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Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η παρουσίαση ενός συστήματος αξιολόγησης των 

επιπτώσεων των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εδαφική διάσταση με τη χρήση της 

προσέγγισης Sustainability Impact Assessment. Η Ελλάδα μετά από μακροχρόνια περίοδο 

λιτότητας, ύφεσης και δημοσιονομικής προσαρμογής, θα πρέπει να υιοθετήσει ένα καινούργιο 

παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο στηριζόμενη σε τομείς όπου μπορεί να εμφανίσει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς μετά την κρίση 

χρέους ακολούθησε η υγειονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η συμβολή της Γαλάζιας 

Οικονομίας στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών νησιωτικών 

περιφερειών. Επιπλέον εξετάζεται ο βαθμός της κοινωνικής αποδοχής της Γαλάζιας Οικονομίας 

ως καινοτόμου πολιτικής σε αναπτυξιακά υστερούσες περιφέρειες. Ως μελέτη περίπτωσης 

επιλέχθηκε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις σε κοινωνικούς 

και οικονομικούς δείκτες (π.χ. ανεργία, ΑΕΠ, κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

κλπ.) τόσο σε σύγκριση με τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ελλάδας. Tο 

προτεινόμενο μοντέλο συστήματος αξιολόγησης συνδυάζει τη χρήση δευτερογενών δεδομένων 

(Εurostat, OECD, ESPON κλπ.) με δείκτες που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δείκτες 

που επιλέχθηκαν προέρχονται κυρίως από το σύνολο δεικτών SDG της ΕΕ, που χρησιμοποιούνται 

για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) 

και μπορούν να συσχετιστούν σε περιφερειακό επίπεδο με τις δραστηριότητες της γαλάζιας 

οικονομίας. Για την εξέταση της κοινωνικής αποδοχής των «γαλάζιων δραστηριοτήτων» 

χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο στάσεων και αντιλήψεων των 

πολιτών του Βορείου Αιγαίου. 
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Εισαγωγή 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί μία κοινότητα και μία ενιαία αγορά 446 εκατομμυρίων 

πολιτών. Εντός αυτής παρατηρούνται σήμερα μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 

ανισότητες, τόσο ανάμεσα στις χώρες – μέλη της, όσο και στις περιφέρειές της. Η ΕΕ μπροστά σε 

σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όπως η οικονομική ύφεση, η ανεργία και η 

δημογραφική γήρανση, κάνει προσπάθειες να ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή και να μειώσει τις ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών – μελών και των 

περιφερειών της. Επίσης, στόχος είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά των κρατών – μελών και 

των περιφερειών εντός της ενιαίας αγοράς αλλά και να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει τον 

σκληρό ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και να σταθεί ως πρωταγωνίστρια στο παγκόσμιο 

οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι. 

Η βασική υπόθεση εργασίας της παρούσας έρευνας είναι ότι η Ελλάδα μετά από μακροχρόνια 

περίοδο λιτότητας, ύφεσης και δημοσιονομικής προσαρμογής θα πρέπει να υιοθετήσει ένα 

καινούργιο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο στηριζόμενη σε τομείς όπου μπορεί να 

εμφανίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αν η ανάπτυξη της χώρας δε στηριχτεί σε τομείς στους 

οποίους έχει μακροχρόνια εμπειρία, η οικονομία της κινδυνεύει να λειτουργήσει συμπληρωματικά 

προς τις οικονομίες των οικονομικά ισχυρών κρατών – μελών της ΕΕ, υπονομεύοντας την ίδια 

την ανάπτυξη (Κοτζιάς, 2012). Η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς μετά την 

χρηματοοικονομική κρίση ακολούθησε η υγειονομική κρίση.  

Η  Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονο πολύ-νησιωτικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 10% 

του συνολικού πληθυσμού της κατοικεί σε νησιωτικές περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλάζια 

Οικονομία είναι μία στρατηγική που μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού ιστού και 

να συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία 

συνθηκών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η σύγκλιση σε ό,τι αφορά την οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς στοχευμένες πολιτικές 

(Σπιλάνης 2012:30). 



Στόχος είναι η δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου που θα ενσωματώνει προσεγγίσεις και 

εργαλεία μέτρησης που θα αξιολογούν τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις (impact assessment) 

στρατηγικών και πολιτικών σε χωρικό επίπεδο και ιδιαίτερα σε αναπτυξιακά υστερούσες περιοχές 

υπό το πρίσμα της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης για την επιτυχία 

στρατηγικών και πολιτικών λαμβάνεται υπόψη η αποδοχή τους από τους πολίτες, καθώς η 

ανησυχία των τοπικών κοινωνιών για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανάπτυξης 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους Stiglitz, Sen & Fitoussi (2009) οι οποίοι τονίζουν ότι η κοινωνική 

πρόοδος είναι απαραίτητο να μετρηθεί και πέρα από την οικονομική της διάσταση και ότι οι 

κοινωνικοί επιστήμονες και κυρίως οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν ελάχιστα τις αντιλήψεις των 

πολιτών στις μεθοδολογίες τους χρησιμοποιώντας συχνά παραγωγικές μεθόδους (OECD, 2011), 

το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο ενσωματώνει τις αντιλήψεις των πολιτών, φιλοδοξώντας να 

συμβάλλει στην κάλυψη αυτού του ερευνητικού κενού.  

Η Γαλάζια Οικονομία στην επιστημονική βιβλιογραφία και ως στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Ο όρος γαλάζια οικονομία ή αλλιώς γαλάζια ανάπτυξη προέκυψε για πρώτη φορά το 2012 στο 

Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

«Rio +20», ως αντίστοιχος όρος για την πράσινη οικονομία στη θάλασσα (Pascual, 2015; Howard 

2018). Στην επιστημονική βιβλιογραφία δεν υπάρχoυν κοινώς αποδεκτοί ορισμοί για τις 

«γαλάζιες» έννοιες (Mulazzani and Malorgio, 2017; Eikeset et al, 2018) 

Η γαλάζια οικονομία καλύπτει το φάσμα των παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως οι θαλάσσιες 

μεταφορές, οι ναυπηγικές δραστηριότητες, οι λιμενικές δραστηριότητες, η αλιεία και η 

εκμετάλλευση (εξόρυξη) πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη θάλασσα. Επιπλέον υπάρχουν 

και άλλες αναδυόμενες δραστηριότητες όπως η ιχθυοκαλλιέργεια, η γαλάζια βιοτεχνολογία, η 

θαλάσσια ενέργεια και οι εξορυκτικές δραστηριότητες από τον θαλάσσιο βυθό (Ehlers, 2016) 

Σύμφωνα με τους Eikeset et al (2018) η έννοια της γαλάζιας ανάπτυξης έχει τις ρίζες της στη 

δεκαετία του 1960, κατά τη διάρκεια της οποίας η διεθνής κοινότητα εστίασε την προσοχή της 

στη διαμόρφωση της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης. Πριν τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 



2012 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είχαν προηγηθεί άλλες τρεις από τον ίδιο οργανισμό και αποτελούν 

ορόσημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη: 

1. Περιβαλλοντική διάσταση: Στοκχόλμη 1972, το πρώτο συνέδριο του ΟΗΕ για τη ΒΑ 

2. Οικονομική διάσταση: Ρίο 1992: δεύτερο συνέδριο ΟΗΕ για τη ΒΑ 

3. Κοινωνική διάσταση: Γιοχάνεσμπουργκ 2002, τρίτο συνέδριο ΟΗΕ για τη ΒΑ 

Η Γαλάζια Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από όλες τις βιομηχανίες και τους 

κλάδους που σχετίζονται με τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τις ακτές (π.χ ναυτιλία, παραγωγή 

ενέργειας, λιμάνια, ναυπηγεία κλπ.).  Σύμφωνα με το The EU Blue Economy Report (European 

Commission, 2021) οι ώριμοι τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας είναι οι εξής: 1) Αλιεία και 

ιχθυοκαλλιέργειες, 2) Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη θάλασσα (και άλλων ορυκτών 

όπως π.χ. αλάτι, άργιλο, καολίνη), 3) Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια), 

4) Λιμενικές δραστηριότητες, 5) Ναυπηγεία και επιδιορθώσεις πλοίων, 6) Θαλάσσιες Μεταφορές, 

7) Θαλάσσιος τουρισμός. Στους ώριμους «γαλάζιους» τομείς απασχολούνται περίπου 4,6 

εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η παραγωγή εσόδων αγγίζει τα 650 δις 

ευρώ. Επίσης υπάρχουν και οι αναδυόμενοι τομείς οι οποίοι είναι οι εξής: 1) Ωκεάνια/θαλάσσια 

ενέργεια (υπεράκτιες πλωτές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, κυματική και παλιρροιακή 

ενέργεια, πλωτές εγκαταστάσεις ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας, υπεράκτια παραγωγή 

υδρογόνου), 2)  Γαλάζια βιοοικονομία και βιοτεχνολογία (εκμετάλλευση θαλάσσιων οργανισμών 

με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων όπως τρόφιμα, φάρμακα και καλλυντικά), 3) Αφαλάτωση, 4) 

Εξόρυξη άλλων ορυκτών από τη θάλασσα (π.χ. μαγγάνιο, τιτάνιο, χαλκό, ψευδάργυρο), 5) 

Θαλάσσια άμυνα, ασφάλεια και επιτήρηση, 6) Έρευνα και εκπαίδευση σχετικά με τη Γαλάζια 

Οικονομία, 7) Υποδομές (υποθαλάσσια καλώδια για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και 

υποβρύχια ρομπότ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβαλλοντικούς σκοπούς, την 

εξερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, την επιτήρηση των συνόρων κλπ).  

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) 

ενέκρινε το 2012 την Ανακοίνωση με τίτλο: «Γαλάζια Ανάπτυξη, ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη 

στη θάλασσα και στη ναυτιλία». Η Ανακοίνωση αφορούσε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις περιφέρειές τους. Τον Μάιο του 2021 αυτή η ανακοίνωση αντικαταστάθηκε από 

την ανακοίνωση με τίτλο «Σχετικά με μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην 



ΕΕ. Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον». Παρατηρούμε 

ότι ο όρος «Γαλάζια Ανάπτυξη» έχει αντικατασταθεί από τον όρο «Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία» 

και ότι υπάρχει αναγνώριση από την ΕΕ ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019) και το Σχέδιο 

Ανάκαμψης για την Ευρώπη θα καθορίσουν αποφασιστικά την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας 

τα επόμενα χρόνια. Επίσης μετά την έκδοση της νέας Ανακοίνωσης τον Μάιο του 2021 έχει 

ανοίξει ο δρόμος ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 

Γαλάζιας Οικονομίας να υιοθετήσουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  

Μελέτη περίπτωσης: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Στην Ελλάδα απασχολούνται περίπου 576.000 άνθρωποι σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται 

άμεσα με τους ώριμους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας ενώ η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

(GVA) που δημιουργεί, αγγίζει τα 8 δις ευρώ (2019). Επίσης παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης το 15,1% των θέσεων εργασίας στη χώρα προέρχονται από αυτούς τους 

τομείς. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 85% των θέσεων εργασίας και το 66% της συνολικής 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας προέρχονται από τον Παράκτιο Τουρισμό, στοιχεία που 

δηλώνουν την υψηλή εξάρτηση της χώρας από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η υγειονομική 

κρίση επηρέασε αρνητικά τον συγκεκριμένο κλάδο και κατ’ επέκταση την ελληνική οικονομία 

συνολικά.  

Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελείται από 10 νησιά τα οποία βρίσκονται στα ανατολικά 

σύνορα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα δευτερογενή δεδομένα που προέρχονται από φορείς όπως η 

Eurostat, το Βόρειο Αιγαίο είναι μία από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ελλάδας και μία από τις 

20 φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ (π.χ. τελευταία θέση ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας 

στο ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας αγγίζει το 17%, το 32,4% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού,  ενώ το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός 

εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης  (NEETS) είναι 27,1%). 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η μεθοδολογία που επιλέχτηκε στηρίζεται στον “Guidance on Sustainability Assessment” 

(OECD, 2010), προσαρμοσμένη στις ανάγκες της έρευνας, καθώς δεν αποτελεί έναν εξαντλητικό 

οδηγό αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς. Η Sustainability Impact Assessment 

(SIA) αποτελεί μια μέθοδο αξιολόγησης όπου μπορούν να διερευνηθούν συνδυαστικά οι  



κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας σειράς προτεινόμενων πολιτικών, 

προγραμμάτων, στρατηγικών και σχεδίων δράσης, είναι δηλαδή σε πλήρη αρμονία με τον πυρήνα 

των βιώσιμων – αειφόρων πολιτικών και την Πράσινη Συμφωνία. Τέτοιες αξιολογήσεις μπορούν 

επίσης να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων και στο στρατηγικό σχεδιασμό σε ολόκληρο τον 

κύκλο πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για πολιτικές που αφορούν τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί μια ex-ante διαδικασία καθώς: 

1. Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών που λαμβάνουν πλήρως υπόψη 

τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και 

2. αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικών κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πολιτικών, στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων πριν από 

τη διαμόρφωσή τους. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται σε τρία στάδια: 

Αρχικά συγκεντρώθηκαν δευτερογενή δεδομένα που αφορούν δείκτες κοινωνικής συνοχής και 

βιώσιμης ανάπτυξης από πηγές όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Eurostat, o ΟΟΣΑ κλπ. Αυτοί οι 

δείκτες καλύπτουν όλο το φάσμα των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική, 

οικονομική και περιβαλλοντική) και των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιολογείται είναι η Γαλάζια 

Οικονομία.  

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με τη δημιουργία εξειδικευμένου 

ερωτηματολογίου με σκοπό: 1. Την καταγραφή στάσεων και αντιλήψεων των πολιτών του 

Βορείου Αιγαίου σχετικά με την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τον 

βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής τους στον τόπο διαμονής του, 2. την καταγραφή του 

βαθμού ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας, 3. την 

αξιολόγηση των στάσεων και των αντιλήψεων των πολιτών σχετικά με τη συμβολή της Γαλάζιας 

Οικονομίας στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου και 4. την 

καταγραφή του βαθμού αποδοχής των δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας. Ως δείγμα 

επιλέχτηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και η  Περιφερειακή 

Επιτροπή Διαβούλευσης Βορείου Αιγαίου. «Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του 

περιφερειάρχη, περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η θητεία της 



επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών και εισηγείται και 

γνωμοδοτεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες 

της περιφέρειας. Το πλεονέκτημα της σύνθεσης του δείγματος είναι ότι καλύπτει όλο το φάσμα 

των stakeholders: τοπικές και περιφερειακές αρχές, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 

δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, κοινωνία των πολιτών κλπ.  

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της έρευνας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με ειδικούς με σκοπό 

τη σύγκριση των δευτερογενών δεδομένων και των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. Στόχος 

είναι η διερεύνηση των δυνατών μελλοντικών καταστάσεων σε σχέση με το ζήτημα που 

εξετάζεται ή δημιουργία οράματος και παραγωγή συστάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση 

μελλοντικών προκλήσεων (Στρατηγέα, 2015, σελ. 183).  

Ταυτότητα της ποσοτικής έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Ιουλίου – 6 Οκτωβρίου 2021. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν ηλεκτρονικό και εστάλη στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μελών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και των μελών  της Περιφερειακής Επιτροπής 

Διαβούλευσης Βορείου Αιγαίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης 

διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου πλην δύο ερωτήσεων ανοιχτού τύπου 

σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες ήθελαν να συμπληρώσουν τυχόν παρατηρήσεις τους σχετικά 

με την έρευνα. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 72 άτομα (56 μέλη της Περιφερειακής 

Επιτροπής Διαβούλευσης και 16 Περιφερειακοί Σύμβουλοι). 

Επιλεγμένα βασικά ευρήματα της έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο Α’ μέρος οι συμμετέχουσες και οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τις στάσεις και 

τις αντιλήψεις τους για ζητήματα κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου. Στις ερωτήσεις «πόσο ικανοποιημένοι/ες είναι με βασικούς τομείς της ζωής 

τους» (Διάγραμμα 1) και «πόσο εμπιστεύονται τους παρακάτω θεσμούς» (Πίνακας 1) 

χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert 1 – 5 όπου το 1 αντιπροσωπεύει την απάντηση «Καθόλου» και 

το 5 «Πάρα πολύ» . Όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 1, οι τομείς ζωής από τους οποίους είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες είναι η ασφάλεια που αισθάνονται στα 



νησιά και η ποιότητα των προσωπικών σχέσεων. Ο χαμηλότερος βαθμός ικανοποίησης 

εντοπίζεται στη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά επιβεβαιώνοντας τη σημασία αυτής της 

έρευνας. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ο χαμηλός βαθμός εμπιστοσύνης στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, στις περιφερειακές αρχές, στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα 

καταγράφεται υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης στο Πανεπιστήμιο ως θεσμό. Σημειώνεται ότι σε 

τέσσερα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος) υπάρχουν 

τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Διάγραμμα 1: Βαθμός ικανοποίησης  

 

Πόσο εμπιστεύεστε τους παρακάτω θεσμούς; 

 Ν=72 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση Κυβέρνηση 

Περιφερειακές 

αρχές 

Δημοτικές 

αρχές 

Δημόσια 

διοίκηση 

Κοινωνία 
των 

πολιτών Πανεπιστήμιο 

Mean 2,82 2,63 2,80 2,56 2,72 3,20 3,90 

Πίνακας 1: Βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς 

Στην ερώτηση που αφορά την άποψη των πολιτών για την ποιότητα ζωής των μελλοντικών γενεών 

(Ευρωβαρόμετρο5), σχεδόν 8 στους 10 εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον αυτών που είναι 

σήμερα παιδιά και ότι αυτά θα κληθούν να ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες από τις σημερινές.  

 
5 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2355 
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Πόσο ικανοποιημένοι/ες είστε με τους παρακάτω τομείς στον τόπο διαμονής 

σας;



Στο Β’ μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις των πολιτών για τους ώριμους τομείς και τις δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας 

υπό το πρίσμα της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα σημαντικό εύρημα της 

έρευνας είναι ο χαμηλός βαθμός ενημέρωσης των πολιτών (Πίνακας 2). Σε ό,τι αφορά τις 

δραστηριότητες που εξετάστηκαν επιλέχθηκαν οι δέκα πιο σημαντικές  από τους ώριμους κλάδους 

όπως αναφέρονται στο The EU Blue Economy Report (European Commission, 2021). Για κάθε 

δραστηριότητα δημιουργήθηκαν δύο ερωτήσεις: η πρώτη ήταν ερώτηση φίλτρο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) που 

εξετάζει αν οι ερωτώμενοι/ες θεωρούν ότι η δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη 

κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε περίπτωση που η απάντηση ήταν ΝΑΙ ο 

ερωτώμενος/η περνούσε στη δεύτερη ερώτηση όπου περιλάμβανε ένα σετ 12 υποερωτήσεων 

χωρισμένο σε τρία μέρη: τέσσερις υποερωτήσεις σχετικές με τα οικονομικά οφέλη, τέσσερις 

σχετικές με την κοινωνική συνοχή και τέσσερις σχετικές με την περιβαλλοντική διατήρηση. Ο 

μοναδικός ώριμος κλάδος που εξαιρέθηκε από αυτές τις ερωτήσεις είναι η εξόρυξη πετρελαίου 

και φυσικού αερίου καθώς τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή η ύπαρξη τέτοιων 

κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αμέσως μετά τέθηκε μία 

ερώτηση αν οι αναδυόμενοι τομείς (μαζί με την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου που 

εξαιρέθηκε προηγουμένως) θεωρούνται σημαντικές για την περιοχή. Στο Γ’ μέρος οι ερωτήσεις 

αφορούσαν την κοινωνική αποδοχή των ώριμων και των αναδυόμενων «γαλάζιων» 

κλάδων/δραστηριοτήτων. Στο Δ’ μέρος οι ερωτήσεις αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία της 

έρευνας.  

 N=72 

Πόσο ενημερωμένος/η είστε σχετικά  

με τους ώριμους τομείς  της Γαλάζιας 
Οικονομίας και τις δραστηριότητες 

τους; 

Πόσο ενημερωμένος/η είστε σχετικά με 

τους αναδυόμενους τομείς  της 
Γαλάζιας Οικονομίας και τις 

δραστηριότητες τους; 

Mean 2,61 2,53 

Πίνακας 2: Βαθμός ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τους ώριμους τομείς της Γαλάζιας 

Οικονομίας (Κλίμακα Likert 1 – 5) 

 

 

 

 



  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ 

(ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΦΙΛΤΡΟ) % 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4,07 3,94 3,41 3,81 3,85 25 

YACHTING 4,03 3,89 3,44 3,79 4,1 13,9 
ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4,14 4,01 3,31 3,82 4,31 6,9 

ΑΛΙΕΙΑ 3,86 3,67 3,41 3,65 4,01 16,7 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 4,17 4,07 3,47 3,90 3,75 26,4 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ -ΝΜΑ 4,07 3,99 3,43 3,83 4,29 6,9 
ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4,12 4,10 3,31 3,84 3,71 34,7 
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4,14 4,03 3,27 3,81 3,89 11,1 

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 4,20 3,90 3,29 3,73 3,24 33,3 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Αιολική ενέργεια) 4,1 4,06 3,75 3,97 4,13 12,5 

Μ.Ο. 4,09 3,97 3,41 3,82 3,93   

Πίνακας 3: Στάσεις και αντιλήψεις για τη συμβολή των ώριμων κλάδων/δραστηριοτήτων της 

Γαλάζιας Οικονομίας στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Κοινωνική αποδοχή (Κλίμακα Likert 1 – 5) 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗ 

Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη θάλασσα 3,03 2,66 

Εξόρυξη και αξιοποίηση θαλάσσιων ορυκτών πόρων (π.χ. αλάτι, 

άργιλο, καολίνη) 3,81 3,26 

Αξιοποίηση θαλάσσιας ενέργειας (π.χ. παλιρροιακή και κυματική 

ενέργεια, πλωτά φωτοβολταϊκά πάνελ κλπ.) 4,23 3,9 

Θαλάσσια βιοοικονομία και βιοτεχνολογία (εκμετάλλευση 

θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων όπως 

τρόφιμα, φάρμακα και καλλυντικά) 4,26 3,99 

Αφαλάτωση 4,26 4,11 

Εξόρυξη άλλων ορυκτών από τη θάλασσα (π.χ. μαγγάνιο, τιτάνιο, 

χαλκό, ψευδάργυρο) 3,51 3,13 

Άμυνα, ασφάλεια και επιτήρηση στη θάλασσα 3,86 3,68 

Έρευνα και εκπαίδευση σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία 4,34 4,25 

Υποδομές (υποθαλάσσια καλώδια π.χ για την ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών και υποβρύχια ρομπότ που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για περιβαλλοντικούς σκοπούς, την εξερεύνηση 

κοιτασμάτων φυσικού αερίου, την επιτήρηση των συνόρων κλπ) 4,04 3,92 

Μ.Ο. 3,93 3,66 

Πίνακας 4: Στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τον βαθμό σημαντικότητας των αναδυόμενων 

κλάδων της Γαλάζιας Οικονομίας στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης 

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Κοινωνική αποδοχή (Κλίμακα Likert 1 – 5). 



Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μετά από μια μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής 
προσαρμογής και της υγειονομικής κρίσης που ακολούθησε, θεωρείτε ότι η Γαλάζια Οικονομία μπορεί να 

αποτελέσει ένα αποτελεσματικό αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο για τα νησιά της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου που θα στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και θα ενισχύει την κοινωνική 

συνοχή; 

  Percent 

N=72 ΝΑΙ 91,7 

ΟΧΙ 2,8 

Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 5,6 

Σύνολο 100,0 

Πίνακας 5: Η Γαλάζια Οικονομία ως αποτελεσματικό αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο 

Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης στους δείκτες 

κοινωνικής συνοχής ιδιαίτερα στο ποσοστό συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, στην εργασία και 

την κατάσταση της οικονομίας στην Περιφέρεια. Όμως σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον βαθμό 

ικανοποίησης από τη ζωή τους γενικά, το 78% δηλώνει αρκετά και πολύ ικανοποιημένο. Επίσης 

διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο και 

την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει 

τμήματα σε συνολικά έξι νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ρόδος, Σύρος) εκ των οποίων τα 

τέσσερα βρίσκονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το 

συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των πολιτών του Βορείου 

Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο χαμηλός βαθμός ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με 

τις δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας αναδεικνύει την ανάγκη για τη λήψη πρωτοβουλιών 

που θα προωθούν τα οφέλη της γαλάζιας οικονομίας καθώς και τους κινδύνους από τη μη ορθή 

χρήση της. Η έλλειψη ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει στη μη κατανόηση των ωφελειών για μια 

περιφέρεια που υστερεί αναπτυξιακά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

ενδεχομένως να μειώνει τον βαθμό αποδοχής των δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας.  

Σε γενικές γραμμές οι περισσότερες δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας είναι αποδεκτές 

από τους συμμετέχοντες στην έρευνα με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 

εξορύξεις και κυρίως με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ενδιαφέρον προκαλεί ο υψηλός 

βαθμός αποδοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη θάλασσα, ειδικά αν αναλογιστούμε 

τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συζήτηση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη στεριά 

σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Επίσης, παρατηρείται υψηλός βαθμός αποδοχής αναδυόμενων 



δραστηριοτήτων όπως η έρευνα και η εκπαίδευση σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία και η 

αφαλάτωση. Στο πρώτο κομμάτι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο 

λειτουργώντας ως κοιτίδα γνώσης και ως ατμομηχανή για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και 

βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. Η αφαλάτωση αν και δε θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει 

στη δημιουργία πληθώρας θέσεων εργασίας και να λειτουργήσει ως πηγή εισοδήματος για τη 

συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, εντούτοις η πεποίθηση ότι μπορεί να λύσει ένα μόνιμο 

πρόβλημα των περισσότερων νησιών, τα περιορισμένα αποθέματα υδάτινων πόρων, ερμηνεύει το 

υψηλό ποσοστό αποδοχής. 

Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν τα οφέλη 

που μπορούν να έχουν οι τοπικές κοινωνίες τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο 

(π.χ. αύξηση του εισοδήματος, νέες θέσεις εργασίας). Επίσης επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας 

ότι μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο που θα 

αμβλύνει τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης και της πρόσφατης υγειονομικής 

κρίσης και θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα των νησιών. Η Γαλάζια Οικονομία μπορεί να 

δημιουργήσει νέους πόρους ανάπτυξης και νέες θέσεις εργασίας με σεβασμό στη διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος (Βλάχος, 2016). Ωστόσο είναι πιο επιφυλακτικοί (αλλά όχι αρνητικοί) ως 

προς τη συμβολή των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας στη διατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος. Ο χαμηλότερος βαθμός εκτίμησης της συμβολής στη διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, επιβεβαιώνει και 

την εγκυρότητα της επιλογής της μεθοδολογίας Sustainability Impact Assessment για την 

υλοποίηση της παρούσας έρευνας. Στο επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθεί ένα panel of experts 

που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση με σκοπό την ένωση των διαφορετικών ευρημάτων που 

προκύπτουν από τα μέχρι τώρα δεδομένα ώστε να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα και προτάσεις 

πολιτικής που θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 
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