσίας για την κατασκευή μαρίνας

36

4.2 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

40

4.3 - ΟΘΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

42

Κεφάλαιο 5°
5.1 - ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

51

Κεφάλαιο 6ο
6.1 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

60

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

64

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

65

5

Σελίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ

66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

τι

Πίνακας 1 - Θέση Νήσου Θήρας στο Ναυτικό χάρτη

72

Πίνακας 2 - Άνεμοι θερινής περιόδου

73

Πίνακας 3 - Θαλάσσια ρεύματα επιφάνειας

73

Πίνακας 4 - Επιφανεακή θερμοκρασία

74

Πίνακας 5 - Άνεμος επιφάνειας

74

Πίνακας 6 - Ατμοσφαιρική πίεση

75

Πίνακας 7 - Επιφανειακή αλατότητα

75

Πίνακας 8 - Θερμοκρασία επιφάνειας

76

Πίνακας 9 - Ύψος και διεύθυνση κύματος

76

Πίνακας 10 - Περίοδος και διεύθυνση κύματος

77

Πίνακας 11 - Θαλάσσια κυκλοφορία

77

Πίνακας 12- Βασικά οικονομικά στοιχεία περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

78

Πίνακας 13 - Κατάσταση υποδομής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

79

Πίνακας 14 - Τουριστικές μονάδες & κλίνες ανά οικισμό και κοινότητα Ν. Θήρας 80
Πίνακας 15 - Υποδομή /1 - Υφιστάμενη κατάσταση

81

Πίνακας 16 - Υποδομή / 2 - Υφιστάμενη κατάσταση

82

Πίνακας 17- Πολιτισμός

83

Πίνακας 18 - Πληθυσμός

84

Πίνακας 19- Περιβαλλοντικά προβλήματα

85

Πίνακας 20- Οικοσυστήματα

86

Πίνακας 21- Οικονομικές δραστηριότητες

87

Πίνακας 22 - Κοινωνική υποδομή

88

Πίνακας 23- Θεσμοθετημένες παρεμβάσεις

89

Πίνακας 24 - Μαρίνες της Ελλάδος

90

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΛΣΑ

Λιμένες σκαφών αναψυχής

ΓΣΠ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΣΕΣΥΛΑ

Σύστημα Εθνικού Συμπλέγματος Λιμένων Αναψυχής

ΖΟΕ

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι υττάρχουσες εφαρμογές που αφορούν στην κατασκευή τουριστικών λιμένων - ή
λιμένων σκαφών αναψυχής, ή μαρινών - στην Ελλάδα, απασχολούν συνήθως έναν
αριθμό εταιρειών τεχνικών έργων. Ξεκινώντας από τη φάση σχεδιασμού και
συνεχίζοντας στις φάσεις κατασκευής έως και λειτουργίας,

θα πρέπει

να

περιλαμβάνουν μια σειρά από διαδικασίες, το τελικό αποτέλεσμα των οποίων θα έχει
στόχο την κατασκευαστική ποιότητα των έργων, ώστε αυτά να μπορούν να
επηρεάζουν θετικά, σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, τους
τοπικούς πληθυσμούς καθώς και το σύνολο της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Υπάρχουν ελάχιστα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση και λειτουργία
λιμένων σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα,
2. Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που θεσπίζει επενδυτικά κίνητρα για την
κατασκευή και λειτουργία μιας μαρίνας,
3. Το σύνολο των μαρινών - προς το παρόν - βρίσκεται κάτω από τη διοικητική
αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.,
4. Οι νόμοι 2636/98 και 2601/98 καλύπτουν τα θέματα σχετικά με την κατασκευή και
λειτουργία μαρινών στην Ελλάδα,

εκπονήθηκε η παρούσα εργασία, με ιδιαίτερη εστίαση στον τομέα σχεδιασμού
κατασκευής μιας μαρίνας και ειδικότερα στην επιλογή βέλτιστης τοποθεσίας για την
κατασκευή της, με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)

Γενικά ένα Γ.Σ.Π. τροφοδοτείται με δεδομένα χώρου - χρόνου, και συχνά, αλλά όχι
απαραίτητα, χρησιμοποιεί υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα
Γ.Σ.Π. συλλέγει δεδομένα από αεροφωτογραφίες, έρευνες πεδίου κ.λ.π., εκτελεί
επεξεργασίες δεδομένων όπως: ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση, ανάλυση, κυκλική
επεξεργασία και παράγει χάρτες. Το Γ.Σ.Π. χρησιμοποιεί σημεία, γραμμές και
πολύγωνα που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σαν κελιά πλέγματος ή ζεύγη
συντεταγμένων.

Κατ’ αυτό τον τρόπο σε μια περίπτωση έρευνας για την εύρεση τοποθεσίας για την
κατασκευή μιας μαρίνας μπορούμε να έχουμε ένα σύνολο δεδομένων με τις
διαφορετικές απεικονίσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σαν πολύγωνα μπορούν να
απεικονίζονται δεδομένα της μορφής: είδος βυθού,

κυματισμός, παλίρροιες,

1

θαλάσσια ρεύματα. Σαν γραμμές τα δεδομένα: δίκτυα κοινής ωφελείας, οδικό δίκτυο
ποτάμια και σαν σημεία, δεδομένα όπως: βάθη, σημαντήρες, φάροι, ναυάγια κ.λ.π.
Όλα τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Το Γ.Σ.Π.
χρησιμοποιεί την ισχύ του ηλεκτρονικού υπολογιστή για να μετρήσει, συγκρίνει και
περιγράφει μέρη αυτής της βάσης δεδομένων.

Τέλος από το είδος των λειτουργιών επεξεργασίας και ανάλυσης μπορούν να βγουν
χρήσιμα συμπεράσματα για τον τελικό σκοπό (επιλογή θέσης), τόσο σε γενική μορφή
(προτεινόμενες περιοχές), όσο και σε μοναδική μορφή (ενός τελικού σημείου), αν κάτι
τέτοιο είναι εφικτό.

Σ’ αυτή την περίπτωση κάλλιστα μπορούμε να πούμε πως το Γ.Σ.Π. λειτουργεί σαν
ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων.

Στη παρούσα εργασία,

σαν τόπος

εφαρμογής του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκε η νήσος Θήρα (Εικόνα 1),
(Βλ. Παράρτημα, Πίνακας 1).

Επισημαίνουμε ότι επί του παρόντος, οι θέσεις των μαρινών επιλέγονται με βάση
μελέτη του Συστήματος Εθνικού Συμπλέγματος Λιμένων Αναψυχής (ΣΕΣΥΛΑ Master plan), η οποία έχει λάβει υπόψη τη ζήτηση και τις προτάσεις του ιδιωτικού
τομέα.

Όλες οι εγκαταστάσεις πέραν της βασικής λιμενικής υποδομής, θα

πραγματοποιηθούν με αυτοχρηματοδότηση και συμβόλαιο παραχώρησης της
χρήσης και εκμετάλλευσης σε ιδιώτες επενδυτές.

Εικόνα 1.
Νήσος Θήρα
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Κεφάλαιο 1°
1.1 ΜΑΡΙΝΕΣ

1.1.1 Λιμένας σκαφών αναψυχής ή Μαρίνα ή Τουριστικός Λιμένας
(ο όρος χρησιμοποιείται σε όλο το κείμενο με την αυτή έννοια)

Σύμφωνα με τον νόμο 2160/93 για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων,
«Τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος
χώρος που προορίζεται, κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής,
είτε για αγκυροβόλιο, είτε για μακροχρόνια ή παροδική χερσαία εναπόθεση, είτε για
εξυπηρέτηση των διερχομένων σκαφών». Σε κάθε τουριστικό λιμένα καθορίζεται, με
βάση τις διατάξεις του νόμου 2160/93, τμήμα ξηράς (χερσαία ζώνη), στην οποία
επιτρέπεται η εκτέλεση λιμενικών έργων και κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη δημιουργία, την
τουριστική ανάπτυξη, την εκμετάλλευση, αξιοποίηση και την οικονομική βιωσιμότητα
του λιμένα». Στον συγκεκριμένο νόμο αναφέρεται ότι : «Φορέας διαχείρισης
τουριστικού λιμένα νοείται το φυσικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου το
οποίο έχει αναλάβει με σύμβαση μετά του Δημοσίου την κατασκευή, λειτουργία και
εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα».

Η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και έλεγχος των τουριστικών λιμένων ανήκει
στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Οι κατά τον νόμο αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί
στη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων (Γραμματεία) και στη Διεύθυνση
Θαλάσσιου Τουρισμού (Διεύθυνση).
Αναλυτικότερα: Μαρίνα καλείται ένα λιμάνι ειδικά αφιερωμένο στην εξυπηρέτηση
σκαφών αναψυχής. Η εξυπηρέτηση ενδεικτικά περιλαμβάνει τις εξής παροχές:
1. Προστασία απ’ όλους τους καιρούς
2. Αριθμημένες θέσεις ελλιμενισμού αφιερωμένες σε ισομεγέθη σκάφη
3. Σίγουρα ρεμέτζα βαλμένα και συντηρούμενα από τη μαρίνα
4. Ασφάλεια γα τα σκάφη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο (Αστυνόμευση / Λιμενική)
5. Παροχή πόσιμου νερού, ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, τηλεόρασης, τηλεομοιοτυπίας
και διαδικτύου σε κάθε διατιθέμενη θέση
6. Δίκτυο διανεμημένης συγκέντρωσης και αποκομιδής σκουπιδιών (οικολογικά
διατεταγμένων), καθοριστικών αποβλήτων, αποβλήτων / λυμάτων των σκαφών,
πετρελαίων κ.λ.π.
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7. Δίκτυο άπλετου φωτισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις
8. Τηλεφωνικός κατάλογος διαθέσιμου ειδικευμένου προσωπικού για όλες τις
υπηρεσίες
9. Συγκεκριμένες θέσεις για να στεγνώνουν, συντηρούνται, να βάφονται και να
επισκευάζονται τα σκάφη, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος
10. Μαγαζιά με όλα τα είδη πρώτης ανάγκης για τα σκάφη, όπως υπεραγορές,
ναυτιλιακά είδη
κοινόχρηστα

και χάρτες,

πλυντήρια

βιβλιοπωλείο,

ρούχων,

εφημερίδες,

εστιατόρια,

μπαρ,

καθαριστήρια
καφετέριες,

και

κέντρα

διασκεδάσεως, παιδική χαρά, βρεφονηπιακός σταθμός, ένας μικρός υπαίθριος
κινηματογράφος κ.λ.π.
11. Λεπτομερείς κανονισμοί χρήσης της μαρίνας που κοινοποιούνται στους χρήστες
της
12. Ειδικευμένο προσωπικό μαρίνας για:
•

Επιτήρηση / εξυπηρέτηση χρηστών, ξένων και ημεδαπών

•

Καθαρισμούς

•

Μεταφράσεις

•

Γρήγορη παροχή πληροφοριών με υπολογιστή

•

Γρήγορη έκδοση λογαριασμών με υπολογιστή

•

Τραπεζικά θέματα

13. Σταθμός λεωφορείων και ταξί
14. Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων για τους ιδιοκτήτες σκαφών / επισκέπτες
15. Μερικές τράπεζες ειδικευμένες σε θέματα συναλλάγματος
16. Ταχυδρομείο και ταχεία παράδοση δεμάτων
17. Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, φορτηγών
18. Γραφείο για την οργάνωση εκδρομών, ύπαρξη οδηγών
19. Δίκτυο από χώρους προσωπικής υγιεινής
20. Δίκτυο από καθαρές τουαλέτες
21. Γέρανός καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών
22. Μεταφορά σκαφών προς και από τον χώρο στάθμευσης
23. Γραφείο ενοικίασης σκαφών
24. Γραφεία ασφαλειών σκαφών
25. Ξενοδοχειακό συγκρότημα με όλες τις παροχές υπηρεσιών της μαρίνας
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε μια αληθινά οργανωμένη μαρίνα που να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των χρηστών. Είναι πλέον δεδομένη η
απραξία του κυβερνητικού έργου και όσες μαρίνες έχουν ανατεθεί στον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού παραμένουν ξεκάθαρα υποβαθμισμένες.
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1.1.2 Διεθνή δεδομένα
Η λέξη «μαρίνα» χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράφει μια εγκατάσταση σκαφών
αναψυχής, συνήθως αναφερόμενη σαν μαρίνα μικρών σκαφών.

Είναι μια

εγκατάσταση που βασίζεται στο νερό και βρίσκεται κυρίως πάνω στο υγρό στοιχείο
ώστε να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες σκαφών να έχουν τη συντομότερη πρόσβαση σε
νερά τόπων αναψυχής.

Μερικές φορές ο όρος «λιμάνι μικρών σκαφών» χρησιμοποιείται σαν συνώνυμο με
τη λέξη «μαρίνα» για να περιγράφει εγκαταστάσεις που ελλιμενίζουν και εξυπηρετούν
σκάφη αναψυχής.

Ο προηγούμενος όρος όμως, εφαρμόζεται για ένα μεγαλύτερο

φάσμα χρήσης, για παράδειγμα, την περιγραφή εγκαταστάσεων όπως μικρά
αλιευτικά καταφύγια (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - εικόνα 10) ή εγκαταστάσεις ελλιμενισμού
μικρών εμπορικών σκαφών.

Η μαρίνα είναι ένα μέρος όπου οι ιδιοκτήτες σκαφών μπορούν να διατηρούν τα
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα σκάφη τους και να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες
προμήθειες, όπως καύσιμα, τροφή και πόσιμο νερό. Παρέχει άμεση πρόσβαση σε
κάθε σκάφος και σε κάθε περίπτωση επαρκές βάθος νερού, στάθμευση αυτοκινήτων,
τουαλέτες, τεχνικές υπηρεσίες, καταστήματα, χώρους στέγασης και άλλες ανέσεις.

Παραδοσιακά, αγκυροβόλια μικρών σκαφών βρίσκονται στις θαλάσσιες ακτές, σε
εκβολές και όχθες ποταμών (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - εικόνα 9) και σε λίμνες.

Η

αυξανόμενη ευημερία του παγκόσμιου πληθυσμού έχει σαν αποτέλεσμα την
αυξανόμενη δημοτικότητα και ανάγκη για εγκαταστάσεις αναψυχής όπως είναι οι
μαρίνες μικρών σκαφών.

Πολλές μαρίνες μικρών σκαφών έχουν αναπτυχθεί τις

τελευταίες δύο δεκαετίες και είναι φανερό ότι θα κατασκευαστούν πολύ περισσότερες
στο μέλλον.

Υπολογίζεται ότι ήδη το 1983 μόνο στις Ηνωμένες πολιτείες, υπήρχαν σε λειτουργία
13,2 εκατομμύρια σκάφη αναψυχής σε σύγκριση με 8 εκατομμύρια σκάφη το 1960.
Η κοινότητα των σκαφών αναψυχής, η οποία περιελάμβανε 61,8 εκατομμύρια άτομα
το 1983, εξυπηρετείτο από 5919 μαρίνες, χώρους διαχείμασης σκαφών και ναυτικούς
ομίλους με λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την Εθνική Οργάνωση Κατασκευαστών Μαρινών (Η.Π.Α.) το 1980
περίπου ένα στα επτά άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε επαφή με κάποιο τύπο
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δραστηριότητας σκάφους αναψυχής και ένα στα είκοσι είχε στην ιδιοκτησία του
κάποιο τύπο σκάφους. Το 1987, αυτοί οι αριθμοί αυξήθηκαν σε περίπου ένα στα
τρία και ένα στα δεκαπέντε άτομα, με 14.835.000 ιδιόκτητα σκάφη αναψυχής. Το
1988 περί τους 72.000.000 Αμερικανούς χρησιμοποιούσαν τα εθνικά ύδατα
περισσότερο από μία φορά το χρόνο.
Η τάση για την ιδιοκτησία σκαφών από μεγαλύτερους αριθμούς του πληθυσμού,
δημιούργησε μια σημαντική ανάγκη για εγκαταστάσεις μαρινών (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
- εικόνα 7). Δαπάνες για νέο και μεταχειρισμένο υλικό, καύσιμα, έξοδα καθέλκυσης,
επισκευές, συνδρομές μελών ναυτικών ομίλων, ασφάλιση και άλλες συγγενείς
υπηρεσίες, έφθασαν στο ύψος των 9,4 δισεκατομμυρίων δολλαρίων (Brinson, 1985).

Στη Σουηδία, μια χώρα με πληθυσμό 8,3 εκατομμυρίων, περίπου 300.000 σκάφη
αναψυχής πουλήθηκαν μεταξύ του 1975 και 1985. Το σύνολο δε των υπαρχόντων
σκαφών αναψυχής το 1985 υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε τις 800.000 (Lellky, et al.,
1985). Παρόμοια ανάπτυξη έχει παρατηρηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτή έχει

δημιουργήσει μια τεράστια ανάγκη για περιοχές ελλιμενισμού και λιμένων κατά μήκος
των ακτών, σε υδάτινες περιοχές στα ηπειρωτικά μιας χώρας και σε λίμνες και η
ανάγκη αυτή συνεχίζει να αυξάνεται.

Τα τελευταία χρόνια όμως, η ανάπτυξη μερικών μαρινών για μικρά σκάφη έχει
περικοπεί από περιβαλλοντικές ομάδες και κατοίκους των εκάστοτε περιοχών, οι
οποίοι ανησυχούν από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη μαρινών
μεγάλης κλίμακας, στην ποιότητα των ποταμών και των εκβολών τους, στις λίμνες
και στις θαλάσσιες ακτές.

Αυτά όλα βέβαια είναι συνυφασμένα με τα γενικότερα

θέματα που επηρεάζουν το περιβάλλον. Για παράδειγμα, τη ρύπανση των υδάτων
κατά την κατασκευή και λειτουργία μιας μαρίνας, την οπτική ρύπανση που οφείλεται
σε κακό σχεδίασμά και αισθητική, το θόρυβο, την καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος της πανίδας και χλωρίδας και άλλα.
Υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα συσχετισμένα με την ανάπτυξη μιας μαρίνας.
Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστής μιας μαρίνας, είναι η
εύρεση - και απόκτηση - μιας αρκετά μεγάλης περιοχής η οποία θα έχει ελάχιστες
ανάγκες σε κυματοθραύστες, θα χρειάζεται ελάχιστη ή και καθόλου εμβάθυνση, και
θα βρίσκεται κοντά σε κάποιο κέντρο με μεγάλο πληθυσμό και εύκολη πρόσβαση.
Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες πολιτείες τα 200 μ2 ανά σκάφος, αποτελούν ένα
λογικό νούμερο για απαιτούμενο υδάτινο χώρο. (Brunn, 1989).
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Το ελάχιστο μέγεθος της χερσαίας περιοχής πρέπει να αναλογεί περίπου στο 80%
του υδάτινου χώρου, ή να είναι της τάξης περίπου των 160 μ2 ανά σκάφος.

Ο

Chaney (1961) πρότεινε ότι για υπηρεσίες όπως είναι η στάθμευση αυτοκινήτων και
τρέϊλερ σκαφών, η αποθήκευση σκαφών, οι χώροι επισκευών, τα καταλύματα, τα
εστιατόρια και οι χώροι αναψυχής, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη μία χερσαία
περιοχή ίση με το 125% της βασικής περιοχής.

Οι Tobiasson και Kollmeyer (1991) παρουσίασαν τον κανόνα του χάρτη-πίτας για
χερσαίες περιοχές σε σχέση με την αξιοποίηση των αντίστοιχων υδάτινων. Σύμφωνα
με αυτό τον χάρτη, περίπου 32% από την συνολική περιοχή θα πρέπει να ανήκει σε
θέσεις ελλιμενισμού και αποβάθρες-προκυμαίες, 24% σε κανάλια και πλωτές διόδους
προς τις θέσεις ελλιμενισμού, περίπου 30% σε χερσαίους αποθηκευτικούς χώρους
σκαφών, γερανούς ανύψωσης κλπ, περί το 6% σε κτίρια και εγκαταστάσεις
υποστήριξης και 8% σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Οι σύγχρονες τάσεις σχετικά με την ανάπτυξη των μαρινών, συνδυάζοντας την
ανάμιξη πρόσθετων υπηρεσιών αναψυχής για το κοινό και άλλων εμπορικά
προσανατολισμένων

υπηρεσιών,

τυπικά

απαιτούν

μία

50/50

αναλογία

χερσαίας/υδάτινης περιοχής, ή ακόμη και μεγαλύτερη αναλογία χερσαίου ποσοστού,
όπου κάνουν αισθητή την παρουσία τους: η εκτεταμένη ξηρά αποθήκευση, η δημόσια
αναψυχή και οι εμπορικές χρήσεις μεγάλων θέρετρων, καθώς και οι χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων που τους συνοδεύουν. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σε
μερικές περιπτώσεις οι γειτονικές στις μαρίνες περιοχές μπορούν να προσφέρουν
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καταστήματα και ξενοδοχεία για τους ιδιοκτήτες
σκαφών, και κατά συνέπεια σ’ αυτές τις περιπτώσεις η απαιτούμενη χερσαία περιοχή
μπορεί να ελαττωθεί ανάλογα.
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, παροχή νερού, συλλογή και απομάκρυνση στερεών
λυμάτων, συλλογή και απομάκρυνση λυμάτων νερού και λαδιών από τα σκάφη,
απομάκρυνση επιπλεόντων λυμάτων, ασφάλεια λειτουργιών, συστήματα ασφαλείας,
εξυπηρέτηση σκαφών, χειμερινή αποθήκευση σκαφών και μερικές φορές και πλωτών
κατασκευών και τέλος συλλογή των τελών ελλιμενισμού, είναι τα βασικά θέματα και
προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ένας ιδιοκτήτης / διαχειριστής μιας
μαρίνας. Φυσικά θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι κάθε περίπτωση θα έχει τις δικές
της ιδιομορφίες και ότι οι διαχειριστές θα έχουν και αυτοί τις δικές τους
προκαθορισμένες ιδέες αντιμετώπισης.
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Κάθε μαρίνα χαρακτηρίζεται από την περιοχή που βρίσκεται και γι’ αυτό το λόγο
πρέπει να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί, να αναπτυχθεί, και να λειτουργήσει ώστε να
εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό.

Ποτέ δεν θα υπάρξουν δύο

πανομοιότυπες καταστάσεις.

Η πτώση ή οι αλλαγές του θαλάσσιου εμπορίου σε μερικές αστικές περιοχές, εκεί
που κάποτε υπήρχαν ανεπτυγμένα λιμάνια και παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις,
άφησε

εγκαταλειμμένες

αποβάθρες,

προκυμαίες

και

κτιριακές

υποδομές.

Παραδείγματα από λείψανα του παρελθόντος τέτοιων εγκαταστάσεων βρίσκονται σε
διάφορα μέρη της Β. Αμερικής αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 15 με 20
χρόνια όμως, αυτές οι «εκτός λειτουργίας» αστικές προκυμαίες έγιναν οι πιο
περιζήτητες περιοχές για την κατασκευή μοντέρνων μαρινών.

Το βασικό πλεονέκτημα των ακτών των αστικών περιοχών είναι το ότι οι
εγκαταστάσεις σκαφών αναψυχής που κατασκευάζονται βρίσκονται πολύ κοντά
στους χρήστες τους. Παρέχουν επίσης μια γενική πρόσβαση του κοινού στην
παραλία και τρόπους τοπικής θαλάσσιας συγκοινωνίας.

Σαν περιοχές ανάπλασης, οι παραλίες ή τα εγκαταλειμμένα λιμάνια επηρεάζουν την
αναζωογόνηση των υπευθύνων της ανάπλασης και των κατοίκων της περιοχής και
μεταμορφώνουν την εγκατάσταση της μαρίνας σε ένα πολύτιμο κεφάλαιο. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχει και ένα κόστος στην ανάπτυξη μιας μαρίνας σε ένα αστικό
περιβάλλον. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικά θέματα όπως: την ανάπτυξη
των εγκαταστάσεων μιας σύγχρονης μαρίνας πάνω σε μια απηρχαιωμένη και κατά
συνέπεια άχρηστη υποδομή, την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των
υπαρχόντων

εγκαταστάσεων της προκυμαίας, όπως προβλήτες και τοιχώματα

προκυμαίας που σχεδιάστηκαν αρχικά για την εξυπηρέτηση μεγάλων εμπορικών
πλοίων, το χειρισμό μικρών σκαφών σε αγκυροβόλια με μεγάλο βάθος, την έκθεση
της περιοχής σε κυματισμούς που προκαλούνται από εμπορικά σκάφη ή σκάφη
αναψυχής

και τέλος αλλά

ιδιαίτερα

σημαντικό

την ασφάλεια

του

αστικού

περιβάλλοντος.

Μια άλλη σύγχρονη αντίληψη μαρίνας ονομαζόμενη «μαρίνα οικισμός» έχει
αναπτυχθεί στη δεκαετίας του ’80 στο Ηνωμένο Βασίλειο (Hirsh and Lacey, 1990).
Αποδείχτηκε πολύ πετυχημένη και περιγράφεται σαν ένα σχήμα όπου η ανάπτυξη
μιας κατοικημένης περιοχής βρίσκεται σε συμμαχία με την ανάπτυξη μιας μαρίνας.
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Οι μαρίνες - οικισμοί ικανοποιούν και τα δύο σκέλη της ζήτησης, προσφέροντας
στέγαση για κατοικία μαζί με θαλάσσια αγκυροβόλια σαν αναπόσπαστο μέρος του
σχήματος.

Το

τελευταίο

αποδεικνύεται

ότι

αποτελεί

μια

άριστη

επαύξηση

περιουσιακών αξιών. Επί πλέον το συγκρότημα μαρίνα - οικισμός μπορεί να παρέχει
μια ιδανική κατάσταση για ανάπτυξη προσανατολισμένη στον ελεύθερο χρόνο, όπως
δημόσια κτίρια και εστιατόρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιαστής της μαρίνας θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη του τη
νομοθεσία που αφορά στη προστασία ιστορικών περιοχών με ιδιαίτερη σημασία. Για
παράδειγμα,

τα

αρχαία

ερείπια

θεωρούνται

ιστορική

κληρονομιά

εθνικού

ενδιαφέροντος. Ανήκουν στο κράτος, ακόμη κι αν βρεθούν σε ιδιωτική περιουσία και
στις περισσότερες χώρες προστατεύονται με νόμο. Αυτός ο νόμος τυπικά αναφέρει
ότι οι αναγκαίες έρευνες, η τεκμηρίωση και τα μέτρα προστασίας θα γίνονται με
έξοδα των υπευθύνων ανάπτυξης της περιοχής.

Αρχαίοι πολιτισμοί συνήθως άνθισαν κατά μήκος των ακτών και στις όχθες
ηπειρωτικών υδάτινων περιοχών και ίχνη από παλιά λιμάνια και αρχαίους
καταυλισμούς καθώς και ναυάγια πλοίων έχουν βρεθεί σε περιοχές μαρινών. Κάθε
φορά που μια περιοχή αναμένεται να έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον ή όταν
ανακαλύπτεται ένα ναυάγιο ιστορικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πρέπει να
γίνεται έρευνα και απογραφή ώστε να αξιολογηθεί η αξία της ανακάλυψης.

Τα

ευρήματα που έχουν ιστορική ή αρχαιολογική αξία θα πρέπει να διασώζονται.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη μαρινών, οι οποίες περιλαμβάνουν
εξέταση των ζητημάτων του οικονομικού σκέλους, της λειτουργίας, της συντήρησης
και του

μάνατζμεντ,

δίνονται

από τους Tobiasson

and

Kollmeyer (1991),

ΑότθΙτθπιίΙΘΘΙ), Morishige(1991) και άλλους. Ο Wortley(1989) παρείχε έναν ευρύ
κατάλογο δημοσιευμάτων σχετικά με προβλήτες και μαρίνες.
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1.1.3 Οργάνωση και διαχείριση λιμένων αναψυχής
(Marina management)
Ενημερωτικά αναφέρουμε τον όρο, ο οποίος εκτός της καθαρά διαχειριστικής του
ταυτότητας, έχει άμεση σχέση με τον τομέα των συναφών επιχειρήσεων που
συνήθως αναλαμβάνουν την προώθηση κατασκευής μαρινών.

Ως επαγγελματικός όρος:
Το σύνολο των ενεργειών που εφαρμόζονται από το διοικητικό προσωπικό των
λιμένων αναψυχής για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Οι ενέργειες
αυτές περιλαμβάνουν:

> Διοίκηση προσωπικού
>

Εφαρμογή μηχανοργάνωσης

> Διαχείριση ναυλώσεων σκαφών
> Διαχείριση ελλιμενισμού των σκαφών
> Διαχείριση εσόδων - εξόδων
> Διαχείριση μη θαλασσίων επιχειρήσεων εντός του χερσαίου χώρου (εστιατόρια,
καταστήματα κ.λ.π.)
> Προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης

Ως ακαδημαϊκός όρος:
Ιδιαίτερα εξειδικευμένος κλάδος της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
(business management).

Στο εξωτερικό αποτελεί ειδικότητα του αντικειμένου της

Αθλητικής Διοίκησης και Οργάνωσης (Sport Management) στον τομέα της αναψυχής
(University of Massachusetts, Amherst, USA), ή τμήμα Ναυτικών Ακαδημιών
(Maritime Academy, Main, USA) καθώς επίσης και τμήμα εξειδικευμένων σπουδών
ανεξάρτητων οργανισμών (International Marine Institute - Marina management
program). Στη χώρα μας δεν υπάρχει ανηστοιχο ακαδημαϊκό πρόγραμμα και οι
εργαζόμενοι στην οργάνωση και διαχείριση των λιμένων αναψυχής προέρχονται από
τους χώρους του Δημοσίου, ή του Εμπορικού Ναυτικού.
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1.2 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1.2.1 Θαλάσσιος τουρισμός (Yachting)
Ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα έως πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στην
χαμηλότερη θέση μεταξύ των άλλων μορφών τουρισμού.

Γεγονός που δεν

δικαιολογείται, αν αναλογισθεί κανείς τη γεωγραφική θέση της χώρας μας, αλλά και
την παράδοση, από αρχαιοτάτων χρόνων, που διαθέτει στον τομέα της θάλασσας.
Κύριο ρόλο στην ποιοτική ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού διαδραματίζει ο
θεσμός της δημιουργίας και κατασκευής λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρινών).

«Στην Ελλάδα, η προοπτική ανάπτυξης της και για το παρόν και για το μέλλον είναι
πάρα πολύ δεμένη με τον τουρισμό και ειδικότερα με την ναυτιλία.

Ακόμα

περισσότερο με την τουριστική ναυτιλία, καθώς είναι γνωστό ότι η χώρα μας
υπερτερεί σε συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες
που αναπτύσσουν το θαλάσσιο τουρισμό». (Τ. Βενετόπουλος, πρόεδρος της
Ένωσης Πλοιοκτητών Επιβατικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.). Η πολιτεία
μόλις πρόσφατα έδειξε το απαραίτητο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό, τον οποίο άλλες
ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου (Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Ισπανία) έχουν
αναπτύξει στο έπακρον.

Η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου
τουρισμού, οφειλόμενο στη γεωγραφική της θέση και στο φυσικό της περιβάλλον. (Π.
Ροσόλυμος, ΙΟΒΕ).

Ήδη ο θαλάσσιος τουρισμός αποφέρει περί το 7% του

τουριστικού συναλλάγματος από το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων της
χώρας (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - εικόνα 11).
Οι υπάρχοντες και σε λειτουργία λιμένες αναψυχής, οι λιμένες που έχουν εγκριθεί για
κατασκευή με το νόμο 2160/93, άρθρο 30, παρ. 5, καθώς και οι προτεινόμενοι για
έγκριση χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) πριν από τον Οκτώβριο του1999, οι εξής
(Πίνακες 1,2,3) - αναφέρονται οι θέσεις ελλιμενισμού.
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Τουριστικοί λιμένες σε λειτουργία

Πίνακας 1

Μαρίνα

Θέσεις

Μαρίνα

Θέσεις

Αλίμου

1000

Ζέας

950

Θεσσαλονίκης

300

Φλοίσβου

370

Βουλιαγμένης

115

Πάτρας

400

Κέρκυρας

450-800

Γλυφάδας

780

Πόρτο Καρρά

150

Ρόδου

115

Μεθάνων

115

Olympic marine

685

Τουριστικοί λιμένες που έχουν εγκριθεί για κατασκευή ή επέκταση
Μαρίνα

Μαρίνα

Θεσσαλονίκης

Λουτρακιού Κορινθίας

Φλοίσβου

Αγ. Χαραλάμπους Μυκόνου

Κέρκυρας

Αγ. Νικολάου Κρήτης

Χίου

Πυθαγόρειου Σάμου

Ηρακλείου Κρήτης

Ζακύνθου

Αγυιάς Πατρών

Τούρλου Μυκόνου

Πύλου Μεσσηνίας

Ρόδου

Ρέθυμνου Κρήτης

Κως

Χωροθετημένοι λιμένες (προς έγκριση κατασκευής)

Πίνακας 2

Πίνακας 3

Μαρίνα

Θέσεις

Μαρίνα

Θέσεις

Λαυρίου Αττικής

685

Κυλλήνης Ηλείας

150

Καμένων Βούρλων

72

Κατάκολο Ηλείας

235

Βουνάκι Αιτωλ/νίας

70

Κερκύρας (Γουβιά)

400

Άκτιο Αιτωλ/νίας

138

Μυτιλήνης

200

Μεσολογγίου

250

Πηδάλι Σύρου

254

Πρεβέζης

261

Παλαιοχώρας Χανίων

140

Αχίλλι Σκύρου

150

Γούβες Πεδ. Ηρακλείου

72

Σάνη Χαλκιδικής

150
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Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και
συγκεκριμένα της Γραμματείας Στήριξης Τουριστικών Λιμένων - Οκτώβριος 1999, η
εικόνα των μαρινών στη χώρα έχει ως εξής (Πίνακας 4 & 5):

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΜΑΡΙΝΕΣ) - [Στοιχεία 1999 - Υπουργείο Ανάπτυξης]
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΓΕΩΓ. ΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ

1

OLYMPIC MARINE

Λαύριο

Olympic Marine Α.Ε.

▼
685

2

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αλυκές Λευκάδας

Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Λευκάδας

482

3

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα

Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

261

4

ΠΗΔΑΛΙ

Πηδάλι Σύρου

Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων

254

5

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Μεσολόγγι

Λιμενικό Ταμείο

250

6

ΙΚΑΡΙΑ

Λευκάδα Ικαρίας

Υπουργείο Ανάπτυξης

250

7

ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Κατάκολο

Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου

235

8

ΒΡΑΧΑΤΙ

Βραχάτι Κορινθίας

Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας

230

9

ΣΑΝΗ

Σάνη Κασσάνδρας

Σάνη Α.Ε.

215

10

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Γρίμττοβο Ναυττάκτου

Λιμενικό Ταμείο Αιτωλο/νανίας

200

11

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Μυτιλήνη

Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

200

12

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Αργοστόλι Κεφαλλονιάς

Υπουργείο Ανάπτυξης

190

13

ΑΧΙΛΙ

Αχίλι Σκύρου

Υπουργείο Ανάπτυξης

150

14

ΚΥΛΛΗΝΗ

Κυλλήνη

Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης

150

15

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Αμφιλοχία

Δήμος Αμφιλοχίας

140

16

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Παλαιοχώρα

Λιμενικό Ταμείο Χανίων

140

17

CLEOPATRA

Άκτιο

Ναυπηγοπλαστική Α.Ε.Β.Ε

136

18

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

Αγία Γαλήνη

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

112

19

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Καμένα Βούρλα

Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας

81

20

ΓΟΥΒΕΣ

Γούβες

Ζαμπετάκης Α.Ε.Τ.Ε.

72

21

ΒΟΥΝΑΚΙ

Πάλαιρος

Στάχτιαρης - Αχείμαστος Α.Ε.

70

Πίνακας 4
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ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

[Στοιχεία 1999 - Υπουργείο Ανάπτυξης]

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΓΕΩΓ. ΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1

ΚΑΨΑΛΙ

Καψάλι, Κύθηρα

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

30

2

ΒΟΝΙΤΣΑ

Βόνιτσα

Δήμος Βόνιτσας

97

3

ΚΟΚΚΑΛΑ

Κοκκάλα Λακωνίας

Δήμος Κότρωνα

60

4

ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ

Μττενίτσες Κέρκυρας

Δήμος Αχίλλειου

80

5

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Βασιλική Λευκάδας

Κοινότητα Βασιλικής

74

6

ΑΠΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Αγία Ευφημία Κεφαλλονιάς

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

53

7

ΛΕΓΑΤΑΤΑ

Ληξούρι Κεφαλλονιάς

Δήμος Παλικής

84

8

ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ

Αγία Πελαγία Σβορωνάτων

Δήμος Λειβαθούς

72

9

ΒΑΘΥ

Τσιριμττή, Βαθύ Ιθάκης

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

43

10

ΠΛΩΜΑΡΙ

Πλωμάρι Λέσβου

Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

62

11

ΜΟΥΔΡΟΣ

Μούδρος Λήμνου

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

43

12

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Καρλόβασι Σάμου

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

30

13

ΝΑΞΟΣ

Χώρα Νάξου

Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων

90

14

ΝΑΟΥΣΑ

Νάουσα Πάρου

Δήμος Πάρου

64

15

ΟΡΝΟΣ

Ορνός Μυκόνου

SANTA MARINA SA

21

16

ΚΑΤΑΠΟΛΑ

Κατάττολα Αμοργού

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

30

17

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Σκάλα Αστυπάλαιας

Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

40

18

ΛΑΚΚΙ

Λακκί Λέρου

AGMAR MARINE SA

30

19

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Κάλυμνος

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

80

20

ΠΑΛΛΟΙ

Πάλλοι Νισύρου

Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

50

21

ΤΗΛΟΣ

Λειβάδια Τήλου

Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

35

22

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Πηγάδια Καρπάθου

Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

60

23

ΓΑΥΔΟΣ

Γαύδος

Λιμενικό Ταμείο Χανίων

90

24

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ

Τσούτσουρας Ηρακλείου

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

45

ΘΕΣΕΙΣ—

Πίνακας 5
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1.2.2 Ποιες ειδικές υπηρεσίες προσφέρει ένας λιμένας αναψυχής στην Ελλάδα

Για την διαμόρφωση της καθημερινής εικόνας εργασιών που μπορεί να επικρατεί σε
ένα χώρο μαρίνας, παραθέτουμε κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες
ιδιωτικής εταιρείας λιμένος σκαφών αναψυχής (Olympic marine - Λαύριο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A
•

Πλύσιμο εσωτερικό - εξωτερικό πριν την άφιξη σε σκάφος του πλοιοκτήτη.

•

Έλεγχος συχνός σε σκάφος για νερά σε σεντίνες, καθώς και έλεγχος ρεμέτζου και
πρυματσών του σκάφους.

•

Παράδοση σε πλοιοκτήτη σκάφους, έτοιμο προς απόπλου ( μηχανή . ψυγείο σε
λειτουργία, μπαταρίες φορτισμένες, καθαρός ιματισμός).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
•

Πλύσιμο εξωτερικό

•

Έλεγχος και τακτοποίηση σχοινιών

•

Έλεγχος και καθαριότητα σε βάνες και σεντίνες

•

Λειτουργία μηχανής εβδομαδιαίως

•

Άνοιγμα - αερισμός σκάφους εβδομαδιαίως

•

Λειτουργία τρόμπας τουαλέτας και έλεγχος για διαρροές

•

Ηλεκτρολογικός έλεγχος σε πίνακα ασφάλειες

διακόπτες καθώς και έλεγχος

ηλεκτρονικών οργάνων σκάφους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
•

Εξωτερικό πλύσιμο

•

Έλεγχος και τακτοποίηση σχοινιών

•

Γενικός έλεγχος σκάφους και εξαρτισμού (πανιά - άλμπουρο - ξάρτια μηχανισμός τιμονιού)

•

Λειτουργία - λίπανση ηλεκτρικού εργάτη

•

Γυάλισμα για πρόληψη από σκουριές

•

Καθάρισμα μπαλονιών

•

Έλεγχος σωσίβια - ζώνες - dingy και πλύσιμο

•

Έλεγχος και συντήρηση μπουκαπόρτας - χερούλια - μεντεσέδες

•

Λειτουργία μηχανής εβδομαδιαίως
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•

Έλεγχος μηχανής και χειριστηρίων

•

Έλεγχος λειτουργίας οργάνων, spray σε καλώδιβ και πίνακα μηχανής

•

Εσωτερική καθαριότητα

•

Έλεγχος βρύσες - βάνες - σωληνώσεις και καθάρισμα, φίλτρων

•

Καθαρισμός σεντινών - έλεγχος αντλιών

•

Λειτουργία ψυγείου, έλεγχος - καθαριότητα

•

Έλεγχος γειώσεων σκάφους

•

Έλεγχος των πυροσβεστήρων

•

Λειτουργία εξωλέμβιου

•

Έλεγχος - καθαριότητα κουζίνας , έλεγχος σωληνώσεων γκαζιού

•

Λειτουργία και έλεγχος γεννήτριας

•

Καθαρισμός μοκετών

•

Δύτης για καθαρισμό και έλεγχο ανοδίων, έλεγχος μπρακέτου - μπούσας.

Το βασικό πελατολόγιο των μαρινών αποτελείται από τους ιδιοκτήτες και τους
επιβαίνοντες σκαφών αναψυχής (ιστιοφόρων / sailing yacht, μηχανοκίνητων / motor
yacht και μηχανοκίνητων με ιστιοφορία / motor sailer).
Το κυριότερο πρόβλημα του επαγγελματικού κλάδου του yatchting είναι η έλλειψη
σωστής υποδομής και κυρίως η έλλειψη οργανωμένων μαρινών (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
- εικόνα 13). Η υπάρχουσα ζήτηση για υπηρεσίες ελλιμενισμού ξεπερνά τις 20.000
θέσεις, ενώ η προσφερόμενη βρίσκεται στα επίπεδα της δεκαετίας του ’70, δηλαδή
σε 8.000 περίπου θέσεις. Επίσης υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας, καθαριότητας
και έλλειψης στοιχειωδών ευκολιών. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, 1998)

Το πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι βαδίζει προς τη λύση του με την υλοποίηση
συγκεκριμένων προγραμμάτων από την πλευρά του κράτους. Για την ακρίβεια για
την περίοδο 1995-1999 έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του Μέτρου : Θαλάσσιος
τουρισμός , Μαρίνες - Λιμενικές βελτιώσεις, Αγκυροβόλια τουριστικών πλοίων, του
Ταμειακού προγράμματος : Τουρισμός - Πολιτισμός, που επιδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με το ποσό των 46.333.000 ECU.

Ως φορέας

υλοποίησης του μέτρου φέρεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και ως
ωφελούμενοι από αυτό : οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, οι εργαζόμενοι στον
κλάδο με άμεση ή έμμεση σχέση εργασίας, οι διακινούμενοι τουρίστες και οι λοιποί
επιχειρηματίες του κλάδου. Περιοχές εφαρμογές του ορίζονται οι τουριστικές
περιοχές με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες.
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1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.3.1 Κοινωνικά

Οι λιμένες αναψυχής υπηρετούν κατά κύριο λόγο τον θαλάσσιο τουρισμό.

Για το

λόγο αυτό υπόκεινται σαν αντικείμενο στα πλαίσια των κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών ερευνών που υπάρχουν σχετικά με το θέμα τουρισμός.
Από κοινωνιολογική άποψη δεν έχουμε άμεσες αναφορές στο χώρο των λιμένων
αναψυχής, υπάρχει όμως βιβλιογραφία που αναφέρεται στους γενικότερους χώρους
όπου υπάρχουν και λειτουργούν τέτοιες επιχειρήσεις (Ευρύτερες τουριστικές
περιοχές, νησιά κ.λ.π.)
Οι οικονομολόγοι που ασχολήθηκαν πρώτοι με τη μελέτη και έρευνα των
προγραμμάτων ανάπτυξης του τουρισμού επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε δύο
κυρίως κατευθύνσεις : Η πρώτη αφορούσε τα συστατικά στοιχεία του τομέα και τις
επιπτώσεις που έχει η ανάπτυξη του στην οικονομία και η δεύτερη μελέτη
περιπτώσεων, κυρίως σε υπό ανάπτυξη χώρες με υψηλό επίπεδο τουριστικής
ανάπτυξης. (Τσιάρτας, 1989) Οι παραπάνω έρευνες αντιμετώπισαν τον τουρισμό
σαν ένα ουδέτερο μέγεθος και σπάνια έλαβαν υπ’ όψη τους τις κοινωνικές,
πολιτισμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του (Ιακωβίδου, 1987).

Τα κύρια χαρακτηριστικά στη βιβλιογραφία του τουρισμού είναι:
1. Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών που έχουν γίνει είναι μελέτες περιπτώσεων σε
αναπτυσσόμενες χώρες (Ασία, Αφρική, Νησιά Καραϊβικής) ενώ στην Ευρώπη το
ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε στις μεσογειακές χώρες (Μάλτα, Ισπανία)
2. Το εύρος των θεμάτων που μελετήθηκαν, που εκτείνεται από τη συμβολή του
τουρισμού στην κοινωνική αλλαγή και την επίπτωσή του στα τοπικά ήθη και έθιμα
ως τη δημιουργία στερεοτύπων και ξενοφοβίας.
3. Από τη βιβλιογραφία λείπουν μελέτες που να συγκρίνουν τις επιπτώσεις της
τουριστικής ανάπτυξης με τις επιπτώσεις ενός άλλου τύπου ανάπτυξης (π.χ.
βιομηχανικής) (Noronha 1975, McNaught 1982), ενώ παράλληλα χρεώνονται σον
τουρισμό και δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις που είναι αμφίβολο αν οφείλονται
αποκλειστικά σ' αυτόν, αφού οι περισσότερες μελέτες γίνονται μετά την εμφάνισή
του. Σημαντική είναι επίσης η έλλειψη φερέγγυων στατιστικών στοιχείων και
μεθόδων στις περισσότερες μελέτες του τουρισμού που είναι στην πλειονότητά
τους περιγραφικές (Τσιάρτας, 1988).
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1.3.2 Οικονομικά
Μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της ζήτησης και προσφοράς θέσεων των μαρινών
στην Ελλάδα για την περίοδο 1995-2000 θα έχει ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως
του 12%. Η μελέτη (Ροσόλυμος Π.) στοχεύει στην ανάλυση της ζήτησης υπηρεσιών
μαρινών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με την κίνηση των σκαφών αναψυχής σε
μαρίνες, αλλά και σε λοιπά λιμάνια, καθώς και στην διενέργεια προβλέψεων για το
άνοιγμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θέσεων μαρινών στην Ελλάδα για την
περίοδο 1995-2000.
Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης οδηγεί στο πιο πάνω συμπέρασμα, το οποίο
στηρίζεται κυρίως στη γεωγραφική θέση και στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας,
στις σχετικά υψηλές τιμές υπηρεσιών μαρινών στις χώρες της

ΒΔ Μεσογείου

(Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία), στην αντικειμενική αδυναμία των χωρών αυτών να
αυξήσουν τις υφιστάμενες θέσεις μαρινών - γεγονός που θα δημιουργήσει ρεύμα
εισαγωγής του θαλάσσιου τουρισμού της ΒΔ Μεσογείου προς τη ΒΑ Μεσόγειο - και
τέλος, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρώην Γιουγκοσλαβία.
1.3.3 Περιβαλλοντικά

Τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν στους λιμένες αναψυχής είναι η
φυσική αλλοίωση του περιβάλλοντος (οικισμοί, χλωρίδα, πανίδα) λόγω των
απαιτούμενων έργων κατασκευής και η μόλυνση των θαλασσίων υδάτων από
λύματα - υγρά και στερεά - των σκαφών αναψυχής (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - εικόνα 12)
Για την αποφυγή των παραπάνω, βασική προϋπόθεση για την κατασκευή ενός νέου
λιμένα αναψυχής αποτελεί η ύπαρξη περιβαλλοντικής μελέτης
Στο σύνολό της μια περιβαλλοντική μελέτη :

> Περιγράφει την γεωγραφική θέση - έκταση - διοικητική υπαγωγή της περιοχής
ενδιαφέροντος
> Καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος
>

Περιγράφει το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα

>

Εκτιμά και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

> Αναφέρει τους τρόπους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
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Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται, περιγράφονται και καταγράφονται με λεπτομέρεια
στοιχεία όπως:

ν'

Χάρτες της περιοχής - γενικοί και της άμεσης επιρροής

ν'

Φυσικό περιβάλλον

ν' Οικοσύστημα
ν'

Έδαφος

ν'

Μετεωρολογικά και υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία

ν'

Χλωρίδα - Πανίδα

ν'

Οικισμοί της περιοχής

ν' Παραγωγικοί τομείς - Φυσικοί πόροι - Τουρισμός
ν'

Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής

ν'

Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον

ν' Υφιστάμενη

κατάσταση

ρύπανσης

-

Αλληλεπίδραση

φυσικού

και

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
ν' Χρήση νερού και ενέργειας
ν' Αέρια απόβλητα
ν' Υγρά απόβλητα
ν'

Στερεά απόβλητα

ν'

Θόρυβος

ν' Ατμόσφαιρα
ν'

Νερά

ν'

Μορφολογία - έδαφος
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1.3.4 Νομικά θέματα - νέος νόμος
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου "Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις".
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. Λάλος, Α. Βαρίνος Ημερομηνία κατάθεσης: 8 Ιουλίου 1999
Α. Θαλάσσιος τουρισμός, σημασία, τάσεις, προοπτικές 1. Ο τουρισμός, ο
σημαντικότερος σήμερα τομέας της τριτογενούς παραγωγής, έλαβε μεγάλη ανάπτυξη
μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, κατά
κανόνα από χώρες με μεγάλη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, επισκέπτονται
ξένες χώρες με σκοπό την αναψυχή, όσο και τη βελτίωση του μορφωτικού τους
επιπέδου. Έτσι ο τουρισμός στις μέρες μας αποτελεί για πολλές χώρες κύριο τομέα
της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
2. Σχεδόν όλες οι χώρες, ανεξάρτητα από τις οικονομικές τους δυνατότητες,
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσουν το φυσικό περιβάλλον
τους, με σκοπό να προσελκύσουν ξένους επισκέπτες και να αυξήσουν τη συμμετοχή
τους στα οφέλη της "παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας".
3. Η χώρα μας, η οποία διαθέτει σπάνιες φυσικές ομορφιές και πλούσια πολιτιστική
παράδοση, άρχισε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, με κάποια καθυστέρηση, να
καταβάλλει προσπάθειες για την τουριστική της ανάπτυξη και προβολή.
4. Η οικονομική, η πολιτιστική και κυρίως η εθνική σημασία του τουρισμού είναι
δεδομένα για τη χώρα μας, η οποία από τη φύση και τη γεωγραφική της θέση είναι
πόλος έλξης τουριστών σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πλούσιες φυσικές ομορφιές και ο
ιστορικός, λαογραφικός και πολιτιστικός περίγυρος αλλά κυρίως η εκτεταμένη
ακτογραμμή και η νησιωτική συγκρότηση της Ελλάδας προσδίδουν ιδιαίτερη αίγλη
στον θαλάσσιο τουρισμό. Εξ' άλλου, οι ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν
στη χώρα μας την έχουν καταστήσει διεθνώς "Παράδεισο της ιστιοπλοΐας" και για
μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων αλλά και Αμερικανών πολιτών αποτελεί "τουριστικό
όνειρο".
5. Ο προσφερόμενος με τη χρήση πλοίων τουρισμός (θαλάσσιος τουρισμός)
αποτελεί μία από τις κύριες πηγές συναλλάγματος στη χώρα μας και θεωρείται κατ'
εξοχήν αναπτυξιακός, αφού, πέραν των άλλων, παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης
βιομηχανιών και βιοτεχνιών υποστήριξης πλοίων και δημιουργεί προϋποθέσεις για
την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Ο θαλάσσιος τουρισμός διακρίνεται στους
παρακάτω τομείς ανάλογα με την κατηγορία /κατάταξη των δραστηριοποιούμενων
πλοίων:
α) Τον τομέα των κρουαζιερόπλοιων.
β) Τον τομέα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
γ) Τον τομέα των πλοίων που εκτελούν κυκλικά περιηγητικά ταξίδια.
Β. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής - Ισχύον νομικό πλαίσιο 1. Τα επαγγελματικά
πλοία αποτελούν ειδική κατηγορία ως προς την προσφορά τους στο θαλάσσιο
τουρισμό, γιατί έχουν την ιδιαιτερότητα να παρέχουν ολική ναύλωση σε μικρό αριθμό
τουριστών και ως εκ τούτου ελευθερία κίνησης. Μέχρι το 1976 τα επαγγελματικά
τουριστικά πλοία, οι πελάτες των οποίων ήταν κυρίως αλλοδαποί, υψηλής
εισοδηματικής στάθμης, βρίσκονταν εξ' ολοκλήρου στα χέρια ξένων επιχειρηματιών,
οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου σχετικού με τα πλοία
αυτά, εξυπηρετούσαν στο ξεκίνημά του το τότε ελληνικό "γιώτινγκ", αποκομίζοντας
σοβαρά και αφορολόγητα κέρδη. Οι επιπτώσεις υπήρξαν σοβαρές αφού:
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α) Το εισπραττόμενο συνάλλαγμα ή δεν έφθανε ποτέ στην Ελλάδα ή διοχετεύονταν
στο εξωτερικό αμέσως μετά την είσπραξή του.
β) Το κράτος δεν εισέπραττε, σχεδόν τίποτε, απ' όλη αυτή την τόσο δραστήρια και
ανθούσα επιχείρηση.
Η πολιτεία παρέμενε, μέχρι το 1976, παρατηρητής και δεν επενέβαινε για να ρυθμίσει
θέματα των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων (π.χ. σύνθεσης των πληρωμάτων
τους κ.λ.π ). Παράλληλα με τα υπό ξένη σημαία, δραστηριοποιούνταν και μικρός
σχετικά αριθμός τουριστικών πλοίων υπό ελληνική σημαία, χωρίς όμως οργάνωση,
σε αντίθεση με τους ξένους επιχειρηματίες, οι οποίοι διέθεταν πλήρη οργάνωση τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Από το 1970 οι ιδιοκτήτες των ελληνικών επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
απαίτησαν επιτακτικά την προστασία τους. Η προστασία αυτή θα παρεχόταν με την
καθολική απομάκρυνση των ξένων τουριστικών πλοίων ή με την ένταξή τους κάτω
από την ελληνική σημαία. Το έτος 1976 η ελληνική πολιτεία διαπιστώνοντας ότι ο
αριθμός των δραστηριοποιούμενων στη χώρα μας πλοίων αναψυχής
επαγγελματικής χρήσης συνεχώς αύξανε, κινήθηκε προς το καινοφανές αλλά
ραγδαία αναπτυσσόμενο αυτό τμήμα του τουρισμού, που πέραν των άλλων
παρουσίαζε και οικονομικό ενδιαφέρον και διαπιστώνοντας την ανυπαρξία νομικού
πλαισίου κατάρτισε και έθεσε σε εφαρμογή τον ν. 438/1976 "Περί τουριστικών
πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και ρυθμίσεως δασμολογικών και
φορολογικών θεμάτων επί πλοίων ως και επί πλοιαρίων αναψυχής" (256 Α').
2. Ο νόμος αυτός είχε ως κύριο στόχο του να θέσει τα πλαίσια ανάπτυξης του
θαλάσσιου τουρισμού με Έλληνες επιχειρηματίες και με πλοία υπό ελληνική σημαία.
Περιέλαβε θέματα οικονομικά, συναλλαγματικά, διαδικαστικά, τουριστικά, μαρίνων
και κάλυψε, σε πρώτη φάση, ολόκληρο το φάσμα του θαλάσσιου τουρισμού εκείνης
της εποχής. Ο ν. 438/1976 βοήθησε την ανάπτυξη του επαγγελματικού "γιώτινγκ"
στον ελλαδικό χώρο, παρέχοντας αφ' ενός το αποκλειστικό προνόμιο διεξαγωγής του
εσωτερικού θαλάσσιου τουρισμού σε υπό ελληνική σημαία επαγγελματικά τουριστικά
πλοία και αφ' ετέρου ποικίλες απαλλαγές. Η ανάπτυξη του σημαντικού αυτού κλάδου
υπήρξε μεγάλη. Ο στόχος και η φιλοσοφία του νόμου επικεντρώνονταν στην
υποχρέωση εισαγωγής στη χώρα του συναλλάγματος εκ των ναυλώσεων των
πλοίων αυτών, με την υποχρέωση δραχμοποίησής του.
Το ύψος του συναλλάγματος που δραχμοποιήθηκε από ναυλώσεις πλοίων
μεταφορικής ικανότητος μέχρι 25 επιβατών (ολικές ναυλώσεις) του ν. 438/1976 ήταν:
ΕΤΗ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 1990 6.500.000.000 δρχ.

1991
1992
1993
1994

8.900.000.000 δρχ.
9.500.000.000 δρχ.
11.200.000.000 δρχ.
13.100.000.000 δρχ.

Από το έτος 1995 και μετέπειτα δεν διατίθενται στοιχεία για το ύψος του
συναλλάγματος, καθ' όσον σύμφωνα με το Π.Δ. 96/1993 "Περί προσαρμογής της
Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 88/361 /ΕΟΚ και την οδηγία
92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων και το διευκρινιστικό έγγραφο αριθ.
795/23-12-94 της Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών της
Τράπεζας της Ελλάδος, δικαιούνται οι μη κάτοικοι Ελλάδος (Έλληνες και Αλλοδαποί)
να έχουν (ελεύθερο) λογαριασμό δραχμών στην Ελλάδα.
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Με βάση τα παραπάνω ο αλλοδαπός τουρίστας δικαιούται να ναυλώνει ελεύθερα
πλοία ή πλοιάρια αναψυχής που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 438/1976
καταβάλλοντας ως αντίτιμο δραχμές, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι
δραχμοποίησε συνάλλαγμα, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 438/1976.
3. Κατά την επί 22 έτη εφαρμογή του και με την αιφνιδιαστική έκρηξη του κλάδου στα
τελευταία δέκα πέντε χρόνια, ο νόμος 438/1976 άντεξε και εφαρμόσθηκε σταθερά, με
εξαίρεση μερικές διατάξεις του που προκάλεσαν δυσλειτουργίες και χρειάσθηκαν
εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα.
Γ. Η αναγκαιότητα ενός νέου νομικού πλαισίου για τα επαγγελματικά πλοία
αναψυχής και οι στόχοι του σχεδίου νόμου.
Οι διαπιστώσεις που έγιναν κατά την εφαρμογή του νόμου τόσο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. όσο και από τους φορείς που εκπροσωπούν τις
επαγγελματικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο, οδήγησε στην
καταγραφή και ανάλυσή τους από επιτροπές που συστάθηκαν κατά καιρούς. Οι
προτάσεις των επιτροπών αυτών κατέληγαν στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του
νομοθετικού πλαισίου και προς την κατεύθυνση αυτή αρκετές φορές επιχειρήθηκε η
σύνταξη ενός σχεδίου νόμου, που όμως δεν ευοδώθηκε η τελική του προώθηση.
Σήμερα, εκείνο που προέχει είναι να περάσουμε από το στάδιο της καταγραφής σε
αυτό της πρότασης και της ολοκλήρωσης ενός νομικού πλαισίου που θα κινείται
στους ακόλουθους άξονες:
α) Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του νομικού καθεστώτος του θαλάσσιου
τουρισμού.
β) Την προστασία του εθνικού θαλάσσιου τουρισμού από ξένες ανταγωνιστικές
δραστηριότητες.
γ) Τη θέσπιση διαδικασιών απλούστευσης της εφαρμοζόμενης πρακτικής.
δ) Την ποιοτική βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και την προστασία των
τουριστών.
ε) Την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουριστικού προϊόντος με την απόκτηση μονάδων
ποιότητας.
στ) Την εκκαθάριση του μητρώου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής με τον
αποκλεισμό των μη επαγγελματιών του κλάδου.
ζ) Την καθιέρωση όρων ορθολογικής εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου
αναψυχής και η) Την καθιέρωση επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε παραβάτες, που
στόχο έχουν να προστατεύσουν τόσο τον επαγγελματισμό του κλάδου όσο και τον
τουρισμό.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται πέραν των άλλων η ανάπτυξη του
κλάδου με νέες δοκιμασμένες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης, όπως η
χρηματοδοτική μίσθωση που εισάγεται πρώτη φορά ως δυνατότητα στο χώρο του
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, με κύριο στόχο την αναβάθμιση και παροχή
εκσυγχρονισμένων μονάδων στην αγορά.

Ο στόχος της ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των διατιθέμενων για ναύλωση
σήμερα πλοίων κρίνεται επιτακτικός, αφού η ζήτηση αναβαθμισμένων υπηρεσιών
γίνεται μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια από άτομα υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.
Σημαντικός επίσης παράγοντας που δεν πρέπει να παραγνωριστεί είναι και η
αντιμετώπιση των αυξημένης ζήτησης που θα προκόψει το έτος 2004 με την τέλεση
στη χώρα μας των Ολυμπιακών Αγώνων.
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Κεφάλαιο 2°
2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

2.1.1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Σε γενικές γραμμές τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι εργαλεία που
επιτρέπουν την μετατροπή χωρικών δεδομένων σε πληροφορία που σχετίζεται
σαφώς με κάποιο τμήμα της Γης και χρησιμοποιείται για την λήψη αποφάσεων. Αυτή
η ερμηνεία δεν είναι απόλυτα σαφής. Όπως και με το πεδίο της Γεωγραφίας, ο όρος
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια και αντιπροσωπεύει στην ουσία την
συγχώνευση πολλών θεματικών πεδίων.

Πολλές πρόσθετες ερμηνείες έχουν

προταθεί. Πολλοί υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ χειρονακτικών μεθόδων και
μεθόδων που βασίζονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ανάλυση χαρτών
(Dickinson and Calkins 1988,

Aronoff 1989,

Star and Estes 1990). Άλλοι έχουν

σαφώς προσδιορίσει σαν κύριο ρόλο του αντικειμένου των Γ.Σ.Π. την λειτουργία του
σαν εργαλείο ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τη γη (Parker 1988, Dueker 1979,
Smith et al. 1987, Cowen 1988). Για την παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί μια
ερμηνεία, που ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο τα Γ.Σ.Π. λειτουργούν
σαν μια σειρά υποσυστημάτων μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύστημα. Αυτή η ερμηνεία η
οποία προτάθηκε σαν κανόνας από τους Marble και Peuquet (1983)

και

χρησιμοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο και από άλλους με τον δικό τους τρόπο
ερμηνείας (Parker 1988, Ozemoy,Smith and Sicherman 1981 and Bumough 1986),
στο σύνολο της περικλείει το τι ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε με ένα Γεωγραφικό
Σύστημα Πληροφοριών και πως το κάνουμε.

Η ερμηνεία δηλώνει πως το Γ.Σ.Π.

ασχολείται με χωρικά δεδομένα και συχνά αλλά όχι αναγκαία, χρησιμοποιεί υλικό και
λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία το Γ.Σ.Π. έχει
τα ακόλουθα υποσυστήματα :
2.1.2 Υποσυστήματα ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
1. Ένα υποσύστημα εισόδου δεδομένων, το οποίο συλλέγει και προεπεξεργάζεται
χωρικά δεδομένα από διάφορες πηγές.
2. Ένα υποσύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων, που οργανώνει τα
χωρικά δεδομένα με ένα τρόπο ο οποίος επιτρέπει την ανάκτηση, ενημέρωση και
επεξεργασία τους.
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3. Ένα υποσύστημα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, το οποίο ορίζει
καθήκοντα στα δεδομένα, τα αθροίζει και τα διαχωρίζει, υπολογίζει παραμέτρους
και περιορισμούς και εκτελεί πρότυπες πράξεις.
4. Ένα υποσύστημα αναφοράς, το οποίο εμφανίζει όλη ή μέρος της βάσης
δεδομένων, σε μορφές πίνακα, γραφικών ή χαρτών.
2.1.3 Στοιχεία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Ένα Γ.Σ.Π. περιλαμβάνει πέντε βασικά στοιχεία: υλικό (hardware), λογισμικό
(software), δεδομένα, έμψυχο υλικό (ανθρώπους) και διαδικασίες (ή ένα οργανωτικό
πλαίσιο).

Υλικό (hardware)

Το στοιχείο του υλικού μπορεί να είναι σχεδόν κάθε τύπος υπολογιστικού
συστήματος, όπως: προσωπικοί υπολογιστές (PCs), σταθμοί εργασίας υψηλής
απόδοσης, μίνι υπολογιστές και κεντρικοί υπολογιστές. Επί πλέον των γνωστών
συστημάτων εισόδου, αποθήκευσης και εξόδου, χρειάζονται ειδικές περιφερειακές
συσκευές για τη διαδικασία εισόδου δεδομένων, όπως σαρωτές και ψηφιοποιητές,
καθώς και για τη διαδικασία εξόδου όπως ειδικοί εκτυπωτές (plotters). Ειδικές
συσκευές μπορεί να απαιτηθούν και για την αποθήκευση ή την επεξεργασία
δεδομένων.

Λογισμικό (software)

Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων λογισμικού για Γ.Σ.Π., αρκετά
εκ των οποίων έχουν αναπτυχθεί σε πολύ εξελιγμένα επίπεδα. Γνωστά πακέτα
λογισμικού περιέχουν αρκετές εκατοντάδες εντολών και μια μεγάλη ποικιλία
πρακτικών εφαρμογών. Αν και υπάρχουν διαφορές στην οργάνωση και στις
δυνατότητες ενός λογισμικού Γ.Σ.Π., τρεις βασικοί σχεδιασμοί έχουν εξελιχθεί: ο
σχεδιασμός επεξεργασίας αρχείων, ο υβριδικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός με
επεκτάσεις. Στον σχεδίασμά επεξεργασίας αρχείων, κάθε ομάδα δεδομένων και κάθε
λειτουργία αποθηκεύονται σαν ένα ξεχωριστό αρχείο και αυτά συνδέονται μεταξύ
τους μέσα από αναλυτικούς χειρισμούς. Παραδείγματα από συστήματα που
χρησιμοποιούν αυτό το είδος σχεδιασμού είναι τα IDRISI και MAP. Στον υβριδικό
σχεδίασμά, οι ιδιότητες των δεδομένων αποθηκεύονται σε μία συμβατική βάση
δεδομένων για γεωγραφικά δεδομένα.

Τα ARC/INFO και Genamap είναι
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παραδείγματα υβριδικού σχεδιασμού. Σε περιπτώσεις που ιδιότητες των δεδομένων
αποθηκεύονται σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων
(RDBMS), αυτά πολλές φορές αναφέρονται ως γεω-σχεσιακά. Στον τρίτο τύπο
σχεδιασμού,

του

επεκταμένου

συστήματος

διαχείρισης

βάσεων

δεδομένων,

αμφότερα τα γεωγραφικά δεδομένα και οι ιδιότητες δεδομένων αποθηκεύονται σε ένα
σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που επεκτείνεται ώστε να παρέχει
γεωγραφικούς αναλυτικούς χειρισμούς.

Γνωστά παραδείγματα αποτελούν το

SYSTEM9 που επεκτείνεται στο EMPRESS DBMS και το SiOallworld GIS που
χρησιμοποιεί

ένα

σύστημα

διαχείρισης

βάσεων

δεδομένων

συγκεκριμένων

προδιαγραφών.
Δεδομένα

Το τρίτο σημαντικό στοιχείο σε ένα Γ.Σ.Π. είναι τα δεδομένα. Από πολλές απόψεις, τα
δεδομένα αποτελούν πόρους αποφασιστικής σημασίας. Τα γεωγραφικά δεδομένα
είναι πολύ ακριβά όσον αφορά στις διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσής και
διαχείρισής τους, διότι συνήθως απαιτούνται μεγάλες ποσότητές τους για να
επιλυθούν ουσιαστικά γεωγραφικά προβλήματα. Αν και οι εκτιμήσεις ποικίλουν, δεν
αποτελεί ασύνηθες φαινόμενο το κόστος

της συλλογής των δεδομένων να

υπερβαίνει κατά το διπλάσιο τα κόστη του υλικού και του λογισμικού. Σχεδόν μέχρι
σήμερα υπάρχει μια σπανιότητα δεδομένων για χρήση στα Γ.Σ.Π. Παρ’ όλα αυτά,
τέσσερις τύποι δράσης έχουν βελτιώσει αυτή την κατάσταση: η μεγαλύτερη χρήση
μηχανικής εγγραφής και συλλογής δεδομένων, η διαδεδομένη χρήση εικόνων από
δορυφόρους τηλεπισκόπισης, τα φιλόδοξα προγράμματα χαρτογράφησης πολλών
χωρών και οι συνεργαζόμενες διεθνείς επιχειρήσεις, που έχουν σαν στόχο τη
δημιουργία παγκόσμιων βάσεων δεδομένων. Η επιτυχία αυτών των δραστηριοτήτων
επηρεάζεται από τα σημαντικά προβλήματα που προκαλούνται από μεγάλες
ποσότητες δεδομένων, τα οποία πρέπει να αναφερθούν.
Ανθρώπινοι πόροι

Το έμψυχο υλικό, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για το σχεδίασμά, την
εφαρμογή και τη χρήση Γ.Σ.Π., είναι το τέταρτο στοιχείο. Χωρίς το απαραίτητα
εκπαιδευμένο προσωπικό, με όραμα και δέσμευση στη χρήση των Γ.Σ.Π., λίγα
πράγματα θα επιτευχθούν.

25

Διαδικασίες ή Οργανωτικό πλαίσιο

Το τελικό και πιο σημαντικό στοιχείο των Γ.Σ.Π. αφορά στις διαδικασίες ή το
οργανωτικό πλαίσιο στα οποία λειτουργούν τα Γ.Σ.Π. Χωρίς την απαραίτητη
δέσμευση ανθρώπων - κλειδιών και οργανισμών, τα Γ.Σ.Π. δεν θα έχουν γρήγορα
την αναμενόμενη γι’ αυτά εξέλιξη. Πολλοί οργανισμοί έχουν επιτυχώς εφαρμόσει
εργασιακές πρακτικές και ιδέες που θα πρέπει να αναφερθούν ώστε να υπάρξει
επιτυχία στην επιχειρησιακή ενσωμάτωση ενός Γ.Σ.Π.
2.2 ΔΟΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά τα γεωγραφικά δεδομένα δομούνται σε μορφή ψηφίδων (raster format) και
διανυσμάτων (vector format)

Ψηφίδες (raster)

Στην περίπτωση των ψηφίδων, τα γεωγραφικά γνωρίσματα περιγράφονται σαν
πολυγωνικές μονάδες χώρου σε ένα πίνακα καννάβου

(grid).

Συνήθως οι

πολυγωνικές μονάδες είναι κανονικά τετράγωνα αναφερόμενα και ως εικονοσημεία
(pixels), αλλά για τον ίδιο σκοπό έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί και κανονικά ή μη
κανονικά τρίγωνα και εξάγωνα.

Διανύσματα (vector)

Στη διανυσματική μορφή, τα γεωγραφικά μοντέλα απεικονίζονται σαν σειρές από
συντεταγμένες x,y ή χ,γ,ζ. Η διανυσματική μορφή των δεδομένων είναι περισσότερο
περίπλοκη από τη μορφή σε ψηφίδες και είναι λιγότερο αποδεκτή από την τεχνολογία
των φτηνών υπολογιστών. Στη διανυσματική μορφή τα γεωγραφικά δεδομένα
απεικονίζονται στο συνεχή χώρο.

2.3 ΕΙΔΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε ένα Γ.Σ.Π. καταχωρούνται πολλά είδη δεδομένων για τα αντικείμενα, φαινόμενα ή
μεγέθη που ενδιαφέρουν το σύστημα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διακριθούν σε
δύο βασικές κατηγορίες:
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-χωρικά δεδομένα (πχ. Θέση, μορφή, σχέσεις)
-ποιοτικά ή θεματικά ή περιγραφικά δεδομένα (τιμές και χαρακτηριστικά)
Συνήθως τα δεδομένα αυτά διακρίνονται στις κατηγορίες:
•

Ονομαστική (nominal) η οποία είναι ποιοτική μη-αριθμητική, μη-γραμμική
κλίμακα, (χρήση γης)

•

Τακτική (ordinal) η οποία είναι μια ονομαστική κλίμακα με σειρά, (μικρή, μεσαία,
μεγάλη)

•

Κατά διαστήματα (interval) η οποία είναι μια τακτική κλίμακα με αριθμούς,
(εμβαδόν)

•

Αναλογική (ratio) η οποία είναι μια κλίμακα με ένα απόλυτο μηδενικό σημείο
εκκίνησης, (ύψος)

2.4 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η διαδικασία περιγραφής των γεωγραφικών γνωρισμάτων σε μια περιοχή μελέτης
και η δημιουργία μιας μικρότερης ενότητας κατάλληλης για διαχείριση σαν βάση
δεδομένων, καλείται μοντελοποίηση δεδομένων (data modeling). Στη χωρική
μοντελοποίηση δεδομένων, η πραγματικότητα διασπάται σε μία σειρά από στρώματα
(layers) ή επίπεδα. Κάθε επίπεδο κανονικά περιέχει δεδομένα σχετικά με ένα
συγκεκριμένο θέμα (theme) και συχνά, αλλά όχι απαραίτητα, ένα πρωτογενή τύπο
γεωγραφικού

γνωρίσματος.

Ένα

σημαντικό

στοιχείο

των χωρικών

βάσεων

δεδομένων είναι ότι τα επίπεδα δεδομένων μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους
μέσω της γεωγραφίας. Οι θέσεις των γεωγραφικών γνωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα
δεδομένων μπορούν να συγκριθούν διότι τα επίπεδα είναι συν-καταχωρημένα.
Αυτό το θεμελιώδες χαρακτηριστικό των Γ.Σ.Π. σημαίνει ότι περίπλοκες λειτουργίες
ανάλυσης μπορούν να εφαρμοστούν στα γνωρίσματα σε γεωγραφικές βάσεις
δεδομένων. Αρκετός χρόνος και προσπάθεια ξοδεύονται κατά τη διάρκεια της
δημιουργίας ενός Γ.Σ.Π., στις διαδικασίες μετατροπής δεδομένων έτσι ώστε να
μπορούν να συν-καταχωρούνται και να αναλύονται. Η διαδικασία αυτή συνήθως
ονομάζεται ομαδοποίηση δεδομένων (data
συνηθίζεται να ομαδοποιούνται

integration).

Μετά την ανάλυση,

ξανά τουλάχιστον κάποια από τα

επίπεδα

δεδομένων, ώστε να δημιουργηθεί ένας κατάλληλος χάρτης που θα απεικονίζει τα
αποτελέσματα των αναλυτικών λειτουργιών μέσα στο γεωγραφικό τους πλαίσιο.
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2.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Γ.Σ.Π.
Ο σκοπός χρήσης των Γ.Σ.Π. είναι με την ανάλυση των δεδομένων, να συσχετίσουν
τα γεωγραφικά γνωρίσματα σε ένα ή περισσότερα επίπεδα δεδομένων, σε μια
προσπάθεια να ερευνήσουν για την ύπαρξη στοιχείων γεωγραφικών προτύπων ή
διαδικασιών, ή να ελέγξουν / επιβεβαιώσουν μια υπόθεση.
2.6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Γ.Σ.Π. ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αλιεία
•

Πλούσιες περιοχές σε αλιεύματα, παροχή πληροφοριών προς τους αλιείς

•

Τύποι ψαριών σε συγκεκριμένες περιοχές

•

Κρατικός σχεδιασμός και απαγόρευση αλιείας σε περιοχές σπανίων ειδών ή
αναπαραγωγής

Σκάφη
•

Θαλάσσιοι δρόμοι με αυξημένη κίνηση

•

Καθορισμός βάσεων αεροπορίας, διάσωσης και πρόληψης μολύνσεων σε
περιοχές συχνών ατυχημάτων

•

Ανάπτυξη εμπορικών λιμένων και

κατασκευή νέων λιμένων όπου είναι

απαραίτητο
Νησιά
•

Πυκνότητα πληθυσμού και τάσεις

•

Προώθηση περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και υποστήριξη με υποδομή σε
λιμένες

Τουρισμός
•

Κύριες τουριστικές περιοχές, περιοχές κατάλληλες για θαλάσσια σπορ

•

Καθορισμός περιοχών όπου η ανάπτυξη μαρινών και ακτών θα επιτύχει βέλτιστα
αποτελέσματα

Φυσικοί Πόροι
•

Αναφορές από ιζήματα του βυθού

•

Συνδυασμός αναφορών μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία ενεργειακών
πόρων (πετρέλαιο)

Αρχαιολογία
•

Αναφορές αρχαιολογικών αντικειμένων

•

Χάρτες για δύτες, για αρχαιολογική έρευνα
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Ναυσιπλοΐα
•

Πληροφορίες για τη ναυσιπλοΐα

•

Διαδρομές ακτοπλοϊκών σκαφών, πληροφορίες για ναυάγια, λιμένες, μαρίνες,
σημαντήρες, κ.λ.π.

Καιρός
•

Πληροφορίες για τον καιρό, άνεμοι, κυματισμοί, κ.λ.π.

•

Καθορισμός διαδρομής με αποφυγή των κακών καιρικών συνθηκών

2.6.1 Εφαρμογή Γ.Σ.Π. για την ανάπτυξη λιμένος

Απαιτούμενα δεδομένα:
•

Δείγματα ιζημάτων του βυθού και διαμόρφωσή του

•

Ταχύτητα και κατεύθυνση των ανέμων, κυματισμοί, παλιρροιακή επιρροή,
θαλάσσια ρεύματα

•

Βάθος περιοχής

•

Πυκνότητα θαλασσινού νερού

•

Παρουσία ειδικών μορφών θαλάσσιας ζωής στην περιοχή

Διαχείριση δεδομένων:
•

Παραγωγή χαρτών που απεικονίζουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε
εμπλεκόμενου παράγοντα στην περιοχή

•

Παραγωγή χαρτών που απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των ανωτέρω
στοιχείων και την επιρροή τους

Χρήση δεδομένων για τον καθορισμό:
•

Ύπαρξης ανάγκης εκβαθύνσεων

•

Κατασκευής έργων προστασίας από τον καιρό και σε τι επίπεδο (τοίχοι κ.λ.π.)

•

Με ακρίβεια των θέσεων κατασκευής προβλητών, θέσεων ελλιμενισμού κ.λ.π.

•

Θέσης εισόδου του λιμένος (προστασία από τον καιρό και εύκολη πρόσβαση)

•

Ύπαρξης ανάγκης ειδικής μέριμνας για τη θαλάσσια ζωή της περιοχής

•

Θέσεις των χερσαίων εγκαταστάσεων, υλικών κ.λ.π. (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Falmouth marina - England
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Κεφάλαιο 3°
3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3.1.1 Το λογισμικό ArcView
To ArcView, έχει κατασκευαστεί από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών
Μελετών των Η.Π.Α. (ESRI). Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς πώς να
δημιουργεί γεωγραφικά δεδομένα για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ArcView. Το
ArcView μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε θέλει να δουλέψει με χωρικά
δεδομένα. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ArcView, είναι ότι τροφοδοτείται με
ευκολία από δεδομένα σε μορφή πινάκων, όπως είναι τα αρχεία βάσεων δεδομένων,
έτσι ώστε ο χρήστης μπορεί να παρουσιάσει και να οργανώσει αυτά τα δεδομένα
γεωγραφικά.
[·£.. ArcView GIS
Sc* ΐ| 159.712.690

Προβολές (views)

Woild

Με το ArcView μπορεί κανείς
να δουλέψει με γεωγραφικά
δεδομένα
σε
αλληλεπιδρόμενους
χάρτες
που ονομάζονται προβολές.
Κάθε προβολή περιέχει ένα
γεωγραφικό
πίνακα
δεδομένων, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα να κατανοεί και να
ελέγχει
κανείς αυτά που
προβάλλονται (Οθόνη 1).

Counties

You can select new data sources and add them
to your views as themes

Οθόνη 1
Πίνακες (tables)
Υπάρχει ιδιαίτερη ευχέρεια
στην εργασία με δεδομένα
μορφής πινάκων στο ArcView.
Επιλέγοντας
κάποια
χαρακτηριστικά
σε
μια
προβολή,
εμφανίζονται
τα
αντίστοιχα δεδομένα και οι
ιδιότητές τους. Επιλέγοντας
κάποια δεδομένα σε ένα
πίνακα,
εμφανίζονται
τα
χαρακτηριστικά
που
αντιπροσωπεύουν
στην
προβολή (Οθόνη 2).
Οι πίνακες του ArcView έχουν
επίσης
ένα
φάσμα
από
χαρακτηριστικά
για
την
διεξαγωγή
στατιστικών,
ταξινομήσεων και ερωτημάτων.
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Οθόνη 2

30

Διαγράμματα (charts)
Η»

Τα διαγράμματα του ArcView
προσφέρουν
μια
ισχυρή
δυνατότητα εικονικής απόδοσης
δεδομένων και επιχειρησιακών
γραφημάτων, που είναι πλήρως
προσαρμοσμένη
στο
γεωγραφικό περιβάλλον του
ArcView. Μπορείτε απλά να
επιλέξετε κάποια χαρακτηριστικά
σε μία προβολή ώστε να τα
εμφανίσετε σε ένα διάγραμμα.
Το λογισμικό, σας επιτρέπει να
δουλεύετε
συγχρόνως
με
παρουσιάσεις των δεδομένων
σας σε μορφή γεωγραφική,
πινάκων, ή χαρτών (Οθόνη 3).

Ed* GA*

Cf»t

WirΛ» Hafc

naraiHOiWMSo

Title

ID Maine
B Vermont
□ New Hampshire

B Massachusetts
E9 Connecticut

B Rhode Island
Population 1990

You can chart the attributes for a selected set
using the attribute table or the theme

.......... ..............................

Οθόνη 3
Εμφανίσεις (layouts)
Οι εμφανίσεις στο ArcView σας
επιτρέπουν να δημιουργήσετε
υψηλής ποιότητας έγχρωμους
χάρτες,
αφού
πρώτα
διευθετήσετε στην οθόνη τα
γραφικά στοιχεία που σας
ενδιαφέρουν.
Οι
εμφανίσεις
έχουν το πλεονέκτημα να
συνδέονται «ζωντανά» με τα
δεδομένα
που
αντιπροσωπεύουν,
έτσι,
οποιαδήποτε
αλλαγή
στα
δεδομένα
αντικατοπτρίζεται
αυτόματα, ώστε να υπάρχει
πλήρης
ενημέρωση
των
πληροφοριών (Οθόνη 4).
Οθόνη 4
Έργα (projects)
Ολα τα συστατικά μέρη του λογισμικού, προβολές, πίνακες, χάρτες και εμφανίσεις,
αποθηκεύονται σε ένα αρχείο που ονομάζεται αρχείο έργου (project). Το «παράθυρο
έργου» του λογισμικού παρουσιάζει τα περιεχόμενα του έργου σας και σας
διευκολύνει στη διαχείριση της όλης εργασίας.
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3.1.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ArcView έκδοση 3.0a & Spatial Analyst 1.0a
Στην παρούσα προσπάθεια χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό έκδοσης 3.0a, καθώς και
κάποιες επεκτάσεις του. Συγκεκριμένα η επέκταση λογισμικού Spatial Analyst 1.0a,
για την χωρική ανάλυση των δεδομένων και την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων.
Όλα τα δεδομένα εισήχθηκαν δια χειρός και βασίστηκαν σε πληροφορίες από τα
επίπεδα απεικόνισης των χαρτών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Ελλάδος. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι
αντίστοιχοι χάρτες για το νησί Θήρα (Σαντορίνη) σε κλίμακα 1:50.000 (Εικόνα 3). Επί
πλέον δεδομένα αντλήθηκαν από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα
Μετεωρολογίας, από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, καθώς και από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος.
Επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε χρήση δεδομένων ψηφιακής μορφής από υπάρχουσες
πηγές, κάτι που μεγιστοποίησε τον όγκο εργασίας στον τομέα της ψηφιοποίησης.
Τέλος, το αναφερόμενο λογισμικό αποτέλεσε το ιδανικότερο εργαλείο εφαρμογής,
λόγω της ευκολίας τόσο στη χρήση όσο και στην εκμάθηση των κάπως πιο
περίπλοκων λειτουργιών του.

Εικόνα 3. Ν. Θήρα - Χαρτογραφικό υπόβαθρο ψηφιοποίησης

'ΝΗΣΟΣ 0ήΡΑ
(lAHTdWMj;
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Κεφάλαιο 4°
4.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
4.1.1 Επιλογή Τοποθεσίας
Η δυνητική τοποθεσία μιας μαρίνας θα πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς
ρυμοτομικούς κανονισμούς, ή με την ένταξη του γενικού σχεδίου κατασκευής στο
τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, χωρίς ουσιώδη παρεμβολή στα σχέδια ανάπτυξης της
τοπικής κοινότητος.

Είναι φανερά άσκοπο να κατασκευάζονται εγκαταστάσεις μικρών σκαφών σε
περιοχές όπου δεν θα χρησιμοποιούνται επαρκώς.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα κι αν

υπάρχει περιορισμένη ζήτηση όταν κατασκευαστεί μια μαρίνα, πολύ συχνά η ύπαρξή
της και μόνο, μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη ζήτηση.

Στις περισσότερες

αναπτυγμένες χώρες, οποιαδήποτε εγκατάσταση για αναψυχή στο νερό, που
βρίσκεται σε μία λογική απόσταση από πληθυσμιακά κέντρα, είναι πιθανό να βρει μια
έτοιμη πελατεία, υπό την προϋπόθεση να μην είναι πολύ ακριβή και να έχει
οργανωθεί έτσι ώστε να προσφέρει μια ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως ιστιοπλοΐα
αναψυχής, αγωνιστική ιστιοπλοΐα, κανόε, κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, καταδύσεις,
κολύμβηση και ψάρεμα.

Η επιλογή τοποθεσίας για μια μαρίνα, τυπικά αναμειγνύει τους ακόλουθους
παράγοντες:

1. Μία νέα τοποθεσία θα πρέπει να ορίζεται σε περιοχή όπου υπάρχει δεδομένη
ζήτηση για θαλάσσιες ή υδάτινες εγκαταστάσεις
2. Η τοποθεσία θα πρέπει να παρέχει ασφαλή πρόσβαση ναυσιπλοΐας σε υδάτινες
περιοχές αναψυχής
3. Η τοποθεσία θα πρέπει να είναι επαρκώς προσιτή από ξηράς, δηλαδή, να
υπάρχουν δρόμοι συγκοινωνίας για τους ιδιοκτήτες, ώστε να έχουν άνετη
πρόσβαση στα σκάφη τους (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - εικόνα 8)
4. Η τοποθεσία θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με ασφαλή ύδατα, ή να έχει
τμήμα ξηράς που θα μπορεί να προσφέρει με εκβάθυνση, ασφαλές βάθος
ναυσιπλοΐας (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - εικόνα 6)
5. Το μέγεθος της υπάρχουσας προς χρήση γης, θα πρέπει να είναι αρκετό για τη
στάθμευση αυτοκινήτων, κατασκευή εγκαταστάσεων επισκευών, δρόμων και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανόμενης και της ύπαρξης εκτάσεως γης
για πιθανή επέκταση της μαρίνας
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6. Στην τοποθεσία θα πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως
παροχή ηλεκτρισμού, δεξαμενές νερού, τηλέφωνο, υγραέριο και σύστημα
αποχέτευσης
7. Η τοποθεσία θα πρέπει να βρίσκεται εκτός περιοχής υδροβιοτόπων, ή άλλης
περιοχής προστασίας πόρων, διατηρητέων περιοχών ιστορικής σημασίας και
καθορισμένες περιοχές για την κατασκευή νέων λιμένων
8. Δεν θα πρέπει να είναι παρακείμενη σε δημόσιες ακτές λουσμένων.

Επιπρόσθετα, περιβαλλοντικοί και πολλές φορές κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να
επηρεάσουν την διαδικασία επιλογής τοποθεσίας. Επειδή πολύ λίγες θαλάσσιες
τοποθεσίες μπορούν να ανταποκριθούν στα προηγούμενα κριτήρια, η επίδραση της
απόκλισης ενός ή περισσοτέρων από αυτά, στη βιωσιμότητα του έργου, θα πρέπει
να αξιολογηθεί.

Ο προσδιορισμός της τοποθεσίας συνήθως περιλαμβάνει δειγματοληψία εδάφους,
εργαστηριακές αναλύσεις και άλλους ελέγχους, για να διερευνηθούν συγκεκριμένα
περιβαλλοντικά θέματα.
κατασκευής,

τίθενται

Κατά τη διάρκεια προσδιορισμού της τοποθεσίας

τα ακόλουθα θέματα:

πιθανή

περιβαλλοντική

σημασία

προηγουμένων δραστηριοτήτων στην περιοχή, ιστορικό υιοθέτησης περιβαλλοντικών
κανονισμών και ενδείξεις πιθανών περιβαλλοντικών προβλημάτων, βασισμένες
πάνω σε τρέχουσες ή πρόσφατες παρατηρήσεις στην τοποθεσία και στην
περιβάλλουσα περιοχή.

Το πρωταρχικό αντικείμενο για τον προσδιορισμό της

τοποθεσίας, είναι η επιβεβαίωση ή η απόρριψη υποψιών μόλυνσης, βάσει
πραγματικών δεδομένων που έχουν αποκτηθεί από εργαστηριακές αναλύσεις ή από
δείγματα που έχουν ληφθεί από την τοποθεσία.
Επί πλέον, αν η υπάρχουσα μαρίνα έχει σχεδίασμά για μελλοντική επέκταση, όλα τα
παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να προσδιορίσουν την
επίδρασή τους στην βιωσιμότητα της νέας επεκταθείσας μαρίνας και στις
δυνατότητες αναβάθμισης της.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή της τοποθεσίας, είναι η δυνατότητα
αυτών που εισέρχονται στη μαρίνα να πλεόσουν σε ήρεμα νερά. Οι είσοδοι προς τη
μαρίνα θα πρέπει να έχουν τέτοια θέση, ώστε να επιτρέπουν γρήγορη και
ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα,
καταιγίδας, φωτιάς, ή άλλου λόγου.

Ανάλογα με την τοποθεσία τους οι μαρίνες
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κατατάσσονται σ’ αυτές που βρίσκονται στις όχθες ποταμών, στις εκβολές ποταμών,
στην θαλάσσια ακτογραμμή και σε εκβαθυμένες περιοχές γης (Εικόνα 4).
Οι ποταμοί συχνά προσφέρουν άριστες διαδρομές πλεύσης για μικρά σκάφη. Καλές
περιοχές για μαρίνες συχνά βρίσκονται κατά μήκος, ή και πίσω από τις όχθες
ποταμών. Στην περίπτωση ύπαρξης μιας μαρίνας κατά μήκος ενός ποταμού, αυτή
θα πρέπει να προστατεύεται με πλωτή προβλήτα, από επιπλέοντα σκουπίδια, πάγο
και ενίοτε από μικρά σκάφη που έχουν μείνει ακυβέρνητα. Επειδή αυτός ο τρόπος
αντιμετώπισης συνήθως προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις των νερών του ποταμού,
η μαρίνα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα αρθρωτό σύστημα γέφυρας, ώστε
να παρέχεται άνετη πρόσβαση προς τη στεριά.
Μερικές φορές για την πρόσβαση στη μαρίνα, εξορύσσονται κανάλια πίσω από την
όχθη του ποταμού.

Σε μερικές περιπτώσεις η υδάτινη λεκάνη χρειάζεται να

επεκταθεί και να εκβαθυνθεί.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η τοποθεσία θα

πρέπει να βρίσκεται σε μια περιοχή που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε εξαιρετικά
υψηλή και χαμηλή στάθμη νερών του ποταμού, ταυτόχρονα σε συνάρτηση με την
πρόσβαση στα αγκυροβόλια και την πρόσβαση από τη στεριά.

Εικόνα 4 - Μορφολογία πιθανής θέσης για την κατασκευή τουριστικού λιμένα
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4.1.2 Κριτήρια επιλογής τοποθεσίας για την κατασκευή μαρίνας
Ως βασικά κριτήρια επιλογής τοποθεσίας για την κατασκευή μιας μαρίνας
αναφέρονται τα εξής:
•

Να υπάρχει δεδομένη ζήτηση [αίτηση από/προς Δήμο / Νομαρχία]

•

Να παρέχει ασφαλή πρόσβαση (εισόδους) ναυσιπλοΐας [ακτογραμμή - βάθος εμπόδια]

•

Να είναι επαρκώς προσιτή από ξηράς [δρόμοι - σιδηρόδρομοι - αεροδρόμια]

•

Να βρίσκεται σε περιοχή με ασφαλή ύδατα / ασφαλές βάθος ναυσιπλοΐας [βάθος
- τοπικές καιρικές συνθήκες]

•

Να έχει χώρους για στάθμευση αυτοκινήτων [αναλογίες χρήσης γης]

•

Να έχει χώρους για κατασκευή εγκαταστάσεων επισκευών [αναλογίες χρήσης
ΥΠζ]

•

Να έχει χώρους για κατασκευή δρόμων [αναλογίες χρήσης γης]

•

Να έχει χώρους για κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων [αναλογίες χρήσης

γης]
•

Να υπάρχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας [δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΕΡΟ, ΑΕΡΙΟ]

•

Να είναι εκτός περιοχής υδροβιοτόπων [πανίδα, χλωρίδα]

•

Να είναι εκτός περιοχής παραγωγής πόρων [χρήση γης στην περιοχή]

•

Να είναι εκτός διατηρητέων περιοχών ιστορικής σημασίας [ανάλογα σημεία]

•

Να μην ανήκει σε περιοχές ορισμένες για την κατασκευή νέων λιμένων
[πολεοδομικό σχέδιο Δήμου]

•

Να μην είναι παρακείμενη σε δημόσιες ακτές λουσμένων [EOT - ακτογραμμή]

Σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός συνόλου
δεδομένων με τη μέθοδο τη ψηφιοποίησης, τα οποία εμφανίζονται

σε μορφή

στρωμάτων (themes) στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό της εφαρμογής.

Τα στρώματα αυτά των δεδομένων ομαδοποιήθηκαν τόσο από πλευράς είδους
ψηφιοποίησης (σημεία, γραμμές, πολύγωνα), όσο και από πλευράς προτεραιότητας
στη διαδικασία επιλογής (π.χ. βασικό στοιχείο επιλογής αποτελεί η παρουσία της
μαρίνας επάνω στην ακτογραμμή). Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται όλα τα
στρώματα δεδομένων που μπορούν να δημιουργηθούν με τη διαδικασία της
ψηφιοποίησης στην τρέχουσα εφαρμογή για την εύρεσης τοποθεσίας, όπως επίσης
και ένας αριθμός στρωμάτων τα οποία είτε δεν χρησιμοποιούνται, είτε δεν κατέστη
δυνατόν να αντληθούν πληροφορίες γΐ αυτά (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - πίνακες 2 - 23).
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Επίπεδα δεδομένων (themes) για την βέλτιστη επιλογή τοποθεσίας
κατασκευής τουριστικών λιμένων. Ταξινόμηση κατά μορφή δεδομένων.
Πίνακας 6
Στρώματα δεδομένων (themes)

Μορφή Δεδομένων

1

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δεδομένα = γραμμή

2

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δεδομένα = γραμμή

3

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δεδομένα = γραμμή

4

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δεδομένα = γραμμή

5

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δεδομένα = γραμμή

6

ΠΟΤΑΜΙΑ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ

Δεδομένα = γραμμή

7

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Δεδομένα = πολύγωνο

8

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ

Δεδομένα = πολύγωνο

9

ΑΝΕΜΟΙ

Δεδομένα = πολύγωνο

10

ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Δεδομένα = πολύγωνο

11

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

Δεδομένα = πολύγωνο

12

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Δεδομένα = πολύγωνο

13

ΕΙΔΟΣ ΒΥΘΟΥ

Δεδομένα = πολύγωνο

14

ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Δεδομένα = πολύγωνο

15

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (χωρίς δόμηση)

Δεδομένα = πολύγωνο

16

ΙΣΟΫΨΕΙΣ

Δεδομένα = πολύγωνο

17

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Δεδομένα = πολύγωνο

18

ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δεδομένα = πολύγωνο

19

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Δεδομένα = πολύγωνο

20

ΟΜΙΧΛΗ

Δεδομένα = πολύγωνο

21

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

Δεδομένα = πολύγωνο

22

ΠΟΛΕΙΣ - ΧΩΡΙΑ

Δεδομένα = πολύγωνο

23

ΡΕΥΜΑΤΑ

Δεδομένα = πολύγωνο

24

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ

Δεδομένα = σημείο

25

ΒΑΘΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Δεδομένα = σημείο

26

ΕΜΠΟΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ύφαλοι, ναυάγια κ.λ,π.)

Δεδομένα = σημείο

27

ΛΙΜΕΝΕΣ

Δεδομένα = σημείο

28

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Δεδομένα = σημείο

29

ΤΟΠΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ (ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

Δεδομένα = σημείο
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Επίπεδα δεδομένων (themes) για την βέλτιστη επιλογή τοποθεσίας
κατασκευής τουριστικών λιμένων. Ταξινόμηση κατά είδος δεδομένων.
Πίνακας 7

Στρώματα δεδομένων (themes)

Είδος δεδομένων

1

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ

θαλάσσια

2

ΒΑΘΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

θαλάσσια

3

ΕΙΔΟΣ ΒΥΘΟΥ

θαλάσσια

4

ΕΜΠΟΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ύφαλοι, ναυάγια κ.λ.π.)

θαλάσσια

5

ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

θαλάσσια

6

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

θαλάσσια

7

ΡΕΥΜΑΤΑ

θαλάσσια

8

ΑΝΕΜΟΙ

καιρικά

9

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

καιρικά

10

ΟΜΙΧΛΗ

καιρικά

11

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

χερσαία

12

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ

χερσαία

13

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

χερσαία

14

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

χερσαία

15

ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

χερσαία

16

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (χωρίς δόμηση)

χερσαία

17

ΙΣΟΫΨΕΙΣ

χερσαία

18

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

χερσαία

19

ΛΙΜΕΝΕΣ

χερσαία

20

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

χερσαία

21

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

χερσαία

22

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

χερσαία

23

ΠΟΛΕΙΣ - ΧΩΡΙΑ

χερσαία

24

ΠΟΤΑΜΙΑ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ

χερσαία

25

ΤΟΠΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ (ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

χερσαία

26

ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Χερσαία / θαλάσσια

27

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Χερσαία / θαλάσσια

28

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Χερσαία / θαλάσσια

29

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χερσαία / θαλάσσια
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Επίπεδα δεδομένων (themes) για την βέλτιστη επιλογή τοποθεσίας
κατασκευής τουριστικών λιμένων. Ταξινόμηση κατά προτεραιότητα επιλογής.
Πίνακας 8
Στρώματα δεδομένων (themes)

Προτεραιότητα επιλογής

ΤΟΠΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ (ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

1

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ

2

ΒΑΘΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3

ΕΙΔΟΣ ΒΥΘΟΥ

4

ΕΜΠΟΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ύφαλοι, ναυάγια κ.λ.π.)

5

ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

6

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

7

ΡΕΥΜΑΤΑ

8

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

9

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ

10

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

11

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

12

ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

13

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (χωρίς δόμηση)

14

ΙΣΟΫΨΕΙΣ

15

ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

16

ΛΙΜΕΝΕΣ

17

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

18

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

19

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

20

ΠΟΛΕΙΣ - ΧΩΡΙΑ

21

ΠΟΤΑΜΙΑ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ

22

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

23

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

24

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

25

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

26

ΒΙΟΤΟΠΟΙ

27

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

28

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

29
30

39

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται ένας αριθμός οθονών της εφαρμογής, όπου
αναφέρονται οι διαδικασίες συλλογής, εισαγωγής και ανάλυσης δεδομένων, με τελικό
απόσταγμα τα συμπεράσματα του εγχειρήματος. Η κωδικοποίηση των στρωμάτων
δεδομένων που εμφανίζονται στην προβολή της επόμενης οθόνης (Οθόνη 5), έγινε
βασιζόμενη στα στοιχεία του πίνακα 6 (Ταξινόμηση κατά μορφή δεδομένων) και
αναφέρεται στα παρακάτω επίπεδα (themes), με την ονομαστική αντιστοιχία τους.
Επίπεδα δεδομένων (themes)

Μορφή Δεδομένων

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Roads, shp

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Airport, shp

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ (Συμπλέγματος νήσων Θήρας)

Coast - Coast4.shp

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ Νήσου Θήρας

Santoland.shp

ΧΩΡΙΑ

Village.shp

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ

Anchorg.shp

ΒΑΘΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Depths.shp

ΕΜΠΟΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ύφαλοι, ρηχίες κ.λ.π.)

Shallows, Subrocks.shp

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα μέρος του συνολικού
αριθμού επιπέδων δεδομένων που θα μπορούσαν να εμπλακούν σε μια ανάλογη
εφαρμογή. Ο βασικός λόγος παράλειψης λοιπών επιπέδων, οφείλεται κυρίως στο
γεγονός ότι τα χρησιμοποιηθέντα στην παρούσα εργασία δεδομένα, αρκούν για την
απόδειξη της χρησιμότητας της εφαρμογής, όπως επίσης και σε λόγους διατήρησης
της ασφάλειας της εφαρμογής, καθώς αποτελεί πιθανότατα αντικείμενο εμπορικής
εκμετάλλευσης.
Το σύνολο των χρησιμοποιηθέντων επιπέδων δεδομένων βασίστηκε στα κριτήρια
επιλογής για την κατασκευή μιας μαρίνας, ακολουθώντας τους βασικούς άξονες
απαιτήσεων και αφήνοντας σε δευτερεύοντα ρόλο τα δεδομένα που αφορούν
εξειδικευμένες πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται περισσότερο χρήσιμες για το
πώς, θα κατασκευαστεί το έργο και λιγότερο για το πού.

Η διαδικασία της εφαρμογής αρχίζει με την ψηφιοποίηση της ακτογραμμής της νήσου
Θήρας (Οθόνη 7), πάνω στο υπόβαθρο ενός χάρτη της ευρύτερης περιοχής (Οθόνη
6 & 10), ο οποίος και αποτελεί ένα επίπεδο από δεδομένα εικόνας (image data). Η
συγκεκριμένη ακτογραμμή αποτελεί ένα πολύγωνο (polygon).
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Παρ’ ότι ψηφιοποιήθηκαν και οι λοιποί νήσοι της περιοχής, για λόγους καλύτερης
εστίασης στο ζητούμενο της εφαρμογής δεν εμφανίζονται, παρά μόνο σε κάποιες
οθόνες (Οθόνες 13,15,16.17).
Στην οθόνη 8, εμφανίζεται το πολύγωνο ψηφιοττοίησης του αεροδρομίου της Ν.
Θήρας και στην οθόνη 9 τα βάθη θαλάσσης της ευρύτερης περιοχής, που αποτελούν
ένα σύνολο από 1216 ψηφιοποιημένα σημεία (points). Στην προκειμένη οθόνη (9), τα
βάθη που εμφανίζονται, έχουν ταξινομηθεί σε οκτώ κατηγορίες που κυμαίνονται από
0-100 μέτρα και απεικονίζονται με κλίμακα αποχρώσεων.
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4.3 ΟΘΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οθόνη 5 - Δημιουργία themes
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Οθόνη 06 - Χάρτης Ν. Θήρα / Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Οθόνη 07 - Ψηφιοποίηση ακτογραμμής Ν. Θήρας
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Οθόνη 08 - Ψηφιοττοίηση Αεροδρομίου Ν. Θήρας
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Οθόνη 09 - Ψηφιοττοίηση Θαλασσίων Βαθών περιοχής
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Για την ασφαλή πρόσβαση ναυσιπλοΐας λαμβάνεται υπ’ όψη ή ύπαρξη επικινδύνων
εμποδίων στο θαλάσσιο χώρο. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το επίπεδο
δεδομένων που αφορά στους υπάρχοντες υφάλους της περιοχής και απεικονίζεται
στην οθόνη 11. Επίσης επικίνδυνες ζώνες ναυσιπλοΐας αποτελούν οι ρηχίες ή αλλιώς
αβαθείς περιοχές απεικόνιση των οποίων έχουμε στην οθόνη 12.

Στην οθόνη 13 παρουσιάζεται ένας συνδυασμός απεικόνισης των υφάλων και των
υπαρχόντων αγκυροβολιών της περιοχής. Το οπτικό συμπέρασμα ότι υπάρχουν
αγκυροβόλια εν μέσω επικινδύνων περιοχών ναυσιπλοΐας, δεν αποτελεί βάσιμο
στοιχείο, για το λόγο του αποπροσανατολισμού του

παρατηρητή εξ’ αιτίας της

κλίμακας των συμβόλων πάνω στο χάρτη. Το μόνο ακριβές συμπέρασμα όπως θα
δούμε παρακάτω, θα δοθεί από την επεξεργασία των δεδομένων μέσα από το
λογισμικό.

Στο λογισμικό Arcview η απενεργοποίηση των επιπέδων δεδομένων, επαναφέρει την
αρχική εικόνα του υπόβαθρου ψηφιοποίησης (Οθόνη 14). Σε μια νέα προβολή
δεδομένων απεικονίζεται το σύνολο των επιπέδων: χωριά Ν. Θήρας, κεντρικοί
δρόμοι, ακτογραμμές, υπάρχοντα αγκυροβόλια και ρηχίες (Οθόνη 15).

Το σύνολο των 1216 ψηφιοποιημένων θαλασσίων βαθών, εμφανίζεται στις οθόνες
16 και 17, όπως αυτά αναφερόταν στο χάρτη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Στο
σημείο αυτό σημειώνεται ότι, τα βάθη που αφορούν στην συγκεκριμένη εφαρμογή
βρίσκονται εγγύς των ακτογραμμών, πλην όμως το σύνολο των δεδομένων μπορεί
να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος στις οθόνες 18 και 19 απεικονίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι προβολές
της πλειοψηφίας των επιπέδων δεδομένων

που θα χρησιμοποιηθούν στην

διαδικασία ανεύρεσης τοποθεσίας για την κατασκευή μαρίνας.
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Οθόνη 10 - Ψηφιακό υπόβαθρο Νήσου Θήρας

Οθόνη 11 - Ψηφιοποίηση υφάλων περιοχής
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Οθόνη 12- Λεπτομέρεια πολυγώνων αβαθών περιοχών
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Οθόνη 13 - Προβολή υφάλων, αβαθών και υπαρχόντων αγκυροβολιών
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Οθόνη 14 - Ψηφιακό υπόβαθρο Ν. Θήρας - Απενεργοποίηση themes

Οθόνη 15 — ΠοοΒολή nKTOvonuuujv δοόυων και κπτοικπίΐένων πεοιογών

Οθόνη 16 & 17 - Ψηφιοττοίηση θαλασσίων βαθών περιοχής & εστίαση
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Οθόνη 18 - Λεπτομέρεια προβολής themes
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Κεφάλαιο 5°

5.1 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Για την επίτευξη του τελικού στόχου της εφαρμογής (εύρεση τοποθεσίας) όλα τα
παραπάνω δεδομένα αναλύονται μέσω του υπάρχοντος λογισμικού (Arcview, Spatial
Analyst), αφού πρώτα δοθούν οι απαραίτητες συνθήκες που πρέπει να πληρούνται
με την μορφή ενός συγκεκριμένου αλγόριθμου.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που παρέχονται στη διαδικασία επεξεργασίας είναι:
1. Ζητούμενες αποστάσεις από τις κατοικημένες περιοχές (χωριά)
2. Ζητούμενες αποστάσεις από την ακτογραμμή της Ν. Θήρας
3. Ζητούμενες αποστάσεις από περιοχές με αβαθή (ρηχίες)
4. Τα βάθη της περιοχής και η απαιτούμενη ελάχιστη τιμή τους
5. Ζητούμενες αποστάσεις από το αεροδρόμιο της νήσου.

Το σύνολο των αποστάσεων των 1,2,3 και 5, δίδεται χρησιμοποιώντας τη βασική
λειτουργία εύρεση απόστασης (Find Distance) του λογισμικού Spatial Analyst. Η
λειτουργία αυτή παράγει δεδομένα σε μορφή καννάβου (Grid data). Η διαδικασία
απαιτεί κατ’ αρχή την επιλογή του επιθυμητού επιπέδου δεδομένων για το οποίο
ζητούνται οι αποστάσεις και κατόπιν η ενεργοποίηση της εντολής Find Distance από
τον κατάλογο της Ανάλυσης (Analysis).

Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργούνται τέσσερα νέα επίπεδα δεδομένων που αφορούν
στις αποστάσεις των 1,2,3 και 5. Τα νέα δεδομένα ταξινομούνται σύμφωνα με την
κλίμακα του υπόβαθρου ψηφιοποίησης, ήτοι του χάρτη της περιοχής, σε μονάδες
χιλιομέτρων. (Οθόνες 20,21,22,23)
Για την καλύτερη οπτική κατανόηση των αποτελεσμάτων, ενεργοποιείται η εντολή
σχηματισμού καμπύλών (contours), όπως απεικονίζεται στις οθόνες 24, 25 και 27.

Τέλος, για την δημιουργία ενός συμβατού επιπέδου δεδομένων που αφορά στα βάθη
της περιοχής (4), χρησιμοποιείται η εντολή Interpolate surface, και το επίπεδο των
νέων δεδομένων ταξινομείται ανάλογα με τα απαιτούμενα βάθη της περιοχής για
ασφαλή πλεύση και ελλιμενισμό (Οθόνη 26).
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Οθόνη 20 - Ζητούμενες αποστάσεις από τις κατοικημένες περιοχές (χωριά)
0-3 χιλιόμετρα

Οθόνη 21 - Ζητούμενες αποστάσεις από την ακτογραμμή της Ν. Θήρας
0-1 χιλιόμετρα
52

Οθόνη 22 - Ζητούμενες αποστάσεις από περιοχές με αβαθή (ρηχίες)
0-1 χιλιόμετρα

Οθόνη 23 - Ζητούμενες αποστάσεις από το αεροδρόμιο της νήσου.
0-10 χιλιόμετρα

Οθόνη 24 - Καμπύλες ζητούμενων αποστάσεων από την ακτογραμμή

Οθόνη 25 - Καμπύλες ζητούμενων αποστάσεων από αβαθή
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Οθόνη 26 - Βάθη της περιοχής και η απαιτούμενη ελάχιστη τιμή τους
0-10 μέτρα

Οθόνη 27 - Βάθη της περιοχής και η απαιτούμενη ελάχιστη τιμή τους
Καμπύλες
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Το τελικό βήμα της διαδικασίας αττοτελείται από έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο που
δημιουργείται σύμφωνα με τα ζητούμενα δεδομένα και κριτήρια. Η λειτουργία
ενεργοποίησης ανάλογων αλγορίθμων βρίσκεται στον κατάλογο Ανάλυσης του
λογισμικού και έχει την ονομασία map query (ερωτήματα επί του χάρτη).

Η αρχική μορφή του πίνακα ερωτημάτων απεικονίζεται στην παρακάτω οθόνη (28)
Οθόνη 26 - Πίνακας ερωτημάτων
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Εμφανή είναι τα επίπεδα δεδομένων που απεικονίζονται στην αριστερή πλευρά του
πίνακα και χρησιμοποιούνται για την παρούσα εφαρμογή:
''Distance to village.shp X

Ζητούμενες αποστάσεις από τις κατοικημένες περιοχές

Distance to santoland.shp \ Ζητούμενες αποστάσεις από την ακτογραμμή
Distance to subrocks.shp

\

Surface to depths.shp

/ Τα βάθη της περιοχής

Distance to airport.shp

Ζητούμενες αποστάσεις από περιοχές με αβαθή

/ Ζητούμενες αποστάσεις από το αεροδρόμιο
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Με

βάση

τα

κριτήρια επιλογής θέσεως για

την

κατασκευή

μιας

μαρίνας,

κατασκευάστηκε το παρακάτω ερώτημα στον πίνακα ερωτημάτων. Το ερώτημα
τροφοδοτείται με κατά προσέγγιση αληθή στοιχεία, όσον αφορά στην αντιστοιχία
αριθμών και πραγματικότητας (Οθόνη 29).

Οθόνη 29 - Ερώτημα
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Αναλυτικότερα το ερώτημα αποδίδεται ως εξής:
Ζητείται η απόσταση από κατοικημένες περιοχές να είναι μικρότερη ή ίση με τρία
χιλιόμετρα (<=3) και η απόσταση από την ακτογραμμή να είναι μικρότερη ή ίση με
μισό χιλιόμετρο (<=0.5) και η απόσταση από περιοχές με αβαθή να είναι μεγαλύτερη
ή ίση με δύο χιλιόμετρα (>=2) και τα βάθη από την επιφάνεια της θαλάσσης να είναι
μεγαλύτερα ή ίσα με τρία μέτρα (>=3) και τέλος η απόσταση από το αεροδρόμιο να
είναι μεταξύ πέντε και επτά χιλιομέτρων (<=7 & >=5)

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων το αποτέλεσμα εστιάζεται σε μία συγκεκριμένη
περιοχή στην Ανατολική πλευρά της νήσου, όπως απεικονίζεται στις παρακάτω
οθόνες 30, 31 και 32.
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Οθόνη 30 - Τελική περιοχή επιλογής θέσεως κατασκευής

Οθόνη 31 - Εστίαση στην τελική περιοχή επιλογής θέσεως κατασκευής
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Οθόνη 32 - Τελική περιοχή επιλογής θέσεως κατασκευής
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Κεφάλαιο 6° * ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συμπεράσματα του όλου εγχειρήματος παρ’ ότι είναι ικανοποιητικά από
αντικειμενικής πλευράς (η περιοχή είναι κατάλληλη για ναυσιπλοΐα, οι αποστάσεις
από κατοικημένες περιοχές είναι οι αρμόζουσες, το αεροδρόμιο σαν κέντρο
συγκοινωνιών βρίσκεται κοντά, τα βάθη επιτρέπουν τον ελλιμενισμό σε ένα μεγάλο
φάσμα βυθισμάτων σκαφών κ.λ.π.) μπορούν να έχουν ακριβέστερη εστίαση θέσεων
επιλογής κατασκευής μιας μαρίνας σε συνάρτηση με τα λοιπά δεδομένα που δεν
εισήχθησαν (δίκτυα κοινής ωφελείας, εγγύτητα απαγορευμένων ζωνών, ακτών
λουσμένων κ.λ.π.)
Από τεχνικής απόψεως τέλος και συγκεκριμένα όσον αφορά στον κατασκευαστικό
τομέα, δεδομένα όπως: είδος, βυθού, εντάσεις και περιοδικότητες ανέμων ανά
εποχή, θαλάσσια ρεύματα κ.λ.π., αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την ποιοτική
απόδοση ενός έργου και λογικά λαμβάνονται ισάξια υπ’ όψη από τις εκάστοτε
αρμόδιες εταιρείες μελετών ή / και κατασκευών.

Συμπεράσματα ειδικής χωροταξικής μελέτης νήσων Θήρας - Ίου

Οι αντίστοιχες προτάσεις είναι οι εξής:
α) Η περιοχή προστασίας της Καλντέρας (περιοχή I της υπάρχουσας ΖΟΕ)
πρέπει να διατηρηθεί ως έχει. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα τοπίο φυσικού
κάλλους μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα επαρκεί καθεαυτό για την επιλογή
αυτή. Στην πραγματικότητα, η διατήρηση της μορφής της Καλντέρας αποτελεί
μια από τις καλύτερες μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την τουριστική ανάπτυξη
του νησιού, η οποία πρέπει να διοχετευθεί σε άλλες περιοχές, όπως αυτές που
προτείνονται παραπάνω καθώς και οι εντός σχεδίου και εντός οικισμών
εκτάσεις. Παράλληλα, όμως, η περιοχή της Καλντέρας παρουσιάζει σημαντικά
προβλήματα γεωλογικής φύσεως (διάβρωση, αστάθεια του εδάφους) και
σεισμοπάθειας (κατολισθήσεις, καθώς και έκθεση ορισμένων επιμέρους ζωνών
σε φερόμενα υλικά από ενδεχόμενη ηφαιστειακή δράση). Ακόμα, επομένως, και
αν δεν υπήρχαν οι προαναφερθέντες λόγοι, θα έπρεπε να αποφευχθεί η δόμηση
στην Καλντέρα για λόγους ασφάλειας.

Συμπερασματικά,

προτείνεται

η

κατ'αρχήν διατήρηση της περιοχής I της σημερινής ΖΟΕ χωρίς ουσιαστικές
αλλαγές, με εξαίρεση μια μικρή επέκταση στο νότιο άκρο της, για να
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συμπεριλάβει μια έκταση που παρουσιάζει ειδικά γεωλογικά προβλήματα.
Ενδεχόμενες μικρές τροποποιήσεις των ορίων δεν μπορούν να γίνουν στην
κλίμακα της παρούσας φάσης (1:25000) αλλά θα γίνουν στις μεγαλύτερες
χαρτογραφικές κλίμακες της δεύτερης φάσης.
β) Η περιοχή ανατολικά-βορειοανατολικά της Οίας, και μέχρι τη θάλασσα,
παρουσιάζει τόσο προβλήματα εδαφολογικής αστάθειας όσο και κινδύνους από
ηφαιστειακή δράση.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η οριοθέτηση

αντίστοιχης Ζώνης γεωολογικης-σεισμικης επικινδυνότητας με χαρακτηριστικά
περιοχής προστασίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η απαγόρευση

κατασκευής μεγάλων κτιρίων με παραμονή κοινού (συμπεριλαμβανομένων και
των ξενοδοχείων), καθώς και η θέσπιση ειδικών κτιριοδομικών διατάξεων. Η
αποσαφήνιση των διατάξεων αυτών θα γίνει σε δύο στάδια. Το πρώτο θα είναι η
επόμενη φάση της ΕΧΜ, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση
του ζητήματος. Το δεύτερο στάδιο, όμως, δηλαδή ο οριστικός καθορισμός
τέτοιων

διατάξεων,

προϋποθέτει

την

εκπόνηση

ιδιαίτερης

γεωλογικής-

σεισμοτεκτονικής μελέτης για τη διερεύνηση σε βάθος των τοπικών δεδομένων,

γ) Η περιοχή που οριοθετείται στους χάρτες γεωλογικής αναγνώρισης και
πρότασης, στο μέσον περίπου της νότιας ακτής του νησιού, και χαρακτηρίζεται
από τη γεωλογική ιδιομορφία, προτείνεται να χαρακτηριστεί ως ζώνη του ίδιου
τύπου και με τους ίδιους όρους της περιοχής I της ΖΟΕ, που όπως
προαναφέρθηκε διατηρείται ως κατηγορία.
δ) Οπως προέκυψε από την γεωλογική-σεισμολογική αναγνώριση, οι ανατολικές
ιδίως παραλίες του νησιού παρουσιάζουν κίνδυνο προσβολής από τσουνάμι. Με
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η επικίνδυνη ζώνη φθάνει μέχρι την υψομετρική
καμπύλη των 10 μ. Προτείνεται, έτσι, η θέσπιση στις παραλιακές αυτές εκτάσεις
περιοχών προστασίας από κύματα τσουνάμι. Στις περιοχές αυτές πρέπει να μην

επιτρέπεται η δημιουργία μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων. Παράλληλα,
πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή σε μεγαλύτερο υψόμετρο (εκτός της
επικίνδυνης ζώνης) η δημιουργία εγκαταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από ενδεχόμενο τσουνάμι. Ας σημειωθεί ότι η
προστασία

των

περιβαλλοντικούς

περιοχών
στόχους

αυτών

εξυπηρετεί,

(διατήρηση

του

εκ

φυσικού

των

πραγμάτων,

περιβάλλοντος

και
στις

παραλίες) και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις τουριστικές ζώνες.
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ε)

Στις

περιοχές με

προβλήματα

διάβρωσης

ορίζονται

Ζώνες

ειδικών

περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
Δύο από τα δυσμενέστερα φαινόμενα στην εκτός σχεδίου οργάνωση του

ελληνικού χώρου είναι (α) η γραμμική συγκέντρωση κτιριακών εγκαταστάσεων
κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων (συνέπεια των σχετικών ειδικών
διατάξεων της νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης), και (β) η διάσπαρτη
δόμηση γύρω από τους οικισμού (συνέπεια είτε ειδικών διατάξεων που αφορούν
τη δόμηση εκτός οικισμών, ιδίως για του τουρισμό και τη βιομηχανία, είτε της
αδυναμίας καταστολής της αυθαίρετης δόμησης). Τα φαινόμενα αιττά έχουν
πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις. Πρώτον, η γραμμική δόμηση κατά μήκος των
οδικών αξόνων καθώς και γύρω από τους οικισμούς δημιουργεί κτιριακές
συγκεντρώσεις μεγάλου μήκους ή έκτασης, χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας
τεχνικής υποδομής, κυρίως αποχέτευσης. Δεύτερον, η γραμμική παρόδια δόμηση
δημιουργεί προφανή προβλήματα στην κυκλοφοριακή ικανότητα των δρόμων—
ενώ οι τελευταίοι πρέπει να εξυπηρετούν υπερτοπική κυκλοφορία που πρέπει να
γίνεται ανεμπόδιστα, η ύπαρξη διαφόρων χρήσεων και κτιρίων στις δύο πλευρές
των δρόμων δημιουργεί διάφορες "τριβές" (παρόδια στάθμευση, εγκάρσιες
κινήσεις πεζών και τροχοφόρων κλπ.) που μειώνουν τις ταχύτητες διέλευσης
και αυξάνουν τους κινδύνους ατυχημάτων. Τρίτον, η πύκνωση των κτισμάτων
στην περιοικιστική ζώνη δημιουργεί ακαμψίες και μη αντιστρεπτές δεσμεύσεις
που υποθηκεύουν τις μελλοντικές επεκτάσεις του οικιστικού χώρου και
επιβάλλουν, στις περιπτώσεις αυτές, πολεοδομικές και ρυμοτομικές λύσεις μη
ικανοποιητικές. Τέταρτον, η διασπορά κτιρίων στον αγροτικό χώρο (εκτός
σχεδίων πόλεων και οικισμών) οδηγεί στην αλλοίωση του τοπίου και στην
χαρακτηριστική εικόνα της "ενδιάμεσης" ημιαγροτικής/ημιασπκής κατάστασης
που χαρακτηρίζει τις περιοχές του ελληνικού χώρου που υψίστανται πιέσεις
ανάπτυξης τουρισμού, παραθερισμού ή βιομηχανίας.
Οι ρυθμίσεις της ΖΟΕ σήμερα δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα.
Αντίθετα, η θέσπιση ειδικής περιοικιστικής ζώνης (περιοχή II) στην οποία, μέσω
της

μικρότερης

αρτιότητας,

διευκολύνεται

η

διασπορά

κτιριακών

εγκαταστάσεων χωρίς πολεοδομική υποδομή, επιδεινώνει την κατάσταση στην
οποία οδηγεί η γενική περί εκτός σχεδίου δόμησης νομοθεσίας. Ορισμένες
σκέψεις που έχουν γίνει στο ΥΠΕΧΩΔΕ για τη δημιουργία ζωνών εκτός σχεδίου
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στη

Θήρα

στις

οποίες

θα

επιτρέπεται

η

χωροθέτηση

τουριστικών

εγκαταστάσεων, και προτείνουν ευνοϊκούς όρους κατά μήκος των οδικών
αξόνων, δείχνουν εξάλλου ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν και νέα
προβλήματα.
Αποψη της ομάδας μελέτης είναι ότι στις περιοχές υψηλής πίεσης,
δηλαδή

κατά

μήκος

των

βασικών

οδικών

αξόνων

και

στην

πρώτη

περιαστική/περιοικιστική ζώνη, θα έπρεπε, αντίθετα με ότι συμβαίνει σήμερα
τόσο στη γενική νομοθεσία όσο και, ενμέρει, στη συγκεκριμένη ΖΟΕ της Θήρας,
να ισχύουν αυστηρότερες ρυθμίσεις και να ελέγχεται περισσότερο απο τις
"κοινές" εκτός σχεδίου εκτάσεις η δόμηση. Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση
αυτής της οπτικής ισοδυναμεί, ουσιαστικά, με ριζική αλλαγής του μοντέλου
αστικοποίησης και ανάπτυξης που λειτούργησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
της μεταπολεμικής περιόδου. Μια τέτοια αλλαγή προσκρούει, προφανώς, τόσο
σε αντιστάσεις που προέρχονται άμεσα από τα ιδιωτικά, έγγεια καιάλλα
(επενδυτές και οικοδομικό κύκλωμα), συμφέροντα στις εν λόγω περιοχές, όσο
και—κατ'επέκταση—στο πολιτικό κόστος. Η δυσκολία προώθησης προτάσεων
τέτοιου τύπου σε άλλες ΕΧΜ οδηγεί, έτσι, στη διατύπωση τριών εναλλακτικών
προσεγγίσεων στην παρούσα μελέτη:
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Αγκυροβόλια
Τα ιδιωτικά σκάφη περνούν 80% του χρόνου τους αγκυροβολημένα! Σπάνια οι
ιδιοκτήτες τους αντέχουν να τα κινούν περισσότερο και αυτό μειώνεται καθώς
περνούν τα χρόνια. Αγκυροβολούμε εκεί που το σκάφος μας θα είναι ασφαλέστερο.
Η ασφάλεια του σκάφους εξαρτάται από:
•

Την τοπογραφία του αγκυροβολιού

•

Τους πνέοντες και προβλεπόμενους ανέμους

•

Τη δομή του βυθού όπου θα αγκυροβολήσουμε

Η περιοχή αγκυροβολιάς θα πρέπει να είναι «λογικά αβαθής» για αρκετό διάστημα
από την παραλία προς το πέλαγος, δηλαδή με μικρή κλίση, χωρίς αναφερόμενα
σημεία ρηχιών ή υφάλων. Θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση, και να προφυλάσσει
από ενδεχόμενες ή προβλεπόμενες αλλαγές της διεύθυνσης του πνέοντος ανέμου.

Ρηχίες
Ρηχίες είναι οι περιοχές που μπορεί να προσκρούσουμε, με σταδιακή αλλαγή του
βυθομετρικού. Συνήθως σημειώνονται στο χάρτη με τη γενική μορφή τους, χωρίς
λεπτομέρειες. Ρηχίες που έχουν άμμο μπορούν να κολλήσουν το σκάφος. Χειρότερες
είναι αυτές που έχουν λάσπη για σκάφη με έρμα και προεξοχές.
Ύφαλοι
Ύφαλοι είναι οι βυθομετρικές μειώσεις στις οποίες μπορούμε να προσκρούσουμε
ανάλογα με το βύθισμα του σκάφους μας. Συνήθως οι ύφαλοι είναι σημειωμένοι
στους ενημερωμένους τοπικούς χάρτες. Έτσι θεωρούνται «γνωστά» σημεία
προσκρούσεως.
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Επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας στις 23/08/00 ΐρα:06:

tHvifio Κέντρο Βοηασσιον Ερευαν; Αγ Κοσμάς. 1 οδ J4 Επίίην κ
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Σύστημα ΓΐϋΣΕίώΩΝ - h^p:/.Vw-/Apaseidon rcmr.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 4 [Επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 5 [Άνεμος επιφάνειας]
Εθνικό Κέντρο θσηκσσκον Ερευνα.··/. Αν Κοσμάς, It60
Σύστημα Π0ΣΕ1ΛΩΝ - http://vmw.dos· eider», nemr a

Ανεμος επι(ράνειας στις 23,08.00 0OUTC

ν\

Το χρώμα δηλώνει την ένταση του ανέμου οε Μποψώρ

liUp://www,poseidon.nunr.gr
ΠΟΣΕΙΔΩΝ -

Σιιυτημιι

Εθνικό Κέντρο Οαλιισυιων Ερευνών, Αγ. Κουράς, 1G604 Ελληνικό

Ατμοσφαιρική Πίεση (σε mhars) στις 23.C3.00 00UTC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 6 [Ατμοσφαιρική πίεση]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 7 [Επιφανειακή αλατότητα]

Εθνικό Κέντρο θσπασσίων Ερευνών, Αν Κοσμάς. 16bQ4 Ειρηνικό
Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ · http:/Avw^-.poieidonncmr gf

θερμοκραοία επιφάνειας οτις 23,08.00 OOUTC

sSmmSmmi
ΕΧάχιοτη τιμή:10° C ,

Μέγιστη τιμή:32° C

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 8 [Θερμοκρασία επιφάνειας]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 9 [Υψος και διεύθυνση κύματος]

Εθνικό Κέντρο θοϋασσίων Ερευνών. Αγ Κοσμάς, 16604 ΕίΐΓΐηνικο
Σύστημα ΠΟΣΕ&ΩΝ · http: 1/wm. poseidcn. ncnv. 51
a**Z*f·

Περίοδος και διεύθυνοη κύματος οτ ι ς 23/08/00 12:00UTC

Το χρώμα δηλώνει την περίοδο οε δευτερόλεπτα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 10 [Περίοδος και διεύθυνση κύματος]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 11 [Θαλάσσια κυκλοφορία /10 μ.]
Εθνικό Κέντρο βσϋασσιο’ν Ερευνών. Αγ. Κοσμάς 16604 Ειΐίίηνικό
Σύστημα ΠΡΣΕΙΔΩΝ'· http://wwi.poieisicn.nciw.si

θαλάσαια κυκλοφορία (ΙΟμέτραί οτις 23/08/00 Όρα:06:00 UTC

Κί?

Ιο χρώμα δηλώνει την ένταοη των ρευμάτων (εκατοοτά/δευτ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 12 [Βασικά οικονομικά στοιχεία περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου]

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΧΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕ
ΧΩΡΑ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πληθυσμός 1981

Ενεργός πληθυσμός 1988

145071

9740417

1,5%

83612

3538530

2,4%

Απασχόληση 1981
Ποωτογενης τομέας

21.1%

29.1%

Δευτερογενής τομέας

28,9%

30.5%

Τρτογενης τομέας

650,0%

40,4%

Πρωτογενής τομέας

16,6%

27,0%

Αλλα τομείς

62,6%

73,0%

41458

1859971

Απασχόληση 1987

ΑΠΠ 1981 (εκ. δρχ.)

2.2%

1 Σύνθεση ΑΠΠ

ί

Πρωτογενής τομέας

9,2%

14.5%

|

Δευτερογενής τομέας

29,8%

32.5%

Τατσγενης τομέας

61.0%

53,0%

(χιλ.

177528

190954

93.0%

Κατανάλωση ηλ. ρεύματος κατα

679

775

87,6%

ανά. 1CQ

43.6

37.4

116,6%

Αυτοκίνητο ανα 100 κατοίκους,

7.6

12,4

51.3%

1,5

2.9

51.7%

8627

381620

2,3%

ιδιωτικές

6842

299601

2,3%

Δημόσιες

1785

82019

2,2%

ΑΠΠ 1981

κατώ

κειραλη

δρχ)
κεφόλή. 1985 (KWH)
Αυτόματα τηλέφωνα
κατ., 1985
1985
Γιατοοί ανό 100 κατ. 1985
Επενδύσεις σε τρέχουσες τιμές,
εκατ. δρχ., 1980

Σύνθεση επενδύσεων, 1982-1987
1,5%

8.2%

23,6%

67,9%

7,0%

24,0%

ΠΗΓΗ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΚΕΠΕ 1991

78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Πίνακας 13 [Κατάσταση υποδομής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου]

Σ6
Κατάσταση της υποδομής
ΑΠΟΛΥΤΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ
Μήκος οδικού δικτύου. "986

m

Εθνικό
Επαρχιακό

714 χλμ.

Σύνολο

714 χλμ.

'27,8 χλμ./ χλμ2

Μήκος ασιραλτοστρ οδικού δικτύου. ’986

433 χλμ.

60,6% στο σύνολο οδικού δικτύου

Αριθμός νέων κατοικιών 1985

2335

Νοσοκομειακές κλίνες "985

140

1.6/1000 κατοίκους

Ξενοδοχειακές κλίνες 1985

15551

"75,2' 1000 κατοίκους

65345 KYVH

736 KWH

28C22 εκ. δρχ.

315634 χιλ. δοχ.

no

1.2

Επιβατική IX, 1985

4339

4.9/100 κατ.

Φορτηγά αγροτικά 1985

2762

3.1/100 κατ.

33204

37,4/ 100 κατ.

i ιδιωτική κατανάλωση ηλεκτρικού 1985
Ιδιωτικές καταθέσεις, τρεχ. τιμές, 1985
Γιατροί 1985

Αυτόματα τηλέφωνα "985
Κατά κειρ. διαθέσ, εισόδ, τρεχ. τιμές, 1981
'"εωργική ’/η 1985
Ααδευδομενη

γεωργική γη 1964

Απασχολούμενα στη μεταπαηση 1984

176351 δρχ.
528 στρ./100 κατ.
59’5 στρ./100 κατ.
50,9/ 1000 κατ

ΠΗΓΗ: ΚΕΠΕ 1992
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