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ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή 
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έκπλεπζε γηα ηελ εθπφλεζε απηήο εδψ ηεο εξγαζίαο. Ζ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζε ζέκαηα νηθνινγίαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο αιιά θαη ε ελεξγή εκπινθή ηνπ ζηα δεηήκαηα απηά 

κέζσ ησλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί κε παξαθίλεζαλ λα αζρνιεζψ 

θαη εγψ κε ηα ελ ιφγσ δεηήκαηα θαη λα ελεκεξσζψ γηα ηηο 

εμειίμεηο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά παγθφζκηα αιιά θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε 

ηελ ελεξγή ηεο ππνζηήξημε κε βνήζεζε λα νινθιεξψζσ κε επηηπρία 

ην έξγν ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

     Με εθηίκεζε, 

                    ηέιηα Καιπβάθε
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ε νινέλα 

απμαλφκελε επηξξνή ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή ππνβάζκηζή ηνπ. Ζ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξνβιεκάηηζε  ηελ θνηλσλία θαη 

έθαλε θαλεξή ηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηζηεκψλ. ηηο κέξεο καο, νη πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο 

θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

δηαηήξεζε θαη αεηθνξία ηνπ κεγαιχηεξνπ θχηηαξνπ δσήο ζηε Γή, 

ησλ σθεαλψλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή έρεη ζηφρν ηελ αξσγή ησλ θνξέσλ 

πνπ ραξάζζνπλ πνιηηηθή  ζηελ θαηεχζπλζε κηαο απνηειεζκαηηθήο 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πνιηηηθήο. Ο ζηφρνο απηφο 

πξνζεγγίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο Οινθιεξσκέλεο 

Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο θαη ε Μεζφγεηνο, θέληξν εμειίμεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ θφζκνπ, απνηειεί ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο, ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο. 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Αεηθφξνο αλάπηπμε, Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο, 

Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή (ΟΘΠ), Πξάζηλε Βίβινο, Γαιάδηα 

Βίβινο, Μεζφγεηνο. 

ABSTRACT 

From the beginning of the industrial revolution the 

increasing influence of human activity on the natural 

environment led to its dramatic degradation. Human society has 

been concerned with this degradation and the need for the 

development of Environmental Sciences has become even more 

demanding. Nowadays, Environmental Sciences are called upon 

for cooperation in order to safeguard the sustainability of 

the biggest life cell on Earth, the oceans. This cooperation 

aims to aid policy makers towards the direction of an 

effective policy, both socially and economically. For this 

purpose, the introduction of the concept of Integrated 
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Maritime Policy has emerged and the Mediterranean, is 

considered by many the best choice for the examination of the 

implementation, function and effectiveness of the Integrated  

Maritime Policy. 

KEYWORDS: Sustainable development, Environmental Sciences, 

Integrated Maritime Policy, Green Book, Blue Book, 

Mediterranean  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί εμεηάδεηαη ε θνηλσληθή ζεκαζία 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ. Δπίζεο, αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο 

νινθιεξσκέλεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηε ράξαμε ζαιάζζηαο 

πνιηηηθήο. Σέινο, ε πεξίπησζε ηεο Μεζνγείνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζαλ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ. 

 Πνηεο φκσο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο? Παγθνζκίσο 

ζην αληηθείκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο πεξηιακβάλνληαη 

δηάθνξνη ηνκείο άκεζα ζπλπθαζκέλνη κε απηήλ εμαηηίαο ηεο ηάζεο 

πνπ παξαηεξείηαη γηα εζηίαζε ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ζην 

ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ, ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηελ θνηλσλία θαη ζηελ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ 

κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.  

Έηζη ινηπφλ επηζηήκεο φπσο Φπζηθή, Γεσινγία, Υεκεία, 

Βηνινγία, Γεσγξαθία, Χθεαλνγξαθία, Κνηλσληνινγία, Γεσθπζηθή, 

Γεκνγξαθία, Τδξνινγία, Δθαξκνζκέλε Οηθνινγία, Δθαξκνζκέλα 

Μαζεκαηηθά, Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία, 

Πνιηηηθή, Πφξνη θαη Πεξηβάιινλ είλαη κεξηθέο απφ ην ζχλνιν ησλ 

επηζηεκψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ έλλνηα Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο. 

Παξαηεξνχκε, δειαδή, πσο ην πεδίν ησλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηζηεκψλ είλαη πνιχ επξχ, ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ 

γηα ηελ θνηλσλία. 

 Σν επξχ απηφ πεδίν ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηελ 

έξεπλα θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ αλέδεημε έλα 

ζεκαληηθφηαην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ απαληάηαη παγθνζκίσο 

ζην ζαιάζζην ρψξν ην νπνίν αθνξά ζηε ξαγδαία αχμεζε ηεο πίεζεο  

ζηα δηαζέζηκα απνζέκαηα, θαη ηδηαίηεξα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε 

αιηεία, κεηαθνξέο, ηαμίδηα αλαςπρήο, εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ 

θαη αεξίσλ θαζψο θαη ζην ίδην ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σν 

θαηλφκελν απηφ πξνέθπςε απφ ηελ αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ φηη νη 

σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο είλαη αλεμάληιεηε πεγή πινχηνπ ιφγσ 
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ηεο ηεξάζηηαο θιίκαθάο ηνπο. Γπζηπρψο φκσο, ε ηεξάζηηα 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ απμαλφκελν παξάθηην πιεζπζκφ απέδεημαλ φηη ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ δπζθνιεχεηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμαλφκελεο απηέο 

πηέζεηο θαη θηλδπλεχεη λα θαηαξξεχζεη αλ δελ ιεθζνχλ κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ απηψλ έγηλε αληηιεπηή ε 

αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ 

πξνθεηκέλνπ ζε πξψηε θάζε λα επηρεηξεζεί κηα πην νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα αιιά θαη θαηά δεχηεξν λα νδεγήζεη ζηε 

ιήςε κέηξσλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ακνηβαία ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο επκάξεηαο ρσξίο φκσο 

λα επηβαξχλεηαη  ζηελ πξνζπάζεηα απηή ην πεξηβάιινλ. Απηή ε 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε είλαη ε θαξδηά νπνηαζδήπνηε 

κειινληηθήο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. 

 Παγθφζκηα, ηα Ζλσκέλα Έζλε κε θνξείο φπσο ε UNESCO θαη 

πξνγξάκκαηα φπσο ν UNEP αζρνινχληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

θαη ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. 

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη γίλεη πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο κέζσ ηεο Πξάζηλεο 

θαη ηεο Γαιάδηαο Βίβινπ αληίζηνηρα.  

Ζ Πξάζηλε Βίβινο απνηειεί ζψκα απφ θείκελα δηαβνπιεχζεσλ 

φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ απνηεινχλ πξνηάζεηο, ρσξίο δέζκεπζε 

ζε δξάζε, ζαλ πξψην βήκα γηα ηελ αιιαγή ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο.  

Με ηελ Γαιάδηα Βίβιν (Οθηψβξεο 2007) ζεζπίδεηαη έλα 

ζρέδην δξάζεο. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη λέεο κεζφδνπο 

εξγαζίαο, νξηδφληηα εξγαιεία θαη κεγάιε πνηθηιία ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο, ηελ 

πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ ηφλσζε ηεο 
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αλάπηπμεο ζηηο παξάθηηεο θαη ηηο πιένλ απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο, ηελ εμαζθάιηζε εγεηηθήο ζέζεο φζνλ αθνξά ηα δηεζλή 

ζαιάζζηα δεηήκαηα θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνβνιήο ηεο ζαιάζζηαο 

δηάζηαζεο ηεο Δπξψπεο. 

Βέβαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ Δπξψπε, ε 

Μεζφγεηνο επηιέγεηαη σο παξάδεηγκα εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ 

κέηξσλ κηαο θαη απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ζαιάζζην ρψξν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη δέρεηαη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο απφ απηά 

ιφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζην ρψξν ηεο. 

 

 

 

Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ηηο κέξεο καο γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαλεξνί νη 

άξξεθηνη δεζκνί κεηαμχ ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ πεδίσλ ηεο 

πγείαο θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ νξζψο ζεσξνχληαη πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα γηαηί ην θαζέλα απφ απηά εμαξηάηαη σο έλα βαζκφ ζηε 

δνκή, ιεηηνπξγία θαη ειαζηηθφηεηα ησλ νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Οη δεζκνί απηνί αλάκεζα ζηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, 

νηθνλνκηθά, θπζηθά, βηνινγηθά, ρεκηθά θαη γεσινγηθά ζπζηήκαηα 

απνηεινχλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο επηζηήκνλεο. Οη ρσξίο 

πξνεγνχκελν πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο πξνθαινχλ 

ηνπο επηζηήκνλεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο (Lubchenco, 1998). 

 Πεξηπηψζεηο ηέηνησλ αιιαγψλ πνπ βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ αλζξψπηλε θπξηαξρία ζηε Γή είλαη νη αθφινπζεο: 
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 (i) ζρεδφλ ε κηζή επηθάλεηα ηεο Γήο έρεη αιιάμεη εμαηηίαο 

ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (Vitousek et al, 1986, 
 

Kates et al, 1995)  

(ii) ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκφζθαηξα έρεη απμεζεί θαηά 30% πεξίπνπ απφ ηελ αξρή ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο (Schimel et al., 1995). 

(iii) πεξηζζφηεξν άδσην ζηελ αηκφζθαηξα παξάγεηαη απφ ηελ 

αλζξσπφηεηα παξά απφ φιεο ηηο θπζηθέο πεγέο ζην ζχλνιφ 

ηνπο (Vitousek et al., 1997, Galloway et al, 1995). 

(iv) πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ πξνζβάζηκν θαζαξφ λεξφ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ άλζξσπν (Postel et al,1996)  

(v) ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην ησλ πηελψλ ζηε Γή έρεη 

εμαθαληζζεί (Olson et al,1995)  

(vi) πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ κεγάισλ ηρζπφηνπσλ ηα έρνπλ 

εθκεηαιιεπζεί ή νινθιεξσηηθά αθαλίζεη (FAO,1994). 

 

 

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ έρνπλ πξνθαιέζεη:  

(i) Αλσκαιίεο ζην παγθφζκην θιίκα (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, Climate Change, 1995).
 
 

(ii) Μείσζε ηνπ φδνληνο ηεο ζηξαηφζθαηξαο (Rowland, 1989,
 

Solomon, 1990)  

(iii) κε αλαζηξέςηκεο
 
απψιεηεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Lawton 

et al,1995, Pimm et al, 1995, UNEP, 1995).
  

(iv) αιιαγέο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

παγθνζκίσο (Schulze et al., 1994).  
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη 

άλζξσπνη αλαδεηθλχνληαη ζε κηα λέα δχλακε ηεο θχζεο.
 

Σξνπνπνηνχλ ηα θπζηθά, ρεκηθά θαη βηνινγηθά ζπζηήκαηα κε λένπο 

ηξφπνπο θαη γνξγνχο ξπζκνχο θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε φζν πνηέ 

πξνεγνχκελα δελ έρεη θαηαγξαθεί ζηνλ πιαλήηε καο. Αλάκεζα ζηηο 

θξηζηκφηεξεο πξνθιήζεηο ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ε «ζπληήξεζε, 

απνθαηάζηαζε θαη ζνθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηεο Γεο» 

(Lubchenco, et al., 1991)  

Σα νηθνζπζηήκαηα απφ ηνπο πδξνβηφηνπνπο, ηα δάζε, ηνπο 

θνξαιιηνγελείο πθάινπο θαη ηελ ηνχλδξα, σο ηα βνζθνηφπηα, ηηο 

εθβνιέο ησλ πνηακψλ θαη ηνπο σθεαλνχο, παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αλζξσπφηεηα. Απηά ηα αγαζά θαη νη 

ππεξεζίεο παξέρνπλ έλα βαζηθφ θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ ζηελ αλζξσπφηεηα ησλ αιιαγψλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ην θιίκα, ησλ εδαθηθψλ αιιαγψλ, ηνπ φδνληνο 

ζηε ζηξαηφζθαηξα,
 
ηνπ λεξνχ, ηνπ αδψηνπ.  

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ 

αιιαγψλ, ν E. O. Wilson αλέθεξε φηη ε αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη 

ζην θαηψθιη γηα ηελ "Δίζνδν ζηνλ αηψλα ηνπ πεξηβάιινληνο."  

 

Τπάξρεη κηα πνιχπινθε ζρέζε αλάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

αλαθαιχςεσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο. Καζψο 

δηαηεξνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο θαη εζηηάδνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, νη πεξηβαιινληηθνί επηζηήκνλεο ζα πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπο απφ 

απηνχο πνπ ραξάζζνπλ πνιηηηθή θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο 

ζηε δεκηνπξγία επηζηήκεο πνπ ζα πξναζπίδεη ηελ πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ.(Lubchenco, 1998).  

Ζ θνηλσλία απφ ηελ επέλδπζε ζηελ επηζηήκε αλακέλεη ηελ 

παξαγσγή ηεο θαιχηεξεο επηζηήκεο αλεμαξηήησο ηνκέα θαη θπζηθά 

ηελ παξαγσγή θάηη ρξήζηκνπ.  
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Ο πξψηνο ζηφρνο αληαλαθιά ηελ πξνζκνλή φηη νη επηζηήκνλεο 

ζα εξεπλήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιήζεηαο φζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θχζεο, παξάγνληαο επαιεζεχζηκα απνηειέζκαηα, 

ινγηθέο ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα.  

Ο δεχηεξνο ζηφρνο αλαθιά ηελ πξνζκνλή φηη ε επέλδπζε ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ επηζηήκε δελ ζα νδεγήζεη κφλν ζε βειηίσζε ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ζε επίηεπμε ζηφρσλ πνπ ε 

θνηλσλία ζεσξεί ζεκαληηθνχο: εμάιεηςε αζζελεηψλ, δεκηνπξγία 

πξντφλησλ θαη βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ην ηειεπηαίν 

ζηνηρείν βαξχλεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ζηε 

ράξαμε πνιηηηθήο.  

Πεξηιεπηηθά, νη ζηφρνη ηεο επηζηήκεο λα αλαθαιχςεη, 

κεηαδψζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηε γλψζε θαη λα εθπαηδεχζεη ηελ 

επφκελε γεληά επηζηεκφλσλ δελ έρνπλ αιιάμεη αιιά νη αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί δξακαηηθά.
 
Έρεη πιένλ γίλεη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα παξνρή επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηε 

κείσζε ηνπ ξπζκνχ πνπ αιιάδνπκε ηα νηθνζπζηήκαηα, γλψζε γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ην πψο 

δηαδξνχλ κε ηα αλαξίζκεηα ζηνηρεία ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηέινο γλψζε γηα ην πψο λα 

δηαρεηξηζηνχκε ηνλ πιαλήηε καο. ( Vitousek, 1997).  

Ζ επηζηήκε απφ κφλε ηεο δελ έρεη ηε δχλακε γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ θνηλσλία λα θαηεπζπλζεί πξνο 

απηφ ην ζηφρν. Ζ επηζηήκε κπνξεί λα ζέζεη ην πιαίζην ηεο 

ζπδήηεζεο, λα παξάζρεη εθηηκήζεηο
 
γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, 

λα εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ 

θαη απνθάζεσλ, λα παξάζρεη γλψζε γηα ηνλ θφζκν θαη λα 

αλαπηχμεη λέεο ηερλνινγίεο.  

Δπεηδή ην πεξηβάιινλ απνηειεί πνιχ επξχ ζέκα, ε έξεπλα 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο αξρέο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή ηεο 



15 

 

απαηηνχκελεο βάζεο γηα ηε γλψζε. Δίλαη απαξαίηεηε ε δηεχξπλζε 

ηεο επηζηήκεο ζε λένπο ηνκείο κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηελ κειινληηθή ράξαμε πνιηηηθήο.  

Μεηαμχ ησλ ηάζεσλ ζηε ράξαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

εκθαλίδεηαη θαη ε αξρή ηεο πξφιεςεο πνπ πξνηείλεηαη σο λέα 

θαηεπζπληήξηα γξακκή (O‘Riordan et al, 1994).  

Ηζρπξά εξγαιεία γηα ηελ αλάκεημε ηεο γλψζεο ζηελ ράξαμε 

πνιηηηθήο είλαη ηα επηζηεκνληθά ζπκβνχιηα εθηίκεζεο θξίζεσλ 

απφ πηζηνπνηεκέλεο νκάδεο επηζηεκφλσλ φπσο ην Γηαθπβεξλεηηθφ 

Πάλει γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, Climate Change, 1995) ην πκβνχιην Κξίζεο γηα 

ην φδνλ, θαη ην πκβνχιην Κξίζεο γηα ηελ Παγθφζκηα 

Βηνπνηθηιφηεηα, (UNEP,1995) ηα νπνία παξέρνπλ εμαηξεηηθή 

θαζνδήγεζε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο.  

Όιν ην ζχζηεκα ηεο επηζηήκεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θχζεο 

εμειίζζεηαη κε ηξφπν πνπ καο πξνθαιεί λα αλαζεσξήζνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επηζηήκε επηζηξαηεχεηαη γηα λα βνεζήζεη 

ηνπο αλζξψπνπο λα αληηκεησπίζνπλ απηφλ ηνλ εμειηζζφκελν θφζκν. 

Οη επηζηήκνλεο ζα πξέπεη λα εγνχληαη ηνπ δηαιφγνπ φζνλ αθνξά 

ηηο επηζηεκνληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο βειηησκέλνπο 

κεραληζκνχο γηα λα δηαρένπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
 
ηελ γλψζε 

ηαρχηεξα.  
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Ζ ΥΑΡΑΞΖ ΣΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Μέρξη ζήκεξα, νη πνιηηηθέο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηε 

βηνκεραλία, ηηο παξαζαιάζζηεο δψλεο, ηελ πξνκήζεηα ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, ηελ αιηεία, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

θαη άιινπο ζρεηηθνχο ηνκείο αλαπηχρζεθαλ μερσξηζηά.  

 

Ο θαηαθεξκαηηζκφο απηφο είρε πνιιέο θνξέο σο απνηέιεζκα ηελ 

πηνζέηεζε αληηθξνπφκελσλ κέηξσλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή επέβαιιαλ 

δπζαλάινγνπο πεξηνξηζκνχο ζε αληαγσληζηηθέο ζαιάζζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ δπζθφιεπε ηελ θαηαλφεζε ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεσλ κηαο θαηεγνξίαο δξαζηεξηνηήησλ ζε θάπνηα άιιε.  

 

Ο φξνο Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή έρεη λα θάλεη κε ην 

ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηέηνηνπο ηνκείο 

ζπλδεφκελνπο κε ηε ζάιαζζα φπσο ηα λαππεγεία, ε λαπηηιία, νη 

ιηκέλεο, ε αιηεία, ε ππεξάθηηα παξαγσγή ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεηξειαίνπ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο), ν παξάθηηνο θαη ζαιάζζηνο 

ηνπξηζκφο.  

 

Ζ αλάγθε γηα ηε ράξαμε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο πξνθχπηεη απφ 

ην γεγνλφο φηη νη πφξνη ησλ σθεαλψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ 

απεηινχληαη απφ έληνλεο πηέζεηο θαη απφ ηελ απμεκέλε 

ηερλνινγηθή καο ηθαλφηεηα λα ηνπο εθκεηαιιεπφκαζηε. Ο 

επηηαρπλφκελνο πεξηνξηζκφο ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε ξχπαλζε, νη επηπηψζεηο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ε ππεξαιίεπζε απνηεινχλ πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία πνπ 

δελ κπνξνχκε λα αγλννχκε. 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θιάδσλ απηψλ είλαη 

λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αεηθφξν ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ 
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πεξηβάιινληνο. Σν γεγνλφο φηη νη παξάθηηεο πεξηθέξεηεο 

γίλνληαη νινέλα θαη πην επάισηεο, ηα παξάθηηα χδαηα νινέλα θαη 

πην δεκνθηιή, ν ξφινο ησλ σθεαλψλ ζην θιηκαηηθφ ζχζηεκα φιν 

θαη πην ζεκαληηθφο θαη ην γεγνλφο φηη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

ππνβαζκίδεηαη νινέλα θαη πην πνιχ, απνηειεί ιφγν γηα λα 

επηθεληξσζνχκε πεξηζζφηεξν ζηνπο σθεαλνχο θαη ζηηο ζάιαζζέο 

καο. Ζ βησζηκφηεηα ησλ σθεαλψλ, ε νπνία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα, επξέσο, σο 

ζεκαληηθή παγθφζκηα πξφθιεζε. Ο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο γηα 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη νη ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο 

ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα 

θαζηζηνχλ αθαηάιιειν πιένλ ην ζεκεξηλφ απνζπαζκαηηθφ ηξφπνο 

ιήςεσο απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηα ζπλαθή πξνο ηε ζάιαζζα δεηήκαηα 

θαη απαηηνχλ κηα πξνζέγγηζε ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε κεγαιχηεξε 

ζπλεξγαζία θαη νινθιήξσζε. Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νη 

πνιηηηθέο ζρεηηθά, πρ., κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηελ 

αιηεία, ηελ ελέξγεηα, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζαιαζζψλ, ηνλ ηνπξηζκφ, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηε ζαιάζζηα 

αιηεία αλαπηχρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο, νδεγψληαο, θαηά 

θαηξνχο, ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, έιιεηςε ζπλνρήο θαη 

ζπγθξνχζεηο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ρξήζεο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ. 

 

Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 

Ζ Δπξψπε δηαζέηεη αθηνγξακκή 70.000 ρικ. θαη πεξηβάιιεηαη 

απφ δχν σθεαλνχο θαη ηέζζεξηο ζάιαζζεο: Σνλ Αηιαληηθφ θαη ηνλ 

Αξθηηθφ σθεαλφ, ηε Βαιηηθή, ηε Βφξεηα Θάιαζζα, ηε Μεζφγεην θαη 

ηε Μαχξε Θάιαζζα. Οη ζαιάζζηεο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ ζπκβάιινπλ 

πεξίπνπ ζην 40% ηνπ ΑΔΠ θαη αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Σα ζαιάζζηα ιηκάληα θαη ε λαπηηιία 

επηηξέπνπλ ζηελ Δπξψπε λα επσθειείηαη απφ ηελ ηαρεία αλάπηπμε 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη λα δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, ελψ ε εθκεηάιιεπζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ, ε 

πδαηνθαιιηέξγεηα, ε γαιάδηα βηνηερλνινγία θαη νη αλαδπφκελεο 
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ππνζαιάζζηεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη 

θαη ε ςπραγσγηθή, αηζζεηηθή θαη πνιηηηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ζαιαζζψλ θαζψο θαη νη ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο πνπ πξνζθέξνπλ. 

πλεπψο ε επεκεξία ηεο Δπξψπεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε 

ζάιαζζα.  

INTEGRATED MARITIME POLICY TASK FORCE 

 

Ζ έλαξμε ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο 

Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο πνπ λα πξνάγεη ηελ επεκεξία 

ηεο Δπξψπεο έγηλε ζηηο 02 Μαξηίνπ 2005, φηαλ ν πξφεδξνο 

Barroso, ν νπνίνο είρε ηελ πξσηνβνπιία ηεο αλάπηπμεο κηαο 

ηέηνηαο πνιηηηθήο δήηεζε απφ ηνλ Δπίηξνπν Borg «λα ζπληνλίζεη 

κηα λέα νκάδα εξγαζίαο πάλσ ζηε Θαιάζζηα Πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ 

έλαξμε επξέσλ δηαβνπιεχζεσλ γηα κηα κειινληηθή Θαιάζζηα 

Πνιηηηθή γηα ηελ Έλσζε».  

ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ 

Μεηά απφ έλαλ ζρεδφλ ρξφλν, ζηηο 07 Ηνπλίνπ 2006, 

πηνζεηήζεθε ε Πξάζηλε Βίβινο γηα κηα κειινληηθή Θαιάζζηα 

Πνιηηηθή γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Πξάζηλε Βίβινο απνηειεί 

έλα πξψην βήκα πξνο ηε δηεμαγσγή δεκφζηαο ζπδήηεζεο γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο ζθαηξηθήο θνηλνηηθήο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. 

 

Ζ Πξάζηλε Βίβινο ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα κηα ζαιάζζηα πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ ε νπνία ζα παξέρεη κηα ζηέξεα βάζε γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ σθεαλψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ, επηηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε 

ηζφξξνπσλ θαη ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζπλαθψλ 

πξνο ηε ζάιαζζα. Απηή ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαηέζηε δπλαηή 

ράξε ζηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο πνιιψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ πνιηηηθή θαζνδήγεζε κηαο 

δηεπζχλνπζαο νκάδαο Δπηηξφπσλ. Ζ Πξάζηλε Βίβινο εμεηάδεη ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο ηεο 
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Δπξψπεο, θαζψο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη φηαλ 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη επθαηξίεο απηέο θαηά αεηθφξν 

ηξφπν ζέηνληαο εξσηήκαηα, φπσο: 

 

• Πψο πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ε νηθνλνκηθή πξσηνθαζεδξία θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο φρη κφλν ζηνπο ηνκείο ηεο 

λαπηηιίαο, ησλ ιηκέλσλ θαη ηεο λαππεγηθήο, αιιά θαη ζε ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελεο βηνκεραλίεο φπσο ε ζαιάζζηα βηνηερλνινγία, ε 

παξαθνινχζεζε ησλ σθεαλψλ θαη ε ζαιάζζηα ξνκπνηηθή, ε ζχγρξνλε 

πδαηνθαιιηέξγεηα, ν ηνκέαο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη ν ηνκέαο 

ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηε ζάιαζζα; 

• Πψο κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί ε γλψζε γηα ηνπο σθεαλνχο θαη 

ηηο ζάιαζζεο κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε γλψζε απηή γηα λα δηαζθαιηζζεί ε 

πξνζηαζία ησλ βαζηθψλ πφξσλ ησλ σθεαλψλ θαη ε αλαζηξνθή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο; 

• Πψο κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο θαη λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηνπ αεηθφξνπ 

παξάθηηνπ ηνπξηζκνχ; 

• Πνηα κέζα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε 

λα ππάξμεη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο κε ηε ζάιαζζα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηνπ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ; 

• Πψο κπνξεί λα βειηησζεί ε δηαρείξηζε ησλ λαπηηιηαθψλ 

ππνζέζεσλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζε 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη πψο 

κπνξεί λα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία ζηηο ππεξάθηηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ; 

• Πψο κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαη λα πξνβιεζεί ε επξσπατθή 

λαπηηθή θιεξνλνκηά θαη λα ελδπλακσζεί ε λαπηηθή ηαπηφηεηα ηεο 

Δπξψπεο; 

 

Έλα βαζχηεξν κήλπκα ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ είλαη φηη δελ 

ππάξρεη πηα ε πνιπηέιεηα γηα κειέηε ησλ σθεαλψλ θαη ησλ 
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ζαιαζζψλ απνζπαζκαηηθά. Δίλαη νξαηή ε πξφθιεζε ηεο δηεξεχλεζεο 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη δηάθνξεο ηνκεαθέο 

λαπηηιηαθέο πνιηηηθέο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ απηέο, ψζηε λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη 

λα δεκηνπξγνχλ ζπλέξγεηεο, αθνχ φιεο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ίδην βαζηθφ πφξν: ηνλ παγθφζκην σθεαλφ. 

ΓΑΛΑΕΗΑ ΒΗΒΛΟ  

ηηο 10 Οθησβξίνπ 2007, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηε Γαιάδηα 

Βίβιν παξνπζίαζε ην φξακά ηεο γηα κηα Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα 

Πνιηηηθή γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ιεπηνκεξέο ζρέδην 

δξάζεο ην νπνίν πξνβιέπεη έλα θηιφδνμν πξφγξακκα εξγαζίαο γηα 

ηα επφκελα έηε. Δπηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο, ηεξάζηηεο πξφνδνη 

ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ε ζαιάζζηα ξχπαλζε κεηαβάιινπλ ηαρχηαηα ηε ζρέζε 

ηεο Δπξψπεο κε ηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο, κε φιεο ηηο 

επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ. Μηα 

νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα πνιηηηθή ζα επηηξέςεη ζηελ Έλσζε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο. Ζ παξνχζα πξφηαζε 

ζεκειηψζεθε ζε κηα εθηελή δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη απνηειεί ην 

έξγν ζπληνληζηηθήο νκάδαο 10 Δπηηξφπσλ κε πξφεδξν ηνλ Joe 

Borg. Ζ αλαθνίλσζε θαη ην ζρέδην δξάζεο ζπλνδεχνληαη απφ 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, ηα νπνία 

δείρλνπλ φηη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζηεξίδνπλ ζεξκά ηελ 

πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο. Ζ αλαθνίλσζε θαζψο θαη ην 

ζπλνδεπηηθφ ζρέδην δξάζεο πεξηιακβάλνπλ ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ 

κέηξσλ. Σα κέηξα απηά θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ 

θπκαίλνληαη απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο σο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ αιηεία θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνβιέπνπλ: 

- Έλαλ Δπξσπατθφ ρψξν ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ρσξίο ζχλνξα 

- Σελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηε ζαιάζζηα έξεπλα 
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- Οινθιεξσκέλεο εζληθέο ζαιάζζηεο πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα 

αλαπηπρζνχλ απφ ηα θξάηε κέιε 

- Οινθιεξσκέλν δίθηπν γηα ηε ζαιάζζηα επνπηεία 

- Οδηθφ ράξηε γηα ηε ζαιάζζηα ρσξνηαμία ησλ θξαηψλ κειψλ 

- Δμάιεηςε ηεο «πεηξαηηθήο» αιηείαο θαη θαηαζηξνθηθψλ 

αιηεπηηθψλ πξαθηηθψλ φπσο είλαη ε αιηεία ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα 

κε ηξάηεο βπζνχ 

- Πξνψζεζε ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ λαπηηιηαθψλ νκίισλ 

- Αλαζεψξεζε ησλ απαιιαγψλ πνπ πξνβιέπεη ην εξγαηηθφ δίθαην 

φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο αιηείαο 

- Έλα Δπξσπατθφ δίθηπν ζαιάζζησλ παξαηεξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ 

- Μηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. 

ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΟΓΟΤ 

Γχν ρξφληα κεηά, ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2009, ζηηο Βξπμέιιεο 

αλαθνηλψζεθε ε έθζεζε πξνφδνπ ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ επί ηεο 

Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έθζεζε απηή ήηαλ πνιχ νπζηαζηηθά. 

Σα δχν ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο Γαιάδηαο 

Βίβινπ, δεκηνπξγήζεθαλ δνκέο γηα ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ 

εκπιεθφκελσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

ζπλέξγεηεο θαη λα απαιεηθζνχλ πηζαλέο πνιηηηθέο αζπκθσλίεο. Ζ 

Δπηηξνπή αλαδηνξγάλσζε επίζεο ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη δηεχξπλε 

ηελ απνζηνιή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ θαη 

Αιηείαο γηα λα εμαζθαιίζεη ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ ηεο πνιηηηθήο 

θαη λα αλαπηχμεη νξηδφληηα εξγαιεία φπνπ απαηηείην, θαζψο θαη 

γηα λα ιάβεη ππφςε ηηο πεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

Απφ ζεζκηθήο πιεπξάο, ε ελεξγφο εκπινθή ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ εμαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
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πκβνπιίνπ Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ησλ νκάδσλ επαθήο ΟΘΠ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Οη ελ ιφγσ νκάδεο εγγπψληαη φηη αμηνπνηείηαη 

πιήξσο ε πθηζηάκελε εκπεηξνγλσζία ζηηο εζληθέο δηνηθήζεηο, φηη 

ιακβάλνληαη πιήξσο ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη φηη δηακνξθψλεηαη 

πνιηηηθή ζπλαληίιεςε κε ηε κέγηζηε δηαθάλεηα θαη απνηέιεζκα. 

Όηαλ εθδφζεθε ε Πξάζηλε Βίβινο, ζηα θξάηε κέιε πθίζηαλην 

ιίγεο κφιηο πξσηνβνπιίεο γηα ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. Γχν 

ρψξεο, ε Γαιιία θαη νη Κάησ Υψξεο, αλέθεξαλ φηη δηέζεηαλ 

δηνηθεηηθή δνκή ζε ιεηηνπξγία, κε απνζηνιή ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζάιαζζα. Ζ Πνξηνγαιία είρε ήδε μεθηλήζεη ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηνπο σθεαλνχο. 

Έθηνηε έρεη ζεκεησζεί νπζηαζηηθή πξφνδνο θαη πεξηζζφηεξα 

θξάηε κέιε έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ ελνπνίεζε ηεο 

ζαιάζζηαο πνιηηηθήο θαη θνηλνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ελνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο 

ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. Σα παξαπάλσ ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ δεκνζίεπζε ε Δπηηξνπή ηνλ Ηνχλην 

2008
1
 θαη αθνξνχλ νξγαλσηηθέο αιιαγέο ή/θαη ηελ θαηάξηηζε πην 

καθξνπξφζεζκσλ ελνπνηεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ θιάδσλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ.  

εκαληηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην νιιαλδηθφ «Nationaal 

Waterplan», ην γαιιηθφ «Grenelle de la Mer», ην γεξκαληθφ 

«Entwicklungsplan Meer», ν ζνπεδηθφο λφκνο γηα ηελ ζπλεθηηθή 

ζαιάζζηα πνιηηηθή, ην πνισληθφ δηυπεξεζηαθφ ζρέδην ζαιάζζηαο 

πνιηηηθήο θαη ην «Marine Bill» ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  

Βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή έθαλαλ θαη ε Ηξιαλδία, ε 

Πνξηνγαιία θαη ε ινβελία. πλαθείο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνπλ 

ην Βέιγην, ε Βνπιγαξία, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Γαλία, ε 

Ηηαιία, ε Διιάδα, ε Φηλιαλδία θαη ε Ηζπαλία. 

                                                             
1
 COM (2008) 395 ηελικό ηηρ 26.6 2008 
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Οη παξάθηηεο πεξηθέξεηεο ήζαλ απφ ηελ αξρή πιήξεηο εηαίξνη 

ηεο ΟΘΠ. Βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηη 

απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

θαη ζην επίπεδν θάζε ζαιάζζηαο ιεθάλεο. Δπέδεημαλ επίζεο 

κεγάιε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο εζληθέο ηνπο αξρέο θαζψο 

θαη κε πεξηθέξεηεο απφ άιια θξάηε κέιε γηα ηελ πξνψζεζε 

ελνπνηεκέλσλ ιχζεσλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζάιαζζα. Ζ πλέιεπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο 

Δπξψπεο (CPMR), ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 160 πεξίπνπ επξσπατθέο 

πεξηθέξεηεο, παξαθνινπζεί ζηελά ηελ πξφνδν ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

κέζσ ηαθηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

Aquamarina, πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ ηεο 

ΟΘΠ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

ηα πιαίζηα απηά αμίδεη λα ππνγξακκηζηνχλ ηξεηο ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο:  

- Σα πξψηα πεξηθεξεηαθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

ζαιάζζηα πνιηηηθή – ην ζαιάζζην ζρέδην Asturias
2
 θαη ην 

ζαιάζζην ζρέδην δξάζεο Schleswig-Holstein
3
. 

- Ο ράξηεο ησλ αθηψλ ηεο Βξεηάλεο ηεο 29εο Απξηιίνπ 2009
4
.  

- Ο άηιαο «Channel Spaces — A world within Europe»
5
 ηνπ Arc 

Manche ηνπ Ννεκβξίνπ 2008 απνηειεί ην θαιχηεξν πξαθηηθφ 

παξάδεηγκα ηεθκεξίσζεο δηαθξαηηθψλ ζαιάζζησλ ζρέζεσλ. 

Ζ Δπηηξνπή έρεη ππφςε ηεο θαη άιιεο πεξηθέξεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ θαηλνηφκεο ελνπνηεκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ παξάθηηα 

θαη ζαιάζζηα δηαθπβέξλεζε θαη ηηο ππνζηεξίδεη πιήξσο.  

Μεηά ηελ ελζνπζηψδε αληαπφθξηζε ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο 

πνπ δηεμήρζε ην 2006, νη εκπιεθφκελνη δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ζέζπηζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο γηα 

                                                             
2 Βλέπε «inforegio panorama», απιθ. 23 ηος Σεπηεμβπίος 2007, ISSN 1608-389X 
3 Landesinitiative Zukunft Meer, βλέπε http://www.schleswig-holstein.de 
4 Charte des espaces côtiers Bretons, βλέπε http://www.bretagne.fr/ 
5
 Espace Manche : un monde en Europe, βλέπε http://www.arcmanche.com 
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ηελ ΔΔ. Φνξείο ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ΜΚΟ 

πξψηνη ππνζηήξημαλ ηελ αλάγθε ελνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζάιαζζεο, ηνπο ζαιάζζηνπο θιάδνπο θαη ηηο 

παξάθηηεο πεξηθέξεηεο. Οη εηζεγήζεηο ηνπο εμαζθάιηζαλ ηηο 

βάζεηο γηα θαηλνηφκεο έλλνηεο θαη εξγαιεία. 

Ζ πξναλαθεξζείζα CPMR, ην Φφξνπκ Ναπηηιηαθψλ Βηνκεραληψλ
6
 

(MIF) πνπ αληηπξνζσπεχεη ζήκεξα 25 λαπηηιηαθέο επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο θαη ην επξσπατθφ δίθηπν ησλ λαπηηιηαθψλ νκίισλ
7
 

απνδείρηεθαλ ελεξγνί ππνζηεξηθηέο ηεο ΟΘΠ ηεο ΔΔ. Μεγάιεο 

πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ ζπκκεηέρνπλ επίζεο ελεξγά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο ΟΘΠ. 

Σν ζπλέδξην ησλ εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ πνπ δηνξγαλψλεηαη 

θαηά ηελ Δπξσπατθή Ζκέξα Θάιαζζαο θαζηεξψζεθε σο ε εηήζηα 

εθδήισζε φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμαηξεηηθά παξαγσγηθέο 

αληαιιαγέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ
8
. Ζ Δπηηξνπή ζα 

ππνζηεξίμεη πεξαηηέξσ ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ ελ ιφγσ εθδήισζε. Σαπηφρξνλα νη εκπιεθφκελνη ζα 

ελζαξξπλζνχλ λα νξγαλψζνπλ εθ λένπ απνθεληξσκέλεο εθδειψζεηο 

κε επίθεληξν ηελ Δπξσπατθή Ζκέξα Θάιαζζαο ζηηο 20 Μαΐνπ, 

ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ΟΘΠ ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Δθδειψζεθαλ πξφζθαηα πνιχ ελζαξξπληηθά ζεκάδηα φηη νη 

εκπιεθφκελνη ζηελ ΟΘΠ παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

κνληκφηεξεο δνκέο αληαιιαγψλ. Παξφιν πνπ ε εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα, νη πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί, νη βηνκεραλίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα θαη νη πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ έρνπλ 

παξαδνζηαθά ηα δηθά ηνπο κέζα γηα λα αληαιιάζνπλ απφςεηο κε ηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ν δεκφζηνο δηάινγνο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ απνηεινχζε ηελ εμαίξεζε. Ζ Δπηηξνπή ζα 

                                                             
6 Βλέπε http://www.mif-eu.org 
7 http://www.european-network-of-maritime-clusters.eu/ 
8 Πλήπηρ ηεκμηπίωζη ζσεηικά με ηην Εςπωπαϊκή Ημέπα Θάλαζζαρ 2009 διαηίθεηαι ζηην εξήρ 

διεύθςνζη: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html  
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εληζρχζεη ηελ ζηήξημε πνπ παξέρεη ζηελ απηννξγάλσζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ απφ ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο. 

ΓΗΑΣΟΜΔΑΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

Ζ Γαιάδηα Βίβινο εληφπηζε ηελ αλάγθε γηα νξηδφληηα εξγαιεία 

ηα νπνία πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ ΟΘΠ, φπσο: ζαιάζζηνο 

ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, ελνπνηεκέλε επηηήξεζε θαη ζπγθξφηεζε 

βάζεο γλψζεσλ πεξί ησλ ζαιαζζψλ. Ζ αλάπηπμε ησλ ηξηψλ απηψλ 

εξγαιείσλ έρεη πξνρσξήζεη θαιά θαη κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα 

πξψηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

Θαιάζζηνο ρωξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο (ΘΥ) θαη νινθιεξωκέλε 

δηαρείξηζε ηωλ παξάθηηωλ δωλώλ (ΟΔΠΖ) 

Ζ αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο επξσπατθέο ζάιαζζεο νδεγεί 

ζε κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ γηα πεξηνξηζκέλν ζαιάζζην ρψξν. Ο 

ΘΥ απνηειεί βαζηθφ κέζν γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ηνκεαθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηελ επίηεπμε βηψζηκεο ρξήζεο ησλ ζαιάζζησλ 

πφξσλ ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθή αξρή ηελ πξνζέγγηζε κε βάζε ην 

νηθνζχζηεκα. Απνηειεί δηαδηθαζία πνπ παξέρεη ζηαζεξφ, 

αμηφπηζην θαη πξνζαλαηνιηζκέλν πιαίζην ζρεδηαζκνχ γηα ηηο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο, ψζηε λα ζπληνλίζνπλ ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

ρψξνπ πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ Δπηηξνπή εμέδσζε ην 2008 ηελ αλαθνίλσζε «Έλαο νδηθφο 

ράξηεο γηα ηνλ ζαιάζζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ: επίηεπμε θνηλψλ 

αξρψλ ζηελ ΔΔ»
9
. ε απηήλ θαζνξίδνληαη 10 βαζηθέο αξρέο θαη 

επηδηψθεηαη ν δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θνηλήο 

πξνζέγγηζεο απφ ηα θξάηε κέιε, κε ηελ νπνία ελζαξξχλεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ΘΥ ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν. 

                                                             
9
 COM (2008) 791 ηελικό ηηρ 25.11.2008 
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ηηο ζπδεηήζεηο πνπ νξγάλσζε ε Δπηηξνπή ην 2009
10
, νη 

εκπιεθφκελνη απφ φινπο ηνπο ζπλαθείο ζαιάζζηνπο θιάδνπο 

ελέθξηλαλ ηηο 10 βαζηθέο αξρέο θαη ηηο ραξαθηήξηζαλ σο 

θαηάιιειεο, ελδειερείο θαη σο ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ΘΥ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε επίζεο 

δχν πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα (σο κέξνο 

ηεο ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο) 

θαη ζηελ Βφξεηα Θάιαζζα/ζηνλ Βνξεηναλαηνιηθφ Αηιαληηθφ κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ πηπρψλ ηνπ ΘΥ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία, θαζψο θαη κειέηε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ 

ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο ηνπ ΘΥ. 

Με βάζε ηε ζχζηαζε ηεο Γαιάδηαο Βίβινπ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο αληαιιαγψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ 

παξάθηησλ δσλψλ (ΟΓΠΕ), ε Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε ην 2009 έξγν 

ππνζηήξημεο γηα λα ζηεξίμεη ηελ θνηλνπνίεζε βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ θαη λα πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

ΟΓΠΕ
11
. ην ηέινο ηνπ 2008, ην πκβνχιην ππέγξαςε ην πξσηφθνιιν 

γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ δσλψλ ζην 

πιαίζην ηεο ζχκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο. 

Ελνπνίεζε ηεο ζαιάζζηαο επηηήξεζεο
 

Ζ ελνπνίεζε ηεο ζαιάζζηαο επηηήξεζεο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη 

ζε απνηειεζκαηηθφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηε ζάιαζζα θαη ζε κείσζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Ζ δπλεηηθή εμνηθνλφκεζε ζε επίπεδν 

ΔΔ είλαη ζεκαληηθή κε δεδνκέλε ηελ απμαλφκελε αλάγθε γηα 

εληνπηζκφ, παξαθνινχζεζε, παξεκπφδηζε θαη έιεγρν παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζάιαζζα, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε 

ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ, ηνλ εληνπηζκφ παξάλνκσλ απνξξίςεσλ 

πεηξειαίνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

                                                             
10 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html#6 
11

 http://ec.europa.eu/environment/iczm/ourcoast.htm 
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Μέρξη ζήκεξα ε Δπηηξνπή έρεη θαηαξηίζεη ιεπηνκεξείο 

αλαζθνπήζεηο ησλ δηάθνξσλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 

επξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελνπνίεζεο ηεο 

ζαιάζζηαο επηηήξεζεο
12
, έρεη νινθιεξψζεη κειέηε πεξί ησλ 

λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πηπρψλ ηεο ελνπνίεζεο ηεο ζαιάζζηαο 

επηηήξεζεο θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη απνγξαθή απφ θνηλνχ κε ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Άκπλαο θαη ην ζηξαηησηηθφ επηηειείν ηεο ΔΔ 

αληαπνθξηλφκελε ζε αίηεκα ηνπ πκβνπιίνπ Άκπλαο
13
. Γεκνζίεπζε 

επίζεο δχν πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 

5,7 εθαη. €
14
 γηα έξγα δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελνπνίεζεο ηεο επηηήξεζεο πνπ πξνσζνχλ ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ εζληθψλ αξρψλ ζηε Μεζφγεην θαη ζε ιεθάλε ηεο Βφξεηαο 

Θάιαζζαο. 

Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ εληζρχζεη ζεκαληηθά ηνλ εζσηεξηθφ 

ζπληνληζκφ ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη κε ηα 

θξάηε κέιε επί απηνχ ηνπ επαίζζεηνπ δεηήκαηνο. Ζ αλαθνίλσζε 

«Πξνο ηελ ελνπνίεζε ηεο ζαιάζζηαο επηηήξεζεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε»
15
 ζηεξίδεηαη ζηηο κέρξη ζήκεξα εξγαζίεο θαη ζέηεη 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηε ζέζπηζε ελφο θνηλνχ πεξηβάιινληνο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ζαιάζζην ηνκέα ηεο ΔΔ 

κε βάζε πθηζηάκελεο θαη λέεο ηθαλφηεηεο επηηήξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνεπηρεηξεζηαθψλ ππεξεζηψλ GMES. Θα 

απαηηεζνχλ εθηεηακέλεο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ γηα λα κεηαθξαζηνχλ νη ελ ιφγσ αξρέο ζε 

πνιηηηθή. 

Δεκηνπξγία βάζεο γλώζεωλ ζρεηηθά κε ηηο ζάιαζζεο  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ζαιάζζηα πνιηηηθή ρσξίο 

θαηάιιεια δεδνκέλα θαη γλψζεηο πεξί ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ αθηψλ 

ηεο Δπξψπεο. Μέρξη ζήκεξα, νη γλψζεηο πεξί ησλ ζαιαζζψλ 

                                                             
 
12 SEC(2008) 2337 
13 COSDP 949, PESC 1366 
14 Πποζκλήζειρ ςποβολήρ πποηάζεων MARE/2008/13 και 2009/04 
15

 COM(2009) 538 ηελικό ηηρ 14.10.2009 και SEC(2009) 1341 
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παξακέλνπλ πνιχ θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο απφ 

πιεπξάο θφζηνπο. Σν επξσπατθφ δίθηπν ζαιάζζησλ παξαηεξήζεσλ 

θαη δεδνκέλσλ (EMODNET) πνπ αλαγγέιιεηαη ζηελ Γαιάδηα Βίβιν 

απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο 

πεξί ησλ ζαιαζζψλ θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζαιάζζηα δεδνκέλα. Οη 

πθηζηάκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα 

παξαηήξεζεο πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ πιεπξάο θάιπςεο, 

δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζπρλφηεηαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σα 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο πξέπεη λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαηά πιήξε θαη ζπκβαηφ ηξφπν θαη λα θαηαζηνχλ 

πξνζβάζηκα σο εξγαιείν θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο. Βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε ζεκαληηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο γηα ηε ζπιινγή 

ζηηβάδσλ δεδνκέλσλ γηα πδξνγξαθία, γεσινγία, βηνινγία θαη 

ρεκεία ζε επίπεδν ζαιάζζηαο ιεθάλεο. Ζ Δπηηξνπή έρεη ζπιιέμεη, 

κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο ηεο ππεξεζίαο, θνηλσληθννηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ζε επίπεδν ζαιάζζηαο ιεθάλεο θαη έρεη εληνπίζεη ζεηξά 

αλαιπηηθψλ πξνθιήζεσλ. 

Ο Δπξσπατθφο Άηιαληαο ησλ Θαιαζζψλ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα ζαιάζζηα δεηήκαηα. 

ΒΑΗΚΔ ΓΡΑΔΗ Δ ΣΟΜΔΑΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

Σν ζρέδην δξάζεο πξνέβιεπε ηνκεαθέο δξάζεηο ζε φινπο ηνπο 

ζπλαθείο ηνκείο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα, 

δειαδή ηηο κεηαθνξέο, ην πεξηβάιινλ, ηελ ελέξγεηα, ηε 

βηνκεραλία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ έξεπλα, ηελ αιηεία, ηηο 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο θαη άιινπο. Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

πηνζέηεζε ελνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο, ζηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ απηψλ πνιηηηθψλ, ζηνλ εληνπηζκφ ζπλεξγεηψλ 

θαη ζηε κείσζε ησλ αζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ ηνκέσλ. ην πιαίζην 

νξηζκέλσλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ αλαιήθζεθαλ ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο κε έληνλε επηθέληξσζε ζηελ ελνπνίεζε. Ζ πινπνίεζή 

ηνπο θαηά ηα επφκελα έηε ζα επεξεάζεη άκεζα ηελ αλάπηπμε 



29 

 

νξηδφληησλ πξνζεγγίζεσλ ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ΟΘΠ. Πξέπεη 

λα ππνγξακκηζηνχλ δχν ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο:  

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ζαιάζζηα θαη λαπηηιηαθή έξεπλα
16
 είλαη 

ηζηνξηθά ε πξψηε επξσπατθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηεο ζαιάζζηαο 

έξεπλαο. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή απνηειεί πξσηνπνξηαθή δξάζε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο πνπ πξνσζεί ηελ 

επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ θαηλνηνκηψλ 

κέζσ θαιχηεξεο ελνπνίεζεο πθηζηάκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, 

αιιά θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ 

δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ. Απηή ε ελνπνηεκέλε 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ 

θιάδσλ ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο, απφ ηελ ελέξγεηα, ηε λαπηηιία 

θαη ηηο λέεο γαιάδηεο βηνηερλνινγίεο, κέρξη ην επίθεληξν ησλ 

ζηφρσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. 

Ζ νδεγία πιαίζην γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή
17
, πνπ απνηειεί 

ηνλ πεξηβαιινληηθφ ππιψλα ηεο ΟΘΠ, απαηηεί απφ ηα θξάηε κέιε 

λα πεηχρνπλ θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε γηα ηα ζαιάζζηα 

χδαηά ηνπο κέρξη ην 2020, πξνζηαηεχνληαο έηζη ηνλ πφξν πνπ 

απνηειεί ηε βάζε απφ ηελ νπνία εμαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα. 

Ζ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απηήο ζα επσθειεζεί απφ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε νξηδφληησλ εξγαιείσλ ηεο ΟΘΠ, φπσο ν ζαιάζζηνο 

ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη ην EMODNET, ελψ αληίζηνηρα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ΟΘΠ ζα εμαζθαιίζνπλ δηάθνξεο δξάζεηο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, φπσο ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηε ζάιαζζα 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ην 2012 θαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηε 

ζπλέρεηα. ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή, πνπ ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηελ νδεγία πιαίζην γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, έρεη ήδε 

ελζσκαησζεί σο επξχηεξε αξρή ε πξνζέγγηζε κε βάζε ην 

                                                             
16 COM (2008) 534 ηελικό ηηρ 3.9 2008. 
17

 Οδηγία 2008/56/ΕΚ ηηρ 17
ηρ

 Ιοςνίος 2008 
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νηθνζχζηεκα. Όζνλ αθνξά ηα παγθφζκηα θνηλά αγαζά, ε ΔΔ 

πξσηνζηαηεί ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν 

θαη έρεη εθδψζεη θαλνληζκφ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

εππαζψλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα απφ ηηο 

δπζκελείο επηπηψζεηο ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ βπζνχ
18
. 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηηο αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο εμειίμεηο ζην 

πιαίζην νξηζκέλσλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ, ε Δπηηξνπή βειηίσζε κε 

επηηπρία ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ δηακφξθσζε κηαο 

ζηξαηεγηθφηεξεο νξηδφληηαο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηε ράξαμε 

ηνκεαθήο πνιηηηθήο, πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ζπλερή ζεηηθή 

επίδξαζε θαη ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ. 

Έηζη, ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2008 ε Δπηηξνπή εμέδσζε αλαθνίλσζε 

πεξί ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο αλνηθηήο ζάιαζζαο
19
, ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

γηα λα αμηνπνηεζεί ην δπλακηθφ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο αλνηθηήο ζάιαζζαο. Εσηηθή ζεκαζία ζην 

δήηεκα απηφ έρεη ε ζπκβνιή ηνπ ζαιάζζηνπ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

αλνηθηήο ζάιαζζαο.  

ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα 

πνιηηηθή ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2008, ην πκβνχιην ραηξέηεζε απηή 

ηελ αλαθνίλσζε σο ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα 

πνιηηηθή, θαη δήισζε φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ εξγαζίεο γηα 

ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αλνηθηήο ζάιαζζαο πιελ ηεο 

αηνιηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο απφ θχκαηα, 

παιίξξνηεο, ξεχκαηα θαη απφ δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο
20
. 

Με ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα κε ζαθή 

ζαιάζζηα δηάζηαζε π.ρ. ζηα Διιεληθά λεζηά θαη ηελ Βαιηηθή 

                                                             
18 Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 734/2008, ΕΕ L 201 ηηρ 30.7.2008, ζ. 8. 
19 COM (2008) 768 ηελικό ηηρ 13.11 2008. 
20

 Σημείο 8 ηος εγγπάθος 16503/1/08 Rev 1 ηος Σςμβοςλίος ηηρ 5.12.2008  
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Θάιαζζα. Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή ζπλνρήο ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα 

γηα φιεο ηηο άθξσο απφθεληξεο πεξηνρέο, κε ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζάιαζζα. 

ηε ηξαηεγηθή ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 2009-2018
21
 

παξνπζηάδνληαη νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Πξνζδηνξίδνληαη 

ηνκείο δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνπο νπνίνπο νη δξάζεηο ηεο ΔΔ ζα 

εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

πξνσζνχλ ηελ πνηνηηθή λαπηηιία θαη ζα εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα 

θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιαίζην απηφ έρεη ε αλαθνίλσζε θαη ην 

ζρέδην δξάζεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επξσπατθνχ ρψξνπ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ρσξίο ζχλνξα
22
. Σα πξνηαζέληα κέηξα, θπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηεισλεηαθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ επηζεσξήζεσλ, 

απαηηνχλ πςειφ βαζκφ δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο. Θα απινπνηήζνπλ 

θαη ζα επηηαρχλνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ΔΔ, θαη 

ζα επεθηείλνπλ ηελ εζσηεξηθή αγνξά ζηηο ελδνθνηλνηηθέο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Απηφ ζα πξνσζήζεη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

κηθξψλ απνζηάζεσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζα δεκηνπξγήζεη λέεο 

επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη ζέζεηο απαζρφιεζεο.  

Γηα λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ, 

ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο ηνπ 2006 ελζσκαηψζεθαλ 

ζην θνηλνηηθφ δίθαην
23
. Ζ Δπηηξνπή εξγάδεηαη επίζεο κε 

αληηθείκελν ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ λαπηεξγαηψλ 

απφ ηκήκαηα ηεο επξσπατθήο εξγαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

λνκνζεζίαο. 

                                                             
21 COM (2009) 8 ηελικό ηηρ 21.1 2009. 
22 COM (2009) 10 ηελικό ηηρ 21.1 2009. 
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Ζ ΟΘΠ έρεη επίζεο απμήζεη ζαθψο ηνλ ζπληνληζκφ ζε πνιιέο 

αθφκε ζπλαθείο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ησλ 

ιηκέλσλ· ηελ πξνψζεζε ησλ λαπηηιηαθψλ νκίισλ· ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ επξσπατθνχ θιάδνπ ησλ λαππεγείσλ θαη λαπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

φπσο αλαπηχζζεηαη ζηελ δηαδηθαζία LeaderSHIP 2015· ηελ 

αλάπηπμε βηψζηκνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ· θαη ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Άιιεο ηνκεαθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα 

θαη έρνπλ δξνκνινγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, θαζψο θαη ζεηξά 

εγγξάθσλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ζάιαζζα, 

αιιά σζηφζν πεξηέρνπλ ζαθή ζαιάζζηα δηάζηαζε, αλαθέξνληαη ζην 

έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

παξνχζα έθζεζε πξνφδνπ
24
.  

πκπεξαζκαηηθά, ε Δπηηξνπή εζηίαζε ζηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ 

θαη ηνκεαθψλ δξάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ 

παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ θιάδσλ. Σαπηφρξνλα φκσο 

αληηκεηψπηζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθφηεξεο 

θαη πην ελνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ζηε δηακφξθσζε ηνκεαθψλ 

πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα, γεγνλφο πνπ 

αλακέλεηαη λα έρεη δηαξθή ζεηηθή επίδξαζε θαη πνπ ζα ζπλερίζεη 

λα αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ. 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

Οη ζαιάζζηεο ιεθάλεο ηεο Δπξψπεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εμαηξεηηθή πνηθηινκνξθία. Σα νηθνζπζηήκαηα θαη νη νηθνλνκίεο 

ηνπο έρνπλ δηακνξθσζεί ράξε ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο, 

θιηκαηηθέο, ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο θαη αλζξψπηλεο επηξξνέο. Αλ 

θαη νη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ΟΘΠ είλαη νη ίδηεο 

παληνχ, ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απαηηεί λα κεηαθξαζηνχλ ζε 

επηθεληξσκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα δηακνξθσκέλα 

αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζαιάζζηαο ιεθάλεο. πλεπψο, 
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ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΟΘΠ κηα πξνζέγγηζε 

κε βάζε ηελ ζαιάζζηα ιεθάλε, πξνζέγγηζε ηεο νπνίαο ε 

ζεκειηψδεο παξαδνρή είλαη φηη θάζε ζαιάζζηα πεξηνρή είλαη 

κνλαδηθή θαη απαηηεί εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ ρξήζεψλ ηεο θαηά βηψζηκν ηξφπν. Παξνκνίσο, νη 

πεξηβαιινληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πνηθίισλ ζαιαζζψλ ηεο 

Δπξψπεο απνηεινχλ δσηηθφ ζηνηρείν ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηε 

ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή ε νπνία αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθέο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο.  

Ζ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην απηψλ ησλ ζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ απνηειεί ζπλεπψο ζεκαληηθφ δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο ΟΘΠ. 

Μέρξη ζήκεξα ε Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη πεξηθεξεηαθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Αξθηηθή θαη ηε Μεζφγεην Θάιαζζα θαη έρεη 

δξνκνινγεζεί ζηξαηεγηθή γηα ηελ Βαιηηθή Θάιαζζα.  

Έηζη, ζηελ αλαθνίλσζε «H Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο»
25
 παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο Αξθηηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο, ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ 

πφξσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνιπκεξνχο δηαθπβέξλεζεο. Ζ Δπηηξνπή 

ζθνπεχεη λα εληζρχζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπκβνχιην ηεο 

Αξθηηθήο θαη λα εληζρχζεη ην δηάινγν κε ηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο 

θαη ζπλαθείο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο. 

Σνλ Ηνχλην 2009 ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο
26
. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξψηε καθξνπεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ ε νπνία 

πξαγκαηεχεηαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο, δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηηο κεηαθνξέο, ην δπλακηθφ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο. Με ηελ έληνλε ζαιάζζηα δηάζηαζε θαη ηελ 

                                                             
25 COM (2008) 763 ηελικό ηηρ 20.11 2008. 
26

 COM(2009) 248 ηελικό και SEC(2009) 712 ηηρ 10.06.2009. 
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ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, ε ηξαηεγηθή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

πξψην βήκα πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή εθαξκνγή ηεο ΟΘΠ ζηε Βαιηηθή. 

Θα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ζηελ πεξηνρή 

απηή φρη κφλν κέζσ ηνπ εληζρπκέλνπ εζσηεξηθνχ ζπληνληζκνχ ζην 

πιαίζην ησλ θξαηψλ κειψλ, αιιά επίζεο θαη κέζσ ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ δηθηχσλ θαη ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ρσζία. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Μεζφγεην
27
 ππνδεηθλχεη 

πξνσζεκέλνπο ηξφπνπο γηα ηελ ζέζπηζε ελνπνηεκέλεο ζαιάζζηαο 

πνιηηηθήο ζην πνιχπινθν πνιηηηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο. Ζ 

δηαρείξηζε ηεο Μεζνγείνπ, κηαο εκίθιεηζηεο ζάιαζζαο κε πνιχ 

ππθλνθαηνηθεκέλεο αθηέο, είλαη δπλαηή κφλν κέζσ εθηεηακέλνπ 

δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κεζνγεηαθψλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο ΔΔ, θαζψο θαη κε ηα παξάθηηα θξάηε πνπ δελ είλαη κέιε ηεο 

ΔΔ. ηελ αλαθνίλσζε ππνδεηθλχνληαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ζαιάζζησλ δεηεκάησλ θαη γηα 

λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ παξάθηησλ θξαηψλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ.  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ε ΟΘΠ επηβεβαηψζεθε σο κηα πνιιά 

ππνζρφκελε πνιηηηθή πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αεηθνξία ησλ παξάθηησλ 

πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο θαη πέξα απφ απηέο. Αλ θαη πνιχ πξφζθαηε, 

απηή ε λέα πνιηηηθή ηεο ΔΔ έρεη ήδε αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε Δπξψπε αληηκεησπίδεη ηνπο ζαιάζζηνπο θαη ηνπο 

παξάθηηνπο πφξνπο ηεο.  

Μεηά απφ ηξία ρξφληα έληνλσλ δηαβνπιεχζεσλ, είλαη ζεκαληηθφ 

λα δηαηεξεζεί απηή ε δπλακηθή πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη νπζηαζηηθέο κεζν- θαη καθξν-πξφζεζκεο πξνθιήζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο. Ζ δηπιή επίπησζε ηεο θιηκαηηθήο 

                                                             
27 «Ππορ μια ενοποιημένη θαλάζζια πολιηική για καλύηεπη διακςβέπνηζη ζηη Μεζόγειο», COM(2009) 

466 ηελικό ηηρ 11.09.2009 
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αιιαγήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή 

ζηνλ θφζκν ηεο ζάιαζζαο: νη σθεαλνί είλαη βαζηθνί παξάγνληεο 

ηνπ θιίκαηνο καο θαη νη ζαιάζζηνη θιάδνη είλαη βαζηθνί 

ζπληειεζηέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο επεκεξίαο. Δίλαη 

ζπλεπψο ζεκαληηθή ε απνδέζκεπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

ζαιάζζηαο Δπξψπεο, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ 

ζηηο ζάιαζζεο θαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζπλεξγεηψλ πνπ 

επηηξέπνπλ ακνηβαία ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη νη αλσηέξσ ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κέζσ ζπλδπαζκέλεο πξνφδνπ ζε έμε 

ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο.  

Ζ ελνπνηεκέλε ζαιάζζηα δηαθπβέξλεζε πξέπεη λα εληζρπζεί 

πεξαηηέξσ. Ζ πξφνδνο πνπ έρεη θαηαγξαθεί θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ζε απνηειεζκαηηθέο ελνπνηεκέλεο 

δνκέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηαθπβέξλεζεο. Σα ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο ΔΔ, ηα θξάηε κέιε θαη νη παξάθηηεο πεξηθέξεηεο έρνπλ 

ηδηαίηεξε επζχλε λα εμαζθαιίζνπλ πνιηηηθή ελνπνίεζε ζε αξρηθά 

ζηάδηα θαη ηελ πηνζέηεζε ζπλεθηηθψλ, ζπλδπαζκέλσλ ζεκαηνινγίσλ 

γηα ηηο ζαιάζζηεο ππνζέζεηο, αληηκαρφκελα πεξαηηέξσ ηελ 

ππεξνρή ηεο κεκνλσκέλεο αληηκεηψπηζεο ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ράξαμε ηεο ζαιάζζηαο 

πνιηηηθήο πξέπεη επίζεο λα εληαρζεί κνληκφηεξα ζηηο δνκέο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. Απηφ ζα νδεγήζεη επίζεο ζε εληνλφηεξν δηάινγν 

κεηαμχ ηεο ΔΔ, ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

παξάθηησλ πεξηθεξεηψλ, πνπ ζπρλά θαηέρνπλ δσηηθή εκπεηξνγλσζία 

απαξαίηεηε γηα ηελ ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζαιάζζησλ 

ππνζέζεσλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ε 

δεκηνπξγία ελφο δηαηνκεαθνχο βάζξνπ γηα ηνλ δηάινγν κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο ζαιάζζηεο ππνζέζεηο. 

Σα νξηδόληηα εξγαιεία πνιηηηθήο έρνπλ εμαηξεηηθά κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηελ 
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παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ζηνπο σθεαλνχο θαη ηηο ζάιαζζεο ηεο 

Δπξψπεο. Ηδηαίηεξα ν ζαιάζζηνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο εθηεηακέλεο γλψζεηο πεξί ζαιαζζψλ, κπνξεί λα 

απνδεζκεχζεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο θαη λα 

βειηηψζεη δξαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε ηνπο 

ζαιάζζηνπο ρψξνπο καο, δηαηεξψληαο ηα νηθνζπζηήκαηά ηνπο. 

Πξέπεη λα θαηαζηεί πξαθηηθφ εξγαιείν ζε φια ηα ζπλαθή επίπεδα 

δηαθπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κεραληζκψλ 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαζπλνξηαθέο επελδχζεηο. Ζ ελνπνίεζε ηεο ζαιάζζηαο επηηήξεζεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο, απφ 

ηηο εζληθέο αξρέο, βαζηθψλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ φπσο ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ε αζθάιεηα ηεο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σα 

θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή νθείινπλ λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο επί ησλ ζεκάησλ απηψλ έηζη ψζηε νη δηαδηθαζίεο πνπ 

δξνκνινγήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία λα απνδψζνπλ ηνπο 

αλακελφκελνπο θαξπνχο. 

Ο νξηζκόο ηωλ νξίωλ ηεο αεηθνξίαο ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαηά 

ηα επφκελα έηε, ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηε 

ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, ζα εμαζθαιίζεη ζαθήλεηα θαη ζα 

πξνζδηνξίζεη κηα βάζε γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ζαιάζζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, απνδίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο 

ζπζζσξεπηηθέο ηνπο επηπηψζεηο. πλεπψο, ε εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ 

νδεγίαο ζα παξακείλεη ζηφρνο δσηηθήο ζεκαζίαο ηεο ΟΘΠ, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο πξέπεη επίζεο λα αλαπηπρζεί πξνο ην ζθνπφ 

απηφ ε αλαγθαία ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ ζπλαθψλ ηνκέσλ θαη 

ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ άιισλ ηεο επηζηήκεο πνπ 

αθνξά ηηο ζάιαζζεο θαη ηεο πνιηηηθήο γηα ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. 
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Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηηο ζαιάζζηεο ιεθάλεο δηαδξακαηίδνπλ 

δσηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ηεο ΟΘΠ. ην πιαίζην ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απηψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζαξκνζηνχλ νη 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα εξγαιεία ηεο πνιηηηθήο ζηα ηδηαίηεξα 

γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πεξηβάιινληα θάζε κεγάιεο 

ζαιάζζηαο πεξηνρήο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη ε 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη κε ηηο 

πεξηθέξεηεο πνπ πεξηβάιινπλ κηα ζαιάζζηα ιεθάλε είλαη δσηηθφ 

ζηνηρείν επηηπρίαο θαη, φπνπ απαηηείηαη, απηή πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θαηάιιειν δηάινγν κε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

πεξηβάιινπλ απφ θνηλνχ κε ηελ ΔΔ κηα ζαιάζζηα ιεθάλε. Ζ δξάζε 

ζην επίπεδν ησλ ζαιάζζησλ ιεθαλψλ κπνξεί επίζεο λα απνδεηρηεί 

ρξήζηκε γηα ηελ πξνβνιή ζεηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ.  

Γηα ηε δηεζλή δηάζηαζε ηεο ΟΘΠ28 ζα απαηηεζεί κεγαιχηεξε 

πξνζνρή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ ηδηαίηεξε αλαθνίλσζε πνπ 

δεκνζηεχεηαη καδί κε ηελ παξνχζα έθζεζε. Ζ Δπξψπε πξέπεη λα 

αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν γηα ηε βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο ζαιάζζηαο 

δηαθπβέξλεζεο φπσο έρεη θάλεη ζηνπο ηνκείο ηεο πεηξαηείαο ή 

φζνλ αθνξά ηηο θαηαζηξεπηηθέο αιηεπηηθέο πξαθηηθέο. Ζ Δπηηξνπή 

ζθνπεχεη λα εληζρχζεη ηνλ δηάινγν κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ζεκαληηθψλ ζαιάζζησλ εηαίξσλ θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

δηεζλή βήκαηα θαη άηππεο δηαδηθαζίεο.  

Ζ άζθεζε ηεο ΟΘΠ, ζην ζεκεξηλφ πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο, πξέπεη λα επαλεζηηαζηεί ζηελ αεηθόξν νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ θαηλνηνκία. πλεπψο, ζην 

κέιινλ, ε ΔΔ πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο 

επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ΟΘΠ, λα πξνσζήζεη ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηε ζάιαζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαη ηελ απμεκέλε ρξήζε ηεο 

ζάιαζζαο γηα ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο κέζσ αγσγψλ, ππνζαιάζζησλ 

                                                             
28 «Αναπηύζζονηαρ ηη διεθνή διάζηαζη ηηρ ολοκληπωμένηρ θαλάζζιαρ πολιηικήρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ 

Ένωζηρ» COM (2009) 536 ηελικό ηηρ 14.10.2009 



38 

 

δηθηχσλ θαη ζθαθψλ. Θα απαηηεζεί επίζεο πεξαηηέξσ ζχλδεζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε ηελ ΟΘΠ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

ησλ παξάθηησλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ παξάθηησλ ππνδνκψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο. Χο κέξνο ηνπ ελ εμειίμεη δηαιφγνπ 

γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή ζα είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη 

ζα ιεθζνχλ πιήξσο ππφςε νη ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο. 

ην κέιινλ, ε ΔΔ πξέπεη επίζεο λα πξνσζήζεη ηε βειηίσζε ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ γηα λα δνζεί ψζεζε ζηελ ζπλ-ηξνπηθφηεηα, 

λα πινπνηήζεη ηελ έλλνηα ησλ ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ θαη λα 

βειηηψζεη ην πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

κηθξψλ απνζηάζεσλ. Ζ ΔΔ, ρσξίο λα απνκαθξπλζεί απφ ην ζηφρν 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

απαηηείηαη λα βξεη ηξφπνπο θαη κέζα πεξαηηέξσ ηφλσζεο ηεο 

λαπηηθήο απαζρφιεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ ζε λαπηηιία κε ζεκαία 

ηεο ΔΔ, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο δέζκεπζεο γηα πξνψζεζε ηεο 

ηδέαο ησλ θαζαξψλ πινίσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ππνζηήξημε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο γηα πινία πνιχ ρακειψλ έσο 

κεδεληθψλ εθπνκπψλ ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί κεγάιν κέξνο ηεο 

επέκβαζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ζηξαηεγηθά ζεκαληηθφ ηνκέα ησλ 

λαππεγείσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ΔΔ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη γηα 

ηνλ επξσπατθφ θιάδν ησλ λαππεγείσλ θαη ηνπ λαπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

αληαγσληζηηθφ ηερλνινγηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ πεξηνρψλ 

ηνπ θφζκνπ θαη ζα θαηαζηήζεη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηδίσο 

θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Δπξψπεο, αζθαιέζηεξεο θαη πην 

βηψζηκεο. 

Σέινο, ε Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο ηεο αλάιπζεο 

γηα ηηο επφκελεο δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο, εμεηάδεη ηηο 

κειινληηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ζπλεπάγνληαη νη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΟΘΠ.  
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Ζ Δπηηξνπή πξνηίζεηαη, λα παξνπζηάζεη εληφο ηνπ 2010, κεηά 

απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο, έγγξαθν 

πνιηηηθήο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο έξγα θαη 

πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ έμε παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ.  

MARINE STRATEGY 

 

Δπεηδή πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε φηη ππιψλαο ηεο Οινθιεξσκέλεο 

Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο απνηειεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε, ζεκείν 

αλαθνξάο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επξσπατθήο έλσζεο ζε επίπεδν 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ε νδεγία 2008/56/ΔΚ ΣΟΤ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 17εο Ηνπλίνπ 

2008 πεξί πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο 

γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (νδεγία-πιαίζην γηα ηε ζαιάζζηα 

ζηξαηεγηθή). 

 

Ζ παξνχζα νδεγία θαζηεξψλεη πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ηα 

θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα επηηχρνπλ ή λα 

δηαηεξήζνπλ θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε γηα ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ ην αξγφηεξν έσο ην έηνο 2020. 

 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα αλαπηχζζνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζάιαζζα, ιακβάλνληαο κέηξα ηα νπνία: 

 

α) εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, πξνιακβάλνπλ ηελ επηδείλσζή ηνπ ή, φηαλ απηφ 

είλαη δπλαηφλ, απνθαζηζηνχλ ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ζε 

πεξηνρέο φπνπ απηά έρνπλ ππνζηεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο· 

β) πξνιακβάλνπλ θαη κεηψλνπλ ηηο ελαπνζέζεηο ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή εμαθάληζε ηεο ξχπαλζεο φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 8, γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη δελ 

ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ή θίλδπλνη γηα ηε ζαιάζζηα 
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βηνπνηθηιφηεηα, ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ηελ αλζξψπηλε πγεία 

ή ηηο ζεκηηέο ρξήζεηο ηεο ζάιαζζαο. 

 

Οη ζαιάζζηεο ζηξαηεγηθέο αθνινπζνχλ, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζέγγηζε κε βάζε ην νηθνζχζηεκα, 

πνπ εμαζθαιίδεη φηη ε ζπλνιηθή πίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ 

παξακέλεη ζε επίπεδα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηελ επίηεπμε θαιήο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη φηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 

ηθαλφηεηα ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ λα αληηδξνχλ ζηηο 

αλζξσπνγελείο αιιαγέο, ελψ ηαπηφρξνλα επηηξέπνπλ θαη ηελ 

αεηθφξν ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηε 

ζεκεξηλή θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο. 

 

Ζ παξνχζα νδεγία ζπληειεί ζηε ζπλνρή ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξακέηξσλ, θαη απνζθνπεί λα δηαζθαιίζεη ηελ ελζσκάησζή ηνπο 

ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο, ζπκθσλίεο θαη λνκνζεηηθά κέηξα πνπ 

άπηνληαη ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Πεδίν εθαξκνγήο 

 

Ζ παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζαιάζζηα χδαηα θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1, θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο 

ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ ίδηα ζαιάζζηα πεξηνρή ή 

ππνπεξηνρή. 

Ζ παξνχζα νδεγία δελ εθαξκφδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ άκπλα ή ηελ εζληθή αζθάιεηα. Σα θξάηε 

κέιε σζηφζν πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίδνπλ φηη, ζην κέηξν πνπ 

είλαη ινγηθφ θαη εθηθηφ, νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη 

θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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Δ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

Ζ απφθαζε ηεο εμέηαζεο κηα Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο γηα ηελ 

Δπξσπατθή έλσζε ζην ζχλνιν δελ απνηειεί κεκνλσκέλε θίλεζε, 

αιιά κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο παγθφζκηαο ηάζεο εθαξκνγήο κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ζηνπο Χθεαλνχο θαη ηηο Θάιαζζεο. Οη 

Δηήζηεο Αλαθνξέο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζηνπο Χθεαλνχο θαη ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο επαλεηιεκκέλα  

θαηαδεηθλχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο Χθεαλνχο 

εμαηηίαο έιιεηςεο ζπληνληζκνχ. Γηάθνξεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο θαη νη Ζ.Π.Α. αλαπηχζζνπλ 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο γηα ηνπο Χθεαλνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Οη βαζηθέο αξρέο θαη νη ζηφρνη απηψλ ησλ πνιηηηθψλ έρνπλ πνιιά 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

UN OPEN-ENDED 

Σν 1999, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ζ.Δ. απνθάζηζε λα ηδξχζεη 

ην United Nations Open-ended Informal Consultative Process 

ζηνπο Χθεαλνχο θαη ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (the Consultative 

Process) νχησο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εηήζηα αλαζθφπεζε απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε, κε απνηειεζκαηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν, 

φζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζε ζέκαηα ησλ σθεαλψλ θαη ηνπ δίθαηνπ 

ηεο ζάιαζζαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαθνξά ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα  ζηνπο Χθεαλνχο θαη ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη 

ππνδεηθλχνληαο ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε, δίλνληαο έκθαζε ζηηο πεξηνρέο πνπ ρξεηάδεηαη 

ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία ζε ελδνθπβεξλεηηθφ θαη δηπισκαηηθφ 

επίπεδν (resolution 54/33). 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΜΦΧΝΗΔ 

 

Σν δίθαην ηεο ζάιαζζαο θαη ην δηεζλέο δίθαην αιηείαο 

Σν δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα βαζίδεηαη 

ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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(UNCLOS), πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ην 1994. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ηεο UNCLOS είλαη ε ππνρξέσζε πνπ αλέιαβαλ φιεο νη ππνγξάθνπζεο 

ρψξεο λα πξνωζήζνπλ ηε βηώζηκε αιηεία. 

Γηα αηψλεο, επηθξαηνχζε ην δφγκα  «ειεπζεξία ζαιάζζεο» 

ζηνπο σθεαλνχο. Αιιά, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηε λαπζηπινΐα, ζηελ αιηεία θαη ζηελ 

εμεξεχλεζε ησλ σθεαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεζπζκηαθή έθξεμε, 

άιιαμαλ ζεκαληηθά ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ζαιαζζψλ απφ 

ηελ αλζξσπφηεηα. Δληάζεηο αλέθπςαλ αλάκεζα ζηα θξάηε επί 

ζπγθξνπφκελσλ απαηηήζεσλ γηα ηνπο σθεαλνχο θαη ηνπο πφξνπο 

ηνπο, θαη ε κφιπλζε απεηινχζε ηηο ζάιαζζεο. Σειηθά έγηλε ζαθέο 

φηη ρξεηαδφηαλ κία θνηλή παγθφζκηα πξνζπάζεηα γηα λα 

δηαηεξήζεη ηελ ηάμε ζηα πειάγε, γηα λα θαζνδεγήζεη πξνο ηελ 

νξζή ρξήζε θαη γηα λα δηαρεηξηζηεί ηνπο ζαιάζζηνπο πφξνπο.  

Σν 1973, σο αληαπάληεζε ζε απηέο ηηο απεηιέο, ν ΟΖΔ 

ζπγθάιεζε ηελ ηξίηε δηάζθεςή ηνπ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. 

Γηα έλα δηάζηεκα ελλέα εηψλ, αληηπξφζσπνη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 

150 ρψξεο πεγαηλνέξρνληαλ κεηαμχ Νέαο Τφξθεο, Καξάθαο θαη 

Γελεχεο, ζε καξαζψληεο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηηο νπνίεο αλέπηπμαλ 

θαη εμηζνξξφπεζαλ εζληθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Ζ ζπλζήθε 

πνπ ηειηθά πξνέθπςε - ζπρλά αλαθεξφκελε σο «ζχληαγκα γηα ηνπο 

σθεαλνχο» - ήηαλ ε χκβαζε ηνπ 1982 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS). ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1982, εκέξα 

πνπ άλνημε γηα ππνγξαθή ζην Montenego Bay, Σδακάηθα, ππέγξαςαλ 

119 αληηπξνζσπείεο- αξηζκφο ξεθφξ. Ζ χκβαζε εηέζε ζε ηζρχ 

ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1994, θαη ζήκεξα νδεχεη πξνο παγθφζκηα 

ζπκκεηνρή, κε 138 πκκεηέρνληα Κξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη 157ζπκβαιφκελνπο.  

Ζ ύκβαζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο  

Χο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λνκηθά φξγαλα ηνπ 20νπ αηψλα, ε 

χκβαζε επέθεξε θαηλνηνκίεο ζην δηεζλέο δίθαην ησλ ζπλζεθψλ. 
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Έρνληαο ζπιιεθζεί σο «παθέην ζπκθσλίαο» πνπ αλαγλψξηδε φηη φια 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ σθεάλην ρψξν ζπζρεηίδνληαη ζηελά 

θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε σο ζχλνιν,  ζέζπηζε φηη ν 

ππζκέλαο ηεο ζάιαζζαο θαη ν ππζκέλαο ησλ σθεαλψλ πέξα απφ ηα 

φξηα ησλ εζληθψλ δηθαηνδνζηψλ είλαη ε «θνηλή θιεξνλνκηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο» ηεο νπνίαο ε ρξήζε θαη πξνζηαζία είλαη δηθαίσκα 

θαη επζχλε φισλ. Δπηπιένλ, έθαλε ιφγν γηα ηελ ππνρξεσηηθή 

δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ, έζεζε ην γεληθφ λνκηθφ πιαίζην γηα 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ή επί ησλ σθεαλψλ θαη πειάγσλ, 

θαη παξείρε ιεπηνκεξείο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ φιεο ηηο ρξήζεηο 

ησλ σθεαλψλ θαη θαζφξηζε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο επζχλεο ησλ 

θξαηψλ.  

Ζ πλζήθε θαιχπηεη ηα εμήο θχξηα ζέκαηα  

 Όξηα ζαιάζζησλ δσλψλ (ρσξηθά χδαηα, παξαθείκελε δψλε, 

απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε, πθαινθξεπίδα) 

 Γηθαηψκαηα λαπζηπινΐαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηελψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηεζλή λαπζηπινΐα  

 Δηξήλε θαη αζθάιεηα ζηνπο σθεαλνχο θαη ζηα πειάγε  

 Γηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε δψλησλ ζαιάζζησλ πφξσλ  

 Πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο  

 Δπηζηεκνληθή έξεπλα  

 Γξαζηεξηφηεηεο ζην ζαιάζζην ππζκέλα πέξα απφ ηα φξηα ησλ 

εζληθψλ δηθαηνδνζηψλ  

 Γηαδηθαζίεο γηα δηεπζέηεζε δηαθσληψλ αλάκεζα ζηα θξάηε.  

Θαιάζζηεο δώλεο θαη Γηθαηώκαηα Ναπζηπινΐαο  

Έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε επηηεχγκαηα ηεο χκβαζεο είλαη ε 

ζπλαίλεζε γηα ηα φξηα κεηαμχ ρσξηθψλ  θαη δηεζλψλ πδάησλ, ζηα 

νπνία φια ηα θξάηε κπνξνχλ λα αζθνχλ ειεχζεξα ηε λαπζηπινΐα. 

Πξσηχηεξα απηφ απνηεινχζε θχξηα εζηία δηακάρεο αλάκεζα ζε 

παξάθηηα θξάηε. Ζ χκβαζε ζέζπηζε ρσξηθά χδαηα 12 λαπηηθψλ 

κηιίσλ, εληφο ησλ νπνίσλ ηα θξάηε είλαη ειεχζεξα λα επηβάινπλ 
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νπνηνδήπνηε θαλφλα δηθαίνπ, λα ξπζκίζνπλ νπνηαδήπνηε ρξήζε θαη 

λα εθκεηαιιεπηνχλ νπνηνλδήπνηε πφξν. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

δηαηήξεζε ην δηθαίσκα ηεο «αζψαο δηέιεπζεο» απφ ηα ρσξηθά 

χδαηα θαη εγγπήζεθε ην δηθαίσκα δηέιεπζεο γηα πινία θαη 

αεξνζθάθε δηακέζνπ θαη πάλσ απφ ζηελά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δηεζλή λαπζηπινΐα. Ζ δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηέιεπζεο 

ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηηο λαπηηθέο δπλάκεηο. Υσξίο απηφ, ην φξην 

ησλ 12 λαπηηθψλ κηιίσλ ζα είρε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνθιείζεη 

100 ζηελά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γα ηε δηεζλή λαπζηπινΐα.  

Ζ χκβαζε επίζεο εγθαζίδξπζε ηηο απνθιεηζηηθέο νηθνλνκηθέο 

δψλεο (Exclusive Economic Zones EEZs), κία θαηλνηφκν αληίιεςε 

πνπ παξέρεη ζηα παξάθηηα θξάηε ην δηθαίσκα λα εμεξεπλνχλ, λα 

εθκεηαιιεχνληαη, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ζπληεξνχλ φινπο ηνπο 

πφξνπο - φπσο ςάξηα, πεηξέιαην θαη αέξην - πνπ βξίζθνληαη ζηα 

χδαηα θαη ζηνλ ππζκέλα ησλ σθεαλψλ πάλσ ζηελ πθαινθξεπίδα 

ζπλήζσο ζρεδφλ κέρξη ηα 200 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο αθηέο ηνπο. 

Οη απνθιεηζηηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο έρνπλ ππάξμεη σθέιηκεο ζε 

πνιιά παξάθηηα θξάηε, αιιά κε απηά ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα 

ήιζαλ επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, εληφο ησλ 

απνθιεηζηηθψλ ηνπο νηθνλνκηψλ δσλψλ, ηα παξάθηηα θξάηε πξέπεη 

λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ απνηξνπή θαη κείσζε ηεο κφιπλζεο θαη 

γηα πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ χκβαζε επίζεο 

ελζαξξχλεη ηα παξάθηηα θξάηε λα θάλνπλ ζσζηή ρξήζε ησλ 

απνζεκάησλ ςαξηψλ ρσξίο ππεξαιηεία – έλα ζεκαληηθφ ζέκα, θαζψο 

πεξίπνπ ην 90% ησλ ηφπσλ αιηείαο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

παξάθηησλ θξαηψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη απνθιεηζηηθέο 

νηθνλνκηθέο δψλεο δηαηεξνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά δηθαηψκαηα θαη 

ειεπζεξίεο γηα άιια θξάηε, φπσο ηα δηθαηψκαηα ζηε λαπζηπινΐα 

θαη ζηηο δηειεχζεηο ππεξάλσ θαη ζην λα ηνπνζεηνχλ θαιψδηα θαη 

πεηξειαηαγσγνχο.  
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Γηαζθάιηζε ηεο Δηξήλεο θαη Αζθάιεηαο  

ήκεξα ε εηξήλε θαη ε αζθάιεηα δελ λννχληαη κφλν ππφ φξνπο 

ζηξαηησηηθήο αλακέηξεζεο θαη ζχγθξνπζεο. Ζ ζχγρξνλε θνηλφηεηα 

θξαηψλ είλαη αληηκέησπε κε κηα λέα γεληά απφ επείγνληα θαη 

πνιχπινθα πξνβιήκαηα πνπ δηαπεξλνχλ ηα ζχλνξα θαη κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά κφλν απφ ηελ θνηλή δξάζε ησλ 

θξαηψλ. Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο πεηξαηεία θαη έλνπιε ιεζηεία, ιαζξεκπφξην κεηαλαζηψλ θαη 

παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα 

απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ησλ θξαηψλ θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε απψιεηα ηεο ζαιάζζηαο δσήο. Άιιε απεηιή ηεο 

εηξήλεο θαη αζθάιεηαο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαθσλίεο ησλ 

ζαιάζζησλ ζπλφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγθξνπφκελνπο 

ηζρπξηζκνχο απφ ηα θξάηε, φζνλ αθνξά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ησλ 

σθεαλψλ. Καη ε επξχηεξε αζθάιεηα ελφο παξάθηηνπ θξάηνπο , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ επηβίσζεο ησλ παξάθηησλ 

θνηλνηήησλ ηνπ, κπνξνχλ λα απεηιεζνχλ απφ ζεκαληηθέο 

πεξηζηάζεηο κφιπλζεο φπσο κηα πεηξειαηνθειίδα.  

  Σν θαηαλνεηφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηε 

χκβαζε πξνσζεί ηελ εηξεληθή ρξήζε ησλ ζαιαζζψλ θαη σθεαλψλ 

θαη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εηξήλεο, ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αμίσζε ηα θξάηε 

λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα απνηξέςνπλ πξάμεηο πεηξαηείαο θαη 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ 

νπζηψλ. 

Πξνζηαζία θαη πληήξεζε ηεο Χθεάληαο Εωήο  

Μφιηο πξηλ απφ 50 ρξφληα ε ζάιαζζα ήηαλ αθφκε απείξαρηε. 

Αιιά ζήκεξα, ε κφιπλζε- πεξίπνπ ην 80% απφ ηηο ρεξζαίεο 

δξαζηεξηφηεηεο-απεηιεί ηελ πγεία ηεο, ηδίσο ζηηο παξάθηηεο 

πεξηνρέο, ηηο πην παξαγσγηθέο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Σειηθά νη επηζηήκνλεο θνβνχληαη φηη ε αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ σθεαλψλ ζα θαηαβιεζεί απφ ην κέγεζνο ηεο κφιπλζεο πνπ 

πξνθαιεί ν άλζξσπνο. εκάδηα ππνβάζκηζεο κπνξνχλ εχθνια λα 

θαλνχλ, ηδίσο ζηηο ππθλά θαηνηθεκέλεο αθηέο θαη ζε θιεηζηέο ή 

εκίθιεηζηεο ζάιαζζεο.  

Ζ χκβαζε αλαζέηεη ηε ζεκειηψδε ππνρξέσζε θαη επζχλε ηεο 

πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζηα 

θξάηε θαη απαηηεί απφ απηά λα ιάβνπλ θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα 

πξφιεςε, κείσζε θαη έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο κφιπλζεο.  

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Σακείν γηα ην Πεξηβάιινλ, νη 3 

κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηνπο σθεαλνχο είλαη :  

 Μφιπλζε απφ ρεξζαίεο δξαζηεξηφηεηεο  

 Τπεξ-εθκεηάιιεπζε δψλησλ ζαιάζζησλ πφξσλ  

 Μεηάιιαμε θαη θαηαζηξνθή ζαιάζζησλ βηνηφπσλ  

Μόιπλζε από Υεξζαίεο Γξαζηεξηόηεηεο  

Ζ κεγαιχηεξε απεηιή ηεο δσήο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

πξνέξρεηαη φρη απφ πεηξειαηνθειίδεο ζηε ζάιαζζα ή απφ  

απφβιεηα  ζηνπο σθεαλνχο αιιά απφ αλζξψπηλεο ρεξζαίεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γεκνηηθά, βηνκεραληθά θαη αγξνηηθά ιχκαηα θαη 

απνξξνέο πνπ εκπεξηέρνπλ ξχπνπο φπσο αθαζαξζίεο ππνλφκσλ, 

ξαδηελεξγέο νπζίεο, βαξέα κέηαιια, ιάδηα, ηξνθηθέο νπζίεο, 

ζθνππίδηα θαη κε δηαζπάζηκνη νξγαληθνί ξχπνη, πνπ εηζέξρνληαη 

ζηε ζάιαζζα θαη ην παξάθηην πεξηβάιινλ. Απφ απηά νη αθαζαξζίεο 

ππνλφκσλ ή ηα νηθηαθά απφβιεηα αλεπαξθψο επεμεξγαζκέλα, 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηα παξάθηην 

πεξηβάιινλ παγθνζκίσο. Οη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ νπζηψλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζηα ιχκαηα ππνλφκσλ είλαη πνιχ επηβιαβείο γηα 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Μπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ άλζηζε ηεο 

πδαηηθήο ρισξίδαο, κεξηθέο θνξέο ηνμηθήο, θαηαζηξέθνπλ ην πνιχ 

εχθνξν αιιά επαίζζεην πεξηβάιινλ ησλ θνξαιιηνγελψλ πθάισλ, ηηο 
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ιίκλεο θαη ηα ππνζαιάζζηα ιηβάδηα θαη θαηαιήγνπλ ζε κείσζε 

ηεο  βηνπνηθηιφηεηαο. 

Οη αθαζαξζίεο ππνλφκσλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε 

πγεία κνιχλνληαο ηα νζηξαθνεηδή, ηηο πεγέο λεξνχ θαη ηηο 

πεξηνρέο ινπνκέλσλ θαη πξνσζνχλ πιαζηηθά θαη άιιεο ζαιάζζηεο 

αθαζαξζίεο ζηα παξάθηηα λεξά, απεηιψληαο ηε ζαιάζζηα δσή κέζσ 

κπιεμίκαηνο, αζθπμίαο θαη θαηάπνζεο.  

Λάδηα απφ ρεξζαίεο πεγέο, φπσο δηπιηζκέλα πξντφληα 

πεηξειαίνπ ή παξάγσγά ηνπο, είλαη εμίζνπ βιαβεξά. Δηζέξρνληαη 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ δηάθνξνπο δξφκνπο απφ κάη πνηθηιία 

πεγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθξνψλ θαη εθπνκπψλ απφ πεγέο 

πεηξειαίνπ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηχιηζεο θαη απνζήθεπζεο θαη ησλ 

βηνκεραληθψλ θαη αγξνηηθψλ απφβιεησλ. Με θαηάπνζε ή 

απνξνθνχκελα κέζσ δέξκαηνο ή βξαγρίσλ, απηά ηα ιάδηα είλαη 

ηνμηθά γηα ηε ζαιάζζηα δσή θαη πξνθαινχλ καθξφρξνλε βιάβε ζηε 

γνχλα ή ηα θηεξά πνιιψλ ζαιάζζησλ εηδψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα 

είλαη επηδήκηα θαη γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, κνιχλνληαο ηα 

ζαιαζζηλά είδε αιιά θαη ηα απνζέκαηα λεξνχ.   

Τπεξεθκεηάιιεπζε ηωλ Εώληωλ Θαιάζζηωλ Πόξωλ  

Οη σθεαλνί ηπγράλνπλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο φπσο πνηέ 

άιινηε ζην παξειζφλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αιηεπηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ήδε απνθέξνπλ ηφζα ςάξηα φζα αληέρνπλ. 

ήκεξα, πεξίπνπ ην ¼ ησλ απνζεκάησλ ςαξηψλ ππεξαιηεχεηαη κε ην 

½ λα είλαη ρξεζηκνπνηείηαη πιήξσο. Απηφ αθήλεη κφλν πεξίπνπ ην 

¼ κε δπλαηφηεηα γηα αχμεζε αιηείαο. Ζ ππεξαιηεία απεηιεί ηελ 

ηζνξξνπία θαη βησζηκφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο, κεηψλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ππνλνκεχεη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηα πξνο ην δελ ησλ αλζξψπσλ ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο, ηδίσο φζσλ δνπλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  
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  Έλα ζχλνιν πξνβιεκάησλ έρεη πεξηπιέμεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

θαιχηεξε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ ςαξφηνπσλ. 

Τπάξρεη κία αχμεζε ησλ παξάλνκσλ, κε δεισκέλσλ θαη κε 

ξπζκηδφκελσλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πειάγε, πνπ 

δηαπξάηηνληαη εμίζνπ απφ πινία θξαηψλ πνπ είλαη κέιε 

πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ δηαρείξηζεο  ςαξφηνπσλ, θαη απφ πινία 

θξαηψλ πνπ δελ είλαη κέιε. Έλα κεγάιν πξφβιεκα είλαη ε αιιαγή 

ζεκαίαο ησλ πινίσλ απφ ηδηνθηήηεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθχγνπλ 

ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο αιηεπηηθνχο θαλνληζκνχο. Άιινη 

επηβαξπληηθνί παξάγνληεο είλαη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

αιηεπηηθψλ ζηφισλ θαη νη θπβεξλεηηθέο επηρνξεγήζεηο, ε κεγάιε 

δήηεζε αγνξάο γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ςαξηψλ θαη ε  

αλεπαξθήο επφπηεπζε, έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε. Λφγσ 

ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ πνιιά παξάθηηα θξάηε δελ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα επηβάιινπλ ηα δηθά ηνπο κέηξα ζπληήξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο. Γηα λα επηηχρεη ε ζπληήξεζε θαη ε δηαρείξηζε 

ρξεηάδεηαη δξάζε ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν.  

Μεηαβνιή θαη Καηαζηξνθή Βηνηόπωλ  

ήκεξα νη απμήζεηο ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο απεηινχλ φζν πνηέ ηνπο 

ζαιάζζηνπο βηνηφπνπο. Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αζηηθή επέθηαζε, φπσο ε νηθνδφκεζε ιηκαληψλ, 

καξίλσλ θαη παξάθηησλ ακπληηθψλ έξγσλ, ε εθκεηάιιεπζε 

πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ε εμφξπμε, ν ηνπξηζκφο θαη νη 

επηβιαβείο πξαθηηθέο αιηείαο βιάπηνπλ ηνπο θνξαιιηνγελείο 

πθάινπο, ηηο αθηέο, ηηο παξαιίεο θαη ην βπζφ ησλ σθεαλψλ. Οη 

βηφηνπνη πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα 

απεηινχληαη. Οη ηφπνη σνηνθίαο θαη ηξνθήο ησλ ζαιάζζησλ εηδψλ 

πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παγθφζκηα ηξνθηθή αζθάιεηα 

θαηαζηξέθνληαη. Μέρξη ην 1998, πεξίπνπ ην 11% ησλ παγθφζκησλ 

θνξαιιηνγελψλ πθάισλ είρε θαηαζηξαθεί. Μφλν εθείλν ην έηνο, 
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αθφκε έλα 16% ήηαλ δξηκχηαηα ππνβαζκηζκέλν θαη ζχκθσλα κε 

παξνχζεο εθηηκήζεηο, αλ δελ ιεθζνχλ κέηξα επεηγφλησο, ην 50-

60% ελδερνκέλσο  λα ραζεί κέζα ζηα επφκελα 30 ρξφληα.  

Θαιάζζηα Δπηζηεκνληθή Έξεπλα 

πλεηδεηνπνηψληαο φηη ηα απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

βηψζηκεο ρξήζεο ησλ σθεάλησλ πφξσλ, πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζε 

εθηεηακέλε επηζηεκνληθή έξεπλα, νη δεκηνπξγνί ηεο χκβαζεο 

πξφζεμαλ ψζηε ε δπλαηφηεηα γηα έξεπλα ζε πεξηνρέο ησλ σθεαλψλ 

δε ζα πεξηνξηδφηαλ ππεξβνιηθά απφ ηα παξάθηηα θξάηε ζηηο 

πξφζθαηα εθηεηακέλεο ζαιάζζηεο δψλεο.  

  Αλ θαη ε χκβαζε αλαγλσξίδεη ηελ θπξηαξρία ησλ παξάθηησλ 

Κξαηψλ ζηα ρσξηθά ηνπο χδαηα-θαη απαηηεί ηελ εθ ησ πξνηέξσλ 

ζπλαίλεζε γηα έξεπλα εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο ηνπο νηθνλνκηθήο 

δψλεο θαη ηεο πθαινθξεπίδαο. Δπίζεο πξνβιέπεη φηη, ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζπλαίλεζε γηα έξεπλα 

γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο, ρσξίο λα θαζπζηεξείηαη ή λα 

απνξξίπηεηαη ρσξίο ιφγν. Όλησο, κέζα ζε 20 ρξφληα απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο έρεη ζεκεησζεί αμηνζεκείσηε πξφνδνο ζηε 

ζαιάζζηα επηζηήκε, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο βηνινγίαο, 

φπνπ νη αλαθαιχςεηο λέσλ εηδψλ έρνπλ νδεγήζεη ηνπο επηζηήκνλεο 

λα αλαζεσξήζνπλ πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζαιάζζησλ εηδψλ απφ 200,000 ζε 10 έσο 100 εθαηνκκχξηα.  

Γηαρείξηζε ηνπ Γηεζλνύο Θαιάζζηνπ Βπζνύ 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνηνο ζα είλαη ν επηζηάηεο ησλ πφξσλ 

ηεο «θνηλήο θιεξνλνκηάο» ηεο αλζξσπφηεηαο, πέξα απφ ηα φξηα 

ηεο εζληθήο δηθαηνδνζίαο, ε χκβαζε ζέζπηζε ηε Γηεζλή Αξρή 

Θαιάζζηνπ Βπζνχ. Χο έλαο απηφλνκνο δηεζλήο νξγαληζκφο, ε Αξρή 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλε λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ βπζφ ζηα δηεζλή 

χδαηα θαη λα δηεπζχλεη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ βπζνχ, φπσο 
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πνιπκεηαιιηθνί θφλδπινη, ηδήκαηα πινχζηα ζε ζνπιθίδηα, θαη 

θινηφ ζηδεξνκαγγαλίνπ πινχζηνπ ζε θνβάιηην. Με έδξα ζην 

Kingston, Σδακάηθα, ε Αξρή ζπζηάζεθε ην 1994, φηαλ ηέζεθε ζε 

ηζρχ ε χκβαζε θαη έγηλε ιεηηνπξγηθή ην 1996. Όπνηεο δηαθνξέο 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ  ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο ζην βπζφ 

δηεπζεηνχληαη απφ ην 11κειέο Δπηκειεηήξην Γηαθνξψλ, πνπ 

ηδξχζεθε απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. 

(βιέπε παξαθάησ). 

  Σα εμσηεξηθά φξηα ησλ εζληθψλ πθαινθξεπίδσλ θαζνξίδνπλ ηα 

ζχλνξα ηεο δηεζλνχο πεξηνρήο βπζνχ. Κάζε παξάθηην θξάηνο έρεη 

δηθαηνδνζία επί ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ ε νπνία εθηείλεηαη κέρξη 

ηα 200 .λκ. ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Αιιά ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, έλα παξάθηην Κξάηνο κπνξεί λα επεθηείλεη ηα 

εμσηεξηθά φξηα ηεο πθαινθξηπίδαο ηνπ αθφκε θαη πην κέζα ζηε 

ζάιαζζα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απηφ ην Κξάηνο πξέπεη λα 

ππνβάιεη αίηεκα ζε άιιν φξγαλν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε 

χκβαζε - ηελ Δπηηξνπή γηα ηα Όξηα ηεο Τθαινθξεπίδαο (CLCS). Ζ 

Δπηηξνπή, ε νπνία ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ην 1997, 

παξαθνινπζεί ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ νξίσλ ηεο 

πθαινθξεπίδαο πέξα απφ ηα 200 λ.κ. θαη θάλεη πξνηάζεηο ζηα 

παξάθηηα Κξάηε. ηε βάζε απηψλ ησλ πξνηάζεσλ ηα παξάθηηα Κξάηε 

θαζνξίδνπλ ηα ηειηθά θαη δεζκεπηηθά εμσηεξηθά φξηα ησλ 

εθηεηακέλσλ ηνπο πθαινθξεπίδσλ.  

Γηεπζέηεζε Γηαθνξώλ 

Ζ χκβαζε ζέζπηζε έλαλ ππνρξεσηηθφ κεραληζκφ γηα ηε 

δηεπζέηεζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. Όηαλ ηα 

Κξάηε-Μέξε δελ κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα επηιχζνπλ δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε, είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε χκβαζε-φπσο 

πξνζθπγή ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. Σν 

Γηθαζηήξην πνπ εδξεχεη ζην Ακβνχξγν, ζηε Γεξκαλία, ιεηηνχξγεζε 

ην 1996, 2 ρξφληα αθφηνπ ε χκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ.  
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Σα Ζλωκέλα Έζλε θαη ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

Ζ χκβαζε ζπκπιεξψλεηαη απφ δπν ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμφξπμε απφ ην βπζφ θαη ηα ηρζπαπνζέκαηα πςειήο 

κεηαλαζηεπηηθφηεηαο. Δληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ έλαλ αξηζκφ 

εμεηδηθεπκέλσλ πνιπκεξψλ ζπλζεθψλ θαη ζπκθσληψλ πηνζεηεκέλσλ 

απφ ηνλ ΟΖΔ θαη ηηο εηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα-

φπσο ν Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε 

Ναπηηιίαο, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο θαη ην Πξφγξακκα 

Πεξηβάιινληνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ-πνπ θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Χθεαλφ θαη κε ην 

Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. Δληφο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

ΟΖΔ, ην Σκήκα γηα ηα Θέκαηα Χθεαλψλ θαη Θαιάζζηνπ Γηθαίνπ 

ιεηηνπξγεί σο ε Γξακκαηεία ηεο χκβαζεο. Δμππεξεηεί ηε 

πλέιεπζε πκκεηερφλησλ Κξαηψλ θαη αγσλίδεηαη λα νηθνδνκήζεη 

επξχηεξε απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο χκβαζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηεο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζηα 

θξάηε θαη δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Σν Σκήκα παξαθνινπζεί 

φιεο ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηε χκβαζε θαη ηα ζέκαηα πεξί 

σθεαλψλ θαη ζαιάζζηνπ δηθαίνπ γεληθά, θαη ππνβάιεη έθζεζε 

εηεζίσο ζρεηηθά κε απηά, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. Δπίζεο 

θάλεη πξνηάζεηο ζηε πλέιεπζε θαη ζε άιια δηαθπβεξλεηηθά 

θφξνπκ. Σν Σκήκα δηαηεξεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο θαη κηα κε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε εμεηδηθεπκέλε 

ζην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη ζε ζέκαηα γηα ηνπο σθεαλνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 

επί ησλ λαπηηθψλ ζπλφξσλ. πκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε 

ηθαλνηήησλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ ηζηνζειίδα 

ηνπ ηκήκαηνο είλαη: www.un.org/Depts/los/index.htm . 

Ζ χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο έρεη αλαδπζεί σο 

κνληέιν ζηε δηεζλή ζχζηαζε ζπλζεθψλ γηα πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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ησλ παγθφζκησλ θνηλψλ πφξσλ θαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ησλ 

πειάγσλ γηα ην ζπιινγηθφ θαιφ φισλ ησλ αλζξψπσλ.
29
    

Μεηά ηελ UNCLOS, έρνπλ ζπλαθζεί νξηζκέλεο ζπκθσλίεο πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αιηείαο ζηελ 

αλνηθηή ζάιαζζα. Μία απφ απηέο είλαη ε ζπκθσλία γηα ηα 

αιιεινεπηθαιππηφκελα θαη ηα άθξσο κεηαλαζηεπηηθά ηρζπαπνζέκαηα 

(1995). 

Δπίζεο, νπζηαζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ΟΖΔ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαηαζηξεπηηθψλ αιηεπηηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ 

είλαη επηβιαβείο γηα ηα επαίζζεηα ελδηαηηήκαηα, εηδηθφηεξα ηα 

ζαιάζζηα φξε θαη ηα θνξάιιηα ςπρξψλ πδάησλ. 

ην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (FAO), έρνπλ 

ζπλαθζεί νη παξαθάησ ζπκθσλίεο: 

 πκθσλία ζπκκφξθσζεο κε ηα κέηξα ζπληήξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο (1993)  

 Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ Τπεχζπλε Αιηεία (1995)  

Σν 2007 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ εμέδσζε ην 

ςήθηζκα 61/105 γηα ηε βηψζηκε αιηεία. 

Ζ ΔΔ έρεη επίζεο ζπλάςεη άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη 

ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αιηεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε 

δέζκεπζε πνπ αλέιαβε ην 2002 ζηελ παγθφζκηα δηάζθεςε θνξπθήο 

γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε γηα κείσζε έσο ην 2015 ηεο αιηεπηηθήο 

πξνζπάζεηαο ζην επίπεδν πνπ ζα δηαζθαιίζεη καθξνπξφζεζκα ηε 

κέγηζηε απφδνζε (κέγηζηε βηψζηκε απφδνζε) θαη εθαξκνγή κηαο 

πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο κε βάζε ην νηθνζχζηεκα. Ζ 

ΔΔ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηε Βηνινγηθή Πνηθηινκνξθία θαη ζηε χκβαζε γηα ην Γηεζλέο 

                                                             
29

 http://www.unric.org/el/--law-articles/26267 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/illegal_fishing/index_el.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.HTM
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.HTM
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.HTM
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Δκπφξην ησλ Απεηινχκελσλ κε Δμαθάληζε Δηδψλ ηεο Άγξηαο 

Υισξίδαο θαη Παλίδαο (CITES). 

 

UNEP 

Σν Πεξηβαιινληνινγηθό Πξόγξακκα ηωλ Ζλωκέλωλ Δζλώλ (United 

Nations Environment Programme) ζπληνλίδεη ηηο 

πεξηβαιινληνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, βνεζά 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ ηζρπξέο 

πεξηβαιινληνινγηθέο πνιηηηθέο θαη εληζρχεη ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε κέζσ ηζρπξψλ πεξηβαιινληνινγηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ ίδξπζε 

ηνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1972 θαη ε έδξα ηνπ 

βξίζθεηαη ζην Νατξφκπη ηεο Κέλπαο. Σν UNEP δηαηεξεί επίζεο έμη 

πεξηθεξεηαθά θέληξα θαζψο θαη γξαθεία ζε πνιιέο ρψξεο. 

Σν UNEP είλαη ην θχξην πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε παγθφζκην θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ 

απνζηνιή ηνπ είλαη λα ζπληνλίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ πιαλήηε ππφ εμέηαζε θαη ηελ δηαξθή ελεκέξσζε 

ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε δξάζεο. Ζ 

απνζηνιή θαη νη ζηφρνη ηνπ UNEP πξνέξρνληαη απφ ην ςήθηζκα 

2997 (XXVII) ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηεο 

15εο Γεθεκβξίνπ 1972 θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

εγθξίζεθαλ απφ ην UNCED ην 1992, ηε Γηαθήξπμε ηνπ Νατξφκπη 

ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηελ εληνιή ηνπ UNEP, πνπ εγθξίζεθε θαηά 

ηε δέθαηε έλαηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ UNEP 

πκβνχιην θαη ηελ Τπνπξγηθή Γήισζε ηνπ Μάικν (Malmö) ηεο 31εο 

Μαΐνπ 2000. 

Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αηκφζθαηξα, ηα ζαιάζζηα θαη ηα ρεξζαία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8A%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%97%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1972
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2000
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1


54 

 

νηθνζπζηήκαηα. Έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπκβάζεσλ, πξνσζψληαο ηελ 

πεξηβαιινληηθή επηζηήκε θαη γλψζε θαη δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πνιηηηθή, εξγάδεηαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο 

θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο αληίζηνηρεο πνιηηηθήο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ). Σν UNEP έρεη 

επίζεο ελεξγφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν UNEP έρεη βνεζήζεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ζε ζέκαηα φπσο ην δηεζλέο εκπφξην ησλ 

δπλεηηθά επηβιαβψλ ρεκηθψλ νπζηψλ, ηε δηαζπλνξηαθή ξχπαλζε ηεο 

αηκφζθαηξαο, θαη ηε κφιπλζε ησλ δηεζλψλ λαπηηθψλ νδψλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%9A%CE%9F
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Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΥΑΡΑΞΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΘΑΛΑΗΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Ζ έλλνηα ηεο νινθιήξσζεο ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε 

ράξαμε κηαο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο πεγαίλεη πνιχ 

παξαπέξα απφ κηα απιή πεξηγξαθή. Δκθαλίδεηαη σο κηα επίζεκε 

έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

εξεπλεηψλ, απηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

θαη απηψλ πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη. 

 

Πφηε φκσο εηζήρζε ε έλλνηα ηεο νινθιήξσζεο ζηηο επηζηήκεο, 

πνηνο ν ιφγνο αλάδεημήο ηεο θαη πνηα ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη 

ρξήζεο κηαο ηέηνηαο έλλνηαο? 

 

Σν 1984 ε Δλδνθπβεξλεηηθή Χθεαλνγξαθηθή Δπηηξνπή 

(Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC) ηεο UNESCO 

αλέδεημε ηελ αλάγθε αλάπηπμεο -εμέιημεο ηεο έξεπλαο ζηνπο 

σθεαλνχο. Βάζε ηεο ζπδήηεζεο ππήξμε ε αλάγθε γηα έξεπλα πνπ 

είρε επηζεκαλζεί ζην πλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ (United Nations Conference on the Human 

Environment) ην 1972.  

 

Δπίζεο, ην 1992 ην πλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (United Nations Conference on 

Environment & Development, UNCED) ζπλεηζέθεξε κε ζηνηρεία πάλσ 

ζηε ζπδήηεζε ηνπ ξφινπ ηεο σθεαλνγξαθίαο ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αξρψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ησλ σθεαλψλ. (Intergovernmental 

Oceanographic Commission, 1984. Ocean Science for the year 

2000. UNESCO:Paris. Pavasovic, A. (1996). 
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Ζ νινθιήξσζε έγηλε επίθαηξν ζέκα ζηηο επηζηεκνληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ (United Nations Environmental Program, UNEP). Απφ 

ην 1975 έλα κεγάιν πξφγξακκα ηνπ UNEP, ην Earthwatch, επίζεκα 

θαζνξίζζεθε σο ―δπλακηθή δηαδηθαζία νινθιεξσκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ εθηηκήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζρεηηθά 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηαπηνπνηνύληαη θαη ηα απαξαίηεηα 

δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη θαη εθηηκψληαη ψζηε λα παξέρνπλ κηα 

βάζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.‖ (Fritz, 1998:197). 

Έηζη ινηπφλ ε έλλνηα ηεο νινθιήξσζεο ιακβάλεη ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο θαη αλαδεηθλχεηαη πιένλ σο κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. Όιεο νη λέεο 

κειέηεο γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο αθνχ ε ράξαμε ηεο 

πνιηηηθήο είλαη πιένλ άξξεθηα δεκέλε κε ηελ νινθιεξσκέλε 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. 

 Πφζν φκσο θαη ζε πνην βαζκφ κπνξεί ε νινθιεξσκέλε 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε λα βνεζήζεη ή θαη λα θαηεπζχλεη ηε 

ράξαμε πνιηηηθήο? 

ην πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ, νη Bosch et al. 

(2003) ζεκείσζαλ φηη έρεη ππάξμεη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κηα κεηαηφπηζε ζηε δήηεζε απφ ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ζέκαηα ακηγψο επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο πξνο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

ε κηα απφ ηηο πξψηεο κεγάιεο αλαιχζεηο ησλ ησξηλψλ ηάζεσλ 

ζηελ επηζηήκε, νη Gibbons et al. (1994) ππνγξάκκηζαλ ηνλ πιένλ 

παζίγλσζην δηαρσξηζκφ κεηαμχ Mode-1 (ζπκβαηηθή) θαη Mode-2 

(νινθιεξσκέλε) επηζηήκε. ηελ Mode-2 επηζηήκε, ε έξεπλα δελ 

απνθαζίδεηαη κφλν κέζα ζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, αιιά ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο παίθηεο πνπ έρνπλ δηάθνξα πλεπκαηηθά θαη 

θνηλσληθά ππφβαζξα, ελδηαθέξνληα θαη απαηηήζεηο. Ζ Mode-2 
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ραξαθηεξίδεηαη σο δηεπηζηεκνληθή, κε εηεξνγέλεηα θαη 

νξγαλσηηθή πνηθηιία, κεγαιχηεξε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη 

ειαζηηθφηεηα απφ ηελ Mode-1 θαη έλα επξχηεξν πιαίζην θξηηεξίσλ 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. Οη Gibbons et al. (1994) 

πεξηέγξαςαλ ηηο δπλάκεηο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

Mode-2 σο αχμεζε ηεο έξεπλαο εθηφο αθαδεκατθψλ νξίσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε πιεξνθνξηαθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο. 

Δπηζεκαίλνπλ φηη καδί απηέο νη δχν δπλάκεηο δεκηνπξγνχλ  

απμαλφκελε δήηεζε θαη πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, πνπ κε 

ηε ζεηξά ηεο θαιιηεξγεί πην θνληηλέο, πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ εξεπλεηψλ θαη απηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ έξεπλα.  

 

ην βηβιίν ηνπο νη Nowotny et al. (2001) δηαθξίλνπλ αθξηβψο 

ηηο έλλνηεο κεηαμχ ‗νινθιεξσκέλνπ‘ θαη ‗δηαρσξηζκέλνπ‘ ηξφπνπ 

παξαγσγήο ηεο γλψζεο. ην ‗νινθιεξσκέλν‘ ζελάξην, ηα φξηα 

κεηαμχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο γίλνληαη πην 

δπζδηάθξηηα. Καζψο γξάθνπλ: ―Τπφ ηνπο λένπο θαλφλεο δξάζεηο νη 

επηζηήκνλεο δελ αλακέλεηαη πιένλ λα αιιειεπηδξνχλ απνθιεηζηηθά 

κε άιινπο επηζηήκνλεο; νχηε ε επξχηεξε αιιειεπίδξαζε κε κέιε 

άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζπκβαίλεη κφλν κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα 

θαη πξνδηαγεγξακκέλα φξηα.‖ (102-3).  

 

Ζ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ έξεπλαο θαη πνιηηηθήο πξνθχπηεη 

απφ ηελ εμέηαζε απηψλ ησλ ελλνηψλ θαη ην θαηά πφζν δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο ή ζπγθιίλνπλ ή απνθιίλνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

είηε άκεζα είηε κέζσ άιισλ ζπζηεκάησλ. 

Υξήζηκνο ζηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ ζα ήηαλ ν 

θαζνξηζκφο ησλ παηθηψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζε απηφ. 

ε πξψηε θάζε, ππάξρνπλ απηνί πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πνιηηηθή 

θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ην ζηφρν ηεο 

έξεπλαο. 
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Έπεηηα, είλαη απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ πξαγκάησζή ηνπο 

(δηαρεηξηζηέο) θαη απηνί πνπ ηελ αλαιακβάλνπλ (επηζηήκνλεο).  

Σέινο, ππάξρνπλ απηνί πνπ πεξηκέλνπλ ηα απνηειέζκαηα 

(πνιίηεο θαη άιινη εκπιεθφκελνη ζηελ νηθνλνκία). Καιφ είλαη 

εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη φιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ είλαη 

νκνηνγελείο, θαζαξέο νκάδεο θαζψο νη επηζηήκνλεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πνιίηεο θ.ν.θ. 

Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε ηηο δηαδξάζεηο  

κεηαμχ απηψλ ησλ νκάδσλ, ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε ηάζε 

παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αιιαγή 

ηνπ επηπέδνπ (απφ εζληθφ ζε παγθφζκην) ζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

έξεπλα θαζψο θαη ζην θνξέα αλάιεςεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

πινπνίεζήο ηεο. 

Σέινο, απφ ηε ζηηγκή πνπ φια πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ 

νηθνλνκία ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ιάβνπκε ππφςε ηηο αιιαγέο ζηηο 

βαζχηεξεο δνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο, πιηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

απαηηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ αλαγθψλ 

θαη επηζπκηψλ ησλ πνιηηψλ. (Valette, 1999). Έλαο πξνηεηλφκελνο 

ηξφπνο ζπλεξγαζίαο απηψλ ησλ παηθηψλ είλαη είηε κέζσ ηνπ UNEP 

θαη ηεο βειηίσζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο λένπ νξγαληζκνχ (GEM) πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε πην κεζνδηθφ 

θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν απφ φηη ην ππάξρνλ UNEP. Όπνηα θη αλ 

είλαη ε επηινγή, ν νξγαληζκφο απηφο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη 

ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. πιινγή θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ νξζφηεξε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

2. Τπνζηήξημε ηεο επηζηήκεο θαη αλάιπζεο, ζε εζληθφ επίπεδν, 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θηλδχλσλ, θαηαγξαθή θφζηνπο-θέξδνπο θαη 

εθηίκεζε πξννπηηθψλ εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο. 

3. Γεκηνπξγία κεραληζκνχ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πεγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξεγίαο απφ 
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ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηε ζηήξημε δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

4. Μέζα γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

θαξπψλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παγθφζκηαο πξνζπάζεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εληνπηζκνχ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο θαζψο θαη ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο 

5. Ίδξπζε δηαπξαγκαηεπηηθνχ forum γηα ηε ζηήξημε ηνπ 

δηαιφγνπ γηα ηηο πνιηηηθέο, πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο θαη 

δεκηνπξγία θαλφλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

6. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνψζεζε απφ ΜΚΟ, εξεπλεηέο, 

εηαηξείεο θαη κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηεο εκπινθήο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο. 

7. Γεκηνπξγία κεραληζκνχ απνθαηάζηαζεο δηαθσληψλ. (Esty & 

Ivanova, 2002)  

Έλα παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απνηειεί 

ην 6
ν
 Πιαίζην ηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα κεγάιν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα εξεπλψλ πνπ ιεηηνπξγεί απφ 

ην 2003-2006. Οη αξρηηέθηνλεο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

ελζηεξλίζηεθαλ ηελ αληίιεςε ηεο νινθιήξσζεο κε δχν ηξφπνπο:  

- ε πξψηε θάζε, πάλσ απφ ην 80% ησλ 16 δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ 

έξεπλα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ‗Οινθιήξσζε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δξεπλεηηθνχ Σνκέα‖. 

- Γεπηεξνγελψο, ε ηδέα ηεο νινθιήξσζεο είλαη θπξίαξρα ζε 

εζληθφ επίπεδν, ψζηε λα εληζρπζεί ε νκαδηθφηεηα κεηαμχ ηεο 

εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 

θεθαιαηνπνηεζνχλ πηζαλέο ζπλεξγαζίεο ζε εζληθά επίπεδα. 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2002).  

Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά ζηελ Απζηξαιία, φπνπ κηα 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ηεο νινθιεξσκέλεο 
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έξεπλαο έγηλε κέζσ ηνπ  κεραληζκνχ ησλ πλεξγαδφκελσλ 

Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ (Cooperative Research Centers, CRCs). Σα 

CRCs είλαη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

επίζεκεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ 

Απζηξαιηαλή Κπβέξλεζε. Δίλαη «εηθνληθά θέληξα», κε ηελ έλλνηα 

φηη δελ κνηξάδνληαη, θπζηθά, ηελ ίδηα ηνπνζεζία. Αληί γη‘ 

απηφ, θεθαιαηνπνηνχλ ηα απνζέκαηα  πνπ ήδε ππάξρνπλ αιιά είλαη 

δηαζθνξπηζκέλα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ. (Lorrae van 

Kerkhoff, 2005). 
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Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ 

 

Ζ Μεζφγεηνο απνηειεί κηα πνιχ θαιή πεξίπησζε κειέηεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ ηδηνκνξθία πνπ παξνπζηάδεη θαζψο απνηειεί κηα 

κηθξνγξαθία σθεαλνχ γηα θιηκαηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο 

(Bethoux et al , 1999)  

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ Μεζφγεηνο είλαη κηα εκίθιεηζηε ζάιαζζα αλάκεζα ζε ηξείο 

επείξνπο: ηελ Δπξψπε, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. Πεξίπνπ 19 

ρψξεο βξέρνληαη απφ ηα λεξά ηεο θαη φιεο νη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζάιαζζα φπσο ε 

αιηεία, ε λαπηηιία, ηα ιηκάληα, ν παξάθηηνο ηνπξηζκφο 

επεξεάδνπλ ην επαίζζεην νηθνζχζηεκά ηεο.  

 

Σα λεξά ηεο Μεζνγείνπ είλαη απφ ηα πην νιηγνηξνθηθά 

παγθνζκίσο (Dugdale & Wilkerson, 1988) κε ην θαηλφκελν λα 

γίλεηαη εληνλφηεξν ζηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη 

πνιχ ιηγφηεξν θπηνπιαλγθηφ θαη ηρζπνπαξαγσγή. Ζ Μεζφγεηνο 

είλαη πνιχ επαίζζεηε ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, έρεη πςειά 

πνζνζηά εμάηκηζεο, κηθξή εηζξνή πδάησλ απφ πνηάκηα θαη 

επνρηαθέο βξνρέο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ειιείκκαηνο ζην 

πδξνινγηθφ ηζνδχγην. 

 

Ζ εθξνή ησλ πνηακψλ είλαη έλα απφ ηα πέληε ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην πδξνινγηθφ ηζνδχγην ηεο Μεζνγείνπ καδί κε ηελ 

θαζαξή εηζξνή λεξνχ απφ ηνλ Αηιαληηθφ απφ ηα ηελά ηνπ 

Γηβξαιηάξ, ηελ εηζξνή λεξνχ απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα, ηελ εμάηκηζε 

θαη ηα θαηαθξεκλίζκαηα. Βέβαηα, ε εθξνή ησλ πνηακψλ απνηειεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ειάρηζην πνζνζηφ ζην πδξνινγηθφ 

ηζνδχγην (Boukthir and Barnier 2000; Mariotti et al. 2002).  
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Ζ εμάηκηζε ησλ πδάησλ παξακέλεη έλα εηήζην ζέκα γηα ην 

πδξνινγηθφ ηζνδχγην πξνθαιψληαο έιιεηκκα θξέζθνπ χδαηνο. 

Παξφιαπηα ε πνηάκηα εθξνή θαζψο θαη ηα θαηαθξεκλίζκαηα 

απνηεινχλ ηε κφλε είζνδν θξέζθνπ λεξνχ ζηε ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ.  

 

Ζ πνηθηιία ησλ εθξνψλ, θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ, κπνξνχλ λα 

παίμνπλ ζρεηηθφ ξφιν ζηε κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

Μεζνγείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ 

αξλεηηθέο αλσκαιίεο ζην θξέζθν λεξφ πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην, εμαηηίαο θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ή ζε αιιαγή 

θαηεχζπλζεο θεληξηθψλ πνηακψλ, αληίζηνηρα παξαηεξείηαη αχμεζε 

ζηελ αιαηφηεηα ησλ ηνπηθψλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Μεζνγείνπ ζρεηίδεηαη κε ην επεηξσηηθφ 

θιίκα θαη πεξηζζφηεξν κε ην απφζεκα θξέζθνπ λεξνχ ζηελ 

επηθάλεηά ηεο θαη απφδεημε απηνχ είλαη ηα ζηξψκαηα ζαπξνππινχ 

ζηνλ ππζκέλα ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ πνπ 

απνηεινχλ ζεκάδηα ελαιιαγψλ ζηελ πδξνινγία θαη ην θιίκα πνπ 

ζπλέβεζαλ θαηά ην ηειεπηαίν κηζφ ηεο ρηιηεηεξίδαο. ( J.P. 

Bethoux , B. Gentili,  Journal of Marine Systems 20 _1999. 33–

47)  

 

Οη αιιαγέο ζηε ξνή ησλ πνηακψλ θαη ηελ αγξνηηθή πξαθηηθή 

επεξεάδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε θαη ην πνζνζηφ ησλ δηάθνξσλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ εθξένπλ ζάιαζζεο φπσο ε Μεζφγεηνο 

(UNEP/FAO/WHO, 1996), νδεγψληαο πνιιέο θνξέο ζε θαηλφκελα 

επηξνθηζκνχ. 

 

Απηφο ν επηξνθηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κεγάιε αλάπηπμε 

ηνμηθψλ κνξθψλ άιγεο, βελζηθήο άιγεο (Legovic & Justic, 1997) 

θαη βπζηζκέλσλ θαη επηπιεφλησλ καθξφθπησλ (Vollenweider 1968, 

1981). Χο απνηέιεζκα, ηα παξάθηηα λεξά κπνξνχλ λα 

απνρξσκαηηζηνχλ, λα γίλνπλ βνπξθψδε θαη αθαηάιιεια γηα ηελ 
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ηνπηθή αιηεία, αθηνπινΐα θαη αλαςπρή γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Όηαλ 

απηή ε ηεξάζηηα βηνκάδα απνζπληίζεηαη, ην νμπγφλν εθιείπεη απφ 

ην λεξφ κε απνηέιεζκα πνιιά δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα. Απηά 

κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ ζάλαην ησλ νξγαληζκψλ πνπ δνχλ 

ζηνλ ππζκέλα, ησλ ςαξηψλ, παξαγσγή κεζαλίνπ θαη άιισλ αεξίσλ 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

(Steidinger, 1983) θαη άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ δελ είλαη 

ζπκβαηέο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζάιαζζαs. 

Απηή ε αλνμία ησλ λεξψλ νθείιεηαη ζπρλά ζηνλ επηξνθηζκφ αιιά 

κπνξεί επίζεο λα πξνθιεζεί απφ κε επεμεξγαζκέλα αζηηθά θαη 

βηνκεραληθά απφβιεηα κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή 

νπζία. Δπηπξφζζεηα, κεγάιν κέξνο ηνπ θπηνπιαγθηνχ κπνξεί λα 

απνηειείηαη απφ ηνμηθά άιγε πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαινχλ 

καδηθφ θαη άκεζν ζάλαην ησλ ςαξηψλ, πξνθαινχλ παξάιπζε, 

δηάξξνηα θαη ακλεζία θαη δειεηεξίαζε απφ νζηξαθνεηδή φηαλ απηά 

θαηαλαιψλνληαη απφ ηνλ άλζξσπν (Viviani, 1992). Άιια ηνμηθά 

άιγε, θαηά πεξίπησζε, έρνπλ ζπλδεζεί κε ην ζάλαην ζαιάζζησλ 

ζειαζηηθψλ (Anderson & White, 1989). Οη πεξηνρέο πνπ είλαη πην 

επηξξεπείο ζηνλ επηξνθηζκφ είλαη ηα παξάθηηα λεξά, ηα 

ηρζπνηξνθεία θαη νη ιίκλεο φπνπ ε πδξνινγηθή αληαιιαγή είλαη 

πεξηνξηζκέλε, θαη φπνπ ππάξρνπλ έληνλεο γεσξγηθέο θαη 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απμεκέλε αζηηθνπνίεζε ζηε γε 

πνπ ηα πεξηβάιιεη (UNEP/FAO/WHO, 1996). πκπεξαζκαηηθά, 

ινηπφλ, ηα πην επηξνθηθά λεξά βξίζθνληαη ζηε βφξεηα αθηνγξακκή 

φπνπ είλαη ε Αδξηαηηθή θαη ζε πεξηνρέο φπσο ν Νέηινο (Abdalla, 

Zaghloul, Haasan & Moustafa, 1995) θαη ην πξφβιεκα απηφ 

απμάλεηαη ηηο ηειεπηαίεο 2-3 δεθαεηίεο. 

 

Ζ απμεκέλε ξήςε αθαηέξγαζησλ απνβιήησλ ζηα παξάθηηα λεξά 

εθηφο απφ ηελ ππνβάζκηζε γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα παξνπζηάδεη άιιε κηα απεηιή γηα ηελ πγεία. 

Παζνγφλα βαθηήξηα θαη ηνί εηζέξρνληαη ζηα λεξά θαη κνιχλνπλ ηα 

αιηεχκαηα (UNEP, 1996a).  

 



64 

 

Δπηπιένλ, ηα ιηβάδηα ηεο Πνζεηδσλίαο, πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο Μεζνγείνπ, θαη είλαη ζεκαληηθφο 

ηφπνο ηξνθήο γηα εθαηνληάδεο είδε ςαξηψλ, θαηαζηξέθνληαη απφ 

έλα μέλν θχθη πνπ ήξζε θαηά ηχρε απφ ηνπο ηξνπηθνχο, ην 

Caulerpa taxifolia. Απηφ κπνξεί λα επηβηψζεη ζηα κνιπζκέλα 

λεξά ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία απφ 

ηα ππάξρνληα είδε πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ιηβάδηα ηεο Πνζεηδσλίαο 

(Pearse, 1995). Δθηηκάηαη φηη πάλσ απφ 300 μέλα είδε έρνπλ 

θηάζεη ζηε Μεζφγεην, θάπνηα κεηαλάζηεπζαλ απφ ηελ Δξπζξά 

Θάιαζζα κέζσ ηεο Γηψξπγαο ηνπ   νπέδ, άιια απφ ηα λεξά απφ 

ηηο δεμακελέο έξκαηνο ησλ δεμακελφπινησλ.  

 

 

ήκεξα, ε παγθφζκηα λαπηηιία κεηαθέξεη γχξσ ζην 90% ησλ 

παγθφζκησλ αγαζψλ (IMO, 2008a). Μέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε 

ζαιάζζηα δηακεηαθνκηδή αγαζψλ απνηειεί ην 90% ηνπ μέλνπ θαη 

πεξίπνπ ην 40% ηνπ εγρψξηνπ εκπνξίνπ (EU Commission, 2007). Οη 

ηάζεηο δείρλνπλ έλα νινέλα θαη απμαλφκελν ξφιν γηα ηελ 

παγθφζκηα θαη ηελ ηνπηθή λαπηηιία ζην κέιινλ (UNCTAD, 2007). 

Δθηφο απφ ηηο βιαβεξέο επηπηψζεηο φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ, ε ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα αζθεί θαη άιιεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, π.ρ. ε ξχπαλζε ηεο 

ζάιαζζαο απφ ηελ απφξξηςε πεηξειαηνεηδψλ θαη απνβιήησλ απφ ηα 

πινία. Σν 1977 εθηηκήζεθε φηη φιεο νη κνξθέο πεηξειαίνπ πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη ζηε Μεζφγεην, αληηζηνηρνχλ ζε 1 εθαηνκκχξην 

ηφλλνπο/ρξφλν (Le Lourd, 1977), ηζνδχλακν κε 20% ηεο 

παγθφζκηαο πεηξειατθήο ξχπαλζεο (Martin & Milliman, 1997). 

 

Δπίζεο, άιια θαηλφκελα ηεο λαπηηιηαθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απφ ηα αέξηα ησλ εμαηκίζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα κεραλνζηάζηα ηνπ πινίνπ, ε ξχπαλζε πδξφβησλ 

θαη ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ απφ ηνμηθέο βαθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα 

χθαια ησλ πινίσλ (αληηδηαβξσηηθέο βαθέο), ε θαηαζηξνθή ησλ 
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ιηβαδεηψλ ηεο Πνζεηδσλίαο απφ ηελ αγθπξνβνιία (Francour et al, 

1999). 

 

Έλα απφ ηα πην πξφζθαηα δεηήκαηα είλαη ε κεηαλάζηεπζε 

βιαβεξψλ θαη παζνγφλσλ νξγαληζκψλ θαη απφ ηηο δεμακελέο 

έξκαηνο θαη ηηο ζεληίλεο. Πεξηζζφηεξν απφ 1000 κε ελδνγελή 

ζαιάζζηα είδε έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί ζηελ παξάθηηα πεξηνρή ηεο 

Δπξψπεο (Gollasch, 2006). ηα πξφζθαηα ρξφληα, νη πνιχ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, απφ 

εηζαγφκελα μέλα είδε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, (Nellemann et al., 

2008; Kettunen et al., 2008) ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

παγθφζκηνπ επηζηεκνληθνχ θνηλνχ ζην δήηεκα ηνπ έξκαηνο ησλ 

πινίσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ δεηήκαηνο ηνπ έξκαηνο είρε ήδε 

αλαγλσξηζηεί ην 1973 (IMCO, 1973), θαη ν IMO θαηεπζχλζεθε πξνο 

ηελ Γηεζλή χκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν θαη Γηαρείξηζε ηνπ Έξκαηνο 

θαη ησλ Απνβιήησλ ησλ Πινίσλ (International Convention for the 

Control and Management of Ships‘ Ballast Water and Sediments 

(BWM Convention)) ε νπνία νινθιεξψζεθε θαη πηνζεηήζεθε ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2004 ζε έλα δηπισκαηηθφ ζπλέδξην ζην Λνλδίλν. Ζ 

χκβαζε BWM απνηειεί έλα ζηαζεξφ πιαίζην γηα ηελ εηζαγσγή 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ  απφ θάζε ρψξα ρσξηζηά αιιά θαη κε απφ 

θνηλνχ πξνζεγγίζεηο ζην δήηεκα (Gollasch et al., 2007).  

 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Η ζέζε ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ 

 

Σν 1975 θαη 1976 αληίζηνηρα πηνζεηήζεθαλ ην ρέδην Γξάζεο 

γηα ηε Μεζφγεην (Mediterranean Action Plan ή MAP) θαη ε 

χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ απφ ηε Ρχπαλζε. Σν MAP 

ήηαλ ην πξψην ρέδην Γξάζεο ηνπ UNEP θαη είρε ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ησλ ζεκάησλ ξχπαλζεο ζηνλ αηψλα ησλ σθεαλψλ. 

Σν ρέδην Γξάζεο γηα ηε Μεζφγεην (Mediterranean Action Plan 

ή MAP) 
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Σν MAP ήηαλ ην πξψην ρέδην Γξάζεο ηνπ UNEP, είρε ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ησλ ζεκάησλ ξχπαλζεο ζηνλ αηψλα ησλ σθεαλψλ φπνπ ηα 

πκβαιιφκελα Μέξε απνθαζίδνπλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ MAP, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ κε ζπλαληήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θάζε δηεηία ζε 

Τπνπξγηθφ επίπεδν. Οξίδνληαη Κνκβηθά εκεία γηα ηελ αλαζεψξεζε 

ηεο πξνφδνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ ζε 

εζληθφ επίπεδν. Έλαο ελαιιαζζφκελνο Φνξέαο έμη εθπξνζψπσλ ησλ 

πκβαιινκέλσλ Μεξψλ θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη ηε Γξακκαηεία 

ηνπ MAP ζηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί ησλ δηεηψλ ζπλαληήζεσλ.  

Σα 22 πκβαιιφκελα Μέξε ζηε πλζήθε ηεο Βαξθειψλεο είλαη: 

Ζ Αιβαλία, Αιγεξία, Βνζλία Δξδεγνβίλε, Κξναηία, Κχπξνο, 

Αίγππηνο, ε Δ.Δ., Γαιιία, Διιάδα, Ηζπαλία, Ηζξαήι, Ηηαιία, 

Λίβαλν, Ληβχε, Μάιηα, Μνλαθφ, Μαξφθν, εξβία Μαπξνβνχλην, 

ινβελία, πξία, Σπλεζία θαη Σνπξθία.  

•  Απφ ην 1982, ε πληνληζηηθή Μνλάδα (MAP Coordinating 

Unit, MEDU) εδξεχεη ζηελ Αζήλα ζηε βάζε πκθσλίαο γηα 

Υψξα Τπνδνρήο κεηαμχ Διιάδνο θαη UNEP. Ζ Διιεληθή 

Κπβέξλεζε παξέρεη νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε ζην 

MAP. Σν MEDU είλαη ε Γξακκαηεία ηνπ MAP κε δηπισκαηηθφ, 

πνιηηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ξφιν,  επηβιέπνληαο ηα θχξηα 

ζπζηαηηθά ηνπ MAP (Regional Activity Centres) θαη 

νξγαλψλεη κεγάιεο ζπλαληήζεηο θαη πξνγξάκκαηα.  

Οη δξάζεηο ηνπ MAP επηδνηνχληαη θπξίσο απφ ηα πκβαιιφκελα 

Μέξε απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην Mediterranean Trust Fund. 

Άιιεο πεγέο επηδφηεζεο γηα ηελ ζηήξημε εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλνπλ εζεινληηθή 

ζπλεηζθνξά απφ ηελ Δ.Δ.,  ηα ζσκαηεία ησλ Ζ.Δ.  θαη ηελ 

Παγθφζκηα Πεξηβαιινληηθή Μνλάδα (Global Environment 

Facility, GEF).  

•  Ζ Μεζνγεηαθή Δπηηξνπή γηα αεηθφξν αλάπηπμε Mediterranean 

Commission on Sustainable Development (MCSD) είλαη έλα 

ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα γηα ηα πκβαιιφκελα Μέξε. Έρεη κηα 

κνλαδηθή δνκή εθπξνζψπσλ απφ ηα 22 πκβαιιφκελα Μέξε 

http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017002
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017002
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θαζψο θαη  15 ελαιιαζζφκελνπο εθπξνζψπνπο απφ ηνπηθέο 

αξρέο, ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ΜΚΟ, 

ζρεκαηίδνληαο, ηζφηηκα, κηα δεμακελή ζθέςεο γηα ηηο 

πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο Λεθάλεο 

ηεο Μεζνγείνπ. Ζ MCSD ζπληφληζε ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

Μεζνγεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 

(Mediterranean Strategy on Sustainable Development, 

MSSD), πνπ πηνζεηήζεθε ην 2005 απφ ηα πκβαιιφκελα Μέξε.  

•  Σν Πξφγξακκα γηα ηελ Δθηίκεζε θαη ηνλ Έιεγρν ηεο 

Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο ζηελ Πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ Programme 

for the Assessment and Control of Marine Pollution in the 

Mediterranean Region (MED POL) είλαη ην επηζηεκνληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ MAP. Δίλαη αξκφδην γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Πξσηνθφιισλ Δπίγεησλ Πεγψλ, Απφξξηςεο θαη 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ. Σν MED POL βνεζά ηηο Μεζνγεηαθέο 

Υψξεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

παξαθνινχζεζεο ξχπαλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ 

ειέγρνπ ξχπαλζεο θαη ηελ νξγάλσζε ζρεδίσλ δξάζεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε ηεο ξχπαλζεο απφ επίγεηεο πεγέο.  

•  Σα έμη Σνπηθά Κέληξα Γξάζεο MAP Regional Activity 

Centres (RACs) εδξεχνπλ ζε Μεζνγεηαθέο Υψξεο, κε ην 

θαζέλα λα πξνζθέξεη πεξηβαιινληηθή θαη αλαπηπμηαθή 

εμεηδίθεπζε πξνο φθεινο ηεο Μεζνγεηαθήο θνηλφηεηαο θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηνπ MAP.  

Ζ πλζήθε ηεο Βαξθειψλεο (πλζήθε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο 

Μεζνγείνπ ελάληηα ζηε ξχπαλζε ην 1976 κε έλαξμε ηζρχνο ην 1978 

είρε σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ζηε Μεζφγεην θαη ηελ 

πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο, ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Ζ πλζήθε ηεο Βαξθειψλεο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε 4 ηχπνπο 

ξχπαλζεο: 

 Ρχπαλζε απφ ηελ απφξξηςε πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

 Ρχπαλζε απφ ηα πινία 

http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017003
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017003
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017003
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017003
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017004
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017004
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017004
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001017004
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 Ρχπαλζε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα θαη 

ηνπ ππεδάθνπο ηνπ 

 Ρχπαλζε απφ επίγεηεο πεγέο 

Σν 1995 ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξφζζεζαλ ηνλ ηίηιν «πλζήθε 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ». Ζ πλζήθε θαη έμη 

πξσηφθνιια απνηεινχλ ην ζχζηεκα ηεο Βαξθειψλεο, πνπ είλαη 

ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ MAP. Παξέρεη δηεζλή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ θαη εκπιεθνκέλσλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. Κάζε Μέξνο 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ. Οη ζπκβαιιφκελνη ζηε πλζήθε πξέπεη νκαδηθά ή ν 

θαζέλαο ρσξηζηά λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο. 

 
 

Η ζέζε ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είρε ζηφρν ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 

θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ην 1995 δηεμήγαγε ην Σξίην 

Δπξσ-Μεζνγεηαθφ πλέδξην γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο επξένο 

θάζκαηνο καθξνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο Βνξξά θαη Νφηνπ θαη κε φξακα ηε δεκηνπξγία κηαο 

Μεζνγεηαθήο Εψλεο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ (Mediterranean Free Trade 

Area, MFTA) σο ην 2010 κέζσ ηεο Δπξσ-Μεζνγεηαθήο πλεξγαζίαο. 

Ζ Δπξσ-Μεζνγεηαθή πλεξγαζία μεθίλεζε ην 1995 κε ηε πλζήθε 

ηεο Βαξθειψλεο θαη ζηνρεχεη ζηελ εδξαίσζε κηαο θνηλήο πεξηνρήο 

εηξήλεο, ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο ζηελ Δπξσπατθή Μεζφγεην. 

Σν 2004, μεθίλεζε ε Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Γεηηνλίαο 

(European Neighborhood Policy, ENP) πνπ πήγε ηελ φιε 

δηαδηθαζία έλα βήκα κπξνζηά. Σν 2008, ε  πλζήθε ηεο 

Βαξθειψλεο αλαλεψζεθε  κε ηε δεκηνπξγία ηεο Έλσζεο γηα ηε 

Μεζφγεην 'Union for the Mediterranean'. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Οη πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε 

θαηαιπηηθφ ηξφπν ζην δεηνχκελν ησλ εκεξψλ καο πνπ είλαη ε 

αεηθνξία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ησλ σθεαλψλ. Γελ 

θηάλεη φκσο ε δξάζε θάζε ηνκέα επηζηήκεο μερσξηζηά γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Δίλαη, πιένλ, γεγνλφο ε 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηηο επηζηήκεο πνπ ζπλνςίδεη ηελ 

αλάγθε γηα δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ, ζπλδπαζηηθά, λα 

πξνθχπηεη ε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα ηε ράξαμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Απηή ε ιχζε ζα είλαη ην απνηέιεζκα 

ζπλεθηίκεζεο φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ζα απνηειεί 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή επηινγή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο. 

 

Ζ πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηβαιινληηθνί 

επηζηήκνλεο κπξνζηά ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο δελ 

κπνξεί λα εμεηαζζεί θαιχηεξα αιινχ παξά απφ ηε ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ. Ζ Μεζφγεηνο ιφγσ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αιιά θαη ηεο ζηξαηεγηθήο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο ηεο γεσγξαθηθά ζέζεο απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο άιια θαη πεδίν 

δηεξεχλεζεο εθαξκνγψλ Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο. Ζ 

κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηεο Μεζνγείνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ ζηελ 

βειηίσζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο Ο.Θ.Π. θαη ηελ θαιχηεξε 

δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηζηεκψλ, αλάγνληάο ηελ ζε εγρεηξίδην γηα ηελ εθαξκνγή 

θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ Ο.Θ.Π. παγθνζκίσο. 
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