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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ Δπξσπατθά Έλσζε ζηεξέδεηαη ζε ζΪιαζζεο θαη σθεαλνχο πνπ εέλαη αλνηρηνέ, 

πξνζηαηεπκΫλνη θαη αζθαιεέο γηα ηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε, ηελ θνηλσληθά 

ζηαζεξφηεηα, ηηο ειεχζεξεο ζπλαιιαγΫο, ηηο κεηαθνξΫο, ηελ ελεξγεηαθά αζθΪιεηα, ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηελ θαιά θαηΪζηαζε ηνπ ζαιΪζζηνπ πεξηβΪιινληνο. Οη ελ ιφγσ 

επηδηψμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αληέθηππν πνπ εέρε ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

θξέζε πνπ μεθέλεζε ην 2008, νδάγεζαλ ζε αλαζεψξεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

πθηζηΪκελσλ πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηελ «βηψζηκε αλΪθακςε» ηεο Δπξψπεο. ην πιαέζην 

απηφ θαη κε γλψκνλα ηελ ελέζρπζε ηεο αληαγσληζηηθάο ζΫζεο ηεο λαπηηιέαο Ϋλαληη ησλ 

Ϋηεξσλ ηξφπσλ κεηαθνξΪο, επηδηψρζεθε ε δεκηνπξγέα ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ 

θαη ε ιάςε πνιηηηθψλ απνθΪζεσλ γηα ηε δεκηνπξγέα ελφο «Δληαένπ Δπξσπατθνχ 

ΘαιΪζζηνπ Υψξνπ». 

ην πιαέζην ηεο παξνχζαο εξγαζέαο παξνπζηΪζηεθαλ ηα θνηλΪ ζεκεέα ησλ 

επηδηψμεσλ ηεο αλαθνέλσζεο ηεο επηηξνπάο γηα ηελ «ΓαιΪδηα Εψλε, ελφο εληαένπ 

ρψξνπ κεηαθνξψλ γηα ηε λαπηηιέα», ηνπ «ΔθζπγρξνληζκΫλνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα» θαη ησλ πξνβιΫςεσλ ηνπ πιαηζένπ ηεο ειεθηξνληθάο λαπηηιέαο (e-Maritime), 

ελψ παξΪιιεια αλαδεέρηεθαλ νη βαζηθνέ ζπληειεζηΫο πνπ αλακΫλεηαη λα σθειεζνχλ 

απφ ηελ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δηαιεηηνπξγηθά, δηαηνκεαθά θαη δηαζπλνξηαθά 

αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ επέ ησλ ζαιαζζέσλ δξαζηεξηνηάησλ ζηε πεξηνρά 

ελδηαθΫξνληνο ηεο ΔΔ. Απφ ηελ αλΪιπζε ησλ πθηζηΪκελσλ εθαξκνγψλ ζπιινγάο 

πιεξνθνξηψλ ζε εζληθφ ά επξσπατθφ επέπεδν αλαδεέρζεθε ην ππφ αλΪπηπμε πξφγξακκα 

―CISE‖ σο ην πιΫνλ πξφζθνξν θαη ιεηηνπξγηθφ κΫζν ην νπνέν αλακΫλεηαη λα 

αμηνπνηάζεη ηα νθΫιε ηεο θΪζε πιαηθφξκαο μερσξηζηΪ κε πξνζδνθψκελε ζεκαληηθά 

πξνζηηζΫκελε αμέα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ ηεο ΔΔ. 

Λέμεηο Κιεηδηά : Γηαιεηηνπξγηθφ, δηαηνκεαθφ, δηαζπλνξηαθφ, ςεθηαθφ 

κνξθφηππν, ΓαιΪδηα Εψλε, CISE. 

 

 

 



x 

 

ABSTRACT 

 

The European Union is founded on seas and oceans that are open, protected and 

safe for its economic development, social stability, free trade, transport, energy safety, 

tourism and the preservation of the marine environment. These objectives, along with 

the impact of the global financial crisis that began in 2008, led to the revision and 

redefinition of existing policies aimed at the ―sustainable recovery‖ of Europe. In this 

context and with a view to strengthening the competitiveness of shipping over other 

means of transportation, the creation of a level playing field in terms of competitiveness 

was sought along with the political decisions for the creation of a ―Common European 

Maritime Space‖. 

 

This study presents the common points of the goals of the European 

Commission's announcement for the ―Blue Belt, a common transport area for maritime 

transport‖, the modernised ―EU Customs Code‖ and the provisions of the framework of 

―e-Maritime‖, while the key players emerged that are expected to benefit from the – in 

real time – interoperable, cross-sector and cross-border exchange of information on 

maritime activities in the EU area of interest. From the analysis of the current 

information collection applications at national or European level, emerged the 

developing program ―CISE‖ as the most convenient and functional tool that is expected 

to reap the benefits of each platform separately, with expected significant added value to 

the competitiveness of EU maritime transport. 

 

Keywords: Interoperable, cross-sector, cross-border, digital format, Blue Belt, CISE. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ αλΪπηπμε θαη επεκεξέα ησλ θαηνέθσλ ηεο «ΓεξαηΪο Ζπεέξνπ» άηαλ 

δηαρξνληθΪ Ϊκεζα ζπλπθαζκΫλε κε ην ζαιΪζζην εκπφξην. Απφ ηελ αξραηφηεηα κΫρξη 

ζάκεξα ην εκπφξην κΫζσ ησλ ζαιαζζέσλ νδψλ κεηαθνξΪο Ϋρεη εμειηρζεέ κΫζα απφ 

ζπλδπαζηηθΫο θαη νινθιεξσκΫλεο αιπζέδεο εθνδηαζκνχ. ηε δηαδξνκά απηά νη 

θέλδπλνη θαη νη απεηιΫο γηα ηελ δηθαηνζχλε, ηελ δεκφζηα πγεέα θαη πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαη ηελ εμαζθΪιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ θαη ησλ πνιηηψλ 

Ϋρνπλ ππεξπνιιαπιαζηαζηεέ. Γηα ην ιφγν απηφ Ϋζλε θαη νξγαληζκνέ Ϋρνπλ αλαιΪβεη 

δξΪζεηο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ηελ νξγΪλσζε ησλ νηθεέσλ 

ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζεσξνχλ δφθηκν. 

Ζ Δπξσπατθά Έλσζε ζηεξέδεηαη ζε ζΪιαζζεο θαη σθεαλνχο πνπ εέλαη αλνηρηνέ, 

πξνζηαηεπκΫλνη θαη αζθαιεέο γηα ηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε, ηελ θνηλσληθά 

ζηαζεξφηεηα, ηηο ειεχζεξεο ζπλαιιαγΫο, ηηο κεηαθνξΫο, ηελ ελεξγεηαθά αζθΪιεηα, ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηελ θαιά θαηΪζηαζε ηνπ ζαιΪζζηνπ πεξηβΪιινληνο. Οη Δπξσπαένη 

πνιέηεο πξνζβιΫπνπλ ζε απνηειεζκαηηθΫο θαη νηθνλνκηθΪ απνδνηηθΫο δξΪζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζέα ηνπ ζαιΪζζηνπ ηνκΫα θαη θαη’ επΫθηαζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ζπλφξσλ, ησλ ιηκΫλσλ θαη ησλ εγθαηαζηΪζεσλ αλνηθηάο 

ζΪιαζζαο, πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηεέ ην εκπφξην θαη λα αληηκεησπηζηνχλ δπλεηηθΫο 

απεηιΫο απφ αζΫκηηεο θαη παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζΪιαζζα θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

θαηΪ ην βΫιηηζην δπλαηφ ηξφπν νη δπλαηφηεηεο πνπ παξΫρεη ε ζΪιαζζα γηα ηελ 

αλΪπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ δεκηνπξγέα ζΫζεσλ εξγαζέαο, κεξηκλψληαο 

παξΪιιεια γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ ζαιαζζέσλ πφξσλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζέκσλ.  

Ζ πέεζε πνπ αζθάζεθε ηα ηειεπηαέα ρξφληα πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά θξέζε πνπ μεθέλεζε ην 2008, νδάγεζε 

ηελ Δπξσπατθά Έλσζε λα επαλαμηνινγάζεη, λα επαλαπξνζδηνξέζεη θαη λα 

επαλαπξνζεγγέζεη ηηο κΫρξη ηφηε πνιηηηθΫο ηεο απνθΪζεηο κε ζηφρν ηελ βΫιηηζηε 

αλαπηπμηαθά ηεο αλΪθακςε. Έλαο απφ ηνπο ελ ιφγσ ηνκεέο εέλαη ε ελέζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθάο ζΫζεο ηεο λαπηηιέαο Ϋλαληη ησλ Ϊιισλ ηξφπσλ κεηαθνξΪο θαη ηεο 

νηθνλνκέαο ζην ζχλνιφ ηεο κε ηε δεκηνπξγέα ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ηνπο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο εέλαη λα αλαδεέμεη ηηο βαζηθΫο πνιηηηθΫο θαη ηα 
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πξνγξΪκκαηα πνπ αθνινπζάζεθαλ ηα ηειεπηαέα ρξφληα απφ ηηο επξσπατθΫο αξρΫο ζε 

ζρΫζε κε ηελ αλΪπηπμε, ηνλ Ϋιεγρν αιιΪ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ζαιαζζένπ εκπνξένπ 

ζηελ Έλσζε θαη πψο απηφ εμαξηΪηαη απφ ηελ αζθΪιεηα ησλ κεηαθνξψλ κΫζσ ησλ 

ζαιαζζέσλ νδψλ. ΔπηπξνζζΫησο, ζα κειεηεζνχλ ηα βαζηθΪ επξσπατθΪ πξνγξΪκκαηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζαιαζζέσλ δξαζηεξηνηάησλ ζηελ πεξηνρά ελδηαθΫξνληνο ηεο ΔΔ 

θαη ζα επηζεκαλζνχλ ηα θνηλΪ ζεκεέα πξνζΫγγηζεο ψζηε λα αλαδεηρζεέ ε πηζαλά 

κειινληηθά επέιπζε ηνπ αλππΫξβιεηνπ κΫρξη ζάκεξα πξνβιάκαηνο ηνπ ―πιάξε 

ειΫγρνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαιαζζέσλ δξαζηεξηνηάησλ‖ κΫζσ ηεο αληαιιαγάο 

πιεξνθνξηψλ δηαηνκεαθΪ θαη δηαζπλνξηαθΪ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθά εξγαζέα απνηειεέηαη απφ Ϋμη (6) θεθΪιαηα. ηα δπν 

πξψηα θεθΪιαηα αλαιχνληαη νη βαζηθΫο αξρΫο θαη νη ζηφρνη ηεο «ηξαηεγηθάο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα», πεξηγξΪθνληαη νη θέλδπλνη θαη 

νη απεηιΫο πνπ δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο επηδάκηεο γηα ηα ζηξαηεγηθΪ ζπκθΫξνληα 

ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη επηζεκαέλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

πθηζηΪκελσλ δπλαηνηάησλ ησλ επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη πξνγξακκΪησλ κΫζα απφ 

κηα δηαηνκεαθά πξνζΫγγηζε. ην ηξέην θεθΪιαην αλαιχεηαη ε ζηξαηεγηθά ηεο ΔΔ γηα 

ηελ αληέδξαζε ζηε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θξέζε πνπ βηψλνπκε κε ηέηιν 

«Δπξψπε 2020» θαη επηδηψθεηαη λα γέλεη ε ζπζρΫηηζε ηεο επηδησθφκελεο αλαπηπμηαθάο 

πνιηηηθάο κε ηελ εγθαζέδξπζε ελφο «Δληαένπ Δπξσπατθνχ ΘαιΪζζηνπ Υψξνπ». Ο 

ζηφρνο απηφο πεξηγξΪθεηαη κε ηελ αλαθνέλσζε ηεο επηηξνπάο κε ηέηιν «ΓαιΪδηα 

Εψλε», ε νπνέα θαη αλαιχεηαη ζην θεθΪιαην 4 θαη παξαηέζεληαη νη πθηζηΪκελνη 

πεξηνξηζκνέ, νη εμειέμεηο επέ ησλ επηζπκεηψλ ηεισλεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ αιιΪ θαη νη 

επηδησθφκελεο ηξνπνπνηάζεηο επέ ησλ πθηζηΪκελσλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαέσζεο ηνπ 

ζαιΪζζηνπ εκπνξένπ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ιηκΫλσλ, γηα ηελ εγθαζέδξπζε ελφο 

επξσπατθνχ ρψξνπ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ ρσξέο ζχλνξα. πγθεθξηκΫλα, γέλεηαη 

επαλεηιεκκΫλα ηδηαέηεξε κλεέα γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ςεθηαθψλ ηξφπσλ 

αλαθνξψλ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκΪησλ ησλ θ-κ κεηαμχ ηνπο 

θαη πξνβΪιινληαη νη Ϊκεζα θαη Ϋκκεζα εκπιεθφκελνη θαη σθειεκΫλνη απφ ηελ 

εμππεξΫηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηεπξσπατθνχ ζαιΪζζηνπ εκπνξένπ. ην πΫκπην 

θεθΪιαην αλαιχεηαη ν αλαβαζκηζκΫλνο ξφινο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζηελ 

εθνδηαζηηθά αιπζέδα, νη βειηηψζεηο πνπ Ϋρνπλ επΫιζεη ζηνλ ελσζηαθφ ηεισλεηαθφ 

θψδηθα κε ηελ ηειεπηαέα αλαδηαηχπσζε ηνπ 2013 θαη ε πξνζπΪζεηα απινπνέεζεο θαη 
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ηππνπνέεζεο ησλ αλαθνξψλ ησλ εκπνξηθψλ πινέσλ πνπ θαηαπιΫνπλ ζε επξσπατθνχο 

ιηκΫλεο, κε δηεπθνιχλζεηο πνπ θηΪλνπλ Ϋσο θαη ηελ κε απαέηεζε νπνηαζδάπνηε 

αλαθνξΪο πξν απφπινπ ά θαηΪπινπ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκΫλεο πξνυπνζΫζεηο 

φπσο ε δηεπξπκΫλε ρξάζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δεισηηθνχ. εκαληηθά παξΪκεηξνο γηα 

Ϊιιε κηα θνξΪ αλαδεηθλχεηαη ε απαέηεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πθηζηΪκελσλ 

ζπζηεκΪησλ δηαηνκεαθΪ θαη δηαζπλνξηαθΪ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ 

ζπληειεζηψλ ζην εκπφξην δηα ζαιαζζέσλ νδψλ. ην Ϋθην θαη ηειεπηαέν θεθΪιαην ηνπ 

θπξένπ ζψκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο, γέλεηαη κηα πξνζπΪζεηα αλΪδεημεο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο CISE σο Ϋλα ζχζηεκα κεέσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζαιαζζέσλ 

κεηαθνξψλ κΫζσ ηεο δηαζπλνξηαθάο θαη δηαηνκεαθάο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα αλ θαη δεκηνπξγάζεθε σο κΫζν ειΫγρνπ ησλ 

ζαιαζζέσλ δξαζηεξηνηάησλ εληφο ησλ ζαιαζζέσλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ, απφ ηελ Ϋξεπλα 

πνπ εθηειΫζηεθε θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ παξΫρεη, εθηηκΪηαη φηη εέλαη ηθαλφ λα 

πξνζδψζεη ζηε λαπηηιέα ην ξφιν ηνπ «δνχξεηνπ έππνπ» γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ιηκΫλσλ θαη 

ηελ επηζπκεηά δεκηνπξγέα ελφο «Δληαένπ Δπξσπατθνχ ΘαιΪζζηνπ Υψξνπ». 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο εξγαζέαο αλαδεηάζεθαλ βηβιηνγξαθηθΫο πεγΫο, 

δηαδηθηπαθΫο πιεξνθνξέεο θαη θεέκελα επξσπατθψλ απνθΪζεσλ θαη νδεγηψλ επέ ηεο 

αθνινπζνχκελεο πνιηηηθάο ησλ θ-κ ηεο Έλσζεο, ηα νπνέα παξαηέζεληαη ζηε ζρεηηθά 

ελφηεηα αθνινπζνχκελε απφ ηα παξαξηάκαηα πνπ κλεκνλεχνληαη ζην θπξέσο ζψκα. 

ΔπηπξνζζΫησο, κε ζθνπφ ηελ θαηΪ ην δπλαηφλ νιηζηηθά πξνζΫγγηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ησλ επηζπκεηψλ επηδηψμεσλ πξνο ηελ επέηεπμε ηνπ εληαένπ επξσπατθνχ ζαιΪζζηνπ 

ρψξνπ κεηαθνξψλ, αλαδεηάζεθαλ πιεξνθνξέεο θαη απφςεηο απφ ζηειΫρε λαπηηιηαθψλ 

εηαηξηψλ, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. 

Κιεέλνληαο, ζηελ ηειεπηαέα ελφηεηα εμΪγνληαη ζπκπεξΪζκαηα αλαθνξηθΪ κε ηε 

ζρΫζε ηεο αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ ΔΔ, 

ελψ επηδηψθεηαη κηα ζπζρΫηηζε ηεο αλαθνέλσζεο ηεο επηηξνπάο γηα ηελ «ΓαιΪδηα 

Εψλε», ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιένπ θαη ζπκβνπιένπ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ «Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα» θαη ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

«CISE», κΫζα απφ ηελ νιηζηηθά, δηαιεηηνπξγηθά, δηαηνκεαθά θαη δηαζπλνξηαθά 

δηαθέλεζε πιεξνθνξηψλ κε ρξάζε ςεθηαθψλ κνξθνηχπσλ ηππνπνηεκΫλσλ αλαθνξψλ 

θαη δεισηηθψλ. 
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1. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

 Ζ ―ηξαηεγηθά ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα‖ 

(EUMSS), φπσο απηά επηθπξψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ηελ 24ε Ηνπλένπ 

2014, αθνξΪ ηφζν ζηηο εζσηεξηθΫο φζν θαη ζηηο εμσηεξηθΫο πηπρΫο ηεο αζθΪιεηαο ζηε 

ζΪιαζζα ηεο Έλσζεο. Γεκηνπξγάζεθε Ϋηζη Ϋλα ζπλνιηθφ ζηαζεξφ πιαέζην βαζηδφκελν 

ζηελ Δπξσπατθά ηξαηεγηθά ΑζθΪιεηαο (ESS), εμαζθαιέδνληαο ζπλνρά κε ηηο 

πνιηηηθΫο ηεο ΔΔ γηα κηα «ΟινθιεξσκΫλε ΘαιΪζζηα Πνιηηηθά (IMP)» θαη ηε 

«ηξαηεγηθά Δζσηεξηθάο ΑζθΪιεηαο (ISS)». 

1.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Με ηνλ φξν ―αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα‖, ελλννχκε Ϋλα ζχλνιν ελδερφκελσλ 

πεξηζηΪζεσλ ηνπ παγθφζκηνπ ζαιΪζζηνπ ηνκΫα ζην πιαέζην ησλ νπνέσλ εθαξκφδεηαη 

ην δηεζλΫο θαη ην εζληθφ δέθαην, κε ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε: 

α. ηεο ειεπζεξέαο ηεο λαπζηπινΐαο  

β. ησλ ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ 

γ. ηεο πξνζηαζέαο ηεο παγθφζκηαο εθνδηαζηηθάο αιπζέδαο ηεο ΔΔ, ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ ππνδνκψλ ( θξαηηθψλ ά κε) 

δ. ηνπ πεξηβΪιινληνο  

ε. ησλ ζαιΪζζησλ πφξσλ 

Πξνο επέηεπμε ησλ αλσηΫξσ ζηφρσλ θαη κε γλψκνλα ηελ ηαρχηεξε δξΪζε θαη 

ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, εέλαη απαξαέηεηε ε ζπλδπαδφκελε θαη νιηζηηθά πξνζΫγγηζε 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ/ εκπιεθνκΫλσλ θνξΫσλ πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ ζπλνρά 

κεηαμχ ησλ ηνκεαθψλ ελσζηαθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη λα δνζεέ ε δπλαηφηεηα 

ζην ζχλνιν ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα ελεξγνχλ απνηειεζκαηηθΪ απφ θνηλνχ. 

Αθνινπζψληαο κηα ηΫηνηα ζπιινγηθά πξνζΫγγηζε ε ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε ηεο κπνξνχλ 

λα επηηχρνπλ πεξηζζφηεξα, εληζρχνληαο ηελ αληέδξαζε ηεο ΔΔ ζηηο ηξΫρνπζεο πιεέζηεο 

πξνθιάζεηο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο απεηιΫο ηνπ ζαιΪζζηνπ ηνκΫα.  

 Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθά δεκηνχξγεζε Ϋλα πνιηηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ πιαέζην κΫζα 

ζην νπνέν επηδηψρηεθε ε αμηνπνέεζε φισλ ησλ ζπλαθψλ κΫζσλ ζε δηεζλΫο, ελσζηαθφ 

θαη εζληθφ επέπεδν, δηεπθνιχλνληαο ηελ βειηέσζε ηεο δηαηνκεαθάο ζπλεξγαζέαο εληφο, 
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κεηαμχ θαη δηακΫζνπ ζηξαηησηηθψλ θαη κε αξρψλ θαη θνξΫσλ. Βαζηδφκελε ε 

ζηξαηεγηθά απηά ζηηο ζεκειηψδεηο αξρΫο ηεο ΔΔ πεξέ πξνζηαζέαο ησλ αλζξσπέλσλ 

δηθαησκΪησλ, ειεπζεξέαο θαη δεκνθξαηέαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΑξρΫο/ 

πλζάθεο πνπ νξέδνπλ ε εζληθά θαη ελσζηαθά λνκνζεζέα, ην δηεζλΫο δέθαην θαη ηδέσο ε 

χκβαζε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ην δέθαην ηεο ζΪιαζζαο θαη Ϊιιεο ζπλαθεέο 

ζπκβΪζεηο θαη λνκηθΫο πξΪμεηο, ζπκβΪιιεη ζην λα αμηνπνηεζνχλ ζην Ϋπαθξν νη 

αλαπηπμηαθΫο δπλαηφηεηεο ηνπ ζαιΪζζηνπ ηνκΫα, ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. Ζ ζηξαηεγηθά πξνσζεέ ηελ ακνηβαέα ππνζηάξημε ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη θαζηζηΪ εθηθηφ ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ Ϋθηαθησλ αλαγθψλ ζηνλ ηνκΫα ηεο 

αζθΪιεηαο, ηεο δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ, ηεο πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη δηαρεέξηζεο θξέζεσλ. 

ΓεδνκΫλνπ φηη ην δέθηπν ησλ δηεπεηξσηηθψλ ζαιΪζζησλ νδψλ εέλαη ηδηαέηεξα 

ζεκαληηθφ θαη νξηζκΫλεο ζαιΪζζηεο πεξηνρΫο (πΫξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηεο 

Έλσζεο) Ϋρνπλ ζηξαηεγηθά αμέα ιφγσ ηεο απμεκΫλεο πηζαλφηεηαο γηα πξφθιεζε 

θξέζεσλ ά αζηΪζεηαο , ε «ηξαηεγηθά ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε 

ΘΪιαζζα» ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη ηνλ παγθφζκην ζαιΪζζην ηνκΫα θαη σο εθ ηνχηνπ, ε 

ΔΔ ζα πξΫπεη λα επηδηψμεη ηελ ελέζρπζε θαη ζηάξημε ηεο πεξηθεξεηαθάο ηεο αληέδξαζεο 

ζηνλ ηνκΫα ηεο αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα. Χο εθ ηνχηνπ ε ελ ιφγσ ζηξαηεγηθά αθνξΪ 

ηδέσο θΪζε επξσπατθά ζαιΪζζηα πεξηνρά θαη ππνπεξηνρά, θαη ζπγθεθξηκΫλα ηε Βαιηηθά 

ΘΪιαζζα, ηε Μαχξε ΘΪιαζζα, ηε Μεζφγεην θαη ηε Βφξεην ΘΪιαζζα θαζψο θαη ηα 

χδαηα ηεο Αξθηηθάο, ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ θαη ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρΫο. 

 

1.2 ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

Γηα ηελ δηαζθΪιηζε ηεο ζπλνιηθάο, δηαηνκεαθάο, δηαζπλνξηαθάο, ζπλεθηηθάο 

θαη νηθνλνκηθΪ απνδνηηθάο πξνζΫγγηζεο ηεο ζαιΪζζηαο αζθΪιεηαο, ε ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθά, κε ηελ κνξθά πνπ Ϋρεη αλαπηπρζεέ, βαζέδεηαη ζε αξρΫο (θαηεπζπληάξηεο), 

ελψ απνζθνπεέ ζε ζηφρνπο πνπ θαηαγξΪθνληαη σο θΪησζη:  

 

1.2.1 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΑΡΥΔ
1
 

                                                           
1
 ειέδα 4 ζηε ― ηξαηεγηθά ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα‖, 

εγθεθξηκΫλε απφ ην ζπκβνχιην ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ηελ 24 Ηνπλένπ 2014. 
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― α.  Γηαηνκεαθή πξνζέγγηζε : Όινη νη εηαέξνη, απφ ηηο κε 

ζηξαηησηηθΫο θαη ζηξαηησηηθΫο αξρΫο θαη θνξεέο (επηβνιά ηνπ 

λφκνπ, ζπλνξηαθφο Ϋιεγρνο, ηεισλεέα θαη Ϋιεγρνο ηεο αιηεέαο, 

πεξηβαιινληηθΫο αξρΫο, λαπηηθΫο δηνηθάζεηο, Ϋξεπλα θαη 

θαηλνηνκέα, πνιεκηθφ λαπηηθφ ά Ϊιιεο ιηκεληθΫο αξρ Ϋο, 

αθηνθπιαθά, ππεξεζέεο πιεξνθνξηψλ), θαζψο θαη νξγαληζκνέ 

ηεο ΔΔ, κΫρξη ηε βηνκεραλέα (λαπζηπινΐα, αζθΪιεηα, 

επηθνηλσλέεο, ζηάξημε ηθαλνηάησλ) πξΫπεη λα ζπλεξγΪδνληαη 

θαιχηεξα, κε ακνηβαέν ζεβαζκφ ζηελ εζσηεξηθά νξγΪλσζε ησλ 

ππνινέπσλ.  

β.  Λεηηνπξγηθή αθεξαηόηεηα: Ζ ηξαηεγηθά δελ ζέγεη ηηο 

αληέζηνηρεο αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο ζηνπο θαιππηφκελνπο ηνκεέο. Δπέζεο, δελ ζέγεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο, ηα θπξηαξρηθΪ δηθαηψκαηα θαη ηε δηθαηνδνζέα 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζαιΪζζηεο δψλεο ζχκθσλα κε η ν ζπλαθΫο 

δηεζλΫο δέθαην, πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο χκβαζεο ησλ 

ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ην δέθαην ηεο ζΪιαζζαο. Σα θαζάθνληα, 

νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζπκθΫξνληα ησλ θξαηψλ κειψλ πξΫπεη 

λα ιεθζνχλ πιάξσο ππφςε, κε βΪζε ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθΫο 

θαη κΫζα θαη αμηνπνηψληαο θαηΪ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο 

πθηζηΪκελεο ηθαλφηεηεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επέπεδν, 

ρσξέο παξΪιιεια λα απαηηεζνχλ λΫεο δνκΫο, λνκνζεηηθΫο 

ξπζκέζεηο, επηπιΫνλ δηνηθεηηθά επηβΪξπλζε θαζψο θαη 

πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε.  

γ.  εβαζκόο θαλόλσλ θαη αξρώλ: Ο  ζεβαζκφο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαένπ, ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ θαη ηεο 

δεκνθξαηέαο θαζψο θαη ε πιάξεο ζπκκφξθσζε κε ηε χκβαζε 

ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ην δέθαην ηεο ζΪιαζζαο, ηηο 

ηζρχνπζεο δηκεξεέο ζπλζάθεο θαη ηηο  αμέεο πνπ θαηνρπξψλνληαη 

ζε απηΫο, απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο 

ηξαηεγηθάο θαη βαζηθΫο αξρΫο γηα ηε ρξεζηά ζαιΪζζηα 

δηαθπβΫξλεζε βΪζεη θαλφλσλ. Ζ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε ηεο 
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ζηεξέδνπλ ηε δηεπζΫηεζε ησλ ζαιΪζζησλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεέα θαη ηελ εθαξκνγά ηεο χκβαζεο 

ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ην Γέθαην ηεο ΘΪιαζζαο, κΫζσ ησλ 

αξκφδησλ δηεζλψλ δηθαζηεξέσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ ελ ιφγσ 

χκβαζε, ηα νπνέα Ϋρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηελ 

εθαξκνγά ησλ θαλφλσλ δηθαένπ ζηε ζΪιαζζα.  

δ.  Πνιπκεξήο πξνζέγγηζε ηεο ζάιαζζαο: Δέλαη 

νπζηαζηηθάο ζεκαζέαο ε ζπλεξγαζέα κε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο δηεζλεέο εηαέξνπο θαη νξγαληζκνχο, ηδέσο ηνλ 

ΟΖΔ θαη ην ΝΑΣΟ, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο κε ηηο 

πθηζηΪκελεο δηεζλεέο θαη πεξηθεξεηαθΫο επηηξνπΫο ηνπ 

ζαιΪζζηνπ ηνκΫα, κε ζεβαζκφ ζην ζεζκηθφ πιαέζην θαη ηε λ 

απηνλνκέα ηεο ΔΔ σο πξνο ηε ιάςε απνθΪζεσλ. ‖ 

 

1.2.2 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
2
 

― α.  Να ζπλδΫζεη ηηο εζσηεξηθΫο θαη εμσηεξηθΫο πηπρΫο ηεο 

αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα ηεο Έλσζεο θαη λα πξνσζάζεη κηα 

επξχηεξε πξνζΫγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιάζεσλ 

πνπ απνηεινχλ  ε αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα θαη ηα ζαιΪζζηα 

ζπκθΫξνληα.  

β.  Να πξνσζάζεη ηε ρξεζηά ζαιΪζζηα δηαθπβΫξλεζε βΪζεη 

θαλφλσλ, ζηα χδαηα πνπ βξέζθνληαη ππφ ηελ θπξηαξρέα, ηα 

θπξηαξρηθΪ δηθαηψκαηα θαη ηε δηθαηνδνζέα ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαζψο θαη ζηελ αλνηθηά ζΪιαζζα.  

γ.   Να ζεζκνζεηάζεη θαιχηεξν θαη δηαξθά ζπληνληζκφ ησλ 

ζρεδέσλ/πξνγξακκΪησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηάησλ φισλ ησλ 

αξκφδησλ θνξΫσλ ζε επξσπατθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επέπεδν θαη λα αμηνπνηάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο 

                                                           
2
 ― ειέδα 5 ζηε ― ηξαηεγηθά ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα‖, 

εγθεθξηκΫλε απφ ην ζπκβνχιην ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ηελ 24 Ηνπλένπ 2014. 
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ζρεηηθΫο καθξνπεξηθεξεηαθΫο ζηξαηεγη θΫο ηεο ΔΔ, φπνπ 

ελδεέθλπηαη.  

δ.  Να πξνσζάζεη δηεζλψο έζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ.  

ε.  Να βειηηψζεη ηελ αλΪπηπμε θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζεο ζε επαγγΫικαηα ηεο ζΪιαζζαο φπσο πξνβιΫπεηαη 

ζηε ηξαηεγηθά ηεο ΔΔ γηα ηελ αλΪπηπμε - «Δπξψπε 2020».  

ζη.  Να ζπκβΪιεη ζηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα.  

δ.  Να πξνσζάζεη ηελ πεξηθεξεηαθά αζθΪιεηα ζε θΪζε 

ζαιΪζζηα ιεθΪλε ζηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο ΔΔ, θαηΪ ηξφπν 

πνπ λα ιακβΪλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θΪζε πεξηνράο.  

ε.  Να πξνσζάζεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αλΪπηπμε 

πεξαηηΫξσ ζπλεξγεηψλ κε ηα θξΪηε κΫιε θαη κεηαμχ απηψλ, 

θαζψο θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν, θαη ηε ζπλεξγαζέα κε 

πεξηθεξεηαθνχο θαη δηεζλεέο εηαέξνπο θαη νξγαληζκνχο.  

ζ.  Να εληζρχζεη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη 

λα πξνσζάζεη ηελ ακνηβαέα ππνζηάξημε θαηΪ ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνθιάζεσλ ηεο αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα.  

η .   Να πξνσζάζεη κηα εληζρπκΫλε θνηλά επέγλσζε ηεο 

θαηΪζηαζεο θαη κηα θαιχηεξε αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ, 

επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ, κεζφδσλ δηεμαγσγάο επηρεηξάζε σλ θαη 

εκπεηξηψλ, ιακβΪλνληαο ππφςε φρη κφλν ηελ αλΪγθε γλψζεο 

αιιΪ θαη ηελ αλΪγθε αληαιιαγάο θαη θαη’ επΫθηαζε ηεο 

πξφιεςεο ησλ απεηιψλ, βΪζεη ζπλνιηθάο πξνζΫγγηζεο.  

ηα.   Να εληζρχζεη ην ξφιν ηεο ΔΔ σο παγθφζκηνπ παξΪγνληα 

θαη εγγπεηά ηεο αζθΪιεηαο, ηθαλνχ λα αλαιακβΪλεη ηηο επζχλεο 

ηνπ ζηνλ ηνκΫα ηεο πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη δηαρεέξηζεο ησλ θξέζεσλ ζηνπο ηνκεέο 

ελδηαθΫξνληνο, ζηε ζΪιαζζα θαη κΫζσ ηεο ζΪιαζζαο, θαζψο 

θαη λα ελεξγεέ γηα ηελ εδξαέσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

εηξάλεο  κΫζσ νινθιεξσκΫλσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ δξΪζεσλ 

ηεο ΔΔ.  ‖ 
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1.3 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΠΔΗΛΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

Ζ ΔΔ, ζε κηα πξνζπΪζεηα λα πξνζδηνξέζεη θηλδχλνπο θαη απεηιΫο πνπ δχλαληαη 

λα ραξαθηεξηζηνχλ σο επηδάκηεο γηα ηα ζηξαηεγηθΪ ζπκθΫξνληα ηεο ΔΔ θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο, πξνζδηφξηζε ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:  

α. Απεηιά ά ρξάζε βέαο φπνηαο Ϋθηαζεο θαη κνξθάο θαηΪ ησλ θπξηαξρηθψλ 

δηθαησκΪησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο νηθεέεο ζαιΪζζηεο δψλεο.  

β. Απεηιά εμσηεξηθψλ επηζεηηθψλ πξΪμεσλ θαηΪ ηεο αζθΪιεηαο ησλ 

επξσπαέσλ πνιηηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε ζΪιαζζα. 

γ. Γηαζπλνξηαθφ θαη νξγαλσκΫλν Ϋγθιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

ζαιΪζζηαο πεηξαηεέαο θαη Ϋλνπιεο ιεζηεέαο ζηε ζΪιαζζα, εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη 

παξΪλνκε δηαθέλεζε κεηαλαζηψλ, ιαζξεκπνξέαο θαη παξΪλνκεο δηαθέλεζεο φπισλ θαη 

λαξθσηηθψλ. 

δ. Σξνκνθξαηέα θαη Ϊιιεο εθ πξνζΫζεσο παξΪλνκεο ελΫξγεηεο ζηε 

ζΪιαζζα, ηνπο ιηκΫλεο θαη ηηο ζαιΪζζηεο ππνδνκΫο δσηηθάο ζεκαζέαο. 

ε. ΓηΪδνζε ησλ φπισλ καδηθάο θαηαζηξνθάο.  

ζη. ΑπεηιΫο θαηΪ ηεο ειεπζεξέαο ηεο λαπζηπινΐαο. 

δ. Πξφθιεζε πεξηβαιινληηθάο επηβΪξπλζεο. 

ε. ΓπλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηελ αζθΪιεηα θαη ζην ζχζηεκα ζαιΪζζησλ 

κεηαθνξψλ απφ θπζηθΫο ά αλζξσπνγελεέο θαηαζηξνθΫο θαη αθξαέα θαηξηθΪ θαηλφκελα. 

ζ. Αξραηνθαπειέα θαη παξΪλνκε αξραηνινγηθά Ϋξεπλα. 

 

1.4 ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΖ ΔΔ 

Γηα ηελ πινπνέεζε θαη ελέζρπζε ηεο αληέδξαζεο ηεο ΔΔ, αλαθνξηθΪ κε ηηο σο 

Ϊλσ αλαιπζεέζεο απεηιΫο θαη βαζηδφκελε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αξρΫο ηεο  

«ηξαηεγηθάο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα», ε ΔΔ 

πξνζδηφξηζε πΫληε (5) βαζηθνχο ηνκεέο ζηνπο νπνένπο ζα επηδηψμεη λα ιΪβεη δξΪζεηο : 

α. Δμσηεξηθή δξάζε 

Δλέζρπζε ηεο αζθΪιεηαο ηνπ ζαιΪζζηνπ ηνκΫα κΫζσ ηεο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζαιΪζζησλ θηλδχλσλ θαη απεηιψλ. Ζ ΔΔ εέλαη δπλαηφλ λα αλαιΪβεη 

ξφιν εγγπεηά ηεο παγθφζκηαο αζθΪιεηαο, ζε δηεζλΫο επέπεδν θαη πην ζπγθεθξηκΫλα ζηηο 

γεηηνληθΫο ηεο ρψξεο, πξνσζψληαο κηα θαιχηεξε ζαιΪζζηα δηαθπβΫξλεζε. Σν γεληθφ 
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ζρΫδην ησλ επηρεηξάζεσλ αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα θαζψο θαη ε Κνηλά Πνιηηηθά 

ΑζθΪιεηαο θαη Άκπλαο (ΚΠΑΑ) πξνβιΫπνπλ ελαιιαθηηθΫο ιχζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνέν νη λαπηηθΫο δπλΪκεηο κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ ζηελ απνηξνπά, πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ παξΪλνκσλ δξαζηεξηνηάησλ.  

Σα θξΪηε κΫιε Ϋρνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν νξγΪλσζεο γηα ηε δηαζθΪιηζε 

ησλ εζληθψλ θαη ελσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ, γηα ηελ αζθΪιεηα ηεο 

ζΪιαζζαο θαη γηα ηελ πξνζηαζέα θαηΪ ησλ ζαιΪζζησλ θηλδχλσλ θαη απεηιψλ. Βαζηθφ 

ζηνηρεέν φκσο, απνηειεέ ν ζεβαζκφο ηνπ ζπλαθνχο δηεζλνχο δηθαένπ, θαζψο θαη ηεο 

αξράο ηεο απνθιεηζηηθάο δηθαηνδνζέαο ηνπ θξΪηνπο ηεο ζεκαέαο ζηελ αλνηθηά 

ζΪιαζζα, φπσο θαη ηεο επηρεηξεζηαθάο αζπιέαο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

επηηεινχλ ηα θαζάθνληα πνπ ηνπο Ϋρνπλ αλαηεζεέ ζηε ζΪιαζζα. ΟκΪδεο πνιηηηθάο 

πξνζηαζέαο θαη αζθΪιεηαο ησλ ζπλφξσλ, ηεισλεέα, θαη νξγαληζκνέ ειΫγρνπ κεζφδσλ 

αιηεέαο θαη πεξηβαιινληηθάο επηβΪξπλζεο απνηεινχλ ζαθά παξαδεέγκαηα ηεο 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ εζσηεξηθάο θαη εμσηεξηθάο αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα ηφζν ζε 

παγθφζκην φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν.  

Ζ ΔΔ ζα πξΫπεη λα ελεξγεέ απηφλνκα θαη απφ θνηλνχ κε δηεζλεέο 

εηαέξνπο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Έλσζεο λα ζπλεξγΪδεηαη κε νξγαληζκνχο φπσο ν ΟΖΔ, ην 

ΝΑΣΟ θαη νκψλπκνη πεξηθεξεηαθνέ εηαέξνη φπσο ε «Αθξηθαληθά Έλσζε» ά ε «Έλσζε 

θξαηψλ ηεο λνηηναλαηνιηθάο Αζέαο», Ϋρεη Ϊκεζν αληέθηππν ζηελ ηθαλφηεηΪ ηεο λα 

δηαζθαιέδεη ηα ζπκθΫξνληΪ ηεο θαη λα εληζρχεη ηελ πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλά αζθΪιεηα 

ζηε ζΪιαζζα. πγθεθξηκΫλα ζην πιαέζην ηεο δηαρεέξηζεο θξέζεσλ, ε ζχκπξαμε ΔΔ θαη 

ΝΑΣΟ ζην ζαιΪζζην ηνκΫα ζα πξΫπεη λα παξακεέλεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

ζπληνληζκΫλε, ζχκθσλα κε ην ζπκθσλεκΫλν πιαέζην ζχκπξαμεο κεηαμχ ησλ δχν 

νξγαληζκψλ.  

ηφρνο εέλαη ε πξνψζεζε κηαο βΫιηηζηεο ζαιΪζζηαο δηαθπβΫξλεζεο 

βΪζεη δηεζλψλ θαλφλσλ δηθαένπ θαη ε απνηειεζκαηηθά αμηνπνέεζε ησλ δηαζΫζηκσλ 

κΫζσλ ηεο  ΔΔ.  

β. Δπίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο, επηηήξεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζάιαζζαο  

Ζ εχθνιε πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γεληθψλ θαη εηδηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ πιεξΫζηεξε δηακφξθσζε κηαο θνηλάο εηθφλαο γηα 
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ηελ θαηΪζηαζε ζηε ζΪιαζζα, εθηηκΪηαη φηη ζα νδεγάζεη ζηε θαιχηεξε ιεηηνπξγέα θαη 

απνδνηηθφηεξε ρξάζε ησλ πεξηνξηζκΫλσλ πφξσλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ε ελνπνέεζε 

δηαθφξσλ πεγψλ δεδνκΫλσλ ηνπ ζαιΪζζηνπ ηνκΫα κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα εζληθά θαη 

δηεζλά λνκνζεζέα απνηειεέ βαζηθφ Ϋξγν, θαζψο φζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο 

ζπγθεληξψλνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη, ηφζν πιεξΫζηεξα απεηθνλέδεηαη ε θαηΪζηαζε 

ηεο ζΪιαζζαο θαη δεκηνπξγεέηαη πξνζηηζΫκελε αμέα γηα ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηειηθνχο 

ρξάζηεο, κε νηθνλνκηθΪ απνδνηηθφ ηξφπν. 

  ηφρνο εέλαη λα εμαζθαιηζηεέ φηη νη πιεξνθνξέεο πνπ ζπιιΫγνληαη ζην 

πιαέζην ηεο ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο εθ κΫξνπο κηαο λαπηηθάο κε ζηξαηησηηθάο ά 

ζηξαηησηηθάο αξράο, θαη νη νπνέεο θξέλνληαη απαξαέηεηεο γηα ηηο επηρεηξεζηαθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο Ϊιισλ αξρψλ, ζα απνηεινχλ αληηθεέκελν αληαιιαγάο θαη πνιιαπιάο 

ρξάζεο ρσξέο λα πξΫπεη θΪζε θνξΪ λα επαλαιακβΪλεηαη ε δηαδηθαζέα ηεο ζπιινγάο θαη 

επεμεξγαζέαο.  

γ. Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ  

Ζ αλΪπηπμε ηερλνινγηψλ δηπιάο ρξάζεο θαη ε ζπλεξγαζέα ζηνπο ηνκεέο 

ηεο ηππνπνέεζεο θαη πηζηνπνέεζεο, απνηεινχλ βαζηθΪ ζπζηαηηθΪ βειηέσζεο ησλ 

επξσπατθψλ ζαιΪζζησλ ηθαλνηάησλ, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 

κε ζηξαηησηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηάησλ θαη ηε βηνκεραληθά 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

ηφρνο εέλαη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηΫξσ νη απαξαέηεηεο βηψζηκεο, 

δηαιεηηνπξγηθΫο θαη νηθνλνκηθΪ απνδνηηθΫο ηθαλφηεηεο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

θνξΫσλ δξψληαο ζπκπιεξσκαηηθΪ θαη κε βΪζε ηα πθηζηΪκελα επηηεχγκαηα. 

δ. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ, πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ ππνδνκώλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο θαη αληηκεηώπηζε ησλ θξίζεσλ  

Ζ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε ηεο δηαζΫηνπλ ζεκαληηθΫο ηθαλφηεηεο θαη 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ παξνρά βνάζεηαο Ϋλαληη θηλδχλσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

θαζψο θαη δηαδηθαζέεο θαη νξγαληζκνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξέζεσλ. Ζ κε βηψζηκε 

εθκεηΪιιεπζε ησλ ζαιΪζζησλ ά/θαη ππνζαιΪζζησλ πφξσλ απμΪλεη ηελ πέεζε ζηα 

ζαιΪζζηα νηθνζπζηάκαηα θαη κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε επηπξφζζεηνπο θηλδχλνπο ζηνλ 

ηνκΫα ηεο αζθΪιεηαο θαη ηεο δηαρεέξηζεο ησλ ζαιΪζζησλ νηθνζπζηεκΪησλ.  
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Κχξηνο ζηφρνο παξακΫλεη ε ελέζρπζε ησλ πθηζηΪκελσλ ηθαλνηάησλ γηα 

ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θξέζεσλ, ε πξφιεςε ζπγθξνχζεσλ θαη 

πεξηζηαηηθψλ, ν κεηξηαζκφο ησλ θηλδχλσλ θαη ε πξνζηαζέα ηεο ζαιΪζζηαο 

πεξηβαιινληηθάο θαηΪζηαζεο ηεο ΔΔ, ε αζθΪιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη ησλ 

ζαιαζζέσλ ππνδνκψλ ηεο Έλσζεο.  

ε. Έξεπλα θαη θαηλνηνκία, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ηελ 

αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα  

Ζ Ϋξεπλα γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα ζα κπνξνχζε λα σθειεζεέ απφ 

κηα ζαθά πξφβιεςε ησλ δηαηνκεαθψλ αλαγθψλ θαη ηθαλνηάησλ δηπιάο ρξάζεο. Πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηά, νη θαηλνηφκεο ηερλνινγέεο θαη δηαδηθαζέεο δχλαηαη λα 

ζπκβΪιινπλ ζεκαληηθΪ ζηε βειηέσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξΪζεσλ.  

ΔπηπξνζζΫησο, ε Ϋξεπλα θαη ε θαηλνηνκέα ηεο γλψζεο θαζψο επέζεο ε 

εθπαέδεπζε θαη ε θαηΪξηηζε ησλ ζηειερψλ ησλ αξκνδέσλ θνξΫσλ, ζπκβΪιινπλ ζηελ 

επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ αλαπηπμηαθά πνιηηηθά ηεο Έλσζεο θαη ηελ 

δηεέζδπζε ζηελ αγνξΪ, αμηνπνηψληαο ηηο ζπλΫξγεηεο κε ηα πξνγξΪκκαηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηνπο επξσπατθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο. 

ηφρνο εέλαη λα πξνσζεζεέ ε Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ζπκβΪιινπλ ζηε βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο 

ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ηεο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ κΫζσ ζπληνληζκΫλεο θαη 

εληζρπκΫλεο αλΪπηπμεο ηεο Ϋξεπλαο θαη γλψζεο.  
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2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΔΝΟ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ 

ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

Ζ επεκεξέα ηεο Δπξψπεο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο εέλαη Ϊκεζα ζπλδεδεκΫλε κε ηα 

ζαιΪζζηα ζπκθΫξνληΪ ηεο, ζπκθΫξνληα πνπ πιαηζηψλνληαη απφ πηπρΫο φπσο ην 

εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ εκπφξην, ε θξνπαδηΫξα, ε αιηεέα θαη ε πδαηνθαιιηΫξγεηα. 

Πξνο θΪιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ θαη επηδηψμεσλ απαξαέηεην ζπζηαηηθφ εέλαη ε 

εμαζθΪιηζε ησλ αλνηρηψλ θαη αζθαιψλ ζαιαζζψλ ζπλδπΪδνληαο ηελ νηθνλνκηθά 

αλΪπηπμε θαη ηελ νηθνινγηθά πνηθηινκνξθέα.  

ε απηφ ην πιαέζην, ε επξσπατθά επηηξνπά κΫζσ ηεο ππΪηεο εθπξνζψπνπ γηα 

ζΫκαηα «Κνηλάο Δμσηεξηθάο Πνιηηηθάο θαη Πνιηηηθάο ΑζθΪιεηαο» θαηΫγξαςε ην 

ΜΪξηην ηνπ 2013 ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαξθνχο Ϊζθεζεο πέεζεο ζηελ Δπξσπατθά 

Έλσζε ζην λα ―ελεξγεέ ηαρχηεξα θαη κε ιηγφηεξνπο πφξνπο, εληζρχνληαο ηε 

ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκΫσλ θαη ησλ εζληθψλ αξρψλ‖, ψζηε λα επηηεπρζεέ 

ζπλνρά κεηαμχ ησλ ηνκεαθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη λα δνζεέ ε δπλαηφηεηα ζηηο 

πνιηηηθΫο θαη ζηξαηησηηθΫο αξρΫο λα αληηδξΪζνπλ απνηειεζκαηηθΪ απφ θνηλνχ.  

Μηα ηΫηνηα ζηξαηεγηθά δελ ζα επεδέσθε ηε ζΫζπηζε λΫσλ δνκψλ, 

πξνγξακκΪησλ ά λνκνζεζέαο, αιιΪ ζα απνζθνπνχζε ζηελ αμηνπνέεζε θαη ηελ ελέζρπζε 

πθηζηΪκελσλ επηηεπγκΪησλ θαη πνιηηηθψλ ψζηε λα απνηξαπεέ ε κεηαηξνπά ησλ 

ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ ζε πεδέα δηεζλψλ ζπγθξνχζεσλ, ηξνκνθξαηέαο ά 

νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο. ΔθηηκΪηαη δε φηη ε αλΪπηπμε κηαο ζπληνληζκΫλεο 

πξνζΫγγηζεο γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα ζα εληζρχζεη επέζεο ηελ αλΪπηπμε θαη ην 

δπλακηθφ δεκηνπξγέαο ζΫζεσλ εξγαζέαο ησλ ζαιαζζψλ καο, φπσο νξέδεηαη ζηε 

ζηξαηεγηθά αλΪπηπμεο ηεο ΔΔ — «Δπξψπε 2020». 

2.1 ΣΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΠΔΗΛΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

  Με γλψκνλα ηηο σο αλσηΫξσ αλαιπζεέζεο επηδηψμεηο πνπ θαζνξέζζεθαλ απφ 

ηελ επξσπατθά επηηξνπά, ηα ζπκθΫξνληα θαη νη απεηιΫο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκΫα ηεο 

αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα θαηαγξΪθεθαλ σο αθνινχζσο : 
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2.1.1 ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

Σα βαζηθΪ ζηξαηεγηθΪ ζπκθΫξνληα ηεο ΔΔ φζνλ αθνξΪ ηελ αζθΪιεηα ζηε 

ζΪιαζζα εέλαη ηα εμάο: 

α. Γηεπθφιπλζε ηνπ ζαιΪζζηνπ εκπνξένπ θαη ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο 

κΫζσ ηεο ζπλεξγαζέαο κε δηεζλεέο εηαέξνπο γηα ηελ πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηε 

δηαηάξεζε ηεο εηξάλεο θαη ηελ ελέζρπζε ηεο δηεζλνχο αζθΪιεηαο. 

β.  Ζ πξνζηαζέα ηεο ΔΔ θαη ησλ ζαιΪζζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

δξαζηεξηνηάησλ απφ απεηιΫο θαηΪ ηεο αζθΪιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

πξνζηαζέαο ησλ ζαιΪζζησλ ππνδνκψλ δσηηθάο ζεκαζέαο, φπσο ηα ιηκΪληα θαη νη 

ηεξκαηηθνέ ζηαζκνέ, νη εγθαηαζηΪζεηο αλνηθηάο ζΪιαζζαο, νη ππνζαιΪζζηνη αγσγνέ, ηα 

θαιψδηα ηειεπηθνηλσληψλ, ηα πξνγξΪκκαηα επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο θαη θαηλνηνκέαο 

θαη Ϊιιεο νηθνλνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζΪιαζζα. 

γ. Ο Ϋιεγρνο ησλ ζαιΪζζησλ εμσηεξηθψλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη απνηξνπά παξΪλνκσλ δξαζηεξηνηάησλ. 

δ. Ζ πξνζηαζέα ζαιΪζζησλ νδψλ κεηαθνξΪο ηεο παγθφζκηαο εθνδηαζηηθάο 

αιπζέδαο ηεο ΔΔ, ηεο ειεχζεξεο λαπζηπινΐαο, ηνπ δηθαηψκαηνο αβιαβνχο δηΫιεπζεο 

φπσο απηφ πεξηγξΪθεηαη ζηε Γηεζλά χκβαζε γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα 

(UNCLOS) θαη ηεο αζθΪιεηαο ησλ λαπηηθψλ θαη επηβαηψλ ησλ πινέσλ κε ζεκαέα 

θξΪηνπο κΫινπο ηεο ΔΔ. 

ε.  Ζ πξφιεςε ηεο παξΪλνκεο, ιαζξαέαο θαη Ϊλαξρεο αιηεέαο . 

 

2.1.2 ΑΠΔΗΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

Οη απεηιΫο θαηΪ ηεο αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα εέλαη πνιχπιεπξεο, ελΫρνπλ 

θέλδπλν γηα ηνπο επξσπαένπο πνιέηεο θαη εέλαη επηδάκηεο γηα ηα ζηξαηεγηθΪ ζπκθΫξνληα 

ηεο Έλσζεο. Γχλαηαη λα πξνθαιΫζνπλ επηπηψζεηο ζε θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο ηνκεέο νδεγψληαο ζε ππνβΪζκηζε ησλ ζαιαζζέσλ νηθνζπζηεκΪησλ 

θαη εμΪληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε Ϊκεζεο επηδξΪζεηο ζηα θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ θαη 
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Ϊιιεο παξΪθηηεο πεξηνρΫο. Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ, ε επξσπατθά επηηξνπά εληφπηζε ηηο 

παξαθΪησ απεηιΫο θαηΪ ηεο αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα: 

α. Έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ θξαηψλ κε αθνξκά ηηο δηαθνξΫο ζηα 

ζαιΪζζηα ζχλνξα θαη ηνλ θαζνξηζκφ «Απνθιεηζηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Εσλψλ (ΑΟΕ)». 

β.  Ζ δηΪδνζε ησλ φπισλ καδηθάο θαηαζηξνθάο ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ, ξαδηελεξγψλ θαη ππξεληθψλ απεηιψλ (ΥΒΡΠ). 

γ.  ΘαιΪζζηα πεηξαηεέα θαη Ϋλνπιε ιεζηεέα ζηε ζΪιαζζα. 

δ.  Σξνκνθξαηέα θαη Ϊιιεο ζθφπηκεο παξΪλνκεο ελΫξγεηεο, θαηΪ πινέσλ, 

θνξηέσλ θαη επηβαηψλ, ιηκΫλσλ θαη ιηκεληθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ζαιΪζζησλ 

ππνδνκψλ δσηηθάο ζεκαζέαο ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θπβεξλνεπηζΫζεσλ θαηΪ 

ζπζηεκΪησλ πιεξνθνξηψλ. 

ε.  Γηαζπλνξηαθφ θαη νξγαλσκΫλν Ϋγθιεκα πνπ πεξηιακβΪλεη παξΪλνκε 

δηαθέλεζε φπισλ, λαξθσηηθψλ θαη αλζξψπσλ δηΪ ζαιΪζζεο θαζψο επέζεο παξΪλνκεο, 

ιαζξαέαο θαη Ϊλαξρεο αιηεέαο. 

ζη.  ΠηζαλΫο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβΪιινλ απφ παξΪλνκε απφξξηςε ά 

αθνχζηα ζαιΪζζηα ξχπαλζε. 

δ. ΠηζαλΫο επηπηψζεηο απφ θπζηθΫο θαηαζηξνθΫο, αθξαέα θαηξηθΪ 

θαηλφκελα θαη απφ ηελ θιηκαηηθά αιιαγά ζην ζχζηεκα ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ θαη 

ππνδνκψλ. 

ε.  ΑιιαγΫο ησλ ζπλζεθψλ ζηε ζΪιαζζα θαη ζηελ παξΪθηηα δψλε, νη νπνέεο 

απνδπλακψλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλΪπηπμεο θαη δεκηνπξγέαο ζΫζεσλ απαζρφιεζεο 

ζηνπο ηνκεέο ηεο ζΪιαζζαο θαη ηεο λαπηηιέαο. 

 

2.2 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΓΗΑΣΟΜΔΑΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

Ζ πξφηεξε εκπεηξέα απφ ηελ ζηξαηησηηθά επηρεέξεζε ηεο ΔΔ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πεηξαηεέαο ζηα αλνηρηΪ ησλ αθηψλ ηεο νκαιέαο κε ηελ νλνκαζέα 

«EUNAVFOR ATALANTA», Ϋδεημε φηη ε δεδνκΫλε πνιππινθφηεηα ησλ πθηζηΪκελσλ 

πνιηηηθψλ κΫζσλ θαη ηεο πιεζψξαο ζρεηηθψλ θνξΫσλ θαη λφκσλ ζε εζληθφ θαη 
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ελσζηαθφ επέπεδν, θαηΪθεξε λα μεπεξαζηεέ κΫζσ κηαο ζπλδπαζηηθάο θαη νιηζηηθάο 

πξνζΫγγηζεο. ΚΪηη ηΫηνην απαηηεέ πνιπκεξά δξΪζε ε νπνέα πεξηιακβΪλεη, πνιηηηθά θαη 

ακπληηθά ζπλεξγαζέα, δεκηνπξγέα ηθαλνηάησλ θαη αλΪπηπμε εηαηξηθψλ ζρΫζεσλ, 

νηθνλνκηθά θαη δηθαζηηθά Ϋξεπλα, ηνπηθΫο, πεξηθεξεηαθΫο θαη δηεζλεέο δηπισκαηηθΫο 

πξνζπΪζεηεο κΫζσ πνιηηηθψλ δεζκεχζεσλ, θαζψο επέζεο Ϋξεπλα, θαηλνηνκέα θαη 

βηνκεραληθά ζπλεξγαζέα. Απηφ δχλαηαη λα επηηεπρζεέ κΫζσ ηεο επηδέσμεο ησλ 

παξαθΪησ ηεζζΪξσλ (4) ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ : 

2.2.1 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΝ ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΘΜΟ ΣΧΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Με γλψκνλα ηε δηαζθΪιηζε ηεο βΫιηηζηεο αληαπφθξηζεο ζηηο απεηιΫο ηεο 

επξσπατθάο Ϋλσζεο, απαηηεέηαη ελέζρπζε θαη ζπληνληζκφο ησλ πθηζηΪκελσλ δνκψλ θαη 

ζπζηεκΪησλ αζθαιεέαο ησλ θ-κ ηεο, κΫζσ ησλ αξκφδησλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ. Οη ελ 

ιφγσ νξγαληζκνέ Ϋρνπλ αλαπηχμεη ζπζηάκαηα θαη ηθαλφηεηεο ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο 

γηα ηε ζαιΪζζηα επηηάξεζε πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιπλζεέ ε δηαηνκεαθά θαη 

δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζην ηνκΫα ηεο 

αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα. ΣΫηνηνη νξγαληζκνέ εέλαη : 

α. Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Άκπλαο (ΔΟΑ). 

β. Σν Γνξπθνξηθφ ΚΫληξν ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (EUSC). 

γ. Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα (EMSA). 

δ. Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηε Γηαρεέξηζε ηεο Δπηρεηξεζηαθάο 

πλεξγαζέαο ζηα ΔμσηεξηθΪ χλνξα ησλ Κξαηψλ Μειψλ (Frontex). 

ε. Ζ Δπξσπατθά Τπεξεζέα ΔιΫγρνπ ηεο Αιηεέαο (EFCA). 

2.2.2 ΠΡΟΧΘΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΗΣΧΝ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ 

ΥΔΔΧΝ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΜΔΑ 

Ο παγθφζκηνο ραξαθηάξαο ησλ ζαιαζζέσλ ζπλδΫζεσλ θαη ε παγθφζκηα 

δηΪζηαζε ηεο εθνδηαζηηθάο αιπζέδαο κεηαθνξψλ, επεθηεέλνπλ ηα ζηξαηεγηθΪ 

ζπκθΫξνληα ηεο ΔΔ πΫξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ ηεο νξέσλ. Ζ δηαζθΪιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο, πεξλΪεη κΫζα απφ ηελ ηθαλφηεηΪ ηεο λα ζπλεξγΪδεηαη κε δηεζλεέο 

εηαέξνπο θαη λα αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο σο Ϋλαλ αμηφπηζην, θεξΫγγπν θαη 
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απνηειεζκαηηθφ εηαέξν ζηνλ παγθφζκην ζαιΪζζην ηνκΫα, Ϋηνηκν θαη ηθαλφ λα 

αλαιακβΪλεη ηηο δηεζλεέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

2.2.3 ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΚΟΣΟ 

 Ζ πξαθηηθά ηεο «αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα» βαζηζκΫλε θπξέσο ζηα πθηζηΪκελα 

εζληθΪ ζπζηάκαηα, αλ θαη εέλαη ζεσξεηηθψο ηαρχηεξε, ζηηο πιεέζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

εέλαη πην δαπαλεξά θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά. Ζ βειηέσζε ηεο δηαηνκεαθάο 

ζπλεξγαζέαο δχλαηαη λα επηηξΫςεη ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλέα κεηαμχ εζληθψλ θαη 

ελσζηαθψλ ζπζηεκΪησλ, δεκηνπξγψληαο απνηειεζκαηηθΫο πνιηηηθνζηξαηησηηθΫο 

δηαζπλδΫζεηο θαη κεηνπζηψλνληαο ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθάο 

αλΪπηπμεο ζε πνιηηηθά. 

2.2.4 ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 

Δέλαη επηζπκεηφο ν ―απφ θνηλνχ‖ ζρεδηαζκφο ηεο αληηκεηψπηζεο Ϋθηαθησλ 

θαηαζηΪζεσλ, ηεο δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ, ηεο πξφιεςεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη δηαρεέξηζεο θξέζεσλ, θαζψο κηα ελδερφκελε κεκνλσκΫλε 

ηξνκνθξαηηθά επέζεζε δηΪ ζαιΪζζεο ά ε δηαθνπά κηαο ά πεξηζζνηΫξσλ απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζαιΪζζηεο νδνχο, δχλαηαη λα Ϋρεη θαηαζηξνθηθΫο επηπηψζεηο ζε αξθεηΪ 

θξΪηε κΫιε, ζηελ ΔΔ ζπλνιηθΪ ά ζε ηξέηεο ρψξεο. Χο εθ ηνχηνπ ε πξφιεςε, ν 

εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ζπκβΪλησλ απαηηεέ ηε ζπλεξγαζέα φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο ζαιΪζζηαο αζθΪιεηαο. 

 

2.3 ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΧΝ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖ ΔΔ 

Πξνο ηελ επέηεπμε κηαο πην νξγαλσκΫλεο ζαιΪζζηαο δηαθπβΫξλεζεο απαηηεέηαη : 

α. Μηα δηαηνκεαθά πξνζΫγγηζε βειηέσζεο ηεο ζπλεξγαζέαο φισλ ησλ 

αξκνδέσλ αξρψλ θαη θνξΫσλ πνπ εκπιΫθνληαη απφ ηελ επηβνιά ηνπ λφκνπ, ηνλ 

ζπλνξηαθφ Ϋιεγρν, ηα ηεισλεέα θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο αιηεέαο, ηηο πεξηβαιινληηθΫο αξρΫο, 

ηνλ Ϋιεγρν ηεο λαπζηπινΐαο, ηελ Ϋξεπλα θαη θαηλνηνκέα, κΫρξη ηε λαπζηπινΐα, ηελ 

ηδησηηθά αζθΪιεηα θαη ηελ ηερλνινγέα επηθνηλσληψλ. 
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β. Λεηηνπξγηθά αθεξαηφηεηα κε επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηάησλ 

θΪζε εκπιεθφκελνπ θνξΫα, κε γλψκνλα ηε βειηέσζε ηεο ζπλεξγαζέαο κε Ϊιια 

ελδηαθεξφκελα/ ζπλαξκφδηα κΫξε. 

γ. Αληηκεηψπηζε πνιχπινθσλ δεηεκΪησλ πνπ απαηηνχλ δηεζλά απφθξηζε 

θαη ζπλεξγαζέα κΫζσ ζαιΪζζηνπ πνιπκεξηζκνχ, αιιΪ κε ηελ ελέζρπζε ηεο ζΫζεο ηεο 

ΔΔ κΫζσ ηεο νκνθσλέαο ησλ απφςεψλ ηεο. 

δ.  εβαζκφο θαλφλσλ θαη αξρψλ κΫζσ πξνψζεζεο ηνπ ζεβαζκφ ηνπ 

δηεζλνχο δηθαένπ, ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ θαη ηεο δεκνθξαηέαο, θαζψο θαη ηελ 

πιάξε ζπκκφξθσζε κε ηελ Γηεζλά χκβαζε γηα ην Γέθαην ηεο ΘΪιαζζαο. 

 

2.4 ΣΟΜΔΗ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΣΖ ΘΑΛΑΗΑ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Με ζθνπφ ηε βειηέσζε ησλ πθηζηΪκελσλ επηηεπγκΪησλ ζαιΪζζηαο 

δηαθπβΫξλεζεο ζην ηνκΫα ηεο αζθΪιεηαο, ε ΔΔ νθεέιεη λα εθαξκφζεη ηηο σο Ϊλσ 

αλαιπζεέζεο αξρΫο, ζηνπο εμάο πΫληε (5) ηνκεέο : 

α.  Δμσηεξηθά δξΪζε  

Ζ ΔΔ νθεέιεη κΫζσ πνιηηηθψλ δηαιφγσλ κε δηεζλεέο εηαέξνπο λα ζηεξέμεη  

ηε δεκηνπξγέα ηΫηνησλ πξαθηηθψλ πνπ λα βειηηψλνπλ πηπρΫο ηεο αζθΪιεηαο, 

πξνθεηκΫλνπ λα πξνσζεζεέ ε θαιχηεξε δηαθπβΫξλεζε ησλ σθεαλψλ. Απηφ κπνξεέ λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ, γηα παξΪδεηγκα, ζε ζπκβνπιεπηηθφ ά πιηθνηερληθφ επέπεδν γηα 

βειηέσζε ησλ πξνηχπσλ ησλ ιηκΫλσλ, ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηεο 

αζθΪιεηαο ησλ πινέσλ, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο απαηηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα γηα ηελ 

ΑζθΪιεηα Πινέσλ θαη Ληκεληθψλ ΔγθαηαζηΪζεσλ (ISPS), ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ 

Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ) θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο χκβαζεο Ναπηηθάο Δξγαζέαο θαη ηεο 

χκβαζεο ηεο Γηεζλνχο ΟξγΪλσζεο Δξγαζέαο (ILO). 

Ζ ελ ιφγσ δξΪζε δχλαηαη λα αλαπηπρζεέ θαζψο ηα ζηξαηεγηθΪ 

ζπκθΫξνληα ηεο ΔΔ επεθηεέλνληαη απφ ηελ Μεζφγεην θαη ηνλ Αηιαληηθφ, Ϋσο ηελ Αζέα, 

ηελ Αθξηθά θαη ηηο ζαιΪζζηεο νδνχο κεηαθνξΪο κΫζσ ηεο Αξθηηθάο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

εέλαη ην παξΪδεηγκα ηνπ «Κφιπνπ ηνπ Άληελ», κηαο πεξηνράο ζηελ νπνέα Ϋρνπλ 
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αλαπηπρζεέ δηεζλεέο εηαέξνη γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο λαπηηιέαο θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο 

πεηξαηεέαο. Ζ παξνπζέα ηεο ΔΔ κΫζσ ηεο επηρεέξεζεο «EUNAVFOR ATALANTA», 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηεηακΫλε ζηάξημε πνπ παξΫρνπλ θαη Ϊιια κΫζα ζπλεξγαζέαο 

ηεο ΔΔ, Ϋρεη ζεηηθφ αληέθηππν ζε πιάζνο ηνκΫσλ ηεο πνιηηηθάο θαη εληζρχεη ηελ 

θαιχηεξε πνιηηηθνζηξαηησηηθά ζπλεξγαζέα. Ζ ΔΔ ζηεξέδεη πιΫνλ αλνηρηΪ ηελ 

αλΪπηπμε ηεο «ΟινθιεξσκΫλεο Αθξηθαληθάο ηξαηεγηθάο ΑζθΪιεηαο ζηε ΘΪιαζζα 

2050» θαη δειψλεη Ϋηνηκε λα ζπλεξγαζηεέ κε ηελ Αθξηθαληθά Έλσζε θαη ηα θξΪηε 

κΫιε ηεο ζε ζαιΪζζηα δεηάκαηα. 

β. Δπαηζζεηνπνέεζε ζε ζαιΪζζηα ζΫκαηα, επηηάξεζε θαη αληαιιαγά 

πιεξνθνξηψλ 

 Κξέλεηαη πιΫνλ δσηηθάο ζεκαζέαο ε πξφζβαζε ζε Ϋγθαηξεο θαη αθξηβεέο 

πιεξνθνξέεο, γηα ηε δεκηνπξγέα κηαο «θνηλάο εηθφλαο» γηα ηελ θαηΪζηαζε ζηε 

ζΪιαζζα, πνπ κε ηε ζεηξΪ ηεο νδεγεέ ζε θαιχηεξεο ιεηηνπξγέεο θαη απνδνηηθφηεξε 

ρξάζε ησλ πεξηνξηζκΫλσλ πφξσλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά Ϋρνπλ γέλεη ζεκαληηθΪ 

βάκαηα κε ηελ δηαζχλδεζε κηαο ζεηξΪο ζπζηεκΪησλ πνπ εμππεξεηνχλ δηΪθνξνπο ηνκεέο 

πνιηηηθάο. ΣΫηνηα ζπζηάκαηα εέλαη: 

 (1) Σν ελσζηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζαιΪζζηαο 

θπθινθνξέαο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηα χδαηα ηεο ΔΔ SafeSeaNet δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλέα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ζαιΪζζησλ αηπρεκΪησλ θαη θαηαζηξνθψλ θαη ηειεέ ππφ 

ηε δηαρεέξηζε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Αλζξσπηζηηθάο Βνάζεηαο (ECHO) ηεο 

Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο θαη δηαρεηξέδεηαη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ΑζθΪιεηαο ηεο 

Ναπζηπινΐαο (EMSA). ηφρν Ϋρεη λα δηαζθαιέζεη ηελ εθαξκνγά ηεο λνκνζεζέαο ηεο ΔΔ 

θαη ην θνηλφ ζχζηεκα επηθνηλσλέαο θαη πιεξνθφξεζεο Ϋθηαθηεο αλΪγθεο (ΚΔΠΔΑ).  

(2) Tν Γνξπθνξηθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Α/Κ Πινέσλ (VMS), 

πνπ ηειεέ ππφ ηε δηαρεέξηζε ηεο Δπξσπατθάο Τπεξεζέαο ΔιΫγρνπ ηεο Αιηεέαο (EFCA) 

θαη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηεξέδεη ηελ θνηλά αιηεπηηθά πνιηηηθά ηεο ΔΔ. 

(3)  Σν δέθηπν ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο (MARSUR), ην νπνέν ηειεέ 

ππφ ηε δηαρεέξηζε ηνπ Δπξσπαηθνχ Οξγαληζκνχ Αζθαιεέαο (ΔΟΑ) θαη ζηεξέδεη ηελ 

Κνηλά Δμσηεξηθά Πνιηηηθά θαη Πνιηηηθά ΑζθΪιεηαο (ΚΔΠΠΑ). 
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(4) Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Δπηηάξεζεο ησλ πλφξσλ 

(EUROSUR), ην νπνέν βειηηψλεη ηελ επέγλσζε ηεο θαηΪζηαζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αληέδξαζεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ ζηα εμσηεξηθΪ 

ζχλνξα (π.ρ Frontex Poseidon ζηελ πεξηνρά ηνπ Αηγαένπ ΠειΪγνπο). 

(5) Σν ππφ αλΪπηπμε ―Κνηλφ ΠεξηβΪιινλ Αληαιιαγάο Πιεξνθνξηψλ 

(CISE)‖, γηα ηελ ελέζρπζε ηνπ πιαηζένπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ εζληθψλ θαη 

ελσζηαθψλ ζπζηεκΪησλ ζε Ϋλα θνηλφ κνληΫιν δεδνκΫλσλ ζην ηνκΫα ηεο ζΪιαζζαο 
3
.  

(6) Σν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γεσζθφπεζεο ΚνπΫξληθνο 

(COPERNICUS), ην νπνέν θηλεέηαη εληζρπηηθΪ θαη ζππιεξσκαηηθΪ ζην πιαέζην πνπ 

Ϋρνπλ θαζνξέζεη νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθάο ηεο ΔΔ γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα, 

αλαπηχζζνληαο κηα ζθαηξηθά πξνζΫγγηζε γηα πην ζπληνληζκΫλε ρξάζε ησλ 

δηαζηεκηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηερλνινγηψλ ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ παξΪγσγσλ 

εθαξκνγψλ ηνπο γηα ηηο δηαηνκεαθΫο ππεξεζέεο ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο επηηξΫπνληαο 

ηελ παξαηάξεζε πεξηνρψλ κε δχζθνιε πξφζβαζε, ηελ αλέρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ 

κηθξψλ ζθαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ, πεηξαηεέα θαη 

κεηαλΪζηεπζε. 

γ. ΑλΪπηπμε θαη δεκηνπξγέα ηθαλνηάησλ 

Ζ εμνηθνλφκηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκΫλε κε ηελ 

αλΪπηπμε αλαγθαέσλ θαη νηθνλνκηθΪ απνδνηηθψλ ηθαλνηάησλ. ΚΪηη ηΫηνην πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλεη ηελ πεξαηηΫξσ ζπκκεηνρά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξΫσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαέξσλ, θαη λα αμηνπνηεέ ηα πθηζηΪκελα 

επηηεχγκαηα. Ο ζπληνληζκφο ρξάζεο πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζε επξσπατθΫο επηρεηξάζεηο φπσο ε Frontex σο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

Γηαρεέξηζεο πλφξσλ θαη ην Γέθηπν  ATLAS γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε ηξνκνθξαηηθΫο 

επηζΫζεηο απφ  αζηπλνκηθΫο κνλΪδεο επΫκβαζεο, απνηεινχλ πεξαηηΫξσ παξαδεέγκαηα 

αλΪπηπμεο ηθαλνηάησλ. 

δ. Γηαρεέξηζε θηλδχλσλ, πξνζηαζέα ησλ ζαιΪζζησλ ππνδνκψλ δσηηθάο 

ζεκαζέαο θαη αληηκεηψπηζε ησλ θξέζεσλ 

                                                           
3
 Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζα αλαπηπρζεέ αλαιπηηθφηεξα ζην θεθΪιαην 6. 
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Ζ δηαρεέξηζε θξέζεσλ θαη ν κεηξηαζκφο ησλ θηλδχλσλ θΪζε κνξθάο, 

εέλαη Ϊκεζα ζπλδεδεκΫλα κε ην επέπεδν πξνεηνηκαζέαο, πξφβιεςεο θαη αληαπφθξηζεο 

φισλ ησλ δξΪζεσλ ηεο ΔΔ. Απηφ δχλαηαη λα επηηεπρζεέ κΫζα απφ ηελ αμηνπνέεζε 

πθηζηΪκελσλ ηθαλνηάησλ θαη ξπζκέζεσλ, φπσο ε λνκνζεζέα γηα ηελ αζθΪιεηα πινέσλ 

θαη ιηκεληθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ζηελ νπνέα θαζνξέδνληαη νη ειΪρηζηεο απαηηάζεηο 

αζθαιεέαο γηα ηα πινέα, ηα ιηκΪληα θαη ηηο θξαηηθΫο ππεξεζέεο (minimum 

requirements).  

Βαζηθφο παξΪγνληαο επηηπρέαο πξνο ηελ ζπγθεθξηκΫλε θαηεχζπλζε 

απνηειεέ ε εκπινθά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηεισλεηαθψλ 

αξρψλ ηεο ΔΔ. Οη ελ ιφγσ αξρΫο πξΫπεη λα δηεμΪγνπλ ελδειερά Ϋιεγρν θαη αμηνιφγεζε 

ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ εηζεξρνκΫλσλ θνξηέσλ πξηλ απφ ηε θφξησζε ηνπο 

ζε πινέν πνπ ειηκελέδεηαη ζε ηξέην θξΪηνο. ΚαηΪ ηνπο ελ ιφγσ ειΫγρνπο θξέλεηαη 

απαξαέηεηε ε απμεκΫλε ηθαλφηεηα δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ πνπ δχλαηαη λα επηηεπρζεέ 

κΫζα απφ: 

(1) Tελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηηο 

κεηαθηλάζεηο θνξηέσλ.  

(2) Tελ ελέζρπζε ηνπ πιαηζένπ δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ ηεο ΔΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νινθιεξσκΫλσλ ζπζηεκΪησλ ηεο εθ ησλ πξνηΫξσλ 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθΪ κε ηα θνξηέα.  

(3) Tεο ζπλεξγαζέαο κε «ΔμνπζηνδνηεκΫλνπο Οηθνλνκηθνχο 

Φνξεέο», ψζηε λα δηαζθαιηζηεέ ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγέα ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο 

αζθΪιεηαο ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ.  

ε. Έξεπλα θαη θαηλνηνκέα, εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε γηα ηελ αζθΪιεηα 

ζηε ζΪιαζζα 

Οη θαηλνηφκεο ηερλνινγέεο θαη δηαδηθαζέεο ζπκβΪιινπλ ζηε βειηέσζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξΪζεσλ. Ζ 

θνηλσληθννηθνλνκηθά Ϋξεπλα θαη θαηλνηνκέα κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε θνηλσληθΫο ζπγθξνχζεηο ά ζε λαπηηθΪ εγθιάκαηα. 

Σα απνηειΫζκαηα ζην ηνκΫα ηεο Ϋξεπλαο γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα κπνξνχλ λα 
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εληζρπζνχλ κΫζα απφ Ϋλα ζαθΫο φξακα δηαηνκεαθάο  αλαπηπμηαθάο πνιηηηθάο γηα ηελ 

επκΪξεηα ησλ αγνξψλ, αμηνπνηψληαο παξΪιιεια ζπλΫξγεηεο κε ηα πξνγξΪκκαηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ηα ΔπξσπατθΪ ΓηαξζξσηηθΪ θαη ΔπελδπηηθΪ Σακεέα. ηνλ νδηθφ 

απηφ ρΪξηε βαζηθφ ξφιν Ϋρεη ε εθπαέδεπζε θαη ε θαηΪξηηζε πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβΪινπλ ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ ζηελ αηδΫληα ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκΪησλ «Οξέδνληαο 2020» θαη «ΓαιΪδηα ΑλΪπηπμε». 
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3. «ΔΤΡΧΠΖ 2020», ΜΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΔΞΤΠΝΖ, ΓΗΑΣΖΡΖΗΜΖ 

ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 Ζ Δπξψπε κΫζα απφ ηελ νηθνλνκηθά θξέζε πνπ μεθέλεζε ηελ πξψηε δεθαεηέα 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ζπλεηδεηνπνέεζε φηη πξΫπεη λα αλαγλσξέζεη ηηο αδπλακέεο ηεο θαη λα 

κεηαζρεκαηηζηεέ, δέλνληαο λΫα ψζεζε ζηνπο ζεζκνχο, ηελ θνηλσλέα θαη ηελ νηθνλνκέα 

ηεο, αλαθηψληαο ηελ αλαπηπμηαθά ηεο πνξεέα. Απηφο εέλαη θαη ν ζθνπφο ηεο 

ζηξαηεγηθάο γηα ηελ ―Δπξψπε ηνπ 2020‖. 

 

3.1 ΟΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΔΥΟΤΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΖ 

ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ ΣΟΤ 2020 

ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθά, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά πξφηεηλε πΫληε (5) 

κεηξάζηκνπο ζηφρνπο γηα ηελ ΔΔ, πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηελ φιε δηαδηθαζέα θαη ζα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε εζληθνχο ζηφρνπο. Αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

πξΫπεη λα Ϋρνπκε θαη απνηεινχλ ζεκεέα αλαθνξΪο πνπ θαζηζηνχλ ηηο επηηπρέεο καο 

κεηξάζηκεο. Οη ζηφρνη απηνέ αθνξνχλ :  

α. Σελ απαζρφιεζε. 

β. Σελ Ϋξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκέα. 

γ. Σελ θιηκαηηθά αιιαγά θαη ηελ ελΫξγεηα. 

δ. Σελ εθπαέδεπζε. 

ε. Σελ θαηαπνιΫκεζε ηεο θηψρεηαο. 

Γηα ηελ επέηεπμε ησλ αλσηΫξσ ζηφρσλ, ε ΔΔ Ϋζεζε ηξεηο (3) 

αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο : 

α. Έμππλε αλΪπηπμε, ζε κηα νηθνλνκέα πνπ ζα βαζέδεηαη ζηε γλψζε θαη 

ηελ θαηλνηνκέα.  

β. Βηψζηκε αλΪπηπμε, κε πην αληαγσληζηηθΪ απνδνηηθά ρξάζε πφξσλ κΫζσ 

αεηθφξνπ πξνζΫγγηζεο. 
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γ. ΑλΪπηπμε ρσξέο απνθιεηζκνχο, κε πςειά απαζρφιεζε απφ Ϊξηηα 

θαηαξηηζκΫλν πξνζσπηθφ, επηηπγρΪλνληαο θνηλσληθά θαη εδαθηθά ζπλνρά. 

ΜΫζα απφ απηά ηε δηαδηθαζέα, επηδηψθεηαη κηα απνηειεζκαηηθφηεξε Δπξψπε κε 

κηα ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθά δηαθπβΫξλεζε. Ζ «Δπξψπε ηνπ 2020» βαζέδεηαη ζε δχν 

ππιψλεο:  

α. Σε ζεκαηηθά δηΪξζξσζε πνπ ζπλδπΪδεη πξνηεξαηφηεηεο θαη 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο. Ζ ζεκαηηθά πξνζΫγγηζε αληηθαηνπηξέδεη ηε δηΪζηαζε ηεο ΔΔ, 

αλαδεηθλχεη ζαθψο ηελ αιιειεμΪξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

επηηξΫπεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηινγάο γηα ζπγθεθξηκΫλεο πξσηνβνπιέεο πνπ 

πξνΪγνπλ ηε ζηξαηεγηθά θαη ζπκβΪιινπλ ζηελ επέηεπμε ησλ θχξησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. 

β. Σελ ππνβνιά εθζΫζεσλ γηα θΪζε ρψξα, πνπ ζα βνεζάζεη ηα θξΪηε κΫιε 

λα αλαπηχμνπλ ηηο ζηξαηεγηθΫο ηνπο γηα ηελ επΪλνδν ζε δηαηεξάζηκε αλΪπηπμε θαη 

βειηησκΫλα δεκφζηα νηθνλνκηθΪ. 

 

3.2 ΣΟΜΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ, ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΑ 

ΖΜΔΗΑ 

3.2.1 ΣΟΜΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ 

3.2.1.1 ΈΞΤΠΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

(ΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΒΑΗΜΔΝΖ ΣΖ ΓΝΧΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ) 

Χο «Έμππλε ΑλΪπηπμε» πξνζδηνξέδεηαη ε εθκεηΪιιεπζε ησλ βαζηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο κειινληηθάο επξσπατθάο αλΪπηπμεο πνπ εέλαη ε ελέζρπζε ηεο γλψζεο 

θαη ηεο θαηλνηνκέαο. Σνχην απαηηεέ : 

α. Σε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαέδεπζεο. 

β. Σελ ελέζρπζε ησλ επηδφζεψλ καο ζηελ Ϋξεπλα. 
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γ. Σελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηελ κεηαβέβαζε ηεο γλψζεο ζε φιε 

ηελ Έλσζε. 

δ. Σελ πιάξε αμηνπνέεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη 

επηθνηλσληψλ. 

ε. Σε δηαζθΪιηζε φηη νη θαηλνηφκεο ηδΫεο ζα θαηαζηεέ δπλαηφ λα ιΪβνπλ ηε 

κνξθά λΫσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αλΪπηπμε, πνηνηηθΫο ζΫζεηο 

εξγαζέαο θαη ζπκβΪιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επξσπατθψλ θαη παγθφζκησλ 

θνηλσληθψλ πξνθιάζεσλ.  

Όκσο, γηα λα ππΪξμεη επηηπράο θαηΪιεμε, ηα πξναλαθεξφκελα πξΫπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ εζηέαζε ζηηο 

αλΪγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηηο επθαηξέεο πνπ παξΫρνπλ νη αγνξΫο. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο ε Δπξψπε πξΫπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεέ ζηνπο θΪησζη ηνκεέο : 

α. Καηλνηνκέα. 

β. Δθπαέδεπζε, θαηΪξηηζε θαη δηα βένπ κΪζεζε. 

γ. Φεθηαθά θνηλσλέα. 

Σα κΫηξα πνπ ζα ιεθζνχλ ζην πιαέζην ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο ζα πξΫπεη λα 

ελεξγνπνηάζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο Δπξψπεο γηα θαηλνηνκέα κΫζσ πξνγξακκΪησλ 

Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο (Δ & Α), βειηηψλνληαο ηα εθπαηδεπηηθΪ απνηειΫζκαηα θαζψο 

θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ, αμηνπνηψληαο ηα 

νηθνλνκηθΪ θαη θνηλσληθΪ νθΫιε ηεο ςεθηαθάο θνηλσλέαο. ε θΪζε πεξέπησζε, ε 

Ϊζθεζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ζα πξΫπεη λα εθαξκνζηεέ ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

εζληθφ επέπεδν φζν θαη ζην επέπεδν ηεο ΔΔ. 

3.2.1.2 ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

(ΠΡΟΧΘΖΖ ΜΗΑ ΠΗΟ ΠΡΑΗΝΖ ΚΑΗ ΠΗΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΟΗ ΠΟΡΟΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΠΗΟ ΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) 

Με ηνλ φξν «Βηψζηκε ΑλΪπηπμε» ελλννχκε ηελ νηθνδφκεζε κηαο νηθνλνκέαο 

δηαηεξάζηκεο θαη αληαγσληζηηθάο, ζηελ νπνέα νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απνδνηηθΪ 

γηα ηελ αμηνπνέεζε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ αγψλα δξφκνπ γηα ηελ 
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αλΪπηπμε λΫσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πξΪζηλσλ 

ηερλνινγηψλ, ηελ επηηΪρπλζε ηεο εγθαηΪζηαζεο επθπψλ δηθηχσλ, ηελ εθκεηΪιιεπζε 

δηθηχσλ ζε παλεπξσπατθά θιέκαθα θαη ηελ ελέζρπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκΪησλ ησλ επξσπατθψλ επηρεηξάζεσλ, ηδέσο ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκΫα θαη 

ζην πιαέζην ησλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ θαζψο θαη ηελ νξζά πιεξνθφξεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα λα αληηκεησπέδνπλ κε εθηέκεζε ηελ απνδνηηθά ρξεζηκνπνέεζε ησλ 

πφξσλ. Μηα ηΫηνηα πξνζΫγγηζε ζα βνεζάζεη ηελ ΔΔ λα επεκεξάζεη ζε Ϋλαλ θφζκν κε 

ρακειΫο εθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα θαη πεξηνξηζκΫλνπο πφξνπο εκπνδέδνληαο 

παξΪιιεια ηελ πεξηβαιινληηθά ππνβΪζκηζε, ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ κε 

αεηθφξν ρξάζε ησλ πθηζηΪκελσλ πφξσλ. Δπέζεο εθηηκΪηαη φηη ζα ζηεξέμεη ηελ 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη εδαθηθά ζπλνρά θαζψο φρη κφλν ζα εμαζθαιέζεη ζηελ 

Δπξψπε ζπγθξηηηθφ πιενλΫθηεκα Ϋλαληη ησλ ππνινέπσλ, αιιΪ ζα κεηψζεη θαη ηελ 

εμΪξηεζά ηεο απφ μΫλεο πεγΫο γηα πξψηεο χιεο θαη βαζηθΪ πξντφληα. Οη ηνκεέο Ϊκεζεο 

δξαζηεξηνπνέεζεο εέλαη :  

α. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα. 

β. Ζ θαηαπνιΫκεζε ηεο θιηκαηηθάο αιιαγάο. 

γ. Ζ θαζαξά θαη απνδνηηθά ελΫξγεηα. 

3.2.1.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΧΡΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

(ΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔ ΤΦΖΛΑ ΠΟΟΣΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΟΤ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΔΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΟΥΖ) 

«ΑλΪπηπμε ρσξέο απνθιεηζκνχο» ζεκαέλεη ε παξνρά δπλαηνηάησλ ζηνπο 

πνιέηεο κΫζσ πςειψλ επηπΫδσλ απαζρφιεζεο, επΫλδπζε ζε δεμηφηεηεο, θαηαπνιΫκεζε 

ηεο θηψρεηαο θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ αγνξψλ εξγαζέαο, ηεο θαηΪξηηζεο θαη ησλ 

ζπζηεκΪησλ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο πνπ βνεζνχλ ηνπο πνιέηεο λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο αιιαγΫο κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζπλεθηηθάο θνηλσλέαο. Σα 

νθΫιε ζα πξΫπεη λα δηαδνζνχλ ζε φια ηα κΫξε ηεο Έλσζεο, αθφκε θαη ζηηο πην 

απνκαθξπζκΫλεο πεξηνρΫο ηεο, εληζρχνληαο Ϋηζη ηελ εδαθηθά ζπλνρά θαη ηελ 

εμαζθΪιηζε πξφζβαζεο θαη επθαηξηψλ γηα φινπο. Έηζη ε Δπξψπε ζα πξΫπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεέ ζηνπο εμάο ηνκεέο: 
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α. Δξγαζηαθά απαζρφιεζε. 

β. Γεμηφηεηεο. 

γ. ΚαηαπνιΫκεζε ηεο θηψρεηαο. 

ην πιαέζην ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο ζα απαηηεζνχλ ελΫξγεηεο 

εθζπγρξνληζκνχ, ελέζρπζεο ησλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκεέο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο θαη ησλ ζπζηεκΪησλ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο κΫζσ ηεο 

αχμεζεο ηεο ζπκκεηνράο ζηελ εξγαζέα θαη ηεο κεέσζεο ηεο δηαξζξσηηθάο αλεξγέαο, 

πξνΪγνληαο παξΪιιεια ηελ εηαηξηθά θνηλσληθά επζχλε ζηελ επηρεηξεκαηηθά θνηλφηεηα.  

3.2.2 ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ 

Όιεο νη πνιηηηθΫο, ηα κΫζα θαη νη λνκηθΫο πξΪμεηο, θαζψο θαη ηα ρξεκαηνδνηηθΪ 

φξγαλα ηεο ΔΔ πξΫπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθάο. Ζ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ζθνπεχεη λα εληζρχζεη ηηο βαζηθΫο πνιηηηθΫο θαη 

ηα κΫζα ηνπο φπσο ε εληαέα αγνξΪ, ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε εμσηεξηθά νηθνλνκηθά 

αηδΫληα ηεο ΔΔ, νχησο ψζηε λα εζηηαζηνχλ ζηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξψπεο 

2020. 

3.2.2.1 ΜΗΑ ΔΝΗΑΗΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 21
ν
 ΑΗΧΝΑ 

Γηα ηελ Δπξψπε, δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ 

απαζρφιεζεο εέλαη κηα ηζρπξφηεξε, βαζχηεξε θαη δηεπξπκΫλε εληαέα αγνξΪ. Όκσο, ηα 

κΫρξη ζάκεξα ζεκΪδηα δελ εέλαη ελζαξξπληηθΪ θαη ε θξέζε πξφζζεζε πεηξαζκνχο γηα 

νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ. Γηα ηελ επαλεθθέλεζε ηεο εληαέαο αγνξΪο ρξεηΪδεηαη κηα λΫα 

ψζεζε – κηα απζεληηθά πνιηηηθά δΫζκεπζε – κε ηελ ηαρεέα Ϋγθξηζε ησλ πξσηνβνπιηψλ, 

κε ζπλδπαζκφ κΫηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρΪζκαηνο ζηελ εληαέα αγνξΪ. 

Οη επηρεηξάζεηο θαη νη πνιέηεο Ϋρνπλ λα αληηκεησπέζνπλ ηελ θαζεκεξηλά 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπλΫρηζεο ησλ δπζρεξεηψλ ζηηο δηαζπλνξηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

παξφιν πνπ ε εληαέα αγνξΪ Ϋρεη λνκηθά ππφζηαζε. Γηαπηζηψλνπλ φηη ηα δέθηπα δελ 

εέλαη επαξθψο ζπλδεδεκΫλα κεηαμχ ηνπο θαη φηη ε εθαξκνγά ησλ θαλφλσλ ηεο εληαέαο 

αγνξΪο παξακΫλεη Ϊληζε. πρλΪ, επηρεηξάζεηο θαη πνιέηεο εμαθνινπζνχλ λα πξΫπεη λα 

αληηκεησπέζνπλ 28 δηαθνξεηηθΪ λνκηθΪ ζπζηάκαηα γηα κέα κφλν ζπλαιιαγά. Οη 

εηαηξεέεο ηεο Δπξψπεο βξέζθνληαη αθφκε αληηκΫησπεο κε ηελ θαζεκεξηλά 
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πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ, ελψ νη 

αληαγσλέζηξηΫο ηνπο απφ ηελ Κέλα, ηηο ΖΠΑ ά ηελ Ηαπσλέα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 

πιάξσο απφ ηηο κεγΪιεο εγρψξηεο αγνξΫο ηνπο. 

Γηα λα κπνξΫζεη ε εληαέα αγνξΪ λα εμππεξεηάζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο «Δπξψπεο 

2020», απαηηνχληαη εχξξπζκα ιεηηνπξγνχζεο θαη ηθαλνπνηεηηθΪ ζπλδεδεκΫλεο αγνξΫο 

ζηηο νπνέεο ν αληαγσληζκφο θαη ε πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ ιεηηνπξγνχλ σο θέλεηξν 

γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκέα. Με ηελ εθαξκνγά ηεο πνιηηηθάο αληαγσληζκνχ, ε 

Δπηηξνπά ζα δηαζθαιέζεη φηη ε εληαέα αγνξΪ ζα παξακεέλεη κηα αγνξΪ αλνηθηά πνπ 

παξΫρεη έζεο επθαηξέεο ζηηο επηρεηξάζεηο θαη ζα θαηαπνιεκΪ ηνλ εζληθφ 

πξνζηαηεπηηζκφ. Ζ πξφιεςε θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αληαληαγσληζηηθψλ 

ζπκθσληψλ κεηαμχ επηρεηξάζεσλ παξΫρεη αζθΪιεηα θαη ιεηηνπξγεέ σο θέλεηξν γηα ηελ 

θαηλνηνκέα. Ζ πνιηηηθά ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κπνξεέ επέζεο λα ζπκβΪιεη ελεξγΪ 

θαη ζεηηθΪ ζηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο «Δπξψπεο 2020» πξνσζψληαο θαη 

ζηεξέδνληαο πξσηνβνπιέεο γηα πην θαηλνηφκεο, απνδνηηθΫο θαη πξΪζηλεο ηερλνινγέεο, 

δηαζθαιέδνληαο παξΪιιεια πξφζβαζε ζε δεκφζηεο εληζρχζεηο γηα επελδχζεηο, 

θεθΪιαηα θηλδχλνπ θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε. 

3.2.2.2 ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΝΟΥΖ, 

ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ ΔΔ ΚΑΗ ΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Ζ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη εδαθηθά ζπλνρά βξέζθνληαη ζηελ θαξδηΪ ηεο 

ζηξαηεγηθάο γηα ηελ «Δπξψπε 2020» ψζηε λα δηαζθαιηζηεέ ε θηλεηνπνέεζε φισλ ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ηθαλνηάησλ γηα ηελ επέηεπμε ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο ζηξαηεγηθάο. Ζ 

πνιηηηθά ζπλνράο θαη ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα ηεο, απνηεινχλ βαζηθνχο κεραληζκνχο 

πινπνέεζεο γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ϋμππλεο, δηαηεξάζηκεο θαη ρσξέο 

απνθιεηζκνχο αλΪπηπμεο ζηα θξΪηε κΫιε θαη ζηηο πεξηθΫξεηεο. 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθά θξέζε επεξΫαζε ζεκαληηθΪ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξάζεσλ θαη θπβεξλάζεσλ λα ρξεκαηνδνηνχλ επελδπηηθΪ θαη 

θαηλνηφκα ζρΫδηα. Γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο «Δπξψπεο 2020», θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζα δηαδξακαηέζεη Ϋλα ξπζκηζηηθφ πεξηβΪιινλ πνπ θαζηζηΪ απνηειεζκαηηθΫο θαη 

αζθαιεέο ηηο θεθαιαηαγνξΫο. Ζ Δπξψπε πξΫπεη επέζεο λα θαηαβΪιεη θΪζε δπλαηά 
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πξνζπΪζεηα γηα λα αμηνπνηάζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ ηεο κΫζα σο κνριφ, λα 

αθνινπζάζεη λΫνπο δξφκνπο ζπλδπΪδνληαο ηδησηηθά θαη δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 

δεκηνπξγψληαο θαηλνηφκα κΫζα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ζπκπξΪμεσλ δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ ηνκΫα.  

Πξνο θΪιπςε ησλ ελ ιφγσ ειιεέςεσλ, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά Ϋρεη πξνηεέλεη 

δξΪζεηο γηα ηελ αλΪπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηφρν ηελ ζηάξημε 

ησλ ζηφρσλ ηεο «Δπξψπεο 2020», ε νπνέα ζα πξνβιΫπεη: 

α. Πιάξε αμηνπνέεζε ησλ δπλαηνηάησλ βειηέσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηζρχνληνο πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ θαζνξέδνληαο 

ζαθΫζηεξεο πξνηεξαηφηεηεο θαη αληηζηνηρέδνληαο θαιχηεξα ηηο δαπΪλεο ηεο ΔΔ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο «Δπξψπεο 2020». 

β. ρεδηαζκφ λΫσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ ηα νπνέα ζα θαιχςνπλ ηηο 

αλΪγθεο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη κΫρξη ζάκεξα. 

  γ.  Τινπνέεζε κηαο απνηειεζκαηηθάο επξσπατθάο αγνξΪο επηρεηξεκαηηθψλ 

θεθαιαέσλ, δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεκαληηθΪ ηελ Ϊκεζε πξφζβαζε ησλ 

επηρεηξάζεσλ ζηηο θεθαιαηαγνξΫο θαη κειεηψληαο θέλεηξα ψζηε ηα θεθΪιαηα ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκΫα λα δηαηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λενζχζηαησλ επηρεηξάζεσλ. 

3.2.2.3 ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΟΤ 

ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ 

Με δεδνκΫλν φηη ε παγθφζκηα αλΪπηπμε ζα δεκηνπξγάζεη λΫεο επθαηξέεο γηα 

ηνπο επξσπαένπο εμαγσγεέο θαη αληαγσληζηηθά πξφζβαζε ζε δσηηθΫο εηζαγσγΫο, πξΫπεη 

λα αλαπηπρζνχλ φια ηα κΫζα εμσηεξηθάο νηθνλνκηθάο πνιηηηθάο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επξσπατθάο αλΪπηπμεο κΫζσ ηεο ζπκκεηνράο ζε αλνηθηΫο αγνξΫο θαη εθζΫζεηο ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Σνχην ηζρχεη γηα ηηο εμσηεξηθΫο πηπρΫο ησλ δηαθφξσλ εζσηεξηθψλ 

πνιηηηθψλ (ελΫξγεηα, κεηαθνξΫο, γεσξγέα, Δ&Α), αιιΪ αθνξΪ ηδηαέηεξα ην εκπφξην θαη 

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε δηεζλΫο επέπεδν. Μηα αλνηθηά 

Δπξψπε πνπ ιεηηνπξγεέ ζε Ϋλα δηεζλΫο πιαέζην βαζηδφκελν ζε θαλφλεο, απνηειεέ ηελ 

θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ αμηνπνέεζε ησλ νθειψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

παγθνζκηνπνέεζε, ε νπνέα ζα δψζεη ψζεζε ζηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Ζ ΔΔ, 

σο ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο ζπλαζπηζκφο ηνπ θφζκνπ, επεκεξεέ παξεκΫλνπζα αλνηθηά 

ζηνλ θφζκν θαη πξνζΫρνληαο ηδηαέηεξα ηηο θηλάζεηο ησλ ππφινηπσλ αλαπηπγκΫλσλ ά 
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αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ νχησο ψζηε λα πξνβιΫπεη ηηο κειινληηθΫο ηΪζεηο ά λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε απηΫο δηαηεξψληαο ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλΫθηεκα.  

 Ζ ζηξαηεγηθά γηα ηελ «Δπξψπε 2020» δελ Ϋρεη αμέα κφλν εληφο ηεο ΔΔ, αιιΪ 

κπνξεέ λα εμαζθαιέζεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ ζηηο ππνςάθηεο θαη ζηηο γεηηνληθΫο ηεο 

ρψξεο θαη λα ηηο βνεζάζεη λα ζηεξέμνπλ θαιχηεξα ηηο κεηαξξπζκηζηηθΫο ηνπο 

πξνζπΪζεηεο. Ζ επΫθηαζε ηεο δψλεο, φπνπ εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ηεο ΔΔ, ζα 

δεκηνπξγάζεη λΫεο επθαηξέεο ηφζν γηα ηελ ΔΔ φζν θαη γηα ηνπο γεέηνλΫο ηεο. ΔμΪιινπ, 

Ϋλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηα πξνζερά Ϋηε ζα εέλαη ε αλΪπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ ζρΫζεσλ κε αλαδπφκελεο νηθνλνκέεο γηα ηε ζπδάηεζε δεηεκΪησλ θνηλνχ 

ελδηαθΫξνληνο, ηελ πξνψζεζε θνηλψλ ξπζκέζεσλ θαη Ϊιισλ ζπλεξγαζηψλ θαζψο θαη 

γηα ηελ επέιπζε δηκεξψλ δεηεκΪησλ. 

 Ζ θξέζε πνπ βηψλεηαη απνθΪιπςε ηηο δηαξζξσηηθΫο αδπλακέεο ηεο Δπξψπεο. Ζ 

Ϋμνδνο απφ ηελ θξέζε ζπληζηΪ Ϊκεζε πξφθιεζε, αιιΪ ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε εέλαη λα 

απνθχγνπκε ηελ αληαλαθιαζηηθά θέλεζε ηεο επηζηξνθάο ζηελ «πξν ηεο θξέζεο» 

θαηΪζηαζε. Αθφκε θαη πξν ηεο θξέζεο, ππάξραλ πνιινέ ηνκεέο ζηνπο νπνένπο ε 

Δπξψπε δελ ζεκεέσλε αξθεηΪ ηαρεέα πξφνδν ζε ζρΫζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

ΠαξΪιιεια φκσο ν θφζκνο πξνρσξεέ ηαρΫσο θαη ζα εέλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο ζηα ηΫιε 

ηεο επφκελεο δεθαεηέαο. Οη νηθνλνκέεο καο εέλαη φιν θαη πην αιιειΫλδεηεο. Ζ Δπξψπε 

ζα εμαθνινπζάζεη λα επσθειεέηαη απφ ην γεγνλφο φηη εέλαη κέα απφ ηηο πην αλνηθηΫο 

νηθνλνκέεο ζηνλ θφζκν, αιιΪ ν αληαγσληζκφο απφ αλαπηπγκΫλεο θαη αλαδπφκελεο 

νηθνλνκέεο γέλεηαη εληνλφηεξνο. ΟξηζκΫλνη ηνκεέο ησλ νηθνλνκηψλ καο δπζθνιεχνληαη 

λα παξακεέλνπλ αληαγσληζηηθνέ, φκσο θΪζε απεηιά απνηειεέ θαη επθαηξέα. Καζψο νη 

ρψξεο αλαπηχζζνληαη, ζα αλνέμνπλ λΫεο αγνξΫο γηα πνιιΫο επξσπατθΫο επηρεηξάζεηο. 

Απφ ηελ θξέζε αληιάζεθαλ πνιιΪ δηδΪγκαηα. Οη νηθνλνκέεο ηεο ΔΔ ησλ 28 

εέλαη ζε κεγΪιν βαζκφ αιιειΫλδεηεο. Οη κεηαξξπζκέζεηο ά ε Ϋιιεηςε κεηαξξπζκέζεσλ 

ζε κηα ρψξα επεξεΪδεη ηηο επηδφζεηο φισλ ησλ Ϊιισλ. Ο ζπληνληζκφο εληφο ηεο ΔΔ 

απΫδεημε φηη φηαλ ελεξγνχκε απφ θνηλνχ, εέκαζηε πνιχ πην απνηειεζκαηηθνέ. ε Ϋλαλ 

παγθνζκηνπνηεκΫλν θφζκν, θακέα ρψξα δελ κπνξεέ λα αληηκεησπέζεη απνηειεζκαηηθΪ 

ηηο πξνθιάζεηο κφλε ηεο. Ζ ΔΔ πξνζθΫξεη πξνζηηζΫκελε αμέα ζηνλ παγθφζκην ζηέβν. Ζ 

ηζρπξφηεξε εμσηεξηθά εθπξνζψπεζε πξΫπεη λα ζπλδπαζηεέ κε κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ 

ζπληνληζκφ. 
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4. «ΓΑΛΑΕΗΑ ΕΧΝΖ» - ΔΝΑ ΔΝΗΑΗΟ ΥΧΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΣΖ ΔΔ 

 χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ ΛηκΫλσλ (ESPO) , πεξέπνπ ηα 3/4 ησλ 

εηζαγφκελσλ ά εμαγφκελσλ εκπνξεπκΪησλ ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη ην 1/3 ηνπ 

ελδνελσζηαθνχ εκπνξένπ δηαθηλνχληαη κΫζσ ζαιαζζέσλ ιηκΫλσλ. Οη ζαιΪζζηεο 

κεηαθνξΫο Ϋρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλΫθηεκα Ϋλαληη ησλ ρεξζαέσλ θαη αεξνπνξηθψλ 

θαζψο ππεξηεξνχλ σο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ηελ πεξηβαιινληηθά επηβΪξπλζε  

(εμσηεξηθφ θφζηνο) ζε ζρΫζε κε ηνλ φγθν κεηαθεξφκελνπ θνξηένπ (ηνλνκέιηα).  

Παξφια απηΪ, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζένπ πνπ θαζνξέδνληαη ζην 

ΓηεζλΫο Γέθαην ηεο ΘΪιαζζαο πεξέ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζαιαζζέσλ ζπλφξσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δσλψλ, πξνθαιεέ Ϋλα απμεκΫλν δηνηθεηηθφ θφξην δηαηππψζεσλ κε 

Ϊζθνπεο ρξνλνθαζπζηεξάζεηο νη νπνέεο θαη κεηαθξΪδνληαη ηειηθΪ ζε νηθνλνκηθά 

επηβΪξπλζε φισλ ησλ «θξέθσλ» πνπ ζπλζΫηνπλ ηελ εθνδηαζηηθά αιπζέδα. Σν γεγνλφο 

απηφ ζΫηεη ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο ζε αληαγσληζηηθΪ κεηνλεθηηθά ζΫζε 

θαηαζηξαηεγψληαο κηα απφ ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηεο ΔΔ πνπ εέλαη ε «ειεχζεξε αγνξΪ κε 

ηζφηηκεο ζπλζάθεο αληαγσληζκνχ». 

4.1 ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΘΑΛΑΗΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΝΧΗΑΚΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΔΝΣΟ ΣΖ ΔΔ ΜΔ ΗΟΣΗΜΟΤ ΟΡΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ  

Ζ «πλζάθε γηα ηελ Λεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΛΔΔ)» καδέ κε ηελ 

«πλζάθε γηα ηελ Δπξσπατθά Έλσζε» νξέδνληαη σο «νη πλζάθεο» θαη ζεκειηψλνπλ 

ηελ Έλσζε ελΫρνληαο ην έδην λνκηθφ θχξνο. Σν Ϊξζξν 28 ηεο ΛΔΔ θαζνξέδεη ηελ  

―ηεισλεηαθά Ϋλσζε πνπ εθηεέλεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πεξηιακβΪλεη ηελ απαγφξεπζε 

ησλ εηζαγσγηθψλ θαη εμαγσγηθψλ δαζκψλ θαη φισλ ησλ 

θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ηζνδπλΪκνπ απνη ειΫζκαηνο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ηελ πηνζΫηεζε θνηλνχ δαζκνινγένπ 

ζηηο ζρΫζεηο ηνπο κε ηηο ηξέηεο ρψξεο‖. 

 Σν γεγνλφο φκσο φηη ηα ζαιΪζζηα ζχλνξα, σο απηΪ θαζνξέδνληαη απφ ηε 

χκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαένπ ηεο ΘΪιαζζαο, δελ εθΪπηνληαη ζε θΪζε πεξέπησζε 



32 

 

κεηαμχ γεηηληαδφλησλ θξαηψλ
4
. Σα πινέα ελψ θηλνχληαη κεηαμχ ιηκΫλσλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κειψλ, δηαπιΫνπλ δηεζλά χδαηα γεγνλφο πνπ ζεσξεέηαη φηη 

εγθαηαιεέπνπλ ην ηεισλεηαθφ Ϋδαθνο ηεο ΔΔ θαη θαηΪ ζπλΫπεηα απαηηνχληαη εθ λΫνπ 

ηεισλεηαθΫο δηαηππψζεηο. Οη ελ ιφγσ δηαηππψζεηο αλ θαη απαηηνχληαη γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθνχο, αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο απφ Ϋθλνκεο ελΫξγεηεο, νδεγνχλ ζε κεγΪιεο 

θαζπζηεξάζεηο ζΫηνληαο ηε λαπηηιέα ζε κεηνλεθηηθά ζΫζε ζε ζχγθξηζε κε Ϊιινπο 

ηξφπνπο κεηαθνξΪο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θπθινθνξέα ησλ ελσζηαθψλ 

εκπνξεπκΪησλ
5
 ζηελ εζσηεξηθά αγνξΪ ηεο ΔΔ. Ζ κεέσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξΪο θαη ε 

απινχζηεπζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαηππψζεσλ Ϋρεη ηεζεέ σο κεέδσλ ζηφρνο ηεο ΔΔ, 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο κεγαιχηεξεο ρξάζεο ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ κηθξψλ 

απνζηΪζεσλ θαη ηνπ ζαιΪζζηνπ εκπνξένπ κεηαμχ ιηκΫλσλ ηεο ΔΔ δεκηνπξγψληαο 

ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ κεηαμχ φισλ ησλ ηξφπσλ κεηαθνξΪο. 

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά, Ϋρνπλ δεκηνπξγεζεέ κΫηξα δηεπθφιπλζεο ηνπ 

εκπνξένπ πνπ δηαθηλνχληαη ππφ ηνπ θαζεζηψηνο ησλ «ηαθηηθώλ γξακκώλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξώλ», πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξέπησζε ησλ πινέσλ πνπ θαηαπιΫνπλ ζε ηαθηηθά 

βΪζε ζε ιηκΫλεο ηεο ΔΔ θαη κεηαθΫξνπλ θαη’απνθιεηζηηθφηεηα θπξέσο ελσζηαθΪ 

εκπνξεχκαηα. Χζηφζν, νη κεηαθνξΫο απηΫο απνηεινχλ ην 10-15% ηεο ζαιΪζζηαο 

θπθινθνξέαο θαζψο ε ζπληξηπηηθά πιεηνλφηεηα ησλ πινέσλ κεηαθΫξνπλ ηφζν 

ελσζηαθΪ φζν θαη κε ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα ελψ θαηαπιΫνπλ ζπρλΪ ζε ιηκΫλεο εληφο 

θαη εθηφο ηεο Έλσζεο (π.ρ. ζηε Ννξβεγέα, ηε Βφξεηα Αθξηθά, ηε Ρσζέα). Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ΔΔ ρξεηΪζηεθε λα επαλαζρεδηΪζεη ην πιαέζην ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ κε κηα 

πην νιηζηηθά πξνζΫγγηζε θαη κηα πξαγκαηηθά δηεπθφιπλζε πνπ ζα θαιχπηεη ηα 

πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια ηα εέδε ησλ λαπηηιηαθψλ γξακκψλ κεηαθνξΪο. 

                                                           
4
  ΥσξηθΪ χδαηα, ά αηγηαιέηηδα δψλε, εέλαη κηα δψλε παξΪθηησλ πδΪησλ πνπ εθηεέλεηαη ζε 

12 λαπηηθΪ κέιηα (~ 22 km) θαη’ αλψηαην φξην απφ ηε γξακκά βΪζεο (ζπλάζσο ε κΫζε γξακκά 

ηεο ακπψηηδαο) παξΪθηηνπ θξΪηνπο. Θεσξεέηαη σο ε θπξέαξρε επηθξΪηεηα ελφο θξΪηνπο. 

(χκβαζε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ην δέθαην ηεο ζαιΪζζεο ηνπ 1982). 

5
  Χο ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα λννχληαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξΪγνληαη εμ νινθιάξνπ 

ζην ηεισλεηαθφ Ϋδαθνο ηεο ΔΔ, εηζΪγνληαη απφ ηξέηεο ρψξεο θαη ηέζεληαη ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξέα, ά ηα νπνέα παξαζθεπΪδνληαη ά παξΪγνληαη ζηελ ΔΔ απφ εκπνξεχκαηα πνπ 

εκπέπηνπλ ζηηο αλσηΫξσ θαηεγνξέεο. Με ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα εέλαη Ϊιια εκπνξεχκαηα, 

νπζηαζηηθΪ εθεέλα πνπ εηζΪγνληαη απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ θαη δελ Ϋρνπλ ηεζεέ ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξέα. (Ϊξζξν 29 ηεο ΛΔΔ). 
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 Γηα ην ιφγν απηφ, δηακΫζνπ ηεο εθαξκνγάο ηεο Λεπθάο Βέβινπ γηα ην κΫιινλ 

ησλ κεηαθνξψλ ηνπ 2011
6
  κε ηέηιν ―ΥΪξηεο πνξεέαο γηα Ϋλαλ Δληαέν Δπξσπατθφ 

Υψξν Μεηαθνξψλ — γηα Ϋλα αληαγσληζηηθφ θαη ελεξγεηαθΪ απνδνηηθφ ζχζηεκα 

κεηαθνξψλ‖, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ηνλ Ηνχιηνπ ηνπ 2013 δηακφξθσζε ην πιαέζην 

πνιηηηθάο γηα ηε ―Γαιάδηα Εώλε‖ θαη ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα κε 

ζηφρν ηελ : 

 α. Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκΫα, κε ειεχζεξε 

θπθινθνξέα ησλ πινέσλ εληφο ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο ηεο ΔΔ κε ειΪρηζηε 

γξαθεηνθξαηέα. 

β. Απινχζηεπζε θαη ελαξκφληζε ησλ ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ απφ ιηκΫλεο 

ηξέησλ ρσξψλ. 

 

4.2 ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΓΑΛΑΕΗΑ ΕΧΝΖ, ΔΝΟ ΣΡΟΠΟΤ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΑΛΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

4.2.1 ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Σν 2009 δεκηνπξγάζεθε Ϋλα ζρΫδην δξΪζεο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο γηα ηε 

δεκηνπξγέα ελφο ―επξσπατθνύ ρώξνπ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ ρσξίο ζύλνξα‖
7
. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγάζεθε Ϋλα πιαέζην δξΪζεσλ γηα ηελ θαηαπνιΫκηζε ησλ 

βαζηθψλ αηηέσλ πνπ εκπνδέδνπλ ηελ αλΪπηπμε ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ κε 

βαζηθφηεξν φισλ ηελ ―πνιππινθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαηππψζεσλ‖. 

Σν ζρΫδην δξΪζεο πεξηΫρεη βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα κΫηξα, θαζψο 

θαη ζπζηΪζεηο πξνο ηα θξΪηε κΫιε. ΑλαθνξηθΪ κε ηε ιεηηνπξγέα ησλ ηεισλεέσλ, 

ηνλέδεηαη ε αλΪγθε απινχζηεπζεο ησλ δηαηππψζεσλ γηα πινέα πνπ πιΫνπλ κεηαμχ 

ιηκΫλσλ ηεο ΔΔ θαη κεηαθΫξνπλ εκπνξεχκαηα ζε ειεχζεξε θπθινθνξέα θαζψο θαη ε 

αλΪγθε δηεπθφιπλζεο γηα ηα πινέα πνπ θαηαπιΫνπλ ζε ιηκΫλα επξηζθφκελν ζε ηξέηε 

ρψξα ά ειεχζεξε δψλε. ην πιαέζην ηνπ ζρεδένπ δξΪζεο, ε Δπηηξνπά εμΫδσζε ηνλ 

                                                           
6
 COM(2011) 144 ηειηθφ. 

7
 COM(2009) 10 ηειηθφ. 
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θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 177/2010
8
, κε ηνλ νπνέν θαζηεξψλνληαη δηαδηθαζέεο γηα ηηο 

απνθαινχκελεο «ζαιΪζζηεο ηαθηηθΫο γξακκΫο» [Short Sea Shipping (SSS)] πνπ 

εθηεινχληαη απφ αληέζηνηρα αδεηνδνηεκΫλεο εηαηξεέεο.  

Έλα Ϊιιν κΫξνο ηνπ ζρεδένπ δξΪζεο εέλαη ε πξσηνβνπιέα ειεθηξνληθάο 

λαπηηιέαο (e-Maritime) ζθνπφο ηεο νπνέαο εέλαη λα πξναρζεέ ε ρξάζε πξνεγκΫλσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκΫα ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ, κε πξνψζεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ειεθηξνληθάο επηθνηλσλέαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ εκπιΫθνληαη ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο. Έλα πξψην βάκα 

γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξσηνβνπιέαο ειεθηξνληθάο λαπηηιέαο εέλαη ε νδεγέα 

2010/65/ΔΔ
9
, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα νη δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ ζα 

δηαβηβΪδνληαη θαη ζα αληαιιΪζζνληαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ εζληθψλ εληαέσλ ζπξέδσλ 

[National Single Windows (NSW)] ζην πιαέζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξΪκκαηνο 

―SafeSeaNet‖. 

4.2.2 ΟΗ ΣΟΥΟΗ 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο εέλαη 

Ϊκεζα ζπλπθαζκΫλε κε ην δηνηθεηηθφ θφξην πνπ πξνθαιεέηαη κε ηηο θαζπζηεξάζεηο ζηα 

ιηκΪληα πνπ πξνθαινχληαη απφ Ϋλα αξηζκφ παξαγφλησλ ζηνπο  νπνένπο θπξέαξρε ζΫζε 

Ϋρεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ εκπνξεπκΪησλ πνπ 

κεηαθΫξνληαη κεηαμχ ιηκΫλσλ ηεο ΔΔ, παξΪγνληαο πνπ εμαξηΪηαη ζε κεγΪιν βαζκφ απφ 

ηελ Ϋγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθά εκπνξηθά ξνά κεηαμχ εηαηξεηψλ θαη επηρεηξάζεσλ ηεο 

ΔΔ.  

Σν πξφζζεην θφζηνο αλαιακβΪλεη εέηε ε λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζην πιαέζην πνπ 

απηφ εέλαη δπλαηφ λα απνξξνθεζεέ - αλ θαη ζπληζηΪ ζε θΪζε πεξέπησζε αλαζηαιηηθφ 

παξΪγνληα κΫζα ζε κηα νινΫλα θαη πην αληαγσληζηηθά αγνξΪ, εέηε κεηαθπιέεηαη ζηνπο 

πειΪηεο ηνπο κε αχμεζε ησλ ηηκψλ γηα ηνλ θαηαλαισηά. Ζ ΓαιΪδηα Εψλε ζηφρν Ϋρεη ηε 

δεκηνπξγέα ελφο ρψξνπ κΫζα ζηνλ νπνέν ηα πινέα ζα κπνξνχλ λα πιΫνπλ ειεχζεξα 

εληφο ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο ηεο ΔΔ κε ειΪρηζην δηνηθεηηθφ θφξην θαη θφζηνο θαζψο 

θαη παξΪιιειε θΪιπςε ηεο φπνηαο εθθΪλζεσο ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιεέαο 

                                                           
8
 ΔΔ L 52 ηεο 3.3.2010 

9
 ΔΔ L 283 ηεο 29.10.2010 
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γηα ηελ αζθΪιεηα απφ πηζαλΫο Ϋθλνκεο πξΪμεηο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

Ζ κεέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεέ κΫζσ κηαο βειηησκΫλεο 

ηεισλεηαθάο θαη θνξνινγηθάο πνιηηηθάο κε ηε ρξάζε ησλ ηθαλνηάησλ παξαθνινχζεζεο 

θαη ππνβνιάο αλαθνξψλ ζηε λαπηηιέα.  

Ζ αχμεζε ηνπ ελδηαθΫξνληνο γηα ηε λαπηηιέα θαη ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο 

κηθξψλ απνζηΪζεσλ ηνλψλεη ηελ απαζρφιεζε, κεηψλεη ηηο πεξηβαιινληηθΫο επηπηψζεηο 

ησλ κεηαθνξψλ θαη πξνσζεέ κηα πξαγκαηηθά «ΓαιΪδηα ΑλΪπηπμε»
10

. Ζ εθαξκνγά ησλ 

κΫηξσλ ηεο ΓαιΪδηαο Εψλεο αλακΫλεηαη λα απμάζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

Δπξσπαέσλ θνξησηψλ θαη πξαθηφξσλ κεηαθνξψλ, ελψ δεκηνπξγνχληαη ηζφηηκνη φξνη 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ φισλ ησλ ηξφπσλ κεηαθνξΪο εληφο ηεο Έλσζεο. Απηά ε ψζεζε 

ησλ ελδνελσζηαθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ εθηηκΪηαη σο ε πιΫνλ ζεκαληηθά ηφζν 

απφ νηθνλνκηθάο φζν θαη απφ πεξηβαιινληηθάο απφςεσο κε αλακελφκελα απηΪ 

απνηειΫζκαηα. 

4.2.2.1  ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ «ΓΑΛΑΕΗΑ ΕΧΝΖ» 

Πξνο επέηεπμε ηεο αλσηΫξσ ηδΫαο, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά δξνκνιφγεζε ην 

2011 πηινηηθφ Ϋξγν ΓαιΪδηαο Εψλεο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

ΑζθΪιεηαο ηεο Ναπζηπινΐαο (EMSA). θνπφο ηνπ Ϋξγνπ απηνχ εέλαη λα απνδεηρζεέ, 

ηφζν ζηηο εζληθΫο φζν θαη  ζηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο, ε ζπνπδαηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο SafeSeaNet 
11

 σο πξνο ηελ παξΪιιειε ππνζηάξημε ηνπ Ϋξγνπ ηνπο θαη 

ηε κεέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ. Ζ ηδΫα ηνπ ελ ιφγσ 

ζπζηάκαηνο εέλαη ε επηβνιά ηφζν ζε πινηΪξρνπο φζν θαη ζε θνξεέο εθκεηΪιιεπζεο 

πινέσλ ηεο ππνρξΫσζεο ππνβνιάο αλαθνξΪο θαη θνηλνπνηάζεσλ πνπ επηηξΫπεη ζηα 

θξΪηε κΫιε λα παξΫρνπλ θαη λα ιακβΪλνπλ πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηα πινέα θαη ηα 

επηθέλδπλα θνξηέα ηνπο. Σν ζχζηεκα πξνβιΫπεη, κεηαμχ Ϊιισλ, ηελ ηαπηνπνέεζε, ην 

ζηέγκα θαη ηελ θαηΪζηαζε ηνπ πινένπ, ηελ ψξα αλαρψξεζεο θαη Ϊθημεο, αλαθνξΫο 

ζνβαξψλ πεξηζηαηηθψλ θαη πιεξνθνξέεο γηα επηθέλδπλα κεηαθεξφκελα θνξηέα. 

                                                           
10

 COM(2012) 494 ηειηθφ. 

11
 Οδεγέα 2002/59/ΔΚ, φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη αλαπηχζζεηαη ηερληθΪ απφ ηνλ 

EMSA.  
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Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ϋξγνπ θξέζεθε σο εμαηξεηηθΪ επσθειάο 
12

: 

α. Ζ επΫθηαζε ηεο παξαθνινχζεζεο ζε φια ηα πινέα ησλ θαζαξΪ 

ελδνελσζηαθψλ κεηαθνξψλ ά ζηα πινέα πνπ θαηαπιΫνπλ θαη ζε ιηκΫλεο εθηφο ΔΔ. 

β. Ζ θαζ’ αξκνδηφηεηα πξφζβαζε ζε πιεξνθνξέεο κΫζσ ησλ εζληθψλ 

εληαέσλ ζπξέδσλ. 

γ. Ζ δηαθξηηά επηζάκαλζε επέ ηνπ θαζεζηψηνο κεηαθνξΪο εκπνξεπκΪησλ 

σο ―ελσζηαθΪ θαη κε‖, πξνο ηελ δηαζθΪιηζεο ηεο πξνζάθνπζαο ηεισλεηαθάο επνπηεέαο. 

4.2.2.2 ΠΡΑΞΖ II ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΑΗΑ ΑΓΟΡΑ 

 ηηο 3 Οθησβξένπ 2012, ε Δπηηξνπά πξφηεηλε κε ηελ αλαθνέλσζά ηεο κε ηέηιν 

«Ζ ΠξΪμε γηα ηελ εληαέα αγνξΪ II, Μαδέ γηα κηα λΫα αλΪπηπμε», κηα δΫζκε δξΪζεσλ 

γηα ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ηεο εληαέαο αγνξΪο θαη ηελ αμηνπνέεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

σο θηλεηάξηα δχλακε αλΪπηπμεο. Ζ ΓαιΪδηα Εψλε ζεσξάζεθε θαέξηα δξΪζε κε 

λνκνζεηηθΫο θαη κε πξσηνβνπιέεο, κε ζθνπφ λα κεησζεέ ν δηνηθεηηθφο θφξηνο γηα ηελ 

ελδνελσζηαθά λαπηηιέα ζε επέπεδν αλΪινγν κε εθεέλν πνπ ηζρχεη ζε Ϊιινπο ηξφπνπο 

κεηαθνξΪο (αεξνπνξηθΫο, ζηδεξνδξνκηθΫο θαη νδηθΫο κεηαθνξΫο). Απηά ε δξΪζε αθνξΪ 

επέζεο ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ιηκεληθάο πνιηηηθάο
13

 κε ζθνπφ λα πξναρζεέ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ ζαιΪζζησλ ιηκΫλσλ θαη λα απειεπζεξσζεέ ην 

αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ηνπο κΫζα απφ ηελ δηαβνχιεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη ησλ 

δεκνζέσλ αξρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ ιηκΫλσλ. Ζ δηαβνχιεπζε  αθνξΪ 

ζηελ επηηΪρπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ιηκΫλεο θαη ζηα ελδερφκελα κΫηξα 

απινχζηεπζάο ηνπο. 

 

4.3 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΟΤ 

ΚΧΓΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΘΝΗΚΧΝ ΔΝΗΑΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΘΤΡΗΓΧΝ 

ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

                                                           
12

 Έγγξαθν εξγαζέαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπάο (2012)145 ηειηθφ θαη ζπδεηάζεθαλ ζην 

πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 

13
 COM(2013)295 final θαη COM(2013)296 final. 
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Όπσο πξναλαθΫξζεθε, νη βαζηθνέ ππιψλεο πΪλσ ζηνπο νπνένπο ζηεξέδεηαη ε 

θηινζνθέα κηαο «ΓαιΪδηαο Εψλεο» κεηαθνξψλ εέλαη κηα δΫζκε κΫηξσλ γηα ηελ 

ελέζρπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηαθηηθψλ γξακκψλ θαη ηελ αλΪπηπμε ελφο  κεραληζκνχ 

δηεπθφιπλζεο ησλ πινέσλ πνπ θαηαπιΫνπλ θαη ζε ιηκΫλεο ηξέησλ ρσξψλ. 

4.3.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

4.3.1.1 ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΔ 

ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ 

χκθσλα κε ηνλ εθζπγρξνληζκΫλν ηεισλεηαθφ θψδηθα
14

, ν νπνένο αληηθαζηζηΪ 

απφ ηελ 1ε Ννεκβξένπ 2013 ηνλ θνηλνηηθφ ηεισλεηαθφ θψδηθα ηνπ 1992, θαζνξέδεηαη 

ζαθψο ν θαέξηνο ξφινο πνπ δηαδξακαηέδεη ζηα ηεισλεηαθΪ δεηάκαηα ν ηεισλεηαθφο 

ραξαθηάξαο ησλ εκπνξεπκΪησλ θαη ε ζρΫζε πνπ απηφο Ϋρεη ζηελ δηαθέλεζά ηνπο ππφ ην 

θαζεζηψο ηεο «ειεχζεξεο θπθινθνξέαο». Γηα ηελ ΔΔ ηα εκπνξεχκαηα ππνδηαηξνχληαη 

ζε δχν θαηεγνξέεο ραξαθηεξηζκνχ: 

α. ΔλσζηαθΪ εκπνξεχκαηα εέλαη απηΪ πνπ : 

(1) ΠαξΪγνληαη εμ νινθιάξνπ ζην ηεισλεηαθφ Ϋδαθνο ηεο 

Κνηλφηεηαο. 

 (2) Έρνπλ εηζαρζεέ απφ ρψξεο ά εδΪθε πνπ δελ απνηεινχλ κΫξνο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδΪθνπο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηα νπνέα Ϋρνπλ ηεζεέ ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξέα. 

 (3) Έρνπλ παξαρζεέ ά παξαζθεπαζηεέ ζηελ Κνηλφηεηα εέηε απφ 

πξντφληα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ αλσηΫξσ πεξέπησζε (2), εέηε απφ πξντφληα 

αλαθεξφκελα θαη ζηηο δχν αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο (1) θαη (2). 

β. Με ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα πνπ εέλαη φια ηα Ϊιια εκπνξεχκαηα εθηφο 

ησλ ελσζηαθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ απηψλ πνπ Ϋρνπλ ρΪζεη ηνλ ηεισλεηαθφ ηνπο 

ραξαθηάξα σο ελσζηαθψλ εκπνξεπκΪησλ. 

ην άξζξν 227 ηνπ ελ ιφγσ θψδηθα πξνβιΫπεηαη φηη ηα ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα 

κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο «εζσηεξηθάο δηακεηαθφκηζεο» απφ Ϋλα 

                                                           
14

  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 450/2008 φπσο απηφο αλαδηαηππψζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 952/2013 
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ζεκεέν ηνπ ηεισλεηαθνχ εδΪθνπο ηεο Κνηλφηεηαο ζε Ϊιιν, κε δηΫιεπζε απφ ηξέην 

Ϋδαθνο εθηφο ηνπ ελ ιφγσ ηεισλεηαθνχ εδΪθνπο, ρσξέο κεηαβνιά ηνπ ηεισλεηαθνχ 

ηνπο ραξαθηάξα. Ση ζπκβαέλεη φκσο κε ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο ;  Ση ζπκβαέλεη κε ηα 

―ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα‖ πνπ κεηαθΫξνληαη δηα ζαιΪζζεο θαη απφ ηε ζηηγκά πνπ ζα 

εμΫιζνπλ απφ ηα ρσξηθΪ χδαηα ηεο κηαο ρψξαο θαη δηαπιεχζνπλ δηεζλά χδαηα ρΪλνπλ 

ηνλ ελσζηαθφ ηνπο ραξαθηάξα θαζψο εμΫξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ Ϋδαθνο ηεο 

Έλσζεο ;  

Ζ δηΪθξηζε επηδηψθεηαη λα απαιεηθζεέ κε ηηο πξνβιΫςεηο ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ 

«θψδηθα» ζην νπνέν θαζνξέδεηαη ε δηαηάξεζε ηνπ «ελσζηαθνχ θαζεζηψηνο» ησλ 

εκπνξεπκΪησλ πνπ εγθαηαιεέπνπλ πξνζσξηλΪ ην ηεισλεηαθφ Ϋδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο 

δηαθηλνχκελα κεηαμχ δχν ζεκεέσλ ηνπ δηΪ ζαιΪζζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

κεηαθνξΪ πξαγκαηνπνηεέηαη κε απεπζεέαο δξνκνιφγην ρσξέο ζηΪζε εθηφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδΪθνπο ηεο Κνηλφηεηαο. ΑληηζΫησο ζην πιαέζην ηνπ άξζξνπ 226 ηνπ 

«θψδηθα», ηα «κε ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα» ηέζεληαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο «εμσηεξηθάο 

δηακεηαθφκηζεο», κΫζσ ηεο νπνέαο κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη απφ ην Ϋλα ζεκεέν ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδΪθνπο ηεο Έλσζεο ζε Ϋλα Ϊιιν ρσξέο λα ππΪγνληαη ζε εηζαγσγηθνχο 

δαζκνχο θαη ινηπΫο επηβαξχλζεηο Ϋηεξσλ ηζρπνπζψλ δηαηΪμεσλ, πξνθεηκΫλνπ λα 

εμαζθαιέδεηαη ηεισλεηαθά επνπηεέα. 

4.3.1.2 ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΤΛΛΟΓΖ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΑΠΟ ΠΛΟΗΑ 

Ζ Δπξσπατθά Έλσζε Ϋρεη αλαιΪβεη δξΪζεηο
15

 γηα ηελ ζΫζπηζε απφ ηα θξΪηε 

κΫιε «Δζληθώλ Δληαίσλ Ζιεθηξνληθώλ Θπξίδσλ», νη νπνέεο ζα εμαζθαιέδνπλ ηελ 

απξφζθνπηε ξνά δεδνκΫλσλ κεηαμχ :  

α. Σσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ. 

β. Σσλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη ηεο Δπηηξνπάο.  

γ. Σσλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη Ϊιισλ δηνηθάζεσλ ά νξγαληζκψλ θαη νη 

νπνέεο επηηξΫπνπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ππνβΪιινπλ ζηα ηεισλεέα φιεο ηηο 

πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ θαηΪ ηελ εηζαγσγά θαη εμαγσγά, 

                                                           
15

  Απφθαζε αξηζ. 70/2008/ΔΚ 
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αθφκε θαη φηαλ νη πιεξνθνξέεο απηΫο απαηηνχληαη απφ κε ηεισλεηαθΫο λνκνζεηηθΫο 

ξπζκέζεηο.  

θνπφο ηνπ ελ ιφγσ Ϋξγνπ, γλσζηνχ θαη σο ―Hιεθηξνληθφ Tεισλεέν (e-

customs)‖, εέλαη λα αληηθαηαζηαζεέ ε Ϋληππε κνξθά ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε 

αληέζηνηρεο ειεθηξνληθΫο ζε φιε ηελ ΔΔ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλα πην 

απνηειεζκαηηθφ θαη ζχγρξνλν ηεισλεηαθφ πεξηβΪιινλ κε ζηφρo λα: 

α. Γηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζέεο εηζαγσγάο θαη εμαγσγάο. 

β. Μεηψζνπλ ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο θαη ηηο δηνηθεηηθΫο δαπΪλεο 

επηζπεχδνληαο ηνπο ρξφλνπο εθηεισληζκνχ. 

γ. πληνλέζνπλ κηα θνηλά πξνζΫγγηζε γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ εκπνξεπκΪησλ. 

δ. πκβΪιινπλ ζηε δΫνπζα εέζπξαμε φισλ ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ 

επηβαξχλζεσλ. 

ε. Δμαζθαιέζνπλ ηελ ηαρεέα δηαβέβαζε θαη ιάςε ησλ θαηΪιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξΪ ηε δηεζλά αιπζέδα εθνδηαζκνχ. 

ζη. ΔπηηξΫςνπλ ηελ απξφζθνπηε ξνά δεδνκΫλσλ κεηαμχ ησλ αξρψλ ησλ 

ρσξψλ εμαγσγάο θαη εηζαγσγάο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ρΪξε ζηελ επαλαρξεζηκνπνέεζε ησλ δεδνκΫλσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κε φξακα Ϋλα δηεζλΫο πεξηβΪιινλ ρσξέο ραξηέ, ε 

Δπξσπατθά Κνηλφηεηα ελζαξξχλεη θαη επηδηψθεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ειεθηξνληθψλ ηεισλεηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ησλ ηεισλεηαθψλ 

ζπζηεκΪησλ ηξέησλ ρσξψλ ά δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ ζηα ζπζηάκαηα απηΪ. Οη 

ηεισλεηαθΫο αξρΫο θαη νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ λα αληαιιΪζζνπλ πιεξνθνξέεο 

πνπ δελ απαηηνχληαη ξεηΪ ζχκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθά λνκνζεζέα, αιιΪ ζθνπφ Ϋρνπλ 

ηελ ακνηβαέα ζπλεξγαζέα γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμνπδεηΫξσζε ησλ θηλδχλσλ. 

χκθσλα κε ηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα (Ϊξζξν 5), κε ηνλ φξν «θέλδπλνο» λνεέηαη  

―ε πηζαλφηεηα θαη ν αληέθηππνο ζπκβΪληνο φζνλ αθνξΪ ηελ εέζνδν, 

Ϋμνδν, δηακεηαθφκηζε, δηαθέλεζε ά εηδηθφ πξννξηζκφ ησλ 

εκπνξεπκΪησλ πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδΪθνπο 
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ηεο Έλσζεο θαη ησλ ρσξψλ ά εδαθψλ εθηφο ηνπ ελ ιφγσ εδΪθνπο, 

θαζψο θαη ζε ζρΫζε κε ηελ παξνπζέα εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

εδΪθνπο ηεο Έλσζεο κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκΪησλ, νη νπνένη:   

α) ζα παξεκπφδηδαλ ηελ νξζά εθαξκνγά ησλ ελσζηαθψλ ά εζληθψλ 

κΫηξσλ,  

β) ζα Ϋζεηαλ ζε θέλδπλν ηα δεκνζηνλνκηθΪ ζπκθΫξνληα ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, ά  

γ) ζα απνηεινχζαλ απεηιά γηα ηελ αζθΪιεηα θαη πξνζηαζέα ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ θαηνέθσλ ηεο, γηα ηελ πγεέα ησλ αλζξψπσλ, ησλ 

δψσλ ά ησλ θπηψλ, γηα ην πεξηβΪιινλ ά ηνπο θαηαλαισηΫο. ‖ 

Χο εθ ηνχηνπ, πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ηα ηεισλεέα ζρεηηθΪ κε ην 

απνηΫιεζκα πγεηνλνκηθψλ ειΫγρσλ εέλαη δπλαηφλ λα ιακβΪλνληαη απφ ην ελνπνηεκΫλν 

κεραλνγξαθηθφ θηεληαηξηθφ ζχζηεκα ―Trade Control and Expert System‖, πνπ 

ζεζπέζηεθε κε ηελ απφθαζε 2002/459/ΔΚ, κε ην νπνέν δεκηνπξγεέηαη δηεπξσπατθφ 

δέθηπν γηα ηελ θνηλνπνέεζε, ηελ πηζηνπνέεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ εηζαγσγψλ, ησλ 

εμαγσγψλ θαη ηνπ εκπνξένπ πγεηνλνκηθψλ θαη θπηνυγεηνλνκηθψλ πξντφλησλ. ΔπηπιΫνλ, 

θαζηεξψζεθε αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο σο βΪζε γηα ηνπο ηεισλεηαθνχο ειΫγρνπο θαη ηε 

βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζάο ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο 

(πξνζηαζέα, αζθΪιεηα, δεκνζηνλνκηθΪ).  

Γηα ην ιφγν απηφ, νη εζληθΫο ηεισλεηαθΫο αξρΫο Ϋρνπλ αλαπηχμεη θαη 

ιεηηνπξγνχλ απφ ην 2011 ζπζηάκαηα ειΫγρνπ ησλ εηζαγσγψλ, κε ζθνπφ ηε 

δηεθπεξαέσζε ησλ δηαζαθάζεσλ πξηλ απφ ηελ Ϊθημε ηνπ πινένπ θαζψο θαη ηνλ 

ζπζρεηηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο. Ζ νδεγέα 2010/65/ΔΔ 

θαζνξέδεη ηηο βαζηθΫο αξρΫο αλαθνξηθΪ κε ηηο δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ γηα ηα 

πινέα θαηΪ ηνλ θαηΪπινπ ά/θαη απφπινπ απφ ιηκΫλεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη απνζθνπεέ 

ζηελ «απινχζηεπζε θαη ελαξκφληζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο, κΫζσ ηεο ηππνπνέεζεο ηεο ειεθηξνληθάο δηαβέβαζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δηαηππψζεσλ ππνβνιάο δειψζεσλ». ην 

πιαέζην απηφ, απαηηεέηαη απφ ηα θξΪηε κΫιε λα δεκηνπξγάζνπλ ππεξεζέεο εζληθψλ 

εληαέσλ ειεθηξνληθψλ ζπξέδσλ ψζηε ην αξγφηεξν απφ ηελ 1ε Ηνπλένπ 2015 λα δΫρνληαη 

ειεθηξνληθΪ ηππνπνηεκΫλεο αλαθνξΫο θνηλνπνηάζεσλ θαηΪπινπ πινέσλ ζε ιηκΫλεο ηεο 
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ΔΔ. ΔπηπξνζζΫησο, νη ρψξεο ηεο ΔΔ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε λα δηαζθαιέδνπλ φηη νη 

πιεξνθνξέεο πνπ ιακβΪλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ λα 

εέλαη δηαζΫζηκεο ζην ζχζηεκα SafeSeaNet ηφζν ζε εζληθφ επέπεδν, φζν θαη ζηε δηΪζεζε 

Ϊιισλ θξαηψλ κειψλ κΫζσ ηνπ ελ ιφγσ ζπζηάκαηνο.  

Με ην φξν SafeSeaNet ελλννχκε Ϋλα ππφ αλΪπηπμε θνηλνηηθφ νινθιεξσκΫλν 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ελεκΫξσζεο σο πξνο ηελ θπθινθνξέα ησλ πινέσλ, πνπ 

ζθνπφ Ϋρεη : 

α. Να ζπκβΪιεη ζηελ πξφιεςε αηπρεκΪησλ θαη ηεο ζαιΪζζηαο ξχπαλζεο. 

β. ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ ζπλεπεηψλ ζην ζαιΪζζην θαη παξΪθηην 

πεξηβΪιινλ, ηελ νηθνλνκέα θαη ηελ πγεέα ησλ ηνπηθψλ θνηλνηάησλ.  

Δέλαη ζεκηηφ κΫζα απφ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, λα βειηησζεέ ν ρξφλνο απφθξηζεο ησλ 

αξρψλ ζε ζπκβΪληα, αηπράκαηα ά ελδερνκΫλσο επηθέλδπλα πεξηζηαηηθΪ ζηε ζΪιαζζα, 

φπσο επηρεηξάζεηο Ϋξεπλαο δηΪζσζεο (SAR) θαη πξφιεςεο/ αλέρλεπζεο ζαιΪζζηαο 

ξχπαλζεο απφ κΫζα ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ. 

ην πιαέζην απηφ πιεξνθνξέεο πνπ δηαζΫηνπλ ηα παξΪθηηα θΫληξα ζρεηηθΪ κε 

πινέα πνπ παξνπζηΪδνπλ δπλεηηθφ θέλδπλν γηα ηε λαπζηπινΐα ά φηη ζπληζηνχλ απεηιά 

γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα, ηελ πξνζηαζέα ησλ πξνζψπσλ ά ην πεξηβΪιινλ, 

δηαβηβΪδνληαη ζηα ελδηαθεξφκελα παξΪθηηα θΫληξα ησλ Ϊιισλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

επξέζθνληαη επέ ηεο πξνβιεπφκελεο πνξεέαο ηνπ πινένπ. Οη θαηεγνξέεο απηΫο θηλδχλσλ 

ζεσξεέηαη φηη εέλαη : 

α. Πινέα ηα νπνέα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο: 

(1) Έρνπλ εκπιαθεέ ζε ζαιΪζζηα ζπκβΪληα ά αηπράκαηα. 

 (2) Γελ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο απαηηάζεηο θνηλνπνέεζεο θαη 

ππνβνιάο πξνβιεπφκελσλ αλαθνξψλ. 

 (3) Γελ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζην πιαέζην 

ησλ ζπζηεκΪησλ νξγΪλσζεο ηεο θπθινθνξέαο ησλ πινέσλ θαη ησλ VTS πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ππ' επζχλε θξΪηνπο κΫινπο. 
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β. Πινέα γηα ηα νπνέα ππΪξρνπλ απνδεέμεηο ά ελδεέμεηο εζθεκκΫλσλ 

απνξξέςεσλ πεηξειαένπ ά Ϊιισλ παξαβΪζεσλ ηεο ζχκβαζεο MARPOL ζηα χδαηα ππφ 

ηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο. 

γ. Πινέα ζηα νπνέα απαγνξεχζεθε ν θαηΪπινπο ζηνπο ιηκΫλεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ θαη κε γλψκνλα ηε κεέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ηφζν 

ηνπ λαπηηιηαθνχ θιΪδνπ φζν θαη ησλ εκπιεθφκελσλ αξρψλ/ δηνηθάζεσλ, φπσο απηφ 

πιαηζηψλεηαη κε ηνλ φξν «e-maritime», θξέζεθε ζθφπηκν φπσο θαηαβιεζεέ θΪζε 

δπλαηά πξνζπΪζεηα δηαζχλδεζεο ηνπ ζπζηάκαηνο SafeSeaNet κε Ϋηεξα ζπζηάκαηα 

παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο δειψζεσλ φπσο ην e-customs. ε θΪζε πεξέπησζε, ν 

γεληθφο ζηφρνο εέλαη λα δηαζθαιηζζεέ ε παξαθνινχζεζε ησλ πινέσλ κε Ϋλα 

νινθιεξσκΫλν ζχζηεκα πνπ ζα εμππεξεηεέ δηΪθνξεο αλΪγθεο ζε εζληθφ, ελσζηαθφ θαη 

δηεζλΫο επέπεδν, ψζηε λα θαηαζηεέ δπλαηά ε δεκηνπξγέα ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ 

ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ ρσξέο θξαγκνχο.  

 

4.3.2 ΣΟ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ «ΓΑΛΑΕΗΑ ΕΧΝΖ» - ΗΓΔΔ 

ΒΔΛΣΗΧΖ 

4.3.2.1 ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΣΖΝ ΗΓΔΑ ΣΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΘΑΛΑΗΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Ζ ρξάζε ηεο Ϊδεηαο εθηειΫζεσο «ηαθηηθψλ γξακκψλ ζαιΪζζηαο κεηαθνξΪο», 

θξέλεηαη σο βαζηθφ κΫζν εμαζθΪιηζεο ησλ ηεισλεηαθψλ απαηηάζεσλ γηα ηε κεηαθνξΪ 

εκπνξεπκΪησλ κεηαμχ ιηκΫλσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο κε ζεκαληηθΫο δηεπθνιχλζεηο 

επέ ησλ δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ. Ζ αέηεζε ππαγσγάο ζε απηφ ηνλ ηξφπν κεηαθνξΪο 

γέλεηαη κΫζα απφ ππνβνιά απηάο ζηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ζην 

Ϋδαθνο ηνπ νπνένπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλε ε εθΪζηνηε εηαηξεέα ά ειιεέςεη απηνχ, ζην 

Ϋδαθνο ηνπ νπνένπ δηαζΫηεη πεξηθεξεηαθφ γξαθεέν. Ζ ρνξεγνχζα ηεισλεηαθά αξρά, 

αηηεέ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ κειψλ, 

δειαδά ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνπο ιηκΫλεο ησλ νπνέσλ ε εηαηξεέα επηζπκεέ ηνλ θαηΪπινπ 

ησλ πινέσλ ηεο. Σε δηαδηθαζέα αδεηνδφηεζεο  αθνινπζεέ δηαβνχιεπζε θαη θαηαγξαθά 

ησλ πινέσλ θαη ησλ δηαδξνκψλ, κηα δηαδηθαζέα πνπ ζην παξειζφλ δηαξθνχζε πεξέ ηηο 
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60 εκΫξεο. ΔπηπιΫνλ ρξνληθά θαζπζηΫξεζε πξνζΫζεηε ε πηζαλά επηζπκέα απφ πιεπξΪο 

ηεο εηαηξεέαο γηα πξνζζάθε λΫσλ ιηκΫλσλ θαηΪπινπ ζε Ϊιια θξΪηε κΫιε νπφηε θαη 

ρξεηαδφηαλ λΫα δηαδηθαζέα εμνπζηνδφηεζεο. 

Σν 2012, ε δηαδηθαζέα ππνβνιάο αέηεζεο γηα ηαθηηθά γξακκά ζαιΪζζησλ 

κεηαθνξψλ θαη ε κεηΫπεηηα δηαρεέξηζε ηεο αδεηνδφηεζεο επηθαηξνπνηάζεθαλ θαη 

απινπζηεχζεθαλ, ηδέσο κΫζσ ηεο ρξάζεο ειεθηξνληθνχ ζπζηάκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ. Έηζη ε θΪζε ηεο ζρεηηθάο δηαβνχιεπζεο κεηψζεθε ζηηο 45 εκΫξεο κε 

επθνιφηεξε ηελ επαθφινπζε δηαδηθαζέα θαηαγξαθάο ησλ πινέσλ θαη ησλ δηαδξνκψλ. 

ΠαξΪ ηα απνδεδεηγκΫλα νθΫιε απηψλ ησλ δηεπθνιχλζεσλ, ε δηαδηθαζέα ιεηηνπξγέαο 

ηεο ηαθηηθάο γξακκάο ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ ζεσξεέηαη απφ ηνλ λαπηηιηαθφ θιΪδν 

αθφκε αξθεηΪ δχζθακπηε θαη κε επΫιηθηε, κε ζπλΫπεηα πνιινέ κεηαθνξεέο λα 

εμαθνινπζνχλ λα κελ ππνβΪιινπλ αέηεζε γηα ππαγσγά ζε απηφ ην θαζεζηψο, ζε 

ζπλδπαζκφ πΪληα κε ηελ επηρεηξεκαηηθά ζηξαηεγηθά ηεο θΪζε εηαηξεέαο.  

Χο εθ ηνχηνπ, θξέζεθε φηη κε νξηζκΫλεο πξφζζεηεο ηξνπνπνηάζεηο ζα κπνξνχζε 

λα βειηησζεέ ε δηαδηθαζέα γηα ηηο ηαθηηθΫο γξακκΫο ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ θαη λα 

θαηαζηεέ απινχζηεξε θαη πην επΫιηθηε. Έηζη ε Δπηηξνπά ππΫβαιε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 

ζηελ αξκφδηα επηηξνπά ηξνπνπνέεζε ησλ θεέκελσλ εθηειεζηηθψλ δηαηΪμεσλ ηνπ 

ηεισλεηαθνχ θψδηθα κε ζθνπφ λα θαιχπηεη: 

α. πληφκεπζε ηεο πξνζεζκέαο αδεηνδφηεζεο, κε πεξαηηΫξσ πεξηνξηζκφ 

ηεο πεξηφδνπ δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε 15 εκΫξεο. 

β. ΔπΫθηαζε ηεο αδεηνδφηεζεο ζε κειινληηθνχο ειιηκεληζκνχο, κε 

πξφβιεςε γηα κειινληηθά επΫθηαζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ηαθηηθάο γξακκάο ζαιΪζζησλ 

κεηαθνξψλ ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο κε ηελ εθ ησλ πξνηΫξσλ δηαβνχιεπζε γηα ην ζχλνιν 

ησλ ρσξψλ πνπ ζρεδηΪδεηαη ην πινέν λα εθηειεέ ηηο κεηαθνξΫο, εμνηθνλνκψληαο Ϋηζη 

ρξφλν ζε θΪπνηα πηζαλά κειινληηθά αιιαγά ηεο επηρεηξεκαηηθάο ζηξαηεγηθάο Ϋθαζηεο 

λαπηηιηαθάο εηαηξεέαο.  

 

4.3.2.2 ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΛΧΣΗΚΟ (Δ-MANIFEST) Χ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΗΟ 

ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΣΑ ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΠΛΔΟΤΝ Δ ΛΗΜΔΝΔ 

ΣΡΗΣΖ ΥΧΡΑ 
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ΠαξΪ ηα απνδεδεηγκΫλα νθΫιε ηεο ηδΫαο ησλ ηαθηηθψλ γξακκψλ ζαιΪζζησλ 

κεηαθνξψλ, απηά εέλαη ειθπζηηθά κφλν γηα πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ θαη ζπρλΪ δελ αληαπνθξέλεηαη ζηηο αλΪγθεο ησλ κεηαθνξΫσλ, ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εηζαγσγΫσλ θαη ησλ εμαγσγΫσλ, ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο 

βηνκεραλέαο. Δπεηδά πιεξνχλ ηνπο φξνπο ρνξάγεζεο Ϊδεηαο θαη ιεηηνπξγέαο κφλν νη 

ελδνελσζηαθΫο γξακκΫο, ηα πινέα ηνπ ελδνελσζηαθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ πνπ 

θαηαπιΫνπλ ζε ιηκΫλα ηεο αιινδαπάο εμαηξνχληαη ηνπ πεδένπ εθαξκνγάο. Έρεη 

εθηηκεζεέ φηη κφλν ην 10-15% ηεο ζαιΪζζηαο θπθινθνξέαο, θπξέσο νρεκαηαγσγψλ, 

ιεηηνπξγεέ κε βΪζε ην θαζεζηψο ησλ ηαθηηθψλ γξακκψλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ, θαζψο 

ε ζπληξηπηηθά πιεηνλφηεηα ησλ πινέσλ κεηαθΫξνπλ ηφζν ελσζηαθΪ φζν θαη κε 

ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα. 

Γηα λα αμηνπνηεζεέ πιάξσο ην δπλακηθφ ηεο λαπηηιέαο ρξεηΪδεηαη πξαγκαηηθά 

δηεπθφιπλζε πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην εχξνο δπλαηνηάησλ ζαιΪζζηαο κεηαθνξΪο θαη 

θΪζε εέδνο λαπηηιηαθψλ γξακκψλ. Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο κεηαθεξφκελνπ θνξηένπ σο 

ελσζηαθφ ά κε, φπσο αλαιχζεθε αλσηΫξσ, εέλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο 

πξνζδηνξέδεηαη Ϋηζη ε ελδεδεηγκΫλε ηεισλεηαθά επνπηεέα. πλεπψο, εέλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζνχλ δηεπθνιχλζεηο κε ηελ θαζηΫξσζε ελφο εξγαιεένπ εχθνιεο δηαβέβαζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξΫπεη λα 

παξΫρνληαη απφ ηε λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο ζρεηηθΪ κε ηνλ 

ραξαθηάξα ησλ εκπνξεπκΪησλ. Έλα κΫζν πνπ ζα επηηξΫςεη αθελφο ζηηο αξρΫο λα 

πξνζδηνξέδνπλ ηε δηαδηθαζέα πνπ πξΫπεη λα εθαξκφδεηαη αλΪινγα κε ηνλ ραξαθηάξα 

ησλ εκπνξεπκΪησλ θαη αθεηΫξνπ ζα επηηξΫςεη ζηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο ζην ιηκΫλα 

εθθφξησζεο λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηαρεέα απνδΫζκεπζε ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκΪησλ. 

Σαπηφρξνλα, ζα εμαζθαιέδεηαη φηη κε ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα παξακΫλνπλ ππφ ηνλ 

αλαγθαέν ηεισλεηαθφ ά Ϊιιν δηνηθεηηθφ Ϋιεγρν κΫρξηο φηνπ απνδεζκεπζνχλ, δειαδά 

κΫρξη λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξέα.  

Σν εξγαιεέν απηφ νλνκΪζηεθε ειεθηξνληθφ δεισηηθφ θνξηένπ «e-Manifest», κε 

πιεξνθνξέεο γηα ηνλ ραξαθηάξα θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ εκπνξεπκΪησλ. Σν e-Manifest 

βξέζθεηαη ζηελ δηαδηθαζέα ηεο αλΪπηπμάο ηνπ κε ζθνπφ λα ιΪβεη ηε κνξθά 

ελαξκνληζκΫλνπ θαη ειεθηξνληθνχ δεισηηθνχ εκπνξεπκΪησλ θαη λα απνηειΫζεη Ϋλα 

κΫζν πεξαηηΫξσ δηεπθφιπλζεο ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ γηα ηα πινέα πνπ 

θαηαπιΫνπλ ζε ελσζηαθνχο ιηκΫλεο αιιΪ θαη επέζεο ζε ιηκΫλεο ηξέησλ ρσξψλ. Με ηελ 
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θαηαρψξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δεισηηθνχ ζε ιηκΫλα ηεο ΔΔ, ζα αλαθΫξεηαη ν 

ελσζηαθφο ραξαθηάξαο ησλ εκπνξεπκΪησλ πνπ κεηαθΫξεη ην πινέν θαη ζε πεξέπησζε 

επηβεβαέσζάο ηνπ δελ ζα απαηηνχληαη επηπιΫνλ ηεισλεηαθνέ Ϋιεγρνη γηα ηα ελσζηαθΪ 

εκπνξεχκαηα, κε εμαέξεζε ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο δεηγκαηνιεπηηθψλ ειΫγρσλ.  

Ζ δηαδηθαζέα απηά απνηειεέ κηα ζεκαληηθά δηεπθφιπλζε ζπλαιιαγάο γηα ηνπο 

θνξησηΫο θαη ηηο λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο, θαη απινχζηεπζε γηα ηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο, 

θαζψο δελ ζα ρξεηΪδεηαη λα ειΫγρνληαη ζε θΪζε επξσπατθφ ιηκΪλη ηα ελσζηαθΪ 

εκπνξεχκαηα, εθηφο ηεο απαέηεζεο πΪληα ηεο πξαγκαηνπνέεζεο δεηγκαηνιεπηηθψλ ά 

εηδηθψλ ειΫγρσλ απφ ηηο αξκφδηεο ηεισληαθΫο αξρΫο. Έηζη, ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

θνξηψλνληαη ζε ιηκΫλεο εθηφο ΔΔ ζα εέλαη εμ’ νξηζκνχ κε ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα θαη 

κε απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζα δειψλνληαη ζην eManifest. ΔπηπιΫνλ, εΪλ Ϋλα πινέν 

θαηαπιεχζεη ζε ιηκΫλα ηξέηεο ρψξαο ζηε δηαδξνκά ηνπ κεηαμχ δχν ιηκΫλσλ ηεο ΔΔ θαη 

ηα ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα παξακεέλνπλ ζην πινέν, ηα εκπνξεχκαηα ζα δηαηεξάζνπλ 

ηνλ ραξαθηάξα ηνπο, φπσο εέρε δεισζεέ θαηΪ ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ ηειεπηαέν ιηκΫλα 

ηεο ΔΔ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη λα δηεπθνιπλζεέ ε εμαθξέβσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζπκκφξθσζεο φρη κφλν απφ θνξνινγηθά Ϊπνςε, αιιΪ θαη σο πξνο ηηο 

ελσζηαθΫο απαηηάζεηο αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο πνπ παξΫρεη ν ιηκΫλαο απφπινπ ζηνλ 

ιηκΫλα θαηΪπινπ κΫζσ ελφο ζπλερψο ελαξκνληζκΫλνπ ειεθηξνληθνχ δεισηηθνχ 

(updated e-Manifest), θαζψο απηφ ζα πξΫπεη λα θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ ζηηο 

ηεισλεηαθΫο αξρΫο ηνπ επφκελνπ ιηκΫλα θαηΪπινπ ηεο ΔΔ. Έηζη ζα δηαζθαιηζηεέ ε 

ηαρεέα απνδΫζκεπζε ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκΪησλ ζε ειεχζεξε δηαθέλεζε. 

Σν e-Manifest πξΫπεη αθελψο λα εέλαη πιάξσο ελαξκνληζκΫλν ζε φιε ηελ ΔΔ. 

Δπέζεο, ηα ζπζηάκαηα ησλ ηεισλεηαθψλ ππιψλ πξΫπεη λα εέλαη πιάξσο δηαιεηηνπξγηθΪ, 

ψζηε λα θαηαηέζεληαη ηα e-Manifest θαη νη αξκφδηεο αξρΫο λα αληαιιΪζζνπλ 

πιεξνθνξέεο. Χζηφζν, ε πξφζεζε δελ εέλαη λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλα λΫν ζχζηεκα πνπ ζα 

ζπλεπΪγεηαη πξφζζεην θφζηνο, αιιΪ λα αμηνπνηεζνχλ ηα άδε ππΪξρνληα ά 

αλαπηπζζφκελα ζπζηάκαηα, φπσο ε εζληθά εληαέα ζπξέδα πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

πιαέζην ηεο νδεγέαο ησλ δηαηππψζεσλ ππνβνιάο δειψζεσλ θαη ε νπνέα ζα επηηξΫςεη 

ηελ αληαιιαγά ησλ e-Manifest κεηαμχ ησλ εζληθψλ ηεισλεηαθψλ θαη Ϊιισλ αξκνδέσλ 

δηνηθάζεσλ. Με απηά ηε ιχζε επηδηψθεηαη, ηα ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα λα δηαηεξνχλ ηα 

πιενλεθηάκαηα ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο αθφκε θαη ζηελ πεξέπησζε θαηΪπινπ ζε 

ιηκΫλεο ηξέησλ ρσξψλ, ελψ ηα κε ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα ζα ππφθεηληαη ζηηο έδηεο 
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απαηηάζεηο πιάξνπο ζπκκφξθσζεο πνπ ηζρχνπλ ζάκεξα. ΔπηπξνζζΫησο, νη ηεισλεηαθΫο 

αξρΫο ζα εέλαη ζε ζΫζε λα δηαζΫηνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ αλΪιπζε 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνλ εθηεισληζκφ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκΪησλ ελψ ηαπηφρξνλα ηα 

ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα ζα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ πην ειεχζεξα.  

 Γηα λα γέλνπλ πεξηζζφηεξα θαηαλνεηΪ ηα νθΫιε ηνπ ειεθηξνληθνχ δεισηηθνχ 

παξαηέζεηαη ην εμάο παξΪδεηγκα 
16

:  

―Πινέν πιΫεη απφ ηε αγθΪε ηεο Κέλαο κε πξννξηζκφ ηε Λεκεζφ 

ηεο Κχπξνπ. Όια ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα πξνΫξρνληαη απφ 

ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ. Πξαγκαηνπνηάζεθε αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο 

ηνπ εέδνπο θαη ηνπ επηπΫδνπ ησλ θηλδχλσλ κε βΪζε ηε ζπλνπηηθά 

δηαζΪθεζε εηζφδνπ πνπ θαηαρσξέζεθε πξηλ απφ η νλ απφπινπ απφ 

ηε αγθΪε. ΚΪζε πεξέπησζε Ϊκεζεο απεηιάο ζα ππφθεηηαη ζε 

φινπο ηνπο αλαγθαένπο ειΫγρνπο, φπσο πγεηνλνκηθνχο, αζθΪιεηαο 

θαη πξνζηαζέαο,  θηεληαηξηθνχο θιπ. Γηα ηα εκπνξεχκαηα απφ ηελ 

Κέλα πνπ εθθνξηψλνληαη ζηελ Κχπξν, ζα δηελεξγεζνχλ φινη νη 

ζπλάζεηο Ϋιεγρνη ζηελ Κχπξν. Γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

παξακΫλνπλ ζην πινέν θαη δελ παξνπζηΪδνπλ θέλδπλν Ϊκεζεο 

απεηιάο, νη πιεξνθνξέεο δηαβηβΪδνληαη ζε φια ηα θξΪηε κΫιε ηεο 

δηαδξνκάο, ψζηε νη ηεισλεηαθΫο αξρΫο ζηνπο ιηκΫλεο εθθφξησζεο 

λα εέλαη ζε ζΫζε λα πξνβνχλ ζηνπο αλαγθαένπο ειΫγρνπο. Σν πινέν 

ζηε ζπλΫρεηα θνξηψλεη ελσζηαθφ θνξηέν γηα λα κεηαθεξζεέ απφ 

ηελ Κχπξν ζηε Μαζζαιέα ηεο Γαιιέαο. Με ηε δηεπθφιπλζε 

«ΓαιΪδηα Εψλε» ζηε Λεκεζφ ν θνξΫαο εθκεηΪιιεπζεο ηνπ πινένπ 

ζα επηθαηξνπνηάζεη ην eManifest , ην νπνέν  πεξηΫρεη ηελ Ϋλδεημε 

γηα ηνλ ραξαθηάξα ηνπ θνξηένπ ηνπ (κε ελσζηαθΪ θαη ελσζηαθΪ 

εκπνξεχκαηα αληέζηνηρα) ζην ειεθηξνληθφ Ϋγγξαθν. ηελ πνξεέα 

ηνπ πξνο ηε Μαζζαιέα, ην πινέν θΪλεη ζηΪζε ζηελ ΣαγγΫξε γηα λα 

εθθνξηψζεη εκπνξεχκαηα απφ ηελ Κέλα θαη λα θνξηψζε η Ϊιια 

εκπνξεχκαηα απφ εθεέ. Σν eManifest επηθαηξνπνηεέηαη θαη 

ππνβΪιιεηαη λΫα ζπλνπηηθά δηαζΪθεζε εηζφδνπ γηα αλΪιπζε ηεο 

                                                           
16

  ΠαξΪδεηγκα  Νν 2 ζην COM(2013) 510 



47 

 

επηθηλδπλφηεηαο θαηΪ ηεο αζθΪιεηαο θαη ηεο πξνζηαζέαο ησλ 

εκπνξεπκΪησλ πνπ θνξηψζεθαλ ζηελ ΣαγγΫξε. Όια ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ Κέλα θαη ηα Ϊιια 

εκπνξεχκαηα πνπ θνξηψζεθαλ ζηελ ΣαγγΫξε ζεσξνχληαη σο κε 

ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα. ΚαηΪ ηνλ θαηΪπινπ ηνπ πινένπ ζηε 

Μαζζαιέα, ηα ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα πνπ εέραλ θνξησζεέ ζηε 

Λεκεζφ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ εέρε δεισζεέ ζην eManifest, 

κπνξνχλ εχθνια λα απνδεζκεπηνχλ απφ ην ηεισλεέν κε βΪζε ηνλ 

ελσζηαθφ ραξαθηάξα ηνπο ζην eManifest. Όια ηα κε ελσζηαθΪ 

εκπνξεχκαηα ζα ππνβιεζνχλ ζηνπο θαηΪιιεινπο ειΫγρνπο, φπσο 

αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο, πγεηνλνκηθνχο, θηεληαηξηθνχο, 

θνξνινγηθνχο θ.ι.π‖ 

 

4.4 ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ ΘΑ ΧΦΔΛΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΝΟ 

ΔΝΗΑΗΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΘΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ  

πλάζεο θαη πξνζθηιάο πξαθηηθά ησλ ζεζκψλ ηεο ΔΔ εέλαη εθηΫιεζε κηαο 

δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ ―Impact Assessment Process‖ πξηλ ην θαζνξηζκφ 

ηνπ νπνηνπδάπνηε πνιηηηθνχ πιαηζένπ δξΪζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. ΑλαθνξηθΪ κε ην 

πξφγξακκα ηνπ «Δληαένπ Δπξσπατθνχ ΘαιΪζζηνπ Υψξνπ» εθηειΫζηεθε αληέζηνηρε 

εξγαζέα απφ ην παλεπηζηάκην ―Bacconi University‖ ηεο Ηηαιέαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο, ε νπνέα αλαθνηλψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 θαη 

ρξεζηκνπνηάζεθε σο βνάζεκα ζηε δηαδηθαζέα ιάςεο απφθαζεο ησλ πνιηηηθψλ 

νξγΪλσλ ηεο Έλσζεο. Έλα απφ ηα εξγαιεέα πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζηελ αλαηεζεέζα 

δηαδηθαζέα άηαλ κηα αλΪιπζε «Κφζηνπο - ΟθΫινπο» (Cost Benefit Analysis) ζηελ 

νπνέα ειάθζεζαλ ππφςε ηφζν θνηλσληθννηθνλνκηθΫο φζν πεξηβαιινληηθΫο πηπρΫο. 

ΚαηΪ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζέα ειάθζεζαλ ππφςε πιεξνθνξέεο 22 θξαηψλ κειψλ 

ζρεηηθΪ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξησηηθψλ (Bill Of Lading) θαη ηελ εκπνξηθά θέλεζε 275 

επξσπατθψλ ιηκΫλσλ. Ζ επεμεξγαζέα αθνξνχζε ζηελ επέδξαζε δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηθψλ απνθΪζεσλ ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο ηεο ΔΔ γηα Ϋλα ρξνληθφ νξέδνληα 32 

εηψλ (1
ε
 Ηαλνπαξένπ 2009 Ϋσο 31

ε
 Γεθεκβξένπ 2040) θαη ππνβιάζεθαλ ζρεηηθνέ 
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πέλαθεο κε αλΪιπζε θφζηνπο – νθΫινπο Ϋθαζηεο επηινγάο. Απηφ πνπ ρξάδεη ηδηαέηεξεο 

κλεέαο ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο εξγαζέαο εέλαη ην πιάζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα 

επεξεαζηνχλ ά επεξεΪδνληαη απφ ηελ φπνηα αθνινπζνχκελε επξσπατθά πνιηηηθά ζην 

πιαέζην ηνπ «Δληαένπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Θαιαζζέσλ Μεηαθνξψλ». 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ηαπηφηεηα θαη ν ηξφπνο πνπ αλακΫλεηαη λα επεξεαζηνχλ νη 

βαζηθνέ παξΪγνληεο ζην ελ ιφγσ εγρεέξεκα αλαιχνληαη αθνινχζσο κε κηα πεξηγξαθηθά 

πξνζΫγγηζε ζρΫζεο «Κφζηνπο – ΟθΫινπο» 
17

 θαη εέλαη νη Ϊκεζα θαη Ϋκκεζα 

εκπιεθφκελνη ζην εζσηεξηθφ δηεπξσπατθφ ζαιΪζζην εκπφξην: 

α. Ζ Δπξσπατθά Έλσζε (European Union) 

 Κφζηνο : Γηνηθεηηθφ θφζηνο, θπξέσο αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζένπ θαη ησλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ φπνησλ αιιειεπηδξΪζεσλ 

ζηελ ΔΔ.  

 Όθεινο : Ραγδαέα κεηαζηξνθά απφ ην νδηθφ ζην ζαιΪζζην 

εκπφξην κε παξΪιιειε κεέσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο. 

β. Σα θξΪηε κΫιε (Member State) 

 Κφζηνο : Γηνηθεηηθφ θφζηνο, θπξέσο αλΪπηπμεο θαη πινπνέεζεο 

δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκΪησλ ζε εζληθφ επέπεδν. 

 Όθεινο : Ραγδαέα κεηαζηξνθά απφ ην νδηθφ ζην ζαιΪζζην 

εκπφξην. 

γ. Οη ιηκεληθΫο αξρΫο (Port Authority) 

 Κφζηνο : Γηνηθεηηθφ θφζηνο, θπξέσο αλΪπηπμεο πξνγξακκΪησλ 

ζε επέπεδν ιηκΫλα θαζψο θαη θφζηνο αλαλΫσζεο θαη πξνζαξκνγάο ησλ πθηζηΪκελσλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

                                                           
17

 ―European Maritime Space Without Barriers: A Cost – Benefit Analysis Approach in the 

Impact Assessment‖ ηνπ παλεπηζηεκένπ «Bacconi» ηεο Ηηαιέαο.  
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 Όθεινο : Αχμεζε ζηε παξαγσγηθφηεηα ηνπ ιηκΫλα θαη 

ζπλεπαθφινπζε κεέσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαέσζεο Ϋθαζηεο ζπλαιιαγάο.  

δ. Σα ηεισλεέα (Customs) 

 Κφζηνο : Γηνηθεηηθφ θφζηνο, θπξέσο αλΪπηπμεο πξνγξακκΪησλ 

ζε επέπεδν ιηκΫλα θαζψο θαη θφζηνο αλαλΫσζεο θαη πξνζαξκνγάο ησλ πθηζηΪκελσλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

 Όθεινο : Αχμεζε ζηε παξαγσγηθφηεηα ηνπ ιηκΫλα θαη 

ζπλεπαθφινπζε κεέσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαέσζεο Ϋθαζηεο ζπλαιιαγάο.  

ε. Οη πινηνθηάηεο (Ship - Owner) 

 Κφζηνο : Αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζπζηεκΪησλ πιεξνθνξηθάο 

θπξέσο σο πξνο ηελ πξνζαξκνγά επέ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ λΫσλ ςεθηαθψλ ιχζεσλ. 

 Όθεινο : Μεέσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεηαθνξΪο κΫζσ ηεο 

κεέσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληέζηνηρε κεέσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαζπζηεξάζεσλ ησλ πινέσλ ζηνπο ιηκΫλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κΫζσ ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ ξφινπ ησλ εμνπζηνδνηεκΫλσλ θνξΫσλ (ARSS). 

ζη. Οη λαπηηιηαθνέ πξΪθηνξεο (Ship Agent) 

 Όθεινο : Αχμεζε ζηε εξγαζηαθά παξαγσγηθφηεηα σο 

ζπλεπαθφινπζε κεέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ρξφλνπ δηεθπεξαέσζεο ησλ απαηηνχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ Ϋθαζηεο ζπλαιιαγάο.  

δ. Οη λαπηηιηαθΫο αξρΫο (Maritime Authority) 

 Κφζηνο : Αχμεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ απαέηεζε νινθιάξσζεο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ κε ηελ ελνπνέεζε ηνπ κνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθάο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Όθεινο : Μεέσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζηνπο κΫζσ ηεο 

απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη σο ζπλεπαθφινπζν ηεο κεέσζεο ηνπ ρξφλνπ 

δηεθπεξαηψζεσο ησλ ζπλαιιαγψλ.  
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ε. ΜεηαθνξησηΫο (Forwarder)  

 Όθεινο : Μεέσζε ηνπ θφζηνπο σο ζπλεπαθφινπζν ηεο κεέσζεο 

ηνπ θφζηνπο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεισλεηαθψλ απαηηάζεσλ θαζψο θαη ηεο 

αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ δηεθπεξαέσζεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθηλάζεσλ ζηελ εθνδηαζηηθά 

αιπζέδα ηεο ΔΔ.  

ζ. ΠειΪηεο (Customers) 

 Όθεινο : Μεέσζε ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ κεηαθνξΪο ησλ 

αγαζψλ θαη κεέσζε ησλ εθπνκπψλ, ηνπ ζνξχβνπ, ηεο κφιπλζεο, ησλ αηπρεκΪησλ θαη 

ησλ θπθινθνξηαθψλ επηβαξχλζεσλ κε ηε κεηαζηξνθά απφ ηηο νδηθΫο ζηηο ζαιΪζζηεο 

κεζφδνπο κεηαθνξΪο εκπνξεπκΪησλ.  

η. Άιινη θνξεέο  

 Έηεξα νθΫιε ζε θνξεέο ηνπ δεκνζένπ Ϋκκεζα ά Ϊκεζα 

εκπιεθνκΫλνπο ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα φπσο πλνξηνθχιαθεο θαη ππεξεζέεο πγεέαο. 
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5. ΤΓΥΡΟΝΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΣΖ ΔΔ 

Χο Ϋρεη αλαθεξζεέ ζε πξνεγνχκελα θεθΪιαηα ε Δπξσπατθά Έλσζε εμαξηΪηαη 

ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ην δηεζλΫο εκπφξην ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθά ηεο αλΪπηπμε, φζν 

θαη γηα ηελ θΪιπςε ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ηεο. Σν ζχγρξνλα 

δηακνξθνχκελν γεσπνιηηηθφ πεξηβΪιινλ, αιιΪ θαη νη πνηθέιεο κνξθΫο απεηιψλ γηα ηελ 

αζθΪιεηα θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ Ϋρνπλ επεξεΪζεη ζε 

ζεκαληηθφηαην βαζκφ ηηο δηεζλεέο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο. ΠαξΪιιεια, ην παξΪλνκν 

δηεζλΫο εκπφξην ππνλνκεχεη ηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά επκΪξεηα ζηελ ΔΔ. 

ΔθηηκΪηαη πιΫνλ σο νπζηψδεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξένπ θαη ηελ 

πξνζηαζέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο, ε απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε θηλδχλσλ ζηελ θπθινθνξέα ησλ 

εκπνξεπκΪησλ κΫζσ ηεο δηεζλνχο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ. 

 εκαληηθφο ζηαζκφο πξνο ηε ζηξνθά απηά άηαλ νη ηξνκνθξαηηθΫο επηζΫζεηο ζηηο 

ΖΠΑ ηελ 11ε επηεκβξένπ αιιΪ θαη απηΫο πνπ επαθνινχζεζαλ ζηελ Δπξψπε. Χο 

ζπλεπαθφινπζν άηαλ ε αζθΪιεηα ζε θΪζε Ϋθθαλζά ηεο, λα θαηαζηεέ ε θνξπθαέα 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηα επξσπατθΪ ηεισλεέα. Έρεη γέλεη επξΫσο πιΫνλ θαηαλνεηφ φηη ε 

αζθΪιεηα ηεο ΔΔ, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο, πξΫπεη λα εζηηαζηεέ ζηα 

ζεκεέα εηζφδνπ εκπνξεπκΪησλ ζηελ ΔΔ. Βαζηθφ κΫζν εέλαη ε ηεισλεηαθά πνιηηηθά ε 

νπνέα θαζνξέδεηαη απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε νθεέινπλ λα αθνινπζνχλ ―θνηλά 

πξνζΫγγηζε‖ σο πξνο ηελ ηάξεζε ησλ ειΪρηζησλ πξνηχπσλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ 

ησλ ηεισλεηαθψλ θηλδχλσλ. ΠΫξαλ ηεο Ϋγθξηζεο ηεο ζρεηηθάο λνκνζεζέαο απφ ηα θ-κ, 

νη ηεισλεηαθΫο δηνηθάζεηο ζε φιε ηελ ΔΔ Ϋρνπλ ιΪβεη κΫηξα γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ αλαθνξψλ/ ππνβνιάο ζηνηρεέσλ ζρεηηθΪ κε ην 

κΫζν θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηέν. 

5.1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖ ΔΔ 

Οη Σεισληαθνέ ηαζκνέ εμειέζζνπλ ζπλερψο ηε ζΫζε ηνπο ζηελ αιπζέδα 

εθνδηαζκνχ. Ο ξφινο ηνπο απφ «εηζπξΪθηνξαο εζφδσλ» Ϋρεη κεηαηξαπεέ ζε 

«ζεκαηνθχιαθα» ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο θαη Ϊιισλ ηνκΫσλ πνιηηηθάο, φπσο ε δεκφζηα 
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πγεέα, ε πξνζηαζέα ησλ θαηαλαισηψλ, ην πεξηβΪιινλ θαη ε γεσξγέα. Ο ξφινο απηφο 

αλαγλσξέδεηαη ζηε δάισζε απνζηνιάο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ηεο ΔΔ
18

: 

― Οη ηεισλεηαθΫο αξρΫο εέλαη θαηΪ θχξην ιφγν ππεχζπλεο γηα ηελ 

επνπηεέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξένπ ηεο Έλσζεο. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ζπκβΪιινπλ ζην δέθαην θαη αλνηθηφ εκπφξην, ζηελ 

εθαξκνγά ησλ εμσηεξηθψλ πηπρψλ ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο, ζηελ 

εθαξκνγά ηεο θνηλάο εκπνξηθάο πνιηηηθάο θαη ησλ ινηπψλ θνηλψλ 

πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην εκπφξην θαζψο θαη 

ζηε ζπλνιηθά αζθΪιεηα ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ. Οη ηεισλεηαθΫο 

αξρΫο εθαξκφδνπλ κΫηξα πνπ απνζθνπνχλ ηδέσο ζηα αθφινπζα:  

α)  ηελ πξνζηαζέα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ  ζπκθεξφλησλ ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο,   

β)  ηελ πξνζηαζέα ηεο Έλσζεο απφ ην αζΫκηην θαη παξΪλνκν 

εκπφξην, κε παξΪιιειε ππνζηάξημε ησλ λφκηκσλ  επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ,   

γ)  ηε δηαθχιαμε ηεο αζθΪιεηαο θαη ηεο πξνζηαζέαο ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ θαηνέθσλ ηεο, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, ζε ζηελά ζπλεξγαζέα ελδερνκΫλσο κε Ϊιιεο αξρΫο  

θαη  

δ)  ηε δηαηάξεζε θαηΪιιειεο ηζνξξνπέαο αλΪκεζα ζηνπο 

ηεισλεηαθνχο ειΫγρνπο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζεκηηνχ 

εκπνξένπ.‖ 

Ο εληζρπκΫλνο απηφο ξφινο ησλ ηεισλεέσλ ηεο ΔΔ αθνινπζεέ ηηο παγθφζκηεο 

εμειέμεηο θαη ηα δηεζλά πξφηππα, ηδέσο απηΪ πνπ θαζνξέδνληαη ζην πιαέζην ησλ ««SAFE 

framework of standards» ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σεισλεέσλ (WORLD 

CUSTOMS ORGANIZATION), αιιΪ θαη ηνπ «χγρξνλνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα» πεξέ 

ηνπ ειΫγρνπ ησλ θηλάζεσλ εκπνξεπκΪησλ πςεινχ θηλδχλνπ κε ρξάζε θνηλψλ 

                                                           
18

 Άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 9εοΟθησβξένπ 2013, γηα ηε ζΫζπηζε ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα.  
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θξηηεξέσλ θαη ηε ζπκβνιά εγθεθξηκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ (άξζξν 39). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ην πιαέζην ηεο ζπλεξγαζέαο ηεισλεέσλ-εκπνξένπ γηα ηε 

δηαζθΪιηζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξένπ κΫζσ ηεο αλΪιπζεο θηλδχλσλ πξηλ 

απφ ηελ Ϊθημε/ αλαρψξεζε κε βΪζε ηηο πιεξνθνξέεο γηα ην θνξηέν πνπ ππνβΪιινληαη 

ειεθηξνληθΪ απφ ηνπο εκπφξνπο πξηλ απφ ηελ Ϊθημε/ αλαρψξεζε ησλ εκπνξεπκΪησλ 

ζε/απφ ηελ ΔΔ. Ζ πιεξνθνξέεο απηΫο εέλαη δηαζΫζηκεο ζηηο ηεισληαθΫο αξρΫο ησλ θ-κ 

κΫζσ ηνπ «Ζιεθηξνληθνχ πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο Σεισλεηαθψλ Κηλδχλνπ ηεο ΔΔ 

(CRMS)». 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ «δπλεηηθνχ» θηλδχλνπ ελφο θνξηένπ πνπ εηζΫξρεηαη ά 

εμΫξρεηαη απφ ηελ ΔΔ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηα ηεισλεέα ζην πξψην ζεκεέν εηζφδνπ/ 

εμφδνπ θαη αλαιχεηαη κε βΪζε ηηο πιεξνθνξέεο γηα ην θνξηέν πνπ ππνβΪιινληαη 

ειεθηξνληθΪ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο, πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ά ηελ Ϊθημε ηνπ 

κΫζνπ κεηαθνξΪο, κε κέα θαη κνλαδηθά δηαζΪθεζε
19

. Οη αξκφδηνη απηνέ θνξεέο δχλαηαη 

λα εέλαη εθηφο ηνπ κεηαθνξΫα θαη Ϋλα απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα:  

α. Ο εηζαγσγΫαο ά ν παξαιάπηεο ά θΪζε Ϊιιν πξφζσπν εμ νλφκαηνο ά γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνένπ ελεξγεέ ν κεηαθνξΫαο,  

β. ΚΪζε πξφζσπν πνπ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα ζπγθεθξηκΫλα 

εκπνξεχκαηα ά λα θξνληέζεη γηα ηελ πξνζθφκηζά ηνπο ζην ηεισλεέν εηζφδνπ. 

Οη θέλδπλνη θαηεγνξηνπνηνχληαη αξρηθΪ κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο εθαξκνγάο 

―θνηλψλ θξηηεξέσλ θηλδχλνπ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ αλΪιπζε θηλδχλσλ γηα ηελ 

αζθΪιεηα θαη ηελ πξνζηαζέα‖. ηε ζπλΫρεηα, κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο εθαξκνγάο, 

αμηνινγνχληαη απφ αλαιπηΫο ηεισλεηαθψλ θηλδχλσλ κε ρξάζε πνιιαπιψλ πεγψλ 

πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη απηψλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ Ϊιια θξΪηε κΫιε. 

Οη ηεισλεηαθΫο αξρΫο ζην πξψην ζεκεέν εηζφδνπ απνθαζέδνπλ, κε βΪζε ηε ζνβαξφηεηα 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ παξνπζηΪδεηαη, αλ απαηηνχληαη Ϋιεγρνη θαη αλ λαη, θαηΪ πφζνλ απηνέ 

ζα γέλνληαη ζηα ζχλνξα ά ζηνλ ηφπν εθθφξησζεο.  Αλ ε αλΪιπζε θηλδχλσλ εέλαη ζεηηθά 

(απαηηνχληαη Ϋιεγρνη), ηα απνηειΫζκαηα απνζηΫιινληαη ζηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο ησλ 

θξαηψλ κειψλ φπνπ πξφθεηηαη λα γέλεη ε εθθφξησζε. 

ΠΫξαλ ησλ αλσηΫξσ θαη ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο 

δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ εέλαη λα δηαζθαιέδεη ηελ νξζά εθαξκνγά ηνπ ζπλφινπ ηεο 

                                                           
19

 ―πλνπηηθά ΓηαζΪθεζε Δηζφδνπ‖, Ϊξζξν 127 ηνπ ελσζηαθνχ ηεισληαθνχ θψδηθα 

(Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 952/2013) 
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λνκνζεζέαο θαη λα απνηξΫπεη ηνπο αδηθαηνιφγεηνπο ειΫγρνπο, εζηηΪδνληαο ηαπηφρξνλα 

ζε ηνκεέο πνπ παξνπζηΪδνπλ ηνπο πην ζνβαξνχο θηλδχλνπο, ρξάδνπλ ηδηαέηεξεο 

πξνζνράο πνιιΪ δεηάκαηα πνπ απαηηνχλ επεέγνπζα δξΪζε ζηε πνηφηεηα ησλ 

δηαθηλνχκελσλ δεδνκΫλσλ, ζηε κνληεινπνέεζε ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ θαη ζηελ 

εθαξκνδφκελε κεζνδνινγέα νξηζκΫλσλ πηπρψλ ηνπ ηεισλεηαθνχ ειΫγρνπ. Σα δεηάκαηα 

απηΪ εέλαη : 

α. Πνηφηεηα ησλ δεδνκΫλσλ θαη ξφινο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

 ΠξνθεηκΫλνπ λα γέλεη πιάξεο ρξάζε ησλ κεζφδσλ εθηέκεζεο θηλδχλσλ 

θαη δηαρεέξηζεο απηψλ γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ ηνπο, δσηηθάο 

ζεκαζέαο ξφιν Ϋρνπλ νη εκπιεθφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο. ΜΫζσ ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απηνέ Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο θαη ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλνπλ, επηδηψθεηαη επέ ηεο 

αξράο λα εέλαη γλσζηφ «πνηνο κεηαθΫξεη ηη, ζε πνηνλ, απφ πνχ». Θεκειηψδνπο ζεκαζέαο 

δεδνκΫλα εέλαη : 

 (1) Tα πξαγκαηηθΪ ζπκβαιιφκελα κΫξε πνπ βξέζθνληαη πέζσ απφ ηε 

ζπλαιιαγά θαη ηελ θπθινθνξέα ησλ εκπνξεπκΪησλ (αγνξαζηάο θαη πσιεηάο ά 

ηδηνθηάηεο). 

(2)  Tα αθξηβά εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθΫξνληαη. 

(3) Οη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δξνκνιφγεζε ησλ εκπνξεπκΪησλ 

ζε νιφθιεξε ηελ αιπζέδα εθνδηαζκνχ. 

Ζ βΪζε ηεο πξνζΫγγηζεο απηάο εέλαη νη εθ ησλ πξνηΫξσλ ειεθηξνληθά 

δηαβέβαζε πιεξνθνξηψλ γηα ην θνξηέν απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζε ζρΫζε κε ηηο 

θηλάζεηο εκπνξεπκΪησλ πνπ εηζΫξρνληαη θαη εμΫξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε. 

Σα δεδνκΫλα απηΪ πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκα φζν ην δπλαηφλ λσξέηεξα, λα εέλαη ζπλαθά 

θαη πςειάο πνηφηεηαο θαζψο ζε αληέζεηε πεξέπησζε ζα ππνλνκεχζνπλ ζε δεχηεξν 

ρξφλν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εθηέκεζε θηλδχλνπ πνπ βαζέδνληαη ζηελ αμηφπηζηε 

δηαθέλεζε ειεθηξνληθψλ δεδνκΫλσλ. Άιισζηε δελ εέλαη ζπΪληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη 

πιεξνθνξέεο πνπ εέλαη δηαζΫζηκεο ζηε ―ζπλνπηηθά δηαζΪθεζε εηζφδνπ (ENS)‖ δελ 

εέλαη αξθεηΪ αθξηβεέο ψζηε λα δηεμαρζεέ κηα απνηειεζκαηηθά αλΪιπζε θηλδχλσλ. 

β. Αζθαιεέο αιπζέδεο εθνδηαζκνχ θαη νηθνλνκηθνέ θνξεέο 

 ΔθηηκΪηαη φηη απνηειεέ θνηλφ ζπκθΫξνλ ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξάζεσλ 

θαη ησλ θπβεξλάζεσλ, ε δηαζθΪιηζε θαη ε δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο αιπζέδαο 

εθνδηαζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη πςειΪ επέπεδα ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ 
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ηεισλεέσλ θαη ηεο εκπνξηθάο θνηλφηεηαο. Σν επξσπατθφ πξφγξακκα εμνπζηνδνηεκΫλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ (Authorized Economic Operators) Ϋρεη πιΫνλ εδξαησζεέ θαζψο 

πεξηζζφηεξα απφ 11.000 πηζηνπνηεηηθΪ Ϋρνπλ δνζεέ ζε ρξάζε Ϋσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012, 

ελψ Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ επηζάκσο απφ νξηζκΫλνπο ζεκαληηθνχο εκπνξηθνχο εηαέξνπο.  

Οη εμνπζηνδνηεκΫλνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ιακβΪλνπλ ζεκαληηθΪ κΫηξα γηα λα 

δηαζθαιέζνπλ ηελ αιπζέδα εθνδηαζκνχ ηνπο, ηα νπνέα επηθπξψλνληαη επέζεκα απφ ηηο 

ηεισλεηαθΫο αξρΫο. ΑπηΪ ηα κΫηξα αθνξνχλ επελδχζεηο ζηελ αζθΪιεηα πιηθνχ θαη ηα 

ζπζηάκαηα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ηελ νηθνλνκηθά θεξεγγπφηεηα, ηελ εθηέκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ηεο επηρεέξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηέα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηψλ.  

Δπέ ηνπ παξφληνο, παξφκνηεο πξσηνβνπιέεο ζε Ϊιινπο ηνκεέο ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθάο δελ ζπλδΫνληαη κε ην πξφγξακκα AEO (Authorized Economic Operator). 

Απηφ κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε θαηαζηΪζεηο φπνπ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο αμηνινγεέηαη 

δχν θνξΫο γηα ηα έδηα θξηηάξηα απφ δχν δηαθνξεηηθΫο δεκφζηεο ππεξεζέεο. Χο εθ ηνχηνπ 

ηα ελ ιφγσ κΫηξα πξΫπεη επηπιΫνλ λα αλαγλσξηζηνχλ ηφζν απφ ηηο κε ηεισλεηαθΫο 

αξρΫο φζν θαη ηηο ξπζκηζηηθΫο αξρΫο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κεέσζε 

ησλ θηλδχλσλ ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ θαη ηε κεγηζηνπνέεζε ησλ νθειψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ζπκκνξθψλνληαη.  

γ. ΛεηηνπξγηθΫο κεζνδνινγέεο 

ΚαηΪ ηελ εθαξκνγά ηνπ θνηλνχ πιαηζένπ γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ θηλδχλσλ 

ηεο ΔΔ, Ϋρεη παξαηεξεζεέ  ζεκαληηθά δηαθχκαλζε ζηα επέπεδα ηεο αλΪιπζεο θηλδχλσλ 

πνπ δηελεξγεέηαη απφ ηα θξΪηε κΫιε. Ζ αλνκνηφκνξθε απηά εθαξκνγά πξνθαιεέ 

ζεκαληηθΪ πξνβιάκαηα ηφζν ζηελ επηβνιά ησλ αληηκΫηξσλ, φζν θαη ζηελ απνθπγά 

αλεπηζχκεησλ ζπλεπεηψλ. Οη ιφγνη γηα ηελ παξαηεξνχκελε απηά θαηΪζηαζε εέλαη : 

(1) ΓηαθνξΫο φζνλ αθνξΪ ηελ ηθαλφηεηα  

Με δεδνκΫλν φηη δελ Ϋρεη αθφκε επηηεπρζεέ Ϋλα θνηλφ ειΪρηζην 

πξφηππν απηνκαηνπνηεκΫλεο αλΪιπζεο θηλδχλσλ γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ πξνζηαζέα, 

ιφγσ ησλ δηαθνξψλ φζνλ αθνξΪ ηελ αλΪπηπμε, ηε δηνηθεηηθά θαη ηελ ηερληθά 

ηθαλφηεηα ησλ εζληθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ αλΪιπζεο θηλδχλσλ, ε εθαξκνγά 

ησλ θνηλψλ θξηηεξέσλ θηλδχλσλ δηαθΫξεη ζηα θξΪηε κΫιε θαη σο εθ ηνχηνπ 

δπζρεξαέλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζά ηνπο ζε επέπεδν ΔΔ. 

πκπιεξσκαηηθΪ, ηξνρνπΫδε ζηελ φιε δηαδηθαζέα δεκηνπξγέαο θνηλψλ πξνηχπσλ ηεο 
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ΔΔ απνηειεέ θαη ε απνπζέα ηεο δηνηθεηηθάο ηθαλφηεηαο θαη ππνζηάξημεο 24 σξψλ/7 

εκεξψλ ηελ εβδνκΪδα ζε νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε. 

(2) Άληζε θαηαλνκά ηνπ θφξηνπ 

Ζ αλΪιπζε ησλ δεδνκΫλσλ ηνπ ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ εηζαγσγψλ 

θαη νη πφξνη αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ πνπ εέλαη δηαζΫζηκνη ζηα θξΪηε κΫιε εκθαλέδνπλ 

κεγΪιεο δηαθνξΫο φζνλ αθνξΪ ηνλ θφξην εξγαζέαο ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιάισλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αλΪιπζε θαη ζηφρεπζε θηλδχλσλ. Οη δηαθνξΫο ζηνλ φγθν ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνηθέινπλ ζε ρξφλν θαη ηφπν, γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη ζηε θχζε 

ηεο νξγΪλσζεο ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ θαη ζηε γεσγξαθηθά ζΫζε ησλ ζεκεέσλ 

ειΫγρνπ. Απηφ Ϋρεη σο επαθφινπζν ηε δηαθχκαλζε ζην θφξην εξγαζέαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ πνπ θπκαέλεηαη απφ ην ελλεαπιΪζην ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο ΔΔ γηα ηηο 

αεξνπνξηθΫο κεηαθνξΫο θνξηένπ Ϋσο θαη πΪλσ απφ ην πελεληαπιΪζην ηνπ κΫζνπ φξνπ 

ηεο ΔΔ γηα ηε ζαιΪζζηα θπθινθνξέα. 

(3) Λεηηνπξγηθφο ζπληνληζκφο θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ 

Δπεηδά νη θνηλνπνηνχκελεο πιεξνθνξέεο γηα ην θνξηέν 

απνζηΫιινληαη ζην πξψην ζεκεέν εηζφδνπ ζηελ ΔΔ, ην πξφβιεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

θέλδπλνπ «πνηνο κεηαθΫξεη ηη, ζε πνηνλ θαη απφ πνχ» γέλεηαη αθφκε πην πεξέπινθν, 

δηφηη ην πνζνζηφ ησλ εκπνξεπκΪησλ πνπ εηζΫξρεηαη ζηελ ΔΔ θαη πξννξέδεηαη γηα Ϋλα 

θξΪηνο κΫινο δηαθνξεηηθφ απφ εθεέλν ηεο πξψηεο εηζφδνπ ά δηακεηαθνκέδεηαη κΫζσ ηεο 

ΔΔ εέλαη ζεκαληηθφ. Γηα παξΪδεηγκα, ζην ιηκΪλη ηνπ Ρφηεξληακ, ελφο ζεκαληηθνχ 

ζαιΪζζηνπ θφκβνπ κεηαθνξψλ, πΪλσ απφ ην 50% ησλ εκπνξεπκΪησλ πνπ εηζΫξρνληαη 

πξννξέδνληαη γηα Ϊιιν θξΪηνο κΫινο. Σα θνξηέα πνπ θζΪλνπλ ζηα ζεκεέα ηεο αξρηθάο 

εηζφδνπ ζπρλΪ πεξηιακβΪλνπλ θνξηέα πνπ πξννξέδνληαη γηα Ϊιια θξΪηε κΫιε θαζψο 

θαη θνξηέα πνπ δηακεηαθνκέδνληαη κΫζσ ηεο ΔΔ πξνο θΪπνηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ζε 

ηξέηεο ρψξεο. Απηφ ζεκαέλεη φηη ε γλψζε θαη νη πιεξνθνξέεο πνπ δηαηέζεληαη ζε εζληθφ 

θαη ηνπηθφ επέπεδν ζην θξΪηνο κΫινο πξννξηζκνχ εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά αλΪιπζε θαη Ϊκβιπλζε ησλ θηλδχλσλ ζηα ζεκεέα πξψηεο εηζφδνπ. 

Υξάζηκεο θαη ζεκαληηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηελ αλΪιπζε ησλ θηλδχλσλ ζε φιν ην κάθνο 

ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ απνηεινχλ ε ηαπηφηεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο ζηελ αιπζέδα εθνδηαζκνχ εθηφο ηεο ΔΔ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

ζπζηεκαηηθά αληαιιαγά ά ζπγθΫληξσζε πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη εκπεηξέαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν εέλαη νπζηψδεο γηα λα δηαζθαιηζηεέ φηη ζα εθαξκφδνληαη θνηλΪ 



57 

 

ηζνδχλακα, ειΪρηζηα πξφηππα θαη φηη νη ζεκαληηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ επεξεΪδνπλ ηνλ 

θέλδπλν ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ ζα εέλαη δηαζΫζηκεο ζε εθεέλνπο πνπ ηηο ρξεηΪδνληαη. 

ε αληέζεηε πεξέπησζε, νη ηπρφλ ζεκαληηθΫο αδπλακέεο ζηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ 

ππνλνκεχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρεέξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηα δηαθνξεηηθΪ 

ζεκεέα εηζφδνπ θαη ηελ ΔΔ ζην ζχλνιφ ηεο. 

5.2 ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΣΖ ΔΔ 

χκθσλα κε ηελ επξεέα Ϊπνςε ηεο επξσπατθάο επηηξνπάο γηα ηελ αζθΪιεηα ηεο 

εθνδηαζηηθάο αιπζέδαο, «ε δηαρεέξηζε θηλδχλσλ εέλαη κηα ζπλεράο δηαδηθαζέα 

πνπ πεξηιακβΪλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ απεηιψλ θαη ησλ θηλδχλσλ, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ αλΪιπζά ηνπο θαη ηελ επηλφεζε ησλ θαηΪιιεισλ 

αληηκΫηξσλ. Δέλαη ρξνληθΪ πεξηνξηζκΫλε θαη ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ 

αλΪγθε γηα γλψζε ησλ αιπζέδσλ εθνδηαζηηθάο θαη εθνδηαζκνχ θαη ηε 

δηαρεέξηζε θαη ελζσκΪησζε πνιιαπιψλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ. Απαηηεέ  

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηέαο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ιακβαλνκΫλνπ ππφςε φηη ε αμηνπηζηέα ησλ δεδνκΫλσλ δηαηξΫρεη ηνλ 

θέλδπλν παξαπιεξνθφξεζεο, ρεηξαγψγεζεο ά παξαπνέεζεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηεο Ϋγθεηηαη ζηελ επειημέα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο φρη κφλν γεγνλφησλ κε γλσζηΫο 

ζπλΫπεηεο, αιιΪ θαη γεγνλφησλ κε ιηγφηεξν ππνινγέζηκα απνηειΫζκαηα. 

Δέλαη επέζεο δσηηθάο ζεκαζέαο ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ  

επαθφινπζσλ ησλ θηλδχλσλ πνπ εκθαλέδνληαη »
20

. 

Σν κΫγεζνο ηεο πξφθιεζεο ζηελ εθνδηαζηηθά αιπζέδα ηεο ΔΔ κπνξεέ λα 

εθηηκεζεέ αλ ιεθζνχλ ππφςε ν φγθνο θαη ν ξπζκφο ησλ θηλάζεσλ ηνπ εκπνξένπ θαη ην 

πξνθέι ηεο ζχγρξνλεο εθνδηαζηηθάο. Απηφ πξΫπεη λα εμηζνξξνπεζεέ κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζην πεξηβΪιινλ ειΫγρνπ, απφ ηελ Ϊπνςε ηφζν ηεο επΪξθεηαο ησλ πφξσλ 

φζν θαη ηεο αλΪγθεο λα απνθεχγεηαη ε αδηθαηνιφγεηε δηαθνπά ηεο λφκηκεο αιπζέδαο 

εθνδηαζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη, ην 2011 ηα ηεισλεέα ηεο ΔΔ δηεθπεξαέσζαλ 36 

εθαηνκκχξηα δηαζαθάζεηο θνξηένπ πξηλ απφ ηελ Ϊθημε (ζπλνπηηθΫο δηαζαθάζεηο 

εηζφδνπ), 140 εθαηνκκχξηα δηαζαθάζεηο εηζαγσγάο, 96 εθαηνκκχξηα δηαζαθάζεηο 
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εμαγσγάο θαη 9 εθαηνκκχξηα δηαζαθάζεηο δηακεηαθφκηζεο. Απηνέ νη αξηζκνέ 

αληηπξνζσπεχνπλ θαηΪ κΫζν φξν 8,9 δηαζαθάζεηο αλΪ δεπηεξφιεπην, πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Ζ αλΪγθε ελαξκφληζεο θαη δηαζθΪιηζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλνληαη απφ δηαθνξεηηθΫο αξρΫο, κε ηνλ αξκφδνληα ζεβαζκφ ζηηο 

αληέζηνηρεο αξκνδηφηεηΫο ηνπο, εέλαη Ϋλα ζηαζεξφ θαη πνιχ νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ. Γεληθφηεξα, φηαλ ηα ηεισλεέα 

ελεξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε Ϊιιεο αξρΫο ά γηα ινγαξηαζκφ απηψλ, απαηηεέηαη 

ζπζηεκαηηθά επηθνηλσλέα θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θηλδχλνπο. ε 

ζΫκαηα πνπ παξνπζηΪδνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεέα θαη ην πεξηβΪιινλ 

ά γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ πνιηηψλ, ε ελ ιφγσ επηθνηλσλέα εέλαη 

δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο ηεο αξκφδηαο αξράο γηα 

ηελ Ϊκβιπλζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηνπ θηλδχλνπ. Ο ζηφρνο πξΫπεη λα εέλαη ε δηαζθΪιηζε φηη 

νη βαζηθΫο πιεξνθνξέεο ηηο νπνέεο δηαζΫηνπλ δηαθνξεηηθνέ θνξεέο ζε εζληθφ επέπεδν θαη 

ζε επέπεδν ΔΔ Ϋρνπλ ελζσκαησζεέ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηε βειηέσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. Γηαθνξεηηθνέ θέλδπλνη απαηηνχλ δηαθνξεηηθΫο δξΪζεηο. Σν 

εκπφξην κεηαμχ αλαγλσξέζηκα αζθαιψλ εκπφξσλ ζεσξεέηαη φηη ελΫρεη ην κηθξφηεξν 

θέλδπλν, ζπγθξηλφκελν κε ηηο ζπλαιιαγΫο κε κε εμνπζηνδνηεκΫλνπο εκπφξνπο νη νπνέεο 

εέλαη εχθνια αλαγλσξέζηκεο σο πςεινχ θηλδχλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ΔΔ δελ εέλαη 

ππΫξ ηεο 100% ζΪξσζεο ά ηνπ 100% ειΫγρνπ, αιιΪ ζεσξεέ φηη ηα κΫηξα ειΫγρνπ 

πξΫπεη λα εέλαη αλΪινγα κε ηελ εθηέκεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Σα ρξνληθΪ πεξηζψξηα πνπ επεξεΪδνπλ ηε θχζε ησλ κΫηξσλ Ϊκβιπλζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρά πνιιψλ θξαηψλ κειψλ ζε κηα εληαέα ζπλαιιαγά 

θαη ηελ αιιειεμΪξηεζά ηνπο, ηε δηεζλά δηΪζηαζε ηνπ ζΫκαηνο ε νπνέα αθνξΪ πνιινχο 

νξγαληζκνχο θαη ην θεληξηθφ ελδηαθΫξνλ ηνπ θιΪδνπ θαη ησλ εκπιεθνκΫλσλ κεξψλ ζην 

ζχζηεκα δηεζλνχο εκπνξένπ θαη αιπζέδαο εθνδηαζκνχ, εέλαη ζηνηρεέα αιιειΫλδεηα πνπ 

ππνγξακκέδνπλ ηελ αλΪγθε γηα Ϋγθαηξεο θαη ζπληνληζκΫλεο ελΫξγεηεο δηαρεέξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνράο πνιιψλ παξαγφλησλ. 
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5.3 ΓΗΑΣΤΠΧΔΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΠΛΟΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 

ΚΑΣΑΠΛΟΤ Ζ΄/ ΚΑΗ ΑΠΟΠΛΟΤ ΑΠΟ ΛΗΜΔΝΔ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΖ 

ΔΔ ΚΑΗ ΒΖΜΑΣΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΥΘΟΤ 

5.3.1 ΓΗΑΣΤΠΧΔΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΔΧΝ ΚΑΣΑΠΛΟΤ/ Ζ΄/ ΚΑΗ ΑΠΟΠΛΟΤ 

ΑΠΟ ΛΗΜΔΝΔ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΔΔ  

Με ηελ Ϋθδνζε ηεο νδεγέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ―ρεηηθΪ κε ηηο 

δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ γηα ηα πινέα θαηΪ ηνλ θαηΪπινπ ά/θαη απφπινπ απφ 

ιηκΫλεο ησλ θξαηψλ κειψλ‖
21

 ζηφρνο εέλαη λα κεησζεέ ην δηνηθεηηθφ Ϊρζνο ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, κΫζσ ηεο απινχζηεπζεο θαη ηνπ ελαξκνληζκνχ ησλ 

δηαηππψζεσλ ππνβνιάο δειψζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο λνκηθΫο πξΪμεηο 

ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη λα επηβΪιιεη ζηα 

θξΪηε κΫιε λα δΫρνληαη νξηζκΫλα ηππνπνηεκΫλα Ϋληππα («Ϋληππα FAL»), φπσο 

θαζνξέδνληαη κε ηε ζχκβαζε πεξέ «Γηεπθνιχλζεσο ηεο Γηεζλνχο Ναπηηιηαθάο 

Κηλάζεσο» (ζχκβαζε FAL) ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO), ηεο 9εο 

Απξηιένπ 1965, φπσο ηζρχεη ζάκεξα, κε γλψκνλα ηε δηαηάξεζε ηεο απαέηεζεο 

δηαβέβαζεο δεδνκΫλσλ πξηλ θαη θαηΪ ηνλ θαηΪπινπ πινέσλ ζε επξσπατθνχο ιηκΫλεο 

ά/θαη ηνλ απφπινπ απφ απηνχο ζχκθσλα κε : 

α. Σελ νδεγέα 2000/59/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 27εο Ννεκβξένπ 2000, ζρεηηθΪ κε ηηο ιηκεληθΫο εγθαηαζηΪζεηο 

παξαιαβάο απνβιάησλ πινένπ θαη θαηαινέπσλ θνξηένπ. 

β. Σελ νδεγέα 2002/59/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 27εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηε δεκηνπξγέα θνηλνηηθνχ ζπζηάκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξέαο ησλ πινέσλ θαη ελεκΫξσζεο. 

γ. Σνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 725/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 31εο Μαξηένπ 2004, γηα ηε βειηέσζε ηεο αζθΪιεηαο ζηα πινέα θαη 

ζηηο ιηκεληθΫο εγθαηαζηΪζεηο. 
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δ. Σελ νδεγέα 2009/16/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 23εο Απξηιένπ 2009, ζρεηηθΪ κε ηνλ Ϋιεγρν ησλ πινέσλ απφ ην θξΪηνο 

ιηκΫλα. 

 ΔπηπξνζζΫησο, κε ηελ ελ ιφγσ νδεγέα δέδεηαη ψζεζε ζηελ εκβΪζπλζε ηεο 

ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ φπσο: ησλ νηθεέσλ αξρψλ ηεισλεέσλ,  αξρψλ 

ειΫγρνπ ησλ ζπλφξσλ, αξρψλ δεκφζηαο πγεέαο θαη κεηαθνξψλ ψζηε λα 

εμαθνινπζάζνπλ λα απινπζηεχνπλ θαη λα ελαξκνλέδνπλ ηηο δηαηππψζεηο ππνβνιάο 

δειψζεσλ εληφο ηεο Έλσζεο. Να ρξεζηκνπνηνχλ θαηΪ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηα ζπζηάκαηα ειεθηξνληθάο δηαβέβαζεο δεδνκΫλσλ θαη αληαιιαγάο 

πιεξνθνξηψλ (ρξάζε ειεθηξνληθψλ κνξθνηχπσλ), κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ 

ηαπηφρξνλε εμΪιεηςε ησλ εκπνδέσλ ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο θαη ηελ επέηεπμε ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ ρσξέο ζχλνξα. Ζ πιάξεο αμηνπνέεζε ηεο 

ειεθηξνληθάο δηαβέβαζεο δεδνκΫλσλ κπνξεέ λα επηηεπρζεέ κφλνλ φηαλ ππΪξμεη νκαιά 

θαη απνηειεζκαηηθά ηξηκεξάο επηθνηλσλέα/ δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ SafeSeaNet, ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηεισλεένπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ γηα ηελ εηζαγσγά ά ηελ 

αλαδάηεζε δεδνκΫλσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαένπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 

πξνζηαζέα δεδνκΫλσλ εκπνξηθνχ θαη πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα ζχκθσλα κε : 

α. Σελ νδεγέα 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 24εο Οθησβξένπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξέα ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ. 

β. Σνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 18εο Γεθεκβξένπ 2000, ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα απφ ηα φξγαλα 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθΪ κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ 

δεδνκΫλσλ απηψλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα πινέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κεηαμχ ιηκΫλσλ επξηζθνκΫλσλ 

ζην ηεισλεηαθφ Ϋδαθνο ηεο Έλσζεο δχλαληαη λα εμαηξνχληαη απφ ηε δηαβέβαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαέλνληαη ζηα Ϋληππα FAL, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εθαξκνζηΫσλ 

λνκηθψλ πξΪμεσλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα δεηνχλ ηα θξΪηε 

κΫιε γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ εζσηεξηθά ηΪμε θαη αζθΪιεηα θαη λα επηβΪινπλ ηελ 

ηεισλεηαθά, θνξνινγηθά, κεηαλαζηεπηηθά, πεξηβαιινληηθά ά πγεηνλνκηθά λνκνζεζέα.  
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 πγθεθξηκΫλα, ηα θξΪηε κΫιε δηαζθαιέδνπλ φηη ν πινέαξρνο ά θΪζε Ϊιιν 

πξφζσπν θαηΪιιεια εμνπζηνδνηεκΫλν απφ ηνλ εθκεηαιιεπφκελν ην πινέν, θνηλνπνηεέ 

πξηλ απφ ηνλ θαηΪπινπ ζε ιηκΫλα επξηζθφκελν ζε θξΪηνο κΫινο ηηο πιεξνθνξέεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ, κΫζσ ζπγθεθξηκΫλνπ 

ειεθηξνληθνχ κνξθφηππνπ  ζηελ αξκφδηα αξρά πνπ Ϋρεη νξηζζεέ απφ ην ελ ιφγσ θξΪηνο 

κΫινο:  

α. ΣνπιΪρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ, ά  

β.  Σν αξγφηεξν ηε ζηηγκά πνπ ην πινέν αλαρσξεέ απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

ιηκΫλα, εΪλ ε δηΪξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ εέλαη κηθξφηεξε απφ 24 ψξεο, ά  

γ.  ΔΪλ ν ιηκΫλαο θαηΪπινπ εέλαη Ϊγλσζηνο ά ηξνπνπνηάζεθε θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, επζχο κφιηο ε πιεξνθνξέα απηά εέλαη δηαζΫζηκε. 

 Ο ελ ιφγσ ςεθηαθφο κνξθφηππνο ησλ κελπκΪησλ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεέηαη 

ζην πιαέζην ησλ εζληθψλ ζπζηεκΪησλ SafeSeaNet ελψ ηα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ λα 

παξΫρνπλ ζρεηηθά πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξέεο εέηε κε ηελ εζληθά εληαέα ζπξέδα κΫζσ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηάκαηνο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ ά κε ηα εζληθΪ ζπζηάκαηα 

SafeSeaNet. Δπέ ηνπ παξφληνο θαη Ϋσο πιάξνπο εθαξκνγάο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο 

απφ ηα θ-κ, ε πθηζηΪκελε απαέηεζε ππνβνιάο δειψζεσλ εέλαη : 

 α. Γηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ πνπ απνξξΫνπλ απφ λνκηθΫο πξΪμεηο 

ηεο Έλσζεο  

(1) Κνηλνπνέεζε γηα πινέα θαηΪ ηνλ θαηΪπινπ ζε ιηκΫλεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ά ηνλ απφπινπ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 ηεο νδεγέαο 

2002/59/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Ηνπλένπ 

2002, γηα ηε δεκηνπξγέα θνηλνηηθνχ ζπζηάκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξέαο 

ησλ πινέσλ θαη ελεκΫξσζεο. 

(2) πλνξηαθνέ Ϋιεγρνη πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 7 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 562/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, 

ηεο 15εο Μαξηένπ 2006, γηα ηε ζΫζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θψδηθα ζρεηηθΪ κε ην θαζεζηψο 

δηΫιεπζεο πξνζψπσλ απφ ηα ζχλνξα (θψδηθαο ζπλφξσλ ηεο ζπλζάθεο Ϋλγθελ).  

(3) Κνηλνπνέεζε επηθέλδπλσλ ά ξππνγφλσλ εκπνξεπκΪησλ πνπ 

επξέζθνληαη επέ ηνπ πινένπ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 ηεο νδεγέαο 2002/59/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηε 

δεκηνπξγέα θνηλνηηθνχ ζπζηάκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξέαο ησλ πινέσλ . 
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(4) Κνηλνπνέεζε πιεξνθνξηψλ απνβιάησλ θαη θαηαινέπσλ, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηεο νδεγέαο 2000/59/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Ννεκβξένπ 2000, ζρεηηθΪ κε ηελ παξαιαβά απνβιάησλ 

πινένπ θαη θαηαινέπσλ θνξηένπ ζηηο ιηκεληθΫο εγθαηαζηΪζεηο.  

(5) Κνηλνπνέεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθΪιεηα, ζχκθσλα 

κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 725/2004, ηεο 31εο Μαξηένπ 2004, γηα ηε 

βειηέσζε ηεο αζθΪιεηαο ζηα πινέα θαη ζηηο ιηκεληθΫο εγθαηαζηΪζεηο.  

(6) πλνπηηθά δηαζΪθεζε εηζφδνπ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ αξηζ. 952/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 9εο Οθησβξένπ 2013 γηα ηε ζΫζπηζε ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ 

θψδηθα.  

 

 β. Έληππα FAL
22

 θαη δηαηππψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ δηεζλεέο λνκηθΫο 

πξΪμεηο  

(1) Έληππν FAL 1: Γεληθφ Γεισηηθφ  

(2) Έληππν FAL 2: Γεισηηθφ Φνξηένπ  

(3) Έληππν FAL 3: Γεισηηθφ εθνδέσλ πινένπ  

(4) Έληππν FAL 4: Γεισηηθφ πξνζσπηθψλ εηδψλ πιεξψκαηνο  

(5) Έληππν FAL 5: ΚαηΪζηαζε πιεξψκαηνο  

(6) Έληππν FAL 6: ΚαηΪζηαζε επηβαηψλ  

(7) Έληππν FAL 7: Γεισηηθφ επηθέλδπλσλ εηδψλ  

(8) Ναπηηιηαθφ δεισηηθφ πγεέαο: Βαζηθφ Ϋγγξαθν ην νπνέν απαηηνχλ 

νη αξρΫο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο θαη ζην νπνέν αλαθΫξνληαη ηα δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε ηελ 

πγεηνλνκηθά θαηΪζηαζε ησλ αηφκσλ επέ ηνπ πινένπ ζηε δηΪξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη θαηΪ 

ηελ Ϊθημά ηνπ ζηνλ ιηκΫλα. 

 

γ. Άιιεο ζρεηηθΫο εζληθΫο λνκνζεηηθΫο πξΪμεηο  

                                                           
22

  Χο ζπλεκκΫλν παξΪξηεκα «Α» 



63 

 

Σα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ λα πεξηιακβΪλνπλ ζηελ θαηεγνξέα απηά ηηο 

πιεξνθνξέεο πνπ πξΫπεη λα παξΫρνληαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθά ηνπο λνκνζεζέα, φκσο 

νη ελ ιφγσ πιεξνθνξέεο νθεέινπλ λα δηαβηβΪδνληαη κε ειεθηξνληθΪ κΫζα. 

 

5.3.2 ΒΖΜΑΣΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΥΘΟΤ 

Ζ Δπηηξνπά επηδέσμε βάκαηα πξνφδνπ γηα ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο εληφο ηεο 

ΔΔ, αξρηθΪ ζην πιαέζην θπξέσο ηεο «αλαθνέλσζεο θαη ηνπ ζρεδένπ δξΪζεο γηα ηε 

δεκηνπξγέα επξσπατθνχ ρψξνπ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ ρσξέο ζχλνξα» φπνπ 

πξνηΪζεθαλ πνιηηηθΫο θαη δξΪζεηο κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο κηθξψλ απνζηΪζεσλ, ψζηε λα 

βειηησζεέ ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ελδνελσζηαθψλ 

ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ. Δλ ζπλερεέα κε ηελ νδεγέα «δεκηνπξγέαο θνηλνηηθνχ 

ζπζηάκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξέαο ησλ πινέσλ SafeSeaNet» θαη ηειηθΪ κε 

ηελ πξσηνβνπιέα «ΓαιΪδηα Εψλε» επηδηψρζεθε ε δεκηνπξγέα κηαο πξαγκαηηθάο εληαέαο 

αγνξΪο γηα ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο. εκαληηθφο ζηαζκφο άηαλ ε θαηΪξγεζε ηεο 

ππαγσγάο ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκΪησλ πνπ κεηαθΫξνληαη κεηαμχ ζαιαζζέσλ 

ιηκΫλσλ ηεο ΔΔ ζηηο δηνηθεηηθΫο θαη ηεισλεηαθΫο δηαηππψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ θζΪλνπλ απφ ππεξπφληηνπο ιηκΫλεο. εκαληηθΪ ζπζηαηηθΪ γηα ηελ 

επέηεπμε ηνπ σο Ϊλσ ζθνπνχ εέλαη : 

α. Ζ θαζηΫξσζε ελαξκνληζκΫλνπ ειεθηξνληθνχ ηεισλεηαθνχ δεισηηθνχ 

εκπνξεπκΪησλ, ηνπ απνθαινχκελνπ «eManifest». 

β.  Ζ εθαξκνγά ηεο Δζληθάο Δληαέαο Θπξέδαο «National Single Window»,  

ηφπνο ζηνλ νπνέν φιεο νη πιεξνθνξέεο δειψλνληαη Ϊπαμ θαη δηαηέζεληαη ζηηο αξκφδηεο 

αξρΫο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο φπσο: ζηνπο ηνκεέο ησλ ιηκΫλσλ, ησλ 

ηεισλεέσλ, ηεο αζθΪιεηαο, ηεο πγεέαο θαη ηνπ ειΫγρνπ ησλ ζπλφξσλ, ζπλδΫνληΪο ηα κε 

ην ζχζηεκα SafeSeaNet θαη ην ειεθηξνληθφ ηεισλεέν «eCustom».  

ΜΫρξη ζηηγκάο φια ηα θξΪηε κΫιε Ϋρνπλ κεηαθΫξεη ηελ νδεγέα γηα ηελ 

ελαξκφληζε θαη ζπληνληζκφ ησλ δηαηππψζεσλ ππνβνιάο δειψζεσλ ζε επέπεδν θξαηψλ 

κειψλ θαη Ϋρνπλ αλαιΪβεη πξσηνβνπιέεο γηα ηελ εθαξκνγά ηεο εζληθάο εληαέαο ζπξέδαο 

γηα ηε λαπηηιέα. ΤπΪξρνπλ σζηφζν, ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο σο πξνο : 
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α. Σηο αξρΫο ζρεδηαζκνχ, ηα ζπζηάκαηα θαη ηα πεξηβΪιινληα ηεο εληαέαο 

ζπξέδαο. 

β. Σηο πξνζεγγέζεηο γηα ηε δεκηνπξγέα εληαέαο ζπξέδαο. 

γ.  Σελ παξνχζα θαηΪζηαζε φζνλ αθνξΪ ηελ εμΫιημε εληφο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε αλακΫλνπλ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη Ϊιια εθζπγρξνλέδνπλ, δηαζχλδενπλ ά «αλαζπγθξνηνχλ» 

ηηο πθηζηΪκελεο εζληθΫο ππνδνκΫο ηνπο γηα ηηο δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ 

πξνθεηκΫλνπ λα δεκηνπξγάζνπλ ηελ εζληθά εληαέα ζπξέδα ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

επξσπατθά νδεγέα. 

 ΔπηπιΫνλ, ηα θξΪηε κΫιε αληηκεησπέδνπλ, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ην θαζΫλα, ηηο 

αθφινπζεο πξνθιάζεηο: 

α. Σηο επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγάο ζηνλ δηαζΫζηκν πξνυπνινγηζκφ θαη ζηηο 

δηαδηθαζέεο θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ελδηαθεξφκελσλ θνξΫσλ. 

 β. Σηο αλεζπρέεο ά/θαη λνκηθΫο δπζθνιέεο φζνλ αθνξΪ ηελ αληαιιαγά 

εκπηζηεπηηθψλ/επαέζζεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εγγχεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεδνκΫλσλ. 

 γ. Σελ αλεπαξθά κΫρξη ζηηγκάο αλΪπηπμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζε 

επέπεδν ΔΔ. 

 δ. Σν ρξνλνδηΪγξακκα εθαξκνγάο, ην νπνέν ζπλδΫεηαη επέζεο κε ηελ 

αλΪπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ δεισηηθνχ εκπνξεπκΪησλ (eManifest) ζην πιαέζην ηεο 

ΓαιΪδηαο Εψλεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην αλσηΫξσ αζαθΫο πεξηβΪιινλ ελδΫρεηαη λα δεκηνπξγάζεη ηελ αλΪγθε 

αλΪπηπμεο εηδηθψλ δηεπαθψλ γηα ηελ επηθνηλσλέα ηνπ θιΪδνπ κε ην ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ θαζελφο εθ ησλ θξαηψλ κειψλ, κε απνηΫιεζκα λα απμεζεέ ην θφζηνο 

εθαξκνγάο θαη λα κεησζνχλ ηα νθΫιε ηνπ φινπ εγρεηξάκαηνο. 

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπά ζπγθξφηεζε ηελ «νκΪδα eMS», κηα νκΪδα 

εκπεηξνγλσκφλσλ, γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο ππεξεζέεο 

ειεθηξνληθάο πιεξνθφξεζεο, ζηφρνο ηεο νπνέαο εέλαη ε παξνρά ζηάξημεο ζηα θξΪηε 

κΫιε γηα ηελ εθαξκνγά ηεο νδεγέαο πεξέ ησλ δηαηππψζεσλ ππνβνιάο δειψζεσλ κε 

ζπληνληζκΫλν ηξφπν. Ζ νξγΪλσζε ηεο «νκΪδαο eMS» απνηειεέηαη απφ νθηψ (8) 
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ππννκΪδεο  «eMS subgroups», κε αλαηεζΫληα Ϋξγα πνπ απηΪ πεξηγξΪθνληαη ζην 

ANNEX I ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δπηηξνπάο ―COM(2014) 320 final‖
23

 γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο 

νδεγέαο 2010/65/ΔΔ θαη εέλαη νη εμάο: 

 α.  General Maritime sub-group 

β.  Customs sub-group 

γ.  Waste sub-group 

δ.  Security sub-group 

ε.  Health sub-group 

ζη.  Border control sub-group 

δ.  Data mapping and functionalities sub-group 

ε.  Single Window and Data flow definition sub-group 

Αληέζηνηρα, ηα ζηΪδηα πξνζΫγγηζεο ηνπ Ϋξγνπ ησλ ππννκΪδσλ γηα ηελ ιεηηνπξγέα ηεο 

νδεγέαο πεξηγξΪθνληαη ζην ANNEX II ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δπηηξνπάο ―COM(2014) 320 

final‖
24

 θαη εέλαη: 

α. ηΪδην 1: ΑλΪπηπμε ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

β.  ηΪδην 2: ΑλΪπηπμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

γ. ηΪδην 3: Σερληθά εθαξκνγά 

δ. ηΪδην 4: Γηεμαγσγά δνθηκψλ 

ε. ηΪδην 5: Αξρηθά ιεηηνπξγέα 

 

Δπέ ηνπ παξφληνο, αλ θαη Ϋρεη ππΪξμεη κηα ζρεηηθά θαζπζηΫξεζε επέ ηνπ 

αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο νκΪδαο, Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ 

ιεηηνπξγηθΫο πξνδηαγξαθΫο απφ ηηο αξκφδηεο ππννκΪδεο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο εηδηθΫο 

θνηλνπνηάζεηο πνπ πξνζδηνξέδνληαη ζην παξΪξηεκα ηεο νδεγέαο γηα ηηο δηαηππψζεηο 

ππνβνιάο δειψζεσλ. ΟξηζκΫλα θνηλΪ δεδνκΫλα θαη δεηάκαηα κε νξηδφληηα δηΪζηαζε 

πξνζδηνξέζηεθαλ, αμηνινγάζεθαλ θαη ελαξκνλέζηεθαλ ζε νξηδφληην επέπεδν. 

Δηδηθφηεξα ε ππννκΪδα γηα ζΫκαηα ραξηνγξΪθεζεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο δεδνκΫλσλ 

Ϋρεη πξνηεέλεη Ϋλα ελαξκνληζκΫλν ζχλνιν δεδνκΫλσλ φζνλ αθνξΪ ηηο πιεξνθνξέεο πνπ 

πξΫπεη λα παξΫρνληαη γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ απαηηάζεσλ ηεο νδεγέαο. Δπέζεο, 

                                                           
23

  Χο ζπλεκκΫλν παξΪξηεκα «Β» 

24
  Χο ζπλεκκΫλν παξΪξηεκα «Γ» 
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θαηαβΪιινληαη πξνζπΪζεηεο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηφζν ηνπ 

ελαξκνληζκΫλνπ ειεθηξνληθνχ δεισηηθνχ εκπνξεπκΪησλ φζν θαη ησλ Ϊιισλ 

δηαηππψζεσλ ππνβνιάο δειψζεσλ πνπ ζπιιΫγνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα 

2010/65/ΔΔ.  Σν ζηΪδην ηεο ηερληθάο εθαξκνγάο μεθέλεζε ζηηο αξρΫο ηνπ 2014, σζηφζν 

νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε αλακΫλνπλ ηελ νινθιάξσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα λα μεθηλάζνπλ ηελ εθηΫιεζά ηνπο. ΠξΪγκαηη, ζε ζπλΫρεηα ησλ 

αλσηΫξσ, αλαπηχρζεθαλ ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, δειαδά νξηζκνέ θαη κνξθφηππνη 

δεδνκΫλσλ, κφλν γηα ηηο δηαηππψζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπκθσλεζεέζεο 

ιεηηνπξγηθΫο πξνδηαγξαθΫο ελψ νη ινηπΫο εξγαζέεο επηηαρχλζεθαλ γηα ηελ Ϋλαξμε ηνπ 

αξρηθνχ ζηαδένπ ιεηηνπξγέαο ην δεχηεξν εμΪκελν ηνπ 2015.  

ΠξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιχλεη πεξαηηΫξσ ηελ εθαξκνγά ηεο νδεγέαο γηα ηηο 

δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ, ε Δπηηξνπά εγθαηλέαζε ηα Ϋξγα επέδεημεο Integrated 

Maritime Policy (IMP) θαη AnNa (Advanced National Networks for 

Administrations), ζηα νπνέα ζπκκεηΫρνπλ αξθεηΪ θξΪηε κΫιε. Αλαιπηηθφηεξα, κε ην 

κελ πξψην, πινπνηεέηαη ε δξΪζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ηεο ΟινθιεξσκΫλεο 

ΘαιΪζζηαο Πνιηηηθάο (ΟΘΠ), ε νπνέα αθνξΪ ηελ εμΫιημε ηνπ ζπζηάκαηνο SafeSeaNet 

θαη Ϋρεη αλαηεζεέ ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα 

(EMSA). θνπφο ηνπ Ϋξγνπ επέδεημεο εέλαη ε αλΪπηπμε ζηνηρεέσλ ινγηζκηθνχ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνρά ζηάξημεο ζηα 

ζπκκεηΫρνληα θξΪηε κΫιε (Βνπιγαξέα, ΔιιΪδα, Ηηαιέα, ΜΪιηα θαη Ρνπκαλέα) θαη ηε 

Ννξβεγέα ζηελ εθαξκνγά ησλ νηθεέσλ ιχζεσλ γηα ηελ εζληθά εληαέα ζπξέδα ζχκθσλα 

κε ηελ νδεγέα γηα ηηο δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ. Με βΪζε ηε δνκά θαη ηνπο 

κνξθφηππνπο δεδνκΫλσλ ηνπ Ϋξγνπ ηεο ππννκΪδαο ζε ζΫκαηα ραξηνγξΪθεζεο 

δεδνκΫλσλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νκΪδαο eMS, ζρεδηΪζηεθε ε εθαξκνγά ελφο 

πξσηνηχπνπ εζληθάο εληαέαο ζπξέδαο (NSW) κε ην νπνέν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δνθηκΫο 

ζηηο ξνΫο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ: 

α. Σνπ λαπηηιηαθνχ θιΪδνπ (π.ρ. ηνπ πξΪθηνξα/ πινηΪξρνπ/ 

εμνπζηνδνηεκΫλνπ πξνζψπνπ) θαη ηεο Δζληθάο Δληαέαο Θπξέδαο. 

β. Σεο Δζληθάο Δληαέαο Θπξέδαο θαη ησλ δεκφζησλ αξρψλ (αξρΫο 

αζθΪιεηαο ζηε ζΪιαζζα, ηεισλεηαθΫο αξρΫο, ζπλνξηαθΫο αξρΫο, πγεηνλνκηθΫο αξρΫο, 

ιηκεληθΫο αξρΫο θαη Ϊιιεο). 
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γ. Σνπ θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο SafeSeaNet θαη ηεο Δζληθάο Δληαέαο 

Θπξέδαο. 

ΔπηπξνζζΫησο, ην Ϋξγν επέδεημεο AnNa αθνξΪ ζηελ ππνζηάξημε ηεο 

απνηειεζκαηηθάο εθαξκνγάο ηεο νδεγέαο γηα ηηο δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ. 

ηφρνο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε παξνρά ζπλδξνκάο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά θαη βηψζηκε 

αλΪπηπμε ησλ εζληθψλ εληαέσλ ζπξέδσλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα. ην Ϋξγν ζπκκεηΫρνπλ 

ελεξγΪ ά κε 20 θξΪηε κΫιε, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ε ΔιιΪδα, ελψ ζπλδΫνληαη 

δηΪθνξεο νξγαλψζεηο ελδηαθεξφκελσλ λαπηηιηαθψλ θνξΫσλ. Σν Ϋξγν AnNa ιεηηνπξγεέ 

απφ ηε βΪζε πξνο ηελ θνξπθά (bottom-up), παξΫρνληαο ζπλδξνκά ζηηο εζληθΫο 

δηνηθάζεηο γηα ηε δεκηνπξγέα ησλ εληαέσλ λαπηηιηαθψλ ζπξέδσλ ηνπο θαη ζηεξέδεη ηελ 

ελνπνέεζε ησλ ζπζηεκΪησλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ εζληθψλ εληαέσλ λαπηηιηαθψλ 

ζπξέδσλ απφ ην πινέν πξνο ηελ μεξΪ θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη 

δηνηθάζεσλ (ship to shore and shore to shore) κε βΪζε ηηο αλΪγθεο γηα: 

α. ΒΫιηηζηε ρξάζε ησλ δεδνκΫλσλ θαη ησλ δηεζλψλ κνληΫισλ δεδνκΫλσλ 

πνπ εέλαη άδε δηαζΫζηκα. 

β. αθά πξνζδηνξηζκφ ησλ δεδνκΫλσλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαέζην απφ ηηο δεκφζηεο αξρΫο θαη απφ ηνπο θνξεέο εθκεηΪιιεπζεο 

ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζέδσλ. 

γ. Πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν κπνξεέ λα γέλεη εθ λΫνπ ρξάζε 

ησλ δεδνκΫλσλ. 

δ. ΔλζσκΪησζε «πην καθξνπξφζεζκνπ νξέδνληα», κε εξγαζέεο θαη 

επελδχζεηο κε βΪζε ηε ζρΫζε πνηφηεηαο/ηηκάο θαη ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγά ηνπ 

ζεκαηνινγένπ γηα ηελ επξσπατθά πνιηηηθά κεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

ζηφρσλ γηα ηηο ειεθηξνληθΫο εκπνξεπκαηηθΫο κεηαθνξΫο (e-Freight) θαη ην ειεθηξνληθφ 

ηεισλεέν (e-Customs). 

ε. ΑλΪπηπμε πιαηζένπ πνπ λα παξΫρεη θαηΪινγν ειΫγρνπ εθηθηψλ κΫηξσλ 

θαη ηεο δηεζλνχο πξννπηηθάο ηνπο. 

 

ΠξνθεηκΫλνπ λα απνθεπρζνχλ αιιειεπηθαιχςεηο ά αληηθξνπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκΪδαο eMS, ηα παξαδνηΫα ηνπ Ϋξγνπ AnNa παξνπζηΪδνληαη 

θαη επηθπξψλνληαη απφ ηελ νκΪδα eMS. Οη εξγαζέεο πνπ εθηεινχληαη ηφζν ζην πιαέζην 

ηνπ Ϋξγνπ επέδεημεο ΟΘΠ φζν θαη ηνπ Ϋξγνπ AnNa ζεσξνχληαη πξνζηηζΫκελε αμέα ζην 
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Ϋξγν ηεο νκΪδαο eMS θαη ησλ ππννκΪδσλ ηεο γηα ηε ζπλνιηθά εθαξκνγά ηεο νδεγέαο 

πεξέ ησλ δηαηππψζεσλ ππνβνιάο δειψζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ραξαθηεξέδνληαη 

απφ νξζφ ζπληνληζκφ θαη ζπλΫπεηα. 
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6. “CISE” - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΧΝ ΘΑΛΑΗΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

Ζ ζηξαηεγηθά ηεο «Δπξώπεο 2020» αλαγλσξέδεη πσο αλ ηα θξΪηε κΫιε 

δξΪζνπλ ελσκΫλα, ε Δπξψπε ζα εέλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθά. Πξνο απηά ηελ 

θαηεχζπλζε, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά πξνσζεέ ηελ  αλαβΪζκηζε ηεο ζαιΪζζηαο 

επηηάξεζεο επηδηψθνληαο επξεέα ζπλεξγαζέα κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζε 

φιν ην λαπηηιηαθφ πιΫγκα. Ζ βειηέσζε απηά απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην ηεο «Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο», 

θαζψο θαη Ϋλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρεέν ηεο «ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα 

ζηε ζάιαζζα». Δπέζεο, ε ελέζρπζε ηεο αζθΪιεηαο ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ 

καο απνηειεέ Ϋλα ζεκαληηθφ ζηνηρεέν ηεο αηδΫληαο «Γαιάδηα Αλάπηπμε» γηα ηε 

βηψζηκε αλΪπηπμε θαη ηελ αχμεζε ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο. ην πιαέζην πινπνέεζεο ηεο 

επξσπατθάο πνιηηηθάο γηα Ϋλα «Δληαίν Δπξσπατθό Υώξν Θαιάζζησλ Μεηαθνξώλ», 

ε νπνέν πάξε ―ζΪξθα θαη νζηΪ‖ απφ ην πξφγξακκα «Γαιάδηα Εώλε», Ϋγηλε αληηιεπηφ 

φηη θΪηη ηΫηνην ζα επεξΫαδε Ϋλα πιάζνο θνξΫσλ θαη αξρψλ πνπ ζρεηέδνληαη Ϋκκεζα ά 

Ϊκεζα κε ηελ ζεζκνζΫηεζε, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ εθκεηΪιιεπζε ζαιΪζζησλ 

δξαζηεξηνηάησλ. Πιάζνο πξνγξακκΪησλ θαη πνιηηηθψλ απνθΪζεσλ εκθΪληζαλ 

αιιεινθΪιπςε θαη αιιειεπέδξαζε ζε πεδέα δξΪζεο ελδηαθΫξνληνο θαη ζπιινγάο 

πιεξνθνξηψλ, δηαπηζηψλνληαο ζπαηΪιε πφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζκφ ηεο πξνζπΪζεηαο 

γηα εθηΫιεζε ηνπ απηνχ Ϋξγνπ. Ζ αλΪπηπμε ελφο θνηλνχ πεξηβΪιινληνο αληαιιαγάο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα ηεο ΔΔ ζπληζηΪ κηα δηαξθά ζπλεξγαηηθά 

δηαδηθαζέα κε πνιιαπιΪ ζεηηθΪ απνηειΫζκαηα κεηαμχ ησλ νπνέσλ ζπγθαηαιΫγνληαη : 

α. Ζ εληζρπκΫλε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ. 

β. Οη πξσηνβνπιέεο αξθεηψλ ζαιΪζζησλ θιΪδσλ ζε επέπεδν ΔΔ. 

γ. ΓηΪθνξεο πξσηνβνπιέεο ζε εζληθφ επέπεδν.  

δ. ΑλΪπηπμε ζΫζεσλ εξγαζέαο 

ε. Δμνηθνλφκηζε πφξσλ  

Ζ ζαιΪζζηα επηηάξεζε σο βαζηθφο ζπληειεζηάο Δπέγλσζεο ηεο ΘαιΪζζηαο 

Γξαζηεξηφηεηαο επεξεΪδεη πιάζνο δξαζηεξηνηάησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζαιΪζζην 
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πεξηβΪιινλ, φπσο ηνλ Ϋιεγρν αιηεέαο, ηελ επηβνιά ηνπ λφκνπ, ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζπλφξσλ, 

ηε ιαζξνκεηαλΪζηεπζε, ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηελ Ϋγθαηξε αληηκεηψπηζε 

λαπηηθψλ αηπρεκΪησλ, ηνλ Ϋιεγρν θπθινθνξέαο ζθαθψλ, ην εκπφξην θαζψο θαη ηελ 

Ϋξεπλα θαη δηΪζσζε. Με ηνλ φξν «Θαιάζζηα Δπηηήξεζε» ελλννχκε ηελ νπζηαζηηθά 

θαηαλφεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ δηεμΪγνληαη ζηε ζΪιαζζα θαη ζα κπνξνχζαλ 

λα επεξεΪζνπλ ηελ αζθΪιεηα , ηελ πξνζηαζέα, ηελ νηθνλνκέα ά ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Ζ νινθιάξσζε ηεο ζαιΪζζηαο 

επηηάξεζεο εέλαη πΪλσ απ΄ φια ε δεκηνπξγέα ελφο δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ πνπ ζα 

επηηξΫπεη ηε ζπλεξγαζέα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δεκφζησλ θνξΫσλ φπσο: ε αθηνθπιαθά, 

ην πνιεκηθφ λαπηηθφ θαη θξαηηθΫο αξρΫο παξαθνινχζεζεο ζαιΪζζηαο θπθινθνξέαο, 

πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, ειΫγρνπ ηεο αιηεέαο, 

ζπλνξηαθψλ ειΫγρσλ, ηεισλεέσλ θαη γεληθΪ αξρψλ επηβνιάο ησλ λφκσλ ψζηε λα 

επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κε ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν Ϋιεγρν θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβΪλησλ ζηε ζΪιαζζα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Οη θέλδπλνη θαη νη απεηιΫο ζηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα δελ γλσξέδνπλ εζληθΪ ά 

δηνηθεηηθΪ ζχλνξα. ε κηα ζπγθπξέα θαηΪ ηελ νπνέα νη ελ ιφγσ αξρΫο βξέζθνληαη 

αληηκΫησπεο κε εληεηλφκελνπο ζαιΪζζηνπο θηλδχλνπο θαη Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο 

πεξηνξηζκΫλνπο επηρεηξεζηαθνχο θαη ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο, ην CISE (Common 

Information Sharing Environment) αλακΫλεηαη λα νδεγάζεη ηελ Δπξψπε ζε κηα λΫα 

επνρά ζηε δηαθπβΫξλεζε ησλ επξσπατθψλ ζαιαζζψλ. 

 Απηφ αλακΫλεηαη λα Ϋρεη ηξέα ζεκαληηθΪ νθΫιε
25

: 

 α. Πην αζθαιείο θαη θαζαξέο ζάιαζζεο: Σφζν ζηνλ ηνκΫα ηεο 

αζθΪιεηαο ―safety‖ φζν θαη ζην ηνκΫα ηεο πξνζηαζέαο ―security‖, νη αξρΫο ζα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ ηαρχηεξε πιεξνθφξεζε φηαλ νη δσΫο ησλ αλζξψπσλ βξέζθνληαη 

ζε θέλδπλν ζηε ζΪιαζζα. Ζ αθηνθπιαθά, ην ιηκεληθφ, ε αζηπλνκέα θαη ην πνιεκηθφ 

λαπηηθφ ζα κπνξνχλ λα αληαιιΪζζνπλ πιεξνθνξέεο γηα ηελ θαιχηεξε πξφιεςε θαη 

θαηαπνιΫκεζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ παξΪλνκσλ δξαζηεξηνηάησλ ζηε ζΪιαζζα, 

πιεξνθνξέεο γηα ηελ πξνζηαζέα εκπνξηθψλ πινέσλ θαη αιηεπηηθψλ ζθαθψλ απφ φια ηα 

εέδε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ. ΣΫινο, νη αξρΫο πξνζηαζέαο ηνπ  πεξηβΪιινληνο θαη 

θαηαπνιΫκεζεο ηεο ξχπαλζεο ζα κπνξνχλ λα αληαιιΪζζνπλ πιεξνθνξέεο κε ηηο αξρΫο 

                                                           
25

 COM(2010) 584 final 
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ειΫγρνπ θπθινθνξέαο, πεηπραέλνληαο θαιχηεξν Ϋιεγρν θαη πξφιεςε ηεο ζαιΪζζηαο 

ξχπαλζεο. 

 β. εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζην δξόκν γηα κηα επξσπατθή ςεθηαθή 

θνηλσλία: Ζ δηαηνκεαθά θαη δηαζπλνξηαθά ειεθηξνληθά αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ ζην 

ζαιΪζζην πεξηβΪιινλ ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεηαη απφ Ϋλα ςεθηαθφ ζχζηεκα 

αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ κε βΪζε ηα ζχγρξνλα θαη αζθαιά κΫζα ηειεπηθνηλσλέαο. 

 γ. Δλίζρπζε ηεο βηώζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο: ΛακβΪλνληαο 

ππφςε φηη ην 90% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξένπ ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνηεέηαη ζηε 

ζΪιαζζα, ν αιηεπηηθφο ζηφινο ηεο ΔΔ απνηειεέηαη απφ 84.000 ζθΪθε θαη ην 40% ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ΔΔ παξΪγεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιΫγκαηνο. Σν ελ ιφγσ 

πξφγξακκα ζα επηθΫξεη απμεκΫλε απνηειεζκαηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ζην ζχλνιν ησλ ζαιΪζζησλ δξαζηεξηνηάησλ. 

  

6.1 ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΤΛΧΝΔ ΓΡΑΖ ΣΟΤ CISE 

Σν CISE γηα ηνλ ηνκΫα ηεο λαπηηιέαο  εέλαη κηα εζεινληηθά ζπλεξγαηηθά 

δηαδηθαζέα ζε επέπεδν Δπξσπατθάο Έλσζεο, ζην πιαέζην ηεο νπνέαο επηδηψθεηαη ε 

πεξαηηΫξσ βειηέσζε θαη πξνψζεζε ηεο αληαιιαγάο ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

αξρψλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε ζαιΪζζηα επηηάξεζε. Σν CISE δελ δεκηνπξγάζεθε γηα λα 

αληηθαηαζηάζεη νχηε λα επηθαιχςεη ηα ζπζηάκαηα θαη ηηο πιαηθφξκεο αληαιιαγάο 

πιεξνθνξηψλ πνπ άδε ππΪξρνπλ ζε θξαηηθφ ά δηεπξσπατθφ επέπεδν, απελαληέαο 

επηδηψθεη λα ηα αμηνπνηάζεη κε πην πξφζθνξν θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν.  

ηα ζπζηάκαηα απηΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη κεηαμχ Ϊιισλ : 

α. Σν ελσζηαθφ ζχζηεκα αληαιιαγάο λαπηηιηαθψλ πιεξνθνξηψλ, 

SafeSeaNet, κε αληηθεέκελν κεηαμχ Ϊιισλ ηελ παξνρά νινθιεξσκΫλσλ ζαιΪζζησλ 

ππεξεζηψλ
26

 γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξέαο (επέγλσζε ηεο θαηΪζηαζεο) θαη 

γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο εθαξκνγάο ηεο ελσζηαθάο λνκνζεζέαο. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα 

ηεξεέηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα (EMSA) θαη 

ππφθεηηαη ζηε δηαρεέξηζε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Κηλεηηθφηεηαο θαη Μεηαθνξψλ ηεο 

                                                           
26

 χζηεκα SafeSeaNet, ζχζηεκα CleanseaNet, ΚΫληξν ΓεδνκΫλσλ ηνπ πζηάκαηνο 

Αλαγλψξηζεο θαη Δμ ΑπνζηΪζεσο Παξαθνινχζεζεο Πινέσλ (LRIT) ηεο ΔΔ θαη THETIS. 
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Δπηηξνπάο (MOVE), απφ θνηλνχ κε ηα θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ/ηνπ ΔΟΥ ζην πιαέζην ηεο 

δηεπζχλνπζαο νκΪδαο πςεινχ επηπΫδνπ. 

β. Σν θνηλφ ζχζηεκα επηθνηλσλέαο θαη πιεξνθνξηψλ Ϋθηαθηεο αλΪγθεο 

(CECIS) γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλέαο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ζαιΪζζησλ 

ζπκβΪλησλ θαη θαηαζηξνθψλ ππφ ηε δηαρεέξηζε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 

Αλζξσπηζηηθάο Βνάζεηαο θαη Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο ηεο Δπηηξνπάο (ECHO). 

γ. Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζθαθψλ ππφ ηε δηαρεέξηζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ε αξηεξέα αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ (Data Exchange Highway, DEH) θαη ην 

ζχζηεκα αληαιιαγάο ειεθηξνληθψλ δεδνκΫλσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο αιηεέαο «Fisheries 

Language for Universal eXchange» (FLUX) ππφ ηε δηαρεέξηζε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 

ΘαιΪζζηαο Πνιηηηθάο θαη Αιηεέαο ηεο Δπηηξνπάο (MARE), γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο 

θνηλάο αιηεπηηθάο πνιηηηθάο. 

δ. Σν δέθηπν ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο (MARSUR), ππφ ηε δηαρεέξηζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Άκπλαο (ΔΟΑ), γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο θνηλάο εμσηεξηθάο 

πνιηηηθάο θαη πνιηηηθάο αζθαιεέαο 

ε. Σν επξσπατθφ ζχζηεκα επηηάξεζεο ησλ ζπλφξσλ (EUROSUR) γηα ηε 

βειηέσζε ηεο επέγλσζεο ηεο θαηΪζηαζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο αληέδξαζεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε δηαρεέξηζε ηεο επηρεηξεζηαθάο 

ζπλεξγαζέαο ζηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ (FRONTEX), κε 

ζθνπφ: 

(1) Σελ αζθαιά εθαξκνγά ηνπ δηθηχνπ αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ 

(SIENA). 

(2) Σν ζχζηεκα αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ ηεο EUROPOL θαη ε 

πιαηθφξκα «Blue Hub» ηνπ Κνηλνχ ΚΫληξνπ Δξεπλψλ, γηα ηελ ππνζηάξημε ηνπ ηνκΫα 

ηεο αζθΪιεηαο θαη ηεο ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο γηα ηελ επέγλσζε ηεο θαηΪζηαζεο ηεο 

ΔΔ.  

(3) Σελ πεηξακαηηθά εθαξκνγά λΫσλ πεγψλ δεδνκΫλσλ πνπ 

παξΫκελαλ αλεθκεηΪιιεπηεο θαηΪ ην παξειζφλ.  

Κνκβηθάο ζεκαζέαο θαη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα εέλαη ε ζΫζπηζε ησλ Δζληθώλ 

Δληαίσλ Θπξίδσλ (NSW). Όηαλ απηΫο ηεζνχλ ζε πιάξε ιεηηνπξγέα, νη ελ ιφγσ ζπξέδεο 
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ζα παξΫρνπλ θεληξηθΫο εζληθΫο πιαηθφξκεο γηα ηελ ππνβνιά δειψζεσλ θαη αληαιιαγά 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ, ζπλδεφκελεο κε ην ελσζηαθφ 

ζχζηεκα αληαιιαγάο λαπηηιηαθψλ πιεξνθνξηψλ, αιιΪ θαη κε Ϊιια ζπζηάκαηα, 

παξΫρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ νινθιεξσκΫλε ζπλαθά δηαηνκεαθά θαη δηαθξαηηθά 

πιεξνθφξεζε ζηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα φισλ ησλ αξρψλ. Μεηαμχ Ϊιισλ, επηπξφζζεηεο 

αλαιπθζεέζεο πξσηνβνπιέεο γηα ηε βειηέσζε ηεο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ, 

ε ζηξαηεγηθά γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ αζθΪιεηα ηεο 

αιπζέδαο εθνδηαζκνχ ζην πιαέζην ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα, νη δηαηΪμεηο 

πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ λΫν θαλνληζκφ γηα ηελ θνηλά αιηεπηηθά πνιηηηθά θαη ην 

Δπξσπατθφ Γέθηπν ΘαιΪζζησλ Παξαηεξάζεσλ θαη ΓεδνκΫλσλ (EMODNET). 

Ζ δηαξθάο επηδέσμε γηα ηελ πεξαηηΫξσ δηαηνκεαθά ζπλεξγαζέα απνηειεέ 

πξνζηηζΫκελε αμέα γηα ηα θ-κ ηεο Έλσζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα, ε 

επηρεηξεζηαθά ρξάζε ησλ νινθιεξσκΫλσλ ζαιΪζζησλ ππεξεζηψλ (αθξηβΫζηεξε εηθφλα 

φζνλ αθνξΪ ηελ επέγλσζε ηεο θαηΪζηαζεο ζηε ζΪιαζζα) πνπ παξΫρεη ν Δπξσπατθφο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα (EMSA) ζηνλ FRONTEX θαη ζηελ 

Δπξσπατθά Τπεξεζέα ΔιΫγρνπ ηεο Αιηεέαο (EFCA). Οη ελ ιφγσ ππεξεζέεο απνηεινχλ 

πεγά Ϋκπλεπζεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν κπνξεέ λα επηδησρζεέ πεξαηηΫξσ ε 

ζπλεξγαζέα ζε εζληθφ επέπεδν. ην πιαέζην απηφ αξθεηΪ θξΪηε κΫιε Ϋρνπλ άδε ζΫζεη 

ζε εθαξκνγά κεραληζκνχο, φπσο ηα «εζληθά θέληξα ζπληνληζκνύ» κε ηε ζπκκεηνρά 

φισλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ (πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ) γηα ηελ απφθηεζε ηεο θαηΪ 

ην δπλαηφλ πιεξΫζηεξεο εηθφλαο ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο.  

ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο αλαθνέλσζεο ηνπ 2010 ζρεηηθΪ κε ην CISE Ϋρεη ζεκεησζεέ 

πξφνδνο φζνλ αθνξΪ ηελ εθαξκνγά ηνπ ρΪξηε πνξεέαο γηα ην CISE. Ζ Ϋκπλεπζε πνπ 

απηφ Ϋδσζε, ψζεζε ηα θξΪηε κΫιε λα ζπλεξγΪδνληαη ζηελΪ κεηαμχ ηνπο ζην πιαέζην 

Ϋηεξσλ πξνγξακκΪησλ φπσο ηα «BlueMassMed»
27

, «MARSUNO»
28

 θαη 

«πλεξγαζία».
29

 

Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ CISE εέλαη  

                                                           
27

 Ζ Γαιιέα, ε ΔιιΪδα, ε Ηηαιέα, ε ΜΪιηα, ε Πνξηνγαιέα θαη ε Ηζπαλέα 

(www.bluemassmed.net) 
28

 Ζ νπεδέα, ην ΒΫιγην, ε Δζζνλέα, ε Φηλιαλδέα, ε Γαιιέα, ε Γεξκαλέα, ε Λεηνλέα, ε 

Ληζνπαλέα, ε Ννξβεγέα θαη ε Πνισλέα, κε ηε ζπκκεηνρά ηεο Ρσζέαο ππφ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ παξαηεξεηά. 
29

 www.coopp.eu  
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― ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο 

αληαπφθξηζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ επηρεηξάζεσλ επηηάξεζεο 

ζηνλ επξσπατθφ ζαιΪζζην ηνκΫα, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκέαο, γηα ηελ επεκεξέα θαη ηελ αζθ Ϊιεηα ηεο ΔΔ θαη ησλ 

πνιηηψλ ηεο‖
30

. 

Ζ βαζηθά αξρά ηνπ CISE γηα ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα εέλαη λα κελ επΫκβεη ζηηο 

δηνηθεηηθΫο δνκΫο ησλ θξαηψλ κειψλ, νχηε ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ΔΔ ζηνλ ελ 

ιφγσ ηνκΫα, νχηε ζηελ πινπνέεζε ησλ φπνησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ βξέζθνληαη ζε 

εμΫιημε ζε επέπεδν ΔΔ, ηδηαέηεξα φζνλ αθνξΪ ηηο πξσηνβνπιέεο πνπ βαζέδνληαη ζε 

λνκηθΫο απαηηάζεηο ηεο Έλσζεο. ΓεδνκΫλνπ φηη νη δηνηθεηηθΫο δνκΫο ησλ θξαηψλ κειψλ 

παξνπζηΪδνπλ δηαθνξνπνηάζεηο, νη δηαδηθαζέεο πινπνέεζεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 

πξσηνβνπιέαο ζε εζληθφ επέπεδν ζα εμαξηεζνχλ απφ ηελ θαηΪζηαζε πνπ επηθξαηεέ ζε 

θΪζε θξΪηνο κΫινο.  

Σν CISE Ϋρεη ζρεδηαζηεέ σο κηα νηθνλνκηθΪ απνδνηηθά θαη απνθεληξσκΫλε 

δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηξσκΪησλ πνπ απμΪλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκΪησλ ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο, ζπκπιεξψλνληαο ηα 

πθηζηΪκελα θελΪ πιεξνθνξηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη απνθεχγνληαο ηελ επηθΪιπςε 

ησλ απνθηεζΫλησλ δεδνκΫλσλ. Οη βαζηθΫο θαηεπζπληάξηεο αξρΫο γηα ηελ ιεηηνπξγέα 

ηνπ ζπζηάκαηνο εέλαη : 

α. Ζ δηαζχλδεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ νκΪδσλ ρξεζηψλ. 

β. Ζ νηθνδφκεζε ελφο ηερληθνχ πιαηζένπ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

κειινληηθά νινθιάξσζε ηνπ ζπζηάκαηνο. 

γ. Ζ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αξρψλ. 

δ. Ζ ζηνηρεηνζΫηεζε φισλ ησλ απαξαέηεησλ λνκηθψλ δηαηΪμεσλ. 

Κνηλά αλΪγθε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ εέλαη ε απφθηεζε 

κηαο αμηφπηζηεο εηθφλαο γηα ηελ θαηΪζηαζε ζηε ζΪιαζζα. Ζ εηθφλα απηά κπνξεέ λα 

απνθηεζεέ απφ ζχλζεζε δεδνκΫλσλ/ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ Ϋλα ζπλδπαζκφ 

αηζζεηάξσλ θαη ζπζηεκΪησλ εληνπηζκνχ ζηφρσλ νπνηνπδάπνηε κεγΫζνπο, 

ζπλεξγΪζηκσλ σο πξνο ηνπο απαηηνχκελνπο ειΫγρνπο ά κε ζπλεξγΪζηκσλ. 

                                                           
30 

 COM(2012) 494 ηειηθφ, ζειέδα 3
 



75 

 

Σα δεδνκΫλα απηάο ηεο βαζηθάο εηθφλαο ζαιΪζζηαο θπθινθνξέαο πνπ δελ εέλαη 

δηαβαζκηζκΫλα, ζα κπνξνχζαλ λα δηαθηλνχληαη ρσξέο πεξηνξηζκνχο κεηαμχ φισλ ησλ 

θνηλνηάησλ ρξεζηψλ, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη βαζηθΫο αξρΫο πξνζηαζέαο δεδνκΫλσλ. 

Γηα λα ζπκπιεξσζεέ φκσο απηά ε βαζηθά ζαιΪζζηα εηθφλα, ππΪξρνπλ θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο ζπιινγάο δεδνκΫλσλ πςειάο δηαβΪζκηζεο φπσο: 

α. Ζ ιάςε ησλ δεδνκΫλσλ φζνλ αθνξΪ ηηο παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

απεηιΫο πνπ επεξεΪδνπλ ηφζν ηελ εζσηεξηθά φζν θαη ηελ εμσηεξηθά αζθΪιεηα ηεο ΔΔ 

θαη αθνξνχλ θΪζε ηχπν ζθΪθνπο. ΣΫηνηεο πιεξνθνξέεο ζπγθεληξψλνληαη θπξέσο απφ 

αθηνθχιαθεο, ζπλνξηνθχιαθεο, ηελ αζηπλνκέα θαη απφ ζηξαηησηηθΫο δπλΪκεηο. 

β. Λάςε ζπγθεθξηκΫλσλ πιεξνθνξηψλ πεξέ αιηεπκΪησλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

πιεξνθνξέεο ζΫζεο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο παξΪλνκεο 

αιηεέαο. 

γ. Πξφζβαζε ζε πξνεγκΫλα ειεθηξνληθΪ δεδνκΫλα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

φισλ ησλ αγαζψλ πνπ εηζΫξρνληαη θαη εμΫξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ Ϋδαθνο ηεο ΔΔ, 

πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζηεέ δπλαηά κηα πξν-αμηνιφγεζε ηνπο γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ηελ 

αζθΪιεηα ησλ πξντφλησλ . 

Οη πιεξνθνξέεο πνπ δηαρεηξέδνληαη ελ ιφγσ νκΪδεο ρξεζηψλ εέλαη ηδηαέηεξα 

επαέζζεηεο θαη κπνξεέ επνκΫλσο λα κεηαδέδνληαη κφλν απφ ζεκεέν ζε ζεκεέν (point to 

point) , εέηε κΫζσ θαη κεηαμχ αζθαιψλ/ θξππηνθαιπκκΫλσλ ηνκεαθψλ δηθηχσλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ην CISE δελ πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζηελ αξρά «ν θαζΫλαο κνηξΪδεηαη ηα 

πΪληα» (everybody shares everything), αιιΪ ζηελ θνηλά ζπκκεηνρά ζε κηα βΪζε «λα 

γλσξέδνπλ φζα ρξεηΪδνληαη θαη λα αλαιακβΪλνπλ ηελ επζχλε ηεο δηαθέλεζεο 

πιεξνθνξηψλ» (sharing on a need-to-know and responsibility-to-share basis). 

Καζνξέζηεθαλ ινηπφλ Ϋμη (6) βάκαηα πξνο ηελ εθπιάξσζε ηνπ ζρεδηαδφκελνπ 

ζπζηάκαηνο, ην γεληθφηεξν πιαέζην ησλ νπνέσλ πξνζδηνξέζηεθε σο θΪησζη : 

α. Δληνπηζκφο φισλ ησλ νκΪδσλ ρξεζηψλ. 

(1) Πεξηγξαθά: ΛακβΪλνληαο ππφςε φηη ε εζσηεξηθά νξγΪλσζε ησλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνηθέιεη ζεκαληηθΪ, πξνηΪζεθε λα θαζνξηζηνχλ νη 

θνηλφηεηεο ρξεζηψλ πνπ ζα ζπκκεηΫρνπλ ζην CISE, φπσο απηφ ζα πξνζδηνξέδεηαη ζε 

ζρΫζε κε ηηο «αξκνδηφηεηεο» ηνπο, άηνη : 



76 

 

(α) ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

Ϋξεπλαο δηΪζσζεο θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινέα. 

(β) Έιεγρν ηεο Αιηεέαο. 

(γ) Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ΘαιΪζζηαο Ρχπαλζεο θαη 

πξνζηαζέα ηνπ ζαιαζζένπ πεξηβΪιινληνο. 

(δ) Σεισλεέα. 

(ε)  Έιεγρνο ζπλφξσλ. 

(ζη) ΓεληθΫο αξρΫο επηβνιάο ηνπ λφκνπ. 

(δ) Άκπλα. 

(2) ΓξΪζε: ΚΪζε θξΪηνο κΫινο ζα πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεη πνηα/εο 

αξρά (-εο) αλαιακβΪλνπλ ηηο πξναλαθεξζεέζεο ιεηηνπξγέεο. Οη ελ ιφγσ αξρΫο ζα 

αλαγλσξέδνληαη σο κΫιε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 

εέλαη εμνπζηνδνηεκΫλεο λα παξΫρνπλ ά θαη λα ιακβΪλνπλ πιεξνθνξέεο ζε εζληθφ 

επέπεδν απφ δηεζλά, πεξηθεξεηαθΪ, θνηλνηηθΪ, ζηξαηησηηθΪ θαη ζπζηάκαηα εζσηεξηθάο 

αζθΪιεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ρξάζεο θαη ηα θαζνξηζκΫλα δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα νηθνδνκεζεέ ε επηκΫξνπο επηζπκεηά εηθφλα 

ηεο θαηΪζηαζεο απφ ηνλ ρξάζηε. 

β. ΥαξηνγξΪθεζε νκΪδσλ δεδνκΫλσλ θαη αλΪιπζε ησλ δηαθνξψλ γηα ηελ 

αληαιιαγά δεδνκΫλσλ. 

(1) Πεξηγξαθά: Ζ επηδέσμε εέλαη αξρηθΪ ν εληνπηζκφο ησλ 

ζπζηεκΪησλ παξαθνινχζεζεο θαη επηηάξεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλαθΫο κε ην CISE 

πεδέν ιεηηνπξγέαο, θαη αλαπηχρζεθαλ κΫζα απφ πεξηθεξεηαθΪ πξνγξΪκκαηα ππφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επξσπατθάο Ϋλσζεο ά θΪπνηνπ θ-κ κεκνλσκΫλα. ηφρνο εέλαη ε 

δεκηνπξγέα ελφο ρΪξηε θΪιπςεο ησλ δηαζΫζηκσλ δεδνκΫλσλ επηηάξεζεο αλΪ θνηλφηεηα 

ρξάζηε θαη ε δάηεζά ηνπο γηα ζπλαθά δεδνκΫλα απφ Ϊιιεο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ «θελνχ» κεηαμχ πξνζθνξΪο θαη δάηεζεο γηα δεδνκΫλα ζαιΪζζηαο 

επηηάξεζεο ζην ρψξν ηεο ΔΔ, ζα πξνζδηνξέζεη θαη ηελ κειινληηθά πξνζηηζΫκελε αμέα 

πνπ ζα θαιχςεη ην CISE. 
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(2) ΓξΪζε: ΚΪζε θνηλφηεηα ρξεζηψλ, ζε ζπληνληζκφ κε ηηο 

αληέζηνηρεο αλΪ πεξέπησζε νκΪδεο εξγαζέαο θαη νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, ζα πξΫπεη λα 

πξνζδηνξέζεη ηα ζρεηηθΪ δεδνκΫλα επηηάξεζεο πνπ απηά ηε ζηηγκά θΪλνπλ ρξάζε 

(ραξηνγξΪθεζε πξνζθνξΪο), θαζψο θαη ηε δάηεζά ηνπο γηα παξνρά ζπλαθψλ 

δεδνκΫλσλ απφ Ϊιιεο θνηλφηεηεο (ραξηνγξΪθεζε δάηεζεο). ΠαξΪιιεια ζα 

θαηαγξΪθνληαη νη φπνηνη λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ζηε δηαθέλεζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκΫλσλ 

φπσο, ν εληνπηζκφο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα ά πλεπκαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ά νπνηνπζδάπνηε Ϊιινπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αθνινπζψληαο ηελ ελ 

ιφγσ δηαδηθαζέα ζα γέλεη ραξηνγξΪθεζε ησλ δεδνκΫλσλ θαη ζα πξνζδηνξηζηεέ ην 

πθηζηΪκελν θελφ κεηαμχ «δάηεζεο» θαη «πξνζθνξΪο». 

γ. Καζνξηζκφο θνηλάο ηαμηλφκεζεο ησλ επηπΫδσλ εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ 

δεδνκΫλσλ. 

 (1) Πεξηγξαθά: Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην CISE πξννξέδεηαη λα 

εέλαη κφλν Ϋλα εξγαιεέν δηαθέλεζεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλνηάησλ 

ρξεζηψλ θαη φρη κηα θεληξηθά πιαηθφξκα απνζάθεπζεο αληαιιΪμηκσλ δεδνκΫλσλ, 

θΪζε θνηλφηεηα ρξεζηψλ παξακΫλεη ππεχζπλε θαη αξκφδηα γηα ηε ζπγθΫληξσζε θαη ηελ 

απνζάθεπζε ησλ δεδνκΫλσλ ηεο, κε ηε βνάζεηα ησλ δηθψλ ηεο ηνκεαθψλ ζπζηεκΪησλ 

θαη ησλ δηθψλ ηεο πξνηχπσλ αζθαιεέαο. Απηφ φκσο νδεγεέ ζην πξφβιεκα φπνπ, νη 

έδηεο νκΪδεο δεδνκΫλσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ απφ δηαθνξεηηθΫο θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. ΠξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ κηα αμηφπηζηε 

απνθεληξσκΫλε δηαηνκεαθά αληαιιαγά δεδνκΫλσλ, ππΪξρεη ε αλΪγθε λα αλαπηπρζεέ 

κηα θνηλά πξνζΫγγηζε αλαθνξηθΪ κε ηα επέπεδα δηαβΪζκηζεο εκπηζηεπηηθφηεηΪο ηνπο. 

Σν θνηλφ απηφ ζεκεέν αλαθνξΪο ζα πξΫπεη λα νξηζηεέ κΫζσ κηαο θνηλάο πιαηθφξκαο κε 

ζρεηηθφ λνκηθφ πιαέζην πνπ ζα ζπληαρζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά. 

  (2) ΓξΪζε: ΑλΪπηπμε ελφο θνηλνχ πιαηζένπ ψζηε ηα έδηα ά παξφκνηα 

δεδνκΫλα λα Ϋρνπλ ηελ έδηα δηαβΪζκηζε κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαηνκεαθάο 

αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ ζε δχν ζηΪδηα : 

   (α) Μηα ζπγθξηηηθά επηζθφπεζε ζε ζρΫζε κε ην επέπεδν 

δηαβΪζκηζεο ησλ δεδνκΫλσλ (π.ρ. ΔΔ ΠεξηνξηζκΫλν , ΔΔ Δκπηζηεπηηθφ, θιπ ) κε ηα 

αληέζηνηρα ζχλνια δεδνκΫλσλ. 
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   (β) Οη θνηλφηεηεο ρξεζηψλ πξΫπεη λα ειΫγμνπλ ηηο ηξΫρνπζεο 

πξαθηηθΫο αλαθνξηθΪ κε ηελ απφδνζε ησλ πθηζηΪκελσλ επηπΫδσλ ηαμηλφκεζεο 

δεδνκΫλσλ ζηα αληέζηνηρα ζχλνια δεδνκΫλσλ. 

δ. ΑλΪπηπμε ηνπ πιαηζένπ ζηάξημεο γηα ην CISE. 

(1) Πεξηγξαθά: Ζ αλΪπηπμε ελφο νινθιεξσκΫλνπ ζπζηάκαηνο 

αζθΪιεηαο ππνινγηζηψλ γηα ην CISE απαηηεέ ηε ζΫζπηζε δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη κηαο θνηλάο ηερληθάο γιψζζαο γηα ηελ αληαιιαγά δεδνκΫλσλ ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο 

ζε απνθεληξσκΫλε βΪζε. Μηα πξνζΫγγηζε θνηλάο γιψζζαο πιεξνθνξηθάο, ζα 

κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα δεδνκΫλσλ κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ. ΚΪησ απφ απηά ηελ πξνζΫγγηζε, νη θνηλφηεηεο ρξεζηψλ ζα κπνξνχζαλ λα 

κεηαθξΪζνπλ ηα δηθΪ ηνπο δεδνκΫλα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηα δηθΪ ηνπο ζπζηάκαηα ζε 

Ϋλα θνηλΪ ζπκθσλεκΫλν κνξθφηππν, δηαζΫζηκν ζε φιεο ηηο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ θαη 

αλαγλψζηκν απφ νπνηνδάπνηε ζχζηεκα ππνινγηζηψλ πνπ επηηξΫπεηαη λα Ϋρνπλ 

πξφζβαζε ζην δέθηπν ηνπ CISE. 

 (2) ΓξΪζε: Ζ ΔΔ αλαγλψξηζε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αληηθεηκΫλνπ 

θαη πξνζδηφξηζε φηη νη φπνηνη ζηφρνη ζα πξΫπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κΫζα απφ ηε 

ζπδάηεζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θνηλνηάησλ ησλ ρξεζηψλ. 

ε. Καζνξηζκφο ησλ δηθαησκΪησλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 

(1) Πεξηγξαθά: ΚΪζε θνηλφηεηα ρξεζηψλ πξΫπεη λα θαζνξέζεη ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ εέλαη πξφζπκε λα ρνξεγάζεη ζε Ϊιιεο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ 

γηα νπνηνδάπνηε ζχλνιν δεδνκΫλσλ θαη απφ πνηεο Ϊιιεο θνηλφηεηεο επηζπκεέ λα 

ιακβΪλεη πιεξνθνξέεο. 

(2) ΓξΪζε: Οη θνηλφηεηεο ρξεζηψλ πξΫπεη λα δειψζνπλ ηελ 

πξφζεζά ηνπο λα κνηξΪδνληαη ζπγθεθξηκΫλεο νκΪδεο πιεξνθνξηψλ απφ ηα δεδνκΫλα 

ηνπο κε Ϊιιεο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ. ΓεδνκΫλνπ φηη ην CISE δελ εέλαη κηα πιαηθφξκα 

γηα ηελ απνζάθεπζε δεδνκΫλσλ, αιιΪ Ϋλα εξγαιεέν γηα ηελ απφ ζεκεέν ζε ζεκεέν 

κεηαθνξΪ δεδνκΫλσλ, ζα πξΫπεη λα κειεηεζεέ ζε πνην βαζκφ νη πθηζηΪκελεο πνιηηηθΫο 

ελδνηνκεαθάο δηαρεέξηζεο δεδνκΫλσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηζπκεηά 

αληαιιαγά δεδνκΫλσλ κΫζσ ηνπ CISE δηαηνκεαθΪ.  

ζη.  Παξνρά ελφο ζπλεθηηθνχ λνκηθνχ πιαηζένπ. 
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(1) Πεξηγξαθά: ΚαηΪ ηελ εμΫιημε ηνπ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα πξνζδηνξηζηεέ 

κηα πξνθαηαξθηηθά εηθφλα ησλ λνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ εκπνδέσλ γηα ηελ 

αληαιιαγά δεδνκΫλσλ, ηηο βΫιηηζηεο πξαθηηθΫο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ απαηηάζεσλ ηάξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο θΪιπςεο ησλ 

απαηηάζεσλ αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, απηφ ην βάκα Ϋρεη σο ζηφρν λα 

δηαζθαιέζεη φηη γηα θΪζε αληαιιαγά ππΪξρεη ζαθΫο πιαέζην φζνλ αθνξΪ ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δέδνληαο ηδηαέηεξε παξΪιιειε βαξχηεηα ζε 

Ϊιια λνκηθΪ δεηάκαηα, φπσο ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκΫλσλ, ζηα δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο , ζηελ πξνζηαζέα ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα, 

θαζψο θαη ζηελ θπξηφηεηα ησλ δεδνκΫλσλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη ην δηεζλΫο 

δέθαην. 

 (2) ΓξΪζε: Πξνζδηνξηζκφο ησλ φπνησλ απαηηάζεσλ αληαιιαγάο 

πιεξνθνξηψλ θαιχπηνληαη άδε απφ ην πθηζηΪκελν δηεζλΫο ά επξσπατθφ λνκηθφ πιαέζην 

αιιΪ θαη εθεέλσλ πνπ ζα πξΫπεη λα θαζνξηζηνχλ κε βΪζε Ϋλα λΫν λνκνζεηηθφ πιαέζην. 

 

6.2 ΟΗ ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ ΚΑΗ ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

6.2.1 ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Ζ βαζηθά επηδέσμε ηεο ΔΔ εέλαη λα δηαζθαιηζηεέ φηη νη πιεξνθνξέεο πνπ 

ζπιιΫγνληαη απφ κέα δεκφζηα ζαιΪζζηα αξρά ελφο θξΪηνπο κΫινπο αλαθνξηθΪ κε ηε 

ζαιΪζζηα επηηάξεζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη θξέλνληαη αλαγθαέεο γηα ηηο 

επηρεηξεζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζαιΪζζησλ αξρψλ Ϊιισλ θξαηψλ κειψλ, λα κπνξνχλ 

λα αληαιιΪζζνληαη θαη λα απνηεινχλ αληηθεέκελν πνιιαπιάο ρξάζεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα απνθεπρζεέ ε κΫρξη ηψξα πξαθηηθά ηεο επαλαιακβαλφκελεο ζπιινγάο θαη 

ππνβνιάο ησλ έδησλ πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθΫο αξρΫο θαη ηεο απνθιεηζηηθάο 

ρξάζεο/ θχιαμεο ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζαιΪζζηα επηηάξεζε κπνξνχλ λα εέλαη ζηνηρεηψδεηο ά πεξηεθηηθΫο φπσο γηα παξΪδεηγκα, 

ην ζηέγκα θαη ε πνξεέα ησλ ζθαθψλ, δεδνκΫλα θνξηένπ, δεδνκΫλα αηζζεηάξσλ, 

δηαγξΪκκαηα θαη ρΪξηεο, δεδνκΫλα λαπηηθάο κεηεσξνινγέαο θ.ιπ. ηε πεξέπησζε 

πΪλησο πνπ θαηΪ ηε ζπιινγά θαη δηαβέβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ εμαθξηβσζεέ ε 

ηαπηφηεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ, ε πξνζηαζέα ησλ δεδνκΫλσλ δελ θαηαζηξαηεγεέηαη ζην 
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πιαέζην ηεο ειεχζεξεο δηαθέλεζεο εκπνξεπκΪησλ θαη εθαξκφδνληαη ξεηψο νη ζρεηηθΫο 

δηαηΪμεηο . 

Ζ επηδησθφκελε απφδνζε δηαιεηηνπξγηθνχ ραξαθηάξα ηνπ CISE απνηειεέ ηελ 

απηφκαηε δηαβέβαζε γηα πνιιαπιά ρξάζε ησλ δεδνκΫλσλ απφ ην ζχζηεκα ηεο κέαο 

αξράο ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο ζε κηα Ϊιιε νχησο ψζηε ε ζπιινγά ησλ πιεξνθνξηψλ 

ελδηαθΫξνληνο λα απνηειεέ κηα δηαδηθαζέα ιηγφηεξν ρξνλνβφξα θαη ρακειφηεξεο 

Ϋληαζεο πφξσλ, δηαηεξψληαο δηαξθψο κηα ελεκεξσκΫλε εηθφλα σο πξνο ηελ θαηΪζηαζε 

ζηε ζΪιαζζα. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη αξρΫο ζα Ϋρνπλ πΪληα ζηε δηΪζεζά ηνπο ηηο 

βΫιηηζηεο δηαζΫζηκεο πιεξνθνξέεο. 

Ζ κΫρξη ζάκεξα αιιειεπηθΪιπςε ησλ πξνζπαζεηψλ (duplication of efforts) 

φζνλ αθνξΪ ηε ζπιινγά δεδνκΫλσλ ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο, εέρε Ϊκεζε επέπησζε ζηε 

ρξάζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πφξσλ θαη κΫζσλ φπσο: ξαληΪξ, ζπζηάκαηα 

επηθνηλσλέαο, ζθαθψλ, ειηθνπηΫξσλ, αεξνζθαθψλ θαη δνξπθφξσλ. Ζ βειηησκΫλε 

αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβΪιεη ζηελ απνθπγά αιιειεπηθαιχςεσλ 

σο πξνο ηελ απφθηεζε ησλ ελ ιφγσ πφξσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθπγά ηεο δηελΫξγεηαο 

δηπιψλ ειΫγρσλ ζηελ έδηα πεξηνρά ά ηεο ζπιινγάο ησλ έδησλ πιεξνθνξηψλ πνιιΫο 

θνξΫο θαη ηεο δηεμαγσγάο επηθαιππηφκελσλ ζαιΪζζησλ απνζηνιψλ. 

ΚαηΪ ηελ αλΪπηπμε κηαο δηαδηθαζέαο βειηέσζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ππΪξρνπλ αξθεηΫο πξνθιάζεηο πνπ 

πξΫπεη λα αληηκεησπηζηνχλ : 

α. Γηαθνξεηηθνέ θνξεέο :  

Σφζν ζε εζληθφ επέπεδν φζν θαη ζε επέπεδν ΔΔ, νη εζληθΫο αξρΫο πνπ 

εέλαη αξκφδηεο γηα ηε ζαιΪζζηα πξνζηαζέα θαη αζθΪιεηα, ηελ Ϋξεπλα θαη δηΪζσζε, ηελ 

πξφιεςε αηπρεκΪησλ θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ, ηνλ Ϋιεγρν ηεο αιηεέαο, ηε 

ζαιΪζζηα ξχπαλζε, ηα ηεισλεέα, ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζπλφξσλ, ηελ επηβνιά ηνπ λφκνπ 

θαζψο θαη ηελ Ϊκπλα, ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξέεο ν θαζΫλαο νπζηαζηηθΪ γηα ηνπο 

δηθνχο ηνπ ζθνπνχο. 

β. Γηαθνξεηηθνέ λφκνη :  

Σα ζπζηάκαηα επηηάξεζεο Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ βΪζεη ηεο εμεηδηθεπκΫλεο 

δηαηνκεαθάο εζληθάο, δηεζλνχο θαη θνηλνηηθάο λνκνζεζέαο. 
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γ. ΓηαθνξεηηθΫο απεηιΫο :  

Οη απεηιΫο πνπ αληηκεησπέδνπλ ηα θξΪηε κΫιε ζην ζαιΪζζην ηνκΫα ηεο 

ΔΔ ζπρλΪ απαηηνχλ βειηησκΫλε δηεζλά θαη κεξηθΫο θνξΫο αθφκε δηαηνκεαθά 

πξνζΫγγηζε, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηελ αλνηθηά ζΪιαζζα. 

6.2.2 ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Σα πιενλεθηάκαηα πνπ αλακΫλεηαη λα επηθΫξεη ην CISE γηα ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα 

εέλαη ηα αθφινπζα: 

α. Ζ ελέζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη ε βειηέσζε ηεο επέγλσζεο ηεο θαηΪζηαζεο 

ζηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα δχλαηαη λα επηθΫξνπλ αληέζηνηρεο βειηηψζεηο ζηελ πξφιεςε θαη 

ζηελ εηνηκφηεηα αληέδξαζεο θαη επΫκβαζεο ζε ζπκβΪληα πνπ αθνξνχλ ηε ζαιΪζζηα 

αζθΪιεηα φπσο: ε αζθΪιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ε Ϋξεπλα-δηΪζσζε, θαζψο θαη ην 

δηαζπλνξηαθφ νξγαλσκΫλν Ϋγθιεκα φπσο: ην ιαζξεκπφξην, ε παξΪλνκε αιηεέα, ε 

πεηξαηεέα, ε Ϋλνπιε ιεζηεέα, ε ηξνκνθξαηέα, νη παξΪλνκεο απνξξέςεηο ά ε αθνχζηα 

ζαιΪζζηα ξχπαλζε. Αμηνινγάζεηο πνπ δηελεξγάζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρά 

εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηα θξΪηε κΫιε Ϋρνπλ θαηαδεέμεη κε ζαθάλεηα φηη νη αξρΫο πνπ 

δηαρεηξέδνληαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο κε απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν, Ϋρνληαο ζηε δηΪζεζά ηνπο φιεο ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηΫιεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηάησλ, δχλαληαη λα 

κεηψζνπλ θαηΪ κΫζν φξν 30%  ηηο ζρεηηθΫο απεηιΫο. 

β. ΚΪιπςε ηεο απμεκΫλεο δάηεζεο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ ησλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ θνξΫσλ κπνξεέ λα επηηεπρζεέ κε κεηψζεηο ησλ κΫρξη ζάκεξα 

πξνζπαζεηψλ ζπιινγάο δεδνκΫλσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη θνξεέο επεζάκαλαλ φηη 

δηαπηζηψλεηαη κεγΪιε δάηεζε γηα ηελ αληαιιαγά ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρεέσλ, ηδέσο 

κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ θαη φηη πνζνζηφ Ϊλσ ηνπ 40% ησλ 

δεδνκΫλσλ πνπ ζπιιΫγνληαη ζηελ ΔΔ, φπσο νη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε κε 

ζπλεξγΪζηκνπο ζηφρνπο θαη ηα ζηνηρεέα εληνπηζκνχ πινέσλ, ζπγθεληξψλνληαη απφ 

δηΪθνξεο αξρΫο ηαπηφρξνλα γηα ηδέα ρξάζε. 

γ. Μεηψζεηο φζνλ αθνξΪ ηηο δηνηθεηηθΫο θαη ιεηηνπξγηθΫο δαπΪλεο ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο. ΜΫζσ ησλ ππνινγηζκψλ θφζηνπο – νθΫινπο 

απφ ηνπο εκπεηξνγλψκελεο ησλ θξαηψλ κειψλ, πξνθχπηεη φηη ε δπλεηηθά εμνηθνλφκεζε 
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δαπαλψλ ρΪξε ζηε βειηησκΫλε αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχζε λα απνθΫξεη 

ζηελ επξσπατθά νηθνλνκέα ζπλνιηθΪ νθΫιε χςνπο πεξέπνπ 400 εθαηνκκπξέσλ επξψ 

εηεζέσο θαη Ϊκεζε εμνηθνλφκεζε γηα ηηο δεκφζηεο αξρΫο ηεο ηΪμεο ησλ 40 

εθαηνκκπξέσλ επξψ ηνπιΪρηζηνλ αλΪ Ϋηνο ελψ παξΪιιεια, νη αληέζηνηρεο επελδπηηθΫο 

δαπΪλεο ζα κπνξνχζαλ λα αλΫιζνπλ ζε  10 εθαηνκκχξηα επξψ πεξέπνπ εηεζέσο γηα ηελ 

πξψηε δεθαεηέα 
31

. 

6.3 ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

Ζ πξφνδνο πνπ Ϋρεη επηηεπρζεέ κΫρξη ζάκεξα παξΫρεη ηε βΪζε γηα ηελ θαηαβνιά 

πεξαηηΫξσ πξνζπαζεηψλ, κε επέθεληξν εηδηθφηεξα ηηο πξνθιάζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

εγεέξνληαη, ζηνηρεέν πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε πινπνέεζε ηνπ εγρεηξάκαηνο ηνπ CISE γηα 

ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα επηδηψθεηαη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ελσζηαθφ επέπεδν. Μέα απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλΪγθεο ζπλέζηαηαη ζηε βειηέσζε ηεο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ. Ζ ζπκκεηνρά ηεο ακπληηθάο 

θνηλφηεηαο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειΫζνπλ 

αληηθεέκελν αληαιιαγάο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ ζην 

πιαέζην ηνπ CISE γηα ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα ζα εέλαη θνξπθαέαο ζεκαζέαο, δηφηη νη 

ζηξαηησηηθΫο αξρΫο ζπγθαηαιΫγνληαη κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ θαηφρσλ δεδνκΫλσλ 

ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο. 

Οη ηνκεέο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ελέζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθάο θαη δηαηνκεαθάο 

ζπλεξγαζέαο πξνζδηνξέζηεθαλ ζην πιαέζην ησλ πξνγξακκΪησλ MARSUNO, 

BlueMassMed θαη πλεξγαζία. Οη ελ ιφγσ ηνκεέο θαιχπηνπλ, κεηαμχ Ϊιισλ, ηα εμάο: 

α. Σελ αληαιιαγά δεδνκΫλσλ ζηέγκαηνο ζθαθψλ θαη αεξνζθαθψλ 

πεξηπνιέαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ιεηηνπξγηθΫο πξνδηαγξαθΫο, νχησο ψζηε λα 

εμαζθαιέδεηαη ε ηαρχηεξε δπλαηά αληαπφθξηζε ζε επηρεηξάζεηο καδηθάο δηΪζσζεο 

ά/θαη ζε Ϊιια ζπκβΪληα ζηε ζΪιαζζα. 

β. Σα εξγαιεέα ζπλεξγαζέαο γηα ηε δηαζπλνξηαθά δηαρεέξηζε θξέζεσλ.  

γ. Σελ ελνπνέεζε δεδνκΫλσλ θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε 

χπνπηα ζθΪθε πνπ πιΫνπλ ζηα χδαηα ηεο ΔΔ. 

                                                           
31

  COM(2014) 451 ηειηθφ 



83 

 

δ.  Σελ ειεθηξνληθά επεμεξγαζέα αηηάζεσλ παξνράο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ κΫζσ ησλ εζληθψλ λενινγέσλ.  

Ζ ζπλΫρηζε ηεο αμηνπνέεζεο ησλ πθηζηΪκελσλ εξγαιεέσλ θαη επηηεπγκΪησλ γηα 

ηελ απνθπγά ηεο αιιειεπηθΪιπςεο ησλ πξνζπαζεηψλ ζα εέλαη θαέξηαο ζεκαζέαο. Με 

ηελ αλΪιεςε πεξαηηΫξσ δξΪζεσλ επηδηψθεηαη ε επρεξΫζηεξε αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ 

θαη θαηΪ ζπλΫπεηα, δελ ζα πξΫπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νχηε λΫεο ππνρξεψζεηο ζπιινγάο 

δεδνκΫλσλ, νχηε δεζκεχζεηο φζνλ αθνξΪ ηηο πιεξνθνξέεο πνπ πξΫπεη λα 

αληαιιΪζζνληαη θαζψο ε ιάςε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο ελ πξνθεηκΫλσ ζα ελαπφθεηηαη 

ζηνλ θΪηνρν ησλ δεδνκΫλσλ.  

Ζ Δπξσπατθά Δπηηξνπά Ϋρεη ζρεδηΪζεη λα πξνβεέ ζηηο αθφινπζεο πεξαηηΫξσ 

ελΫξγεηεο: 

α. Σε δνθηκά ηνπ CISE γηα ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα ζε επξεέα θιέκαθα, ηδέσο 

κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αξρψλ κε παξΪιιειε ελζΪξξπλζε ηεο αμηνπνέεζεο 

ησλ Ϋξγσλ θαηλνηνκέαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαέζην πξνγξακκΪησλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκέα. 

β. Σελ θαηΪξηηζε ελφο κε δεζκεπηηθνχ εγρεηξηδένπ γηα ην CISE γηα ηνλ 

ζαιΪζζην ηνκΫα, Ϋσο ην ηΫινο ηνπ Ϋηνπο 2016, ζε ζηελφ ζπληνληζκφ κε ηα θξΪηε κΫιε, 

ζην νπνέν ζα πεξηΫρνληαη ζπζηΪζεηο βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ρξάζηκεο πιεξνθνξέεο 

ζρεηηθΫο κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγάο ηνπ CISE γηα ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα. Οη ζπζηΪζεηο ζα 

απνζθνπνχλ, κεηαμχ Ϊιισλ, ζηελ πξνψζεζε κηαο λννηξνπέαο «κΫξηκλαο γηα ηελ 

αληαιιαγά κε ζθνπφ ηελ επέγλσζε» (care to share to be aware), ηφζν ζε ελδνηνκεαθφ 

φζν θαη ζε δηαηνκεαθφ επέπεδν, κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε 

ζαιΪζζηα επηηάξεζε. Σν ελ ιφγσ εγρεηξέδην ζα παξΫρεη επέζεο θαζνδάγεζε ζρεηηθΪ κε 

ηνλ ζπληζηψκελν ρεηξηζκφ πξνζσπηθψλ ά εκπνξηθψο επαέζζεησλ πιεξνθνξηψλ εθ 

κΫξνπο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. ην εγρεηξέδην ζα ιακβΪλνληαη ππφςε εμέζνπ ηα 

απνηειΫζκαηα ησλ δηαθφξσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δξΪζεσλ, φπσο ην πξφγξακκα 

«πλεξγαζέα», θαζψο θαη ηα κεηαμχ Ϊιισλ πηινηηθΪ πξνγξΪκκαηα Marsuno, 

Bluemassmed θαη ελφο Ϋξγνπ πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην πξφγξακκα νινθιεξσκΫλεο 

ζαιΪζζηαο πνιηηηθάο (ΟΘΠ) κε ηέηιν «Evolution of SafeSeaNet to support CISE and 

other communities» . 
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γ. Σελ ζηάξημε κΫηξσλ γηα ηελ αλΪπηπμε, ηε δηαηάξεζε θαη ηε δηΪδνζε 

πξνηχπσλ πνπ θαζηζηνχλ εθηθηά ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκΪησλ ζαιΪζζηαο 

επηηάξεζεο. Σα πξφηππα απηΪ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγά ζαιΪζζησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξρψλ επηηάξεζεο θαη ηελ αλΪπηπμε ιχζεσλ ηερλνινγέαο 

ππνινγηζηψλ, ζηνηρεέν πνπ ζπληζηΪ κεέδνλα πξφθιεζε γηα ηε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ηελ αλΪπηπμε ηνπ θιΪδνπ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. ην πιαέζην ησλ 

ελ ιφγσ πξνηχπσλ, ζα πξΫπεη λα επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ κνληΫινπ 

δεδνκΫλσλ, ην νπνέν ζα βαζέδεηαη ζε ηερλνινγηθΫο ιχζεηο πνπ εέλαη άδε θαζηεξσκΫλεο 

θαη απαηηνχληαη απφ ην δέθαην ηεο Έλσζεο θαη ζα ρξεζηκεχεη σο εξγαιεέν κεηΪθξαζεο 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκΪησλ πιεξνθνξηψλ ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο, ηδέσο κεηαμχ πνιηηηθψλ 

θαη ζηξαηησηηθψλ ζπζηεκΪησλ. ΑλακΫλεηαη Ϋσο ην ηΫινο ηνπ 2017 λα θαζνξηζηεέ κηα 

ηερληθά αξρηηεθηνληθάο αλαθνξΪο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο, ζχκθσλα κε ηελ 

επξσπατθά αξρηηεθηνληθά δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ δηακνξθψζεθε απφ ην πξφγξακκα 

«Λύζεηο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο γηα ηηο επξσπατθέο δεκόζηεο δηνηθήζεηο» (πξφγξακκα 

ISA), ζην πιαέζην ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγένπ γηα ηελ Δπξψπε.  

δ. Σελ ελζΪξξπλζε παξΪιιεια ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζπλερέζνπλ ηηο 

πξνζπΪζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ησλ νηθεέσλ εγθαηαζηΪζεσλ, φπνπ παξέζηαηαη ε αλΪγθε, 

θαη λα βειηηψζνπλ πεξαηηΫξσ ηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξρψλ πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηε ζαιΪζζηα επηηάξεζε.  

ε. Σελ κΫζσ ησλ θξαηψλ κειψλ ζπκκεηνρά ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ 

πξνζηαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεέ φηη ηα επηρεηξεζηαθΪ κΫζα 

θαη νη επηρεηξεζηαθνέ ζηφρνη ζπλΪδνπλ κε ηηο εζληθΫο απαηηάζεηο πξνζηαζέαο ησλ 

δεδνκΫλσλ.  

ζη. Σελ ζπλΫρηζε ηεο επαλεμΫηαζεο ηεο ηζρχνπζαο ηνκεαθάο λνκνζεζέαο ζε 

επέπεδν ΔΔ, κε ζθνπφ ηελ Ϊξζε ησλ πηζαλψλ ελαπνκεηλΪλησλ λνκηθψλ θξαγκψλ ζηε 

δηαηνκεαθά αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ, παξΪιιεια κε ηελ εμαζθΪιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζπλαθεέο απαηηάζεηο πξνζηαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ.  

δ. Σελ πεξαηηΫξσ κειΫηε φζνλ αθνξΪ ηηο δηνηθεηηθΫο δνκΫο γηα ηε 

δηαρεέξηζε ηνπ CISE γηα ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα, ηδέσο ζε ζρΫζε κε ηελ αλΪγθε ζχλαςεο 

ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ ζε επέπεδν ππεξεζηψλ θαη ηΫινο, 
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ε. Σελ αμηνιφγεζε/ επαλεμΫηαζε ηεο εθαξκνγάο ηνπ CISE γηα ηνλ 

ζαιΪζζην ηνκΫα, θαζψο θαη ηεο αλΪγθεο αλΪιεςεο πεξαηηΫξσ δξΪζεσλ Ϋσο ην 2018. 

 

6.4 ΣΟ CISE ΠΡΟ ΟΦΔΛΟ ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 

Όπσο Ϋρεη αλαιπζεέ ζε πξνεγνχκελα θεθΪιαηα, ε ηαρχηεηα θαη εμαζθΪιηζε ηνπ 

ζαιΪζζηνπ εκπνξένπ εέλαη Ϊκεζα ζπλπθαζκΫλε κε ηνπο ηεισλεηαθνχο ζηαζκνχο. Οη 

ζχγρξνλεο κνξθΫο απεηιψλ Ϋρνπλ πξνζδψζεη ζηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο Ϋλα δηεπξπκΫλν 

ξφιν πνπ Ϋρεη σο ζπλεπαθφινπζν ηελ αχμεζε ηνπ δηνηθεηνχ θφξηνπ θαη θαη’ επΫθηαζε 

ηελ θαζπζηΫξεζε ζηε δηεθπεξαέσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ θαη πξνψζεζά 

ηνπο ζε ειεχζεξε θπθινθνξέα. Ζ θαζπζηΫξεζε απηά εέλαη Ϊκεζα ζπλδεδεκΫλε κε ηηο 

γξαθεηνθξαηηθΫο δηαδηθαζέαο πνπ ζε πιεέζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλΪγθε δηαρεέξηζεο ησλ ελ δπλΪκεη θηλδχλσλ ζε θΪζε Ϋθθαλζε ηεο αζθΪιεηαο ησλ 

πνιηηψλ, ησλ θξαηψλ θαη ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γεληθφηεξα. Ζ δηαδηθαζέα απηά εέλαη 

ζπλεράο θαη πεξηιακβΪλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ απεηιψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ, ηελ αλΪιπζά ηνπο θαη ηειηθΪ ηε ιάςε ησλ θαηΪιιεισλ αληηκΫηξσλ.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο εέλαη αλαγθαέα ε γλψζε ησλ αιπζέδσλ εθνδηαζκνχ γηα 

ηε δηαρεέξηζε θαη ελζσκΪησζε πνιιαπιψλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ. Απαηηεέηαη αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηέαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ιακβαλνκΫλνπ ππφςε φηη ε 

αμηνπηζηέα ησλ δεδνκΫλσλ δηαηξΫρεη ηνλ θέλδπλν παξαπιεξνθφξεζεο, ρεηξαγψγεζεο ά 

παξαπνέεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα θαηεγνξηνπνηεζεέ θαηΪιιεια ην θνξηέν θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη θαη λα θαηαγξΪθνληαη νη φπνηεο παξαβαηηθΫο ζπκπεξηθνξΫο 

ιακβΪλνπλ ρψξα αλΪ πινέν, θνξησηά ά πινηνθηάηε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ CISE 

Ϋγθεηηαη ζηελ επειημέα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο φρη 

κφλν γεγνλφησλ κε γλσζηΫο ζπλΫπεηεο, αιιΪ θαη γεγνλφησλ κε ιηγφηεξν ππνινγέζηκα 

απνηειΫζκαηα.  

Σν ηξΫρνλ πιαέζην δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ δελ εέλαη επαξθΫο ψζηε λα 

αληηκεησπέδεη νκνηφκνξθα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ πξνζηαζέα ζηα 

εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο ΔΔ. Απαηηνχληαη κΫηξα γηα ηελ θΪιπςε ησλ πθηζηΪκελσλ θελψλ 

θαη ρξεηΪδεηαη κηα λΫα πξνζΫγγηζε ηεο δηαρεέξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηελ Έλσζε. Ζ 
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Ϋγθαηξε δηαρεέξηζε ησλ θηλδχλσλ απαηηεέ παξαθνινχζεζε ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ 

εηθνζηηΫζζεξηο ψξεο ηελ εκΫξα θαη επηΪ εκΫξεο ηελ εβδνκΪδα  επέ 365 εκΫξεο ην 

ρξφλν. Απαηηεέ απφ φινπο ηνπο θνξεέο πνπ Ϋρνπλ θνηλφ ζπκθΫξνλ ηε δηαζθΪιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ λα δηαδξακαηέζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη λα 

ζεζπέζνπλ Ϋλα ζεζκηθφ πιαέζην γηα ηε δηαδηθαζέα απηά. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ηα λφκηκα 

επηρεηξεκαηηθΪ ζπκθΫξνληα Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε λα παξΫρνπλ ηηο ζρεηηθΫο 

πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αιπζέδα εθνδηαζκνχ γηα ηελ αλΪιπζε θηλδχλσλ. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο πξΫπεη λα εμεηαζηεέ κηα δνκά πνπ ζα εμππεξεηεέ ηνλ ζπληνληζκφ 

πνιιψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ ΔΔ θαη λα 

εμεηαζηνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνένπο ζα ιακβΪλνληαη ππφςε νη πιεξνθνξέεο απφ 

ηξέηεο ρψξεο. 

ην επέθεληξν ησλ αλεζπρηψλ απηψλ εέλαη νη πνιηηηθΫο θαη ν ξφινο ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ αξρψλ εθηφο ησλ ηεισλεέσλ. Ζ αλΪγθε ελαξκφληζεο θαη 

δηαζθΪιηζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλνληαη απφ 

δηαθνξεηηθΫο αξρΫο, κε ηνλ αξκφδνληα ζεβαζκφ ζηηο αληέζηνηρεο αξκνδηφηεηΫο ηνπο, 

εέλαη Ϋλα ζηαζεξφ θαη πνιχ νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαρεέξηζεο ηεο αζθΪιεηαο 

ζηελ αιπζέδα εθνδηαζκνχ. Ο ζηφρνο ινηπφλ εέλαη Ϋλαο θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο ησλ 

δπλαηνηάησλ θαη ησλ πφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ψζηε λα εέλαη πην απνηειεζκαηηθΫο νη 

πξνζπΪζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηε δηαρεέξηζε θηλδχλσλ ζε φια ηα ζεκεέα ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ, ελψ παξΪιιεια ζα πξΫπεη λα αλαγλσξέδνληαη θαη λα γέλνληαη ζεβαζηΪ ηα 

εηδηθΪ ηνπηθΪ, πεξηθεξεηαθΪ θαη εζληθΪ λνκηθΪ θαζεζηψηα. Ζ πξφζζεηε απηά 

δπλαηφηεηα ζε επέπεδν ΔΔ ζα άηαλ Ϋλα απνηειεζκαηηθφ θαη φρη δαπαλεξφ ζπκπιάξσκα 

ηεο εζληθάο δξΪζεο κΫζσ ελφο ειεθηξνληθνχ νξγΪλνπ εθηέκεζεο ησλ θηλδχλσλ γηα ηε 

ζπκπιάξσζε ησλ εζληθψλ ηερληθψλ δπλαηνηάησλ θαη ηελ δηΪζεζε πφξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ εέλαη θνηλΪ ζηα θξΪηε κΫιε. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, Ϋλα ηΫηνην φξγαλν ζε επέπεδν ΔΔ: 

α. Θα Ϋδηλε ηε δπλαηφηεηα λα θαζηεξσζνχλ θαηΪιιεια θνηλΪ θξηηάξηα 

θηλδχλνπ ά πξνθέι θηλδχλνπ ζε επέπεδν ΔΔ πνπ ζα εθαξκφδνληαη Ϊκεζα ζε δεδνκΫλα 

επηπΫδνπ ΔΔ θαη φρη κΫζσ ησλ 28 εζληθψλ ζπζηεκΪησλ. 

β. Θα ελέζρπε ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ θνηλψλ θηλδχλσλ θαη ζα 

δηαζθΪιηδε φηη ζα αληηκεησπέδνληαη κε ηνλ έδην ηξφπν ζε φια ηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα. 
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γ. Θα δηαζθΪιηδε φηη νη ζεκαληηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο 

θηλδχλνπο ζηηο δηεζλεέο αιπζέδεο εθνδηαζκνχ δελ ζα παξακΫλνπλ αλαμηνπνέεηεο ζε 

επέπεδν εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ. 

δ. Θα βειηέσλε ηε δηνηθεηηθά ηθαλφηεηα γηα ηνλ πην γξάγνξν εληνπηζκφ 

παξΪλνκσλ εκπνξηθψλ δηθηχσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ πΫξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. 

ε. Θα επΫηξεπε ηελ πην απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεδνκΫλσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ επαλεμΫηαζε ηνπο ζηα εμσηεξηθΪ 

ζχλνξα. 

ζη. Θα δεκηνπξγνχζε κηα βΪζε γηα ηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κε Ϊιιεο 

αξρΫο θαη ηξέηεο ρψξεο. 

Σνλ ξφιν απηφ θηινδνμεέ λα αλαιΪβεη ην ―νινθιεξσκΫλν ζχζηεκα δηαθέλεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν‖ - CISE. Ζ δηεμαγσγά Ϋγθαηξεο εθηέκεζεο 

θηλδχλσλ εέλαη βαζηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ επηπΫδνπ ηνπ θηλδχλνπ 

θαη ηνπ εχξνπο ησλ πηζαλψλ δξΪζεσλ πξηλ απφ ηελ Ϊθημε (αθφκε θαη ηε θφξησζε) ησλ 

εκπνξεπκΪησλ, ελψ δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ηεισλεέα θαη ηηο Ϊιιεο αξρΫο επηβνιάο ηνπ 

λφκνπ λα πξνβαέλνπλ ζε πνιπεπέπεδε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, επηηξΫπνληΪο ηνπο 

λα θξέλνπλ ζε πνην ζεκεέν ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ κπνξνχλ λα αληηκεησπέζνπλ 

θαιχηεξα ηνλ θέλδπλν, ρσξέο λα ππνλνκεχζνπλ ηελ αζθΪιεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

ΔΔ θαη ησλ πνιηηψλ. ε ζΫκαηα πνπ παξνπζηΪδνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα 

πγεέα θαη ην πεξηβΪιινλ ά γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ πνιηηψλ, ε ελ ιφγσ 

επηθνηλσλέα εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο ηεο 

αξκφδηαο αξράο γηα ηελ Ϊκβιπλζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηνπ θηλδχλνπ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ 

αλσηΫξσ κεγελζχλεηαη φηαλ εέλαη πηζαλφ λα ππΪξμνπλ απφπεηξεο απφθξπςεο ά 

παξαπνέεζεο ησλ εκπνξεπκΪησλ θαηΪ ηελ εέζνδφ ηνπο ζηελ ΔΔ.  

ΜΫζα απφ Ϋλα επξχ θΪζκα πηζαλψλ επηινγψλ γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο βΫιηηζηεο 

αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο, ηφζν ζε ελδνηνκεαθφ φζν θαη ζε 

δηαηνκεαθφ επέπεδν νη πξνθξηλφκελεο επηινγΫο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθάο 

ρσξέζηεθαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθΫο θαηεγνξέεο: 

α. Κακέα πεξαηηΫξσ δξΪζε εθ κΫξνπο ηεο ΔΔ. 
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β.  Λάςε πξναηξεηηθψλ κΫηξσλ.  ην πιαέζην απηφ αληηθεέκελν αμηνιφγεζεο 

απνηΫιεζαλ νη αθφινπζεο ηξεηο επηκΫξνπο επηινγΫο: 

 (1)  Δθπφλεζε αλαθνέλσζεο ελφο ρΪξηε πνξεέαο γηα ηελ πεξαηηΫξσ 

αλΪπηπμε ελφο θνηλνχ πεξηβΪιινληνο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ. 

 (2) ΑλΪιεςε κε δεζκεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθάο, φπσο ε 

Ϋθδνζε εγγξΪθνπ θαζνδάγεζεο θαη βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ ελζΪξξπλζε 

ηεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ Ϊξζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ηνπο θξαγκψλ. 

 (3) Γεκηνπξγέα θνηλάο επηρεέξεζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 187 ηεο 

ΛΔΔ γηα ηελ πξναγσγά ηεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αξρψλ 

γηα ηελ αχμεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηΪο ηεο 

σο πξνο ην θφζηνο. 

γ. Καζνξηζκφ λνκηθψλ δεζκεπηηθψλ κΫηξσλ. 

 (1)  ΘΫζπηζε δΫζκεο κΫηξσλ πνιηηηθάο εληφο ηνπ πθηζηΪκελνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζένπ ζηνπο ηνκεαθνχο θαλφλεο ηεο ΔΔ πνπ ξπζκέδνπλ ηελ 

αληαιιαγά δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο. 

(2)  ΘΫζπηζε ελφο δηαηνκεαθνχ λνκηθΪ δεζκεπηηθνχ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζένπ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ CISE 

 (3) ΘΫζπηζε δηαηνκεαθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζένπ γηα ηηο ηερληθΫο 

πηπρΫο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ ζε επέπεδν ΔΔ. 

 

Ζ εθηέκεζε επηπηψζεσλ πνπ δηελεξγάζεθε γηα ηηο πηζαλΫο πνιηηηθΫο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξΪκκαηνο αθνινχζεζε ηα αθφινπζα ηΫζζεξα ζηΪδηα : 

α. Πνηνηηθά εθηέκεζε θΪζε επηινγάο πνιηηηθάο. 

β.  Πνζνηηθά εθηέκεζε ηεο δπλεηηθάο πξνζηηζεκΫλεο αμέαο θΪζε επηινγάο 

πνιηηηθάο θαη ηεο πιάξνπο πινπνέεζεο ησλ δπλαηνηάησλ πνπ παξΫρεη ην θνηλφ 

πεξηβΪιινλ αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ απηφ θαζ’ απηφ. 

γ.  Δθηέκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ελ ιφγσ επηινγψλ ζηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα. 
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δ.  Δθηέκεζε ηνπ θφζηνπο. 

ΑπνηΫιεζκα ηεο ελ ιφγσ επεμεξγαζέαο άηαλ κηα ζπλδπαζηηθά πνιηηηθά ε νπνέα 

κπνξεέ λα δηαζθαιέζεη ηελ πινπνέεζε ηνπ 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλαηνηάησλ ηνπ 

Ϋξγνπ CISE, κε ζπλνιηθφ θφζηνο θπξηφηεηαο χςνπο 133 εθαηνκκπξέσλ επξψ θαη 

εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ ηεο ηΪμεο ησλ 151 εθαηνκκπξέσλ επξψ, θαζψο θαη επσθειά 

αληέθηππν αμέαο 460 εθαηνκκπξέσλ επξψ, θαη ελδΫρεηαη λα απνθΫξεη ηνπιΪρηζηνλ, κε 

ηνλ ηξφπν απηφ, θιηκαθνχκελεο αζξνηζηηθΫο ζεηηθΫο επηπηψζεηο χςνπο 611 

εθαηνκκπξέσλ επξψ θαηΪ ηελ πξψηε δεθαεηέα ηεο ζηαδηαθάο δηακφξθσζεο ηνπ CISE. 

πλνιηθΪ εθηηκΪηαη φηη ην CISE ζα Ϋρεη επσθειά αληέθηππν ν νπνένο ζα θπκαέλεηαη 

κεηαμχ ησλ 160 θαη 420 εθαηνκκπξέσλ επξψ εηεζέσο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ επφκελσλ 

δΫθα εηψλ
 32

. Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ θαη ιακβΪλνληαο ππφςε αθφκα θαη ηηο πην 

απαηζηφδνμεο πξνβιΫςεηο, ην ελ ιφγσ πξφγξακκα θξέλεηαη ηνπιΪρηζηνλ απφ θαζαξΪ 

νηθνλνκνηερληθάο πιεπξΪο σο «πξνζνδνθφξν», ελψ ζηα νθΫιε ηνπ πξΫπεη λα 

ζπλππνινγηζηεέ ε «πξνζηηζΫκελε αμέα» πνπ ελΫρεη θαη ε αλχςσζε ηνπ αηζζάκαηνο 

αζθΪιεηαο ησλ επξσπαέσλ πνιηηψλ αιιΪ θαη ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθάο θνηλφηεηαο 

ζηελ επηηάξεζε ησλ ζαιΪζζησλ δξαζηεξηνηάησλ ζηα ζαιΪζζηα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, εέλαη επηβεβιεκΫλε ε ηΪρηζηε πηνζΫηεζε θαη επξεέα εθαξκνγά ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο CISE ηφζν απφ ηα θξΪηε κΫιε ηεο Έλσζεο θαη ηηο εζληθΫο αξρΫο ηνπο, 

φζν θαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεέο ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο θαη απφ ην 

λαπηηιηαθφ θιΪδν γεληθφηεξα.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ΜΫζα απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθά εξγαζέα Ϋγηλε κηα πξνζπΪζεηα 

θαηαγξαθάο ησλ βαζηθψλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ απνθΪζεσλ πνπ αθνινπζνχληαη ά 

βξέζθνληαη ζην ζηΪδην ηεο πξνζαξκνγάο απφ ηα θξΪηε κΫιε, αλαθνξηθΪ κε ηελ 

«αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα». Οη πνιηηηθΫο απηΫο επηδηψρζεθε λα παξαιιειηζηνχλ κε ηνλ 

αληέθηππν πνπ εέρε ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά θξέζε πνπ μεθέλεζε ην 2008 ζε 

ζπλδηαζκφ κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα αληαγσληζηηθφηεηα, 

βηψζηκε αλΪπηπμε, θαηλνηνκέα θαη επαγγεικαηηθά απαζρφιεζε ησλ πνιηηψλ ηεο, 

ζπζηαηηθΪ απαξαέηεηα γηα ηελ επηδησθφκελε «βηψζηκε αλΪθακςε» ηεο Δπξψπεο.  

 Ζ ΔΔ, σο κεηεμειηγκΫλν κφξθσκα ηεο «Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο Κνηλφηεηαο», 

Ϋρεη απφηεξν ζηφρν θαη ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, ζηφρνο 

ν νπνένο κεηνπζηψλεηαη ζε πνιηηηθΫο απνθΪζεηο θαη αληέζηνηρα επξσπατθΪ 

πξνγξΪκκαηα. Μηα απφ ηηο πνιιαπιΫο απηΫο κνξθΫο εθθΪλζεσο ησλ επξσπατθψλ 

απνθΪζεσλ εέλαη θαη ν «Δληαένο Δπξσπατθφο ΘαιΪζζηνο Υψξνο», ν νπνένο ζηελ 

παξνχζα εξγαζέα επηδηψρζεθε λα ζπλδεζεέ κε Ϋλα ηξέγσλν «Δπξσπατθψλ ΑπνθΪζεσλ», 

νη αθκΫο ηνπ νπνένπ απαξηέδνληαη απφ : 

 α. Σελ αλαθνέλσζε ηεο επηηξνπάο γηα ηελ «Γαιάδηα Εώλε», ελφο εληαένπ 

ρψξνπ κεηαθνξψλ γηα ηε λαπηηιέα. 

β. Σνλ θαλνληζκφ ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιένπ θαη ζπκβνπιένπ γηα ηε 

ζΫζπηζε ηνπ «Δλσζηαθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα». 

γ.  Έλα ππφ αλΪπηπμε πξφγξακκα ελφο νινθιεξσκΫλνπ ζπζηάκαηνο 

αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ ησλ ζαιΪζζησλ δξαζηεξηνηάησλ κε ηελ νλνκαζέα «CISE». 

Οη επηδξΪζεηο απηΫο κειεηάζεθαλ ηφζν κΫζα απφ ηελ αλαδάηεζε, Ϋξεπλα θαη 

κειΫηε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ απνθΪζεσλ θαη πξνγξακκΪησλ, φζν θαη κΫζα απφ 

ηε ζπλΫληεπμε παξαγφλησλ ηνπ λαπηηιηαθνχ θιΪδνπ, ησλ ηεισλεηαθψλ, ιηκεληθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ αξρψλ, κε ζθνπφ ηελ θαζνδάγεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο ινγηθάο ζθΫςεο 

ζηελ επέηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ πνπ εμειέζζεηαη απφ ηε δηαπέζησζε ηνπ 

πξνβιάκαηνο, ζπλερέδεη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλΪιπζε ηνπ αληηθηχπνπ ζηα θξΪηε-

κΫιε θαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεέο εηδηθφηεξα θαη ηειηθΪ θαηαιάγεη ζηελ Ϋξεπλα 
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ησλ πθηζηΪκελσλ ά ππφ αλΪπηπμε πξνγξακκΪησλ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηΪ 

παξΫρνπλ ζηελ επέιπζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιάκαηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Δπξψπε κΫζα απφ ηελ νηθνλνκηθά θξέζε πνπ βηψλεη, 

αλαγλψξηζε ηηο αδπλακέεο ηεο θαη αληΫδξαζε κε δξαζηηθΫο θηλάζεηο Ϋρνληαο σο ζηφρν 

λα κεηαζρεκαηηζηεέ θαη λα δψζεη κηα λΫα ψζεζε ζηνπο ζεζκνχο, ηελ θνηλσλέα θαη ηελ 

νηθνλνκέα ηεο, αλαθηψληαο ηελ αλαπηπμηαθά ηεο πνξεέα φρη κΫζα απφ κηα κφληκε 

απψιεηα θαη εθθέλεζε κηαο εθ λΫνπ αλΪπηπμεο απφ ηελ δηαβξσκΫλε απηά βΪζε 

(Τπνηνληθά ΑλΪπηπμε), αιιΪ κΫζα απφ ηελ πιάξε επΪλνδν ζηα πξνεγνχκελα επέπεδα 

αλΪπηπμεο θαη αχμεζε ησλ δπλαηνηάησλ βειηέσζεο (Βηψζηκε ΑλΪπηπμε). Απηά εέλαη 

θαη ε βαζηθά αξρά ηεο πνιηηηθάο γηα ηελ «Δπξώπε ηνπ 2020». Γηα ηελ εθπιάξσζε ηνπ 

ελ ιφγσ Ϋξγνπ ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ζΫηνληαο πξνηεξαηφηεηα ηελ Ϋμππλε, βηψζηκε 

θαη ρσξέο απνθιεηζκνχο αλΪπηπμε, πξφηεηλε πΫληε (5) ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ 

πεξηιακβΪλνπλ :  

α. Σελ απαζρφιεζε. 

β. Σελ Ϋξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκέα. 

γ. Σελ θιηκαηηθά αιιαγά θαη ηελ ελΫξγεηα. 

δ. Σελ εθπαέδεπζε. 

ε. Σελ θαηαπνιΫκεζε ηεο θηψρεηαο. 

ΠαξΪ ηελ φπνηα λνκηθά ππφζηαζε ηεο εληαέαο επξσπατθάο αγνξΪο, ε 

πξαγκαηηθφηεηα αληηκεησπέδεη ηε κε επαξθά δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ δηαζπλνξηαθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ θαη ηελ Ϊληζε εθαξκνγά ησλ θαλφλσλ εκπνξένπ. Ζ θαζπζηΫξεζε 

ζπλεθηηθάο επξσπατθάο αληέδξαζεο ζηελ εμειηζζφκελε νηθνλνκηθά θξέζε νδάγεζε ζε 

νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ ν νπνένο θαη πξΫπεη λα αλαηξαπεέ. Μηα αλνηθηά ελσκΫλε Δπξψπε 

πνπ ιεηηνπξγεέ ζε Ϋλα δηεζλΫο πιαέζην βαζηδφκελν ζε θαλφλεο, απνηειεέ ηελ θαιχηεξε 

ιχζε γηα ηελ αμηνπνέεζε ησλ νθειψλ ηεο παγθνζκηνπνέεζεο θαη ε νπνέα ζα πξνζδψζεη 

ψζεζε ζηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε δηαηεξψληαο ην ζπγθξηηηθφ ηεο 

πιενλΫθηεκα Ϋλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Ζ επηδέσμε γηα κηα Ϋμππλε δεκνζηνλνκηθά 

εμπγέαλζε ε νπνέα ζα ζηεξέδεη ηε καθξνπξφζεζκε αλΪπηπμε, ζα πξΫπεη λα αθνινπζεέ 

κηα νιηζηηθά πξνζΫγγηζε/ ζηξαηεγηθά εμφδνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζε ηνκεέο φπσο ε 
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εθπαέδεπζε, ε Δ&Α θαη νη επελδχζεηο ζε δέθηπα πιεξνθνξηψλ θαη δηαζπλδΫζεηο 

ελΫξγεηαο θαη κεηαθνξψλ. Ζ ηζρπξά εμσηεξηθά παξνπζέα ζπλδπΪδεηαη κε αληέζηνηρν 

εζσηεξηθφ ζπληνληζκφ. 

ΠαξΪ ηελ απνδεδεηγκΫλα δηαρξνληθά ζπνπδαηφηεηα ησλ ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ 

ζηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ αλΪπηπμε ηεο Δπξψπεο, νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

ζαιαζζέσλ ζπλφξσλ Ϋλαληη ησλ ρεξζαέσλ δεκηνπξγνχζαλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

αχμεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ κε Ϊζθνπεο δηαηππψζεηο θαη ρξνλνθαζπζηεξάζεηο νη 

νπνέεο κεηαθξΪδνληαλ ζε νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε φισλ ησλ «θξέθσλ» ηεο 

εθνδηαζηηθάο αιπζέδαο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγνχζε θαηαζηξαηάγεζε κηαο απφ ηηο 

βαζηθΫο αξρΫο ηεο ΔΔ πνπ εέλαη ε «ειεχζεξε αγνξΪ κε ηζφηηκεο ζπλζάθεο 

αληαγσληζκνχ», ζΫηνληαο ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο ζε αληαγσληζηηθφ κεηνλΫθηεκα 

Ϋλαληη ησλ ρεξζαέσλ ππφ ην πξέζκα ηεο αζθΪιεηαο θαη ηεο πξνζηαζέαο ησλ πνιηηψλ. 

Πξνο Ϊξζε ηεο ελ ιφγσ αληζφηεηαο ε Δπξσπατθά Έλσζε Ϋιαβε απνθΪζεηο νη νπνέεο 

ππνηππψζεθαλ ζηελ αλαθνέλσζε ηεο επηηξνπάο γηα ηελ «Γαιάδηα Εώλε», ελφο εληαένπ 

ρψξνπ κεηαθνξψλ γηα ηε λαπηηιέα. 

ην ελ ιφγσ θεέκελν επηδηψρζεθε ε δηεπθφιπλζε ηνπ ζαιΪζζηνπ εκπνξένπ πνπ 

δηαθηλεέηαη ππφ ην θαζεζηψο ησλ «ηαθηηθψλ γξακκψλ» θαζψο θαη ηξνπνπνέεζε ηνπ 

«ηεισλεηαθνχ θψδηθα» ηεο ΔΔ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

λαπηηιηαθνχ ηνκΫα κε ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ πινέσλ εληφο ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο 

ηεο ΔΔ θαη ηελ απινχζηεπζε θαη ελαξκφληζε ησλ ζαιαζζέσλ κεηαθνξψλ απφ ιηκΫλεο 

ηξέησλ ρσξψλ. ΔπηπξνζζΫησο, γέλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πιάξνπο 

εθαξκνγάο ηεο ειεθηξνληθάο λαπηηιέαο (e-Maritime) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ειεθηξνληθάο επηθνηλσλέαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ εκπιΫθνληαη ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο κΫζσ ησλ εζληθψλ 

εληαέσλ ζπξέδσλ [National Single Windows (NSW)]. Γέλεηαη επαλεηιιεκΫλα ιφγνο γηα 

παξΪιιειε θΪιπςε ησλ φπνησλ εκπνξηθψλ δηαπηζηεχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλεέο 

πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο Έλσζεο απφ πηζαλΫο Ϋθλνκεο 

ελΫξγεηεο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

ΜεηΪ ηελ θαηΪξγεζε ηνπ «Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα» ηνπ 1992 κε ηνλ 

«ΔθζπγρξνληζκΫλν Κνηλνηηθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα» ηνπ 2008 θαη ηελ ηειηθά ζΫζπηζε  

ηνπ «Δλσζηαθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα» ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 γέλεηαη ζαθάο ε 
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πξνζαξκνγά ζηελ αλΪγθε δηαρσξηζκνχ ησλ εκπνξεπκΪησλ ζε «ελσζηαθΪ» ά «κε 

ελσζηαθΪ» ζπζηαηηθφ απαξαέηεην γηα ηελ δηαθέλεζά ηνπο ππφ ην θαζεζηψο ηεο 

«ειεχζεξεο θπθινθνξέαο» θαη ηεο πξνζάθνπζαο «ηεισλεηαθάο επνπηεέαο». Ο ξφινο 

απηφο εέλαη εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθφο θαζψο ην παγθφζκηα δηακνξθνχκελν γεσπνιηηηθφ 

πεξηβΪιινλ αιιΪ θαη νη πνηθέιεο κνξθΫο απεηιψλ γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ πξνζηαζέα 

ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ Ϋρνπλ επεξεΪζεη ζε ζεκαληηθφηαην βαζκφ ηηο δηεζλεέο 

εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο. Έηζη νη Σεισληαθνέ ηαζκνέ εμειέζζνπλ ζπλερψο ηε ζΫζε ηνπο 

ζηελ αιπζέδα εθνδηαζκνχ θαη κεηαιιΪζζνληαη απφ απιφο «εηζπξΪθηνξαο εζφδσλ» ζε 

«ζεκαηνθχιαθα» ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο θαη Ϊιισλ ηνκΫσλ ηεο δσάο ησλ πνιηηψλ 

φπσο ε δεκφζηα πγεέα, ε πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ε γεσξγέα. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ εέλαη απαξαέηεηε ε δεκηνπξγέα ελφο πην απνηειεζκαηηθνχ θαη ζχγρξνλνπ 

ηεισλεηαθνχ πεξηβΪιινληνο κε πιάξε αληηθαηΪζηαζε ηεο Ϋληππεο κνξθάο 

ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε αληέζηνηρεο ειεθηξνληθΫο ζε φιν ην εχξνο ηεο ΔΔ, ελφο 

Ϋξγνπ γλσζηνχ θαη σο ―Hιεθηξνληθφ Tεισλεέν (e-customs)‖ ζην νπνέν νη νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο ησλ θ-κ ζα κπνξνχλ λα αληαιιΪζζνπλ πιεξνθνξέεο πνπ δελ απαηηνχληαη ξεηΪ 

ζχκθσλα κε ηελ ηεισλεηαθά λνκνζεζέα, αιιΪ ζα βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

εμνπδεηΫξσζε ησλ θηλδχλσλ κΫζσ ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ «Ζιεθηξνληθνχ πζηάκαηνο 

Γηαρεέξηζεο Σεισλεηαθψλ Κηλδχλνπ ηεο ΔΔ (CRMS)».  

ΔπηπξνζζΫησο, ζηε κεέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ Ϊρζνπο ζεκαληηθφο παξΪγνληαο 

εέλαη ε απινχζηεπζε θαη ηππνπνέεζε ησλ αλαθνξψλ πξηλ απφ ηελ Ϊθημε θαη ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ πινένπ απφ ιηκΫλεο ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ 

δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ 

επηδηψρζεθε λα κεηαθξαζηνχλ ηα νθΫιε ηνπ ζπζηάκαηνο SafeSeaNet κε ηελ 

ηππνπνέεζε ππνβνιάο αλαθνξψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα «FAL» ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ) θαη ε δηαθέλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη θπξέσο κε ηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο. Ζ θαηαγξαθά ηεο φπνηαο 

παξαβαηηθάο ζπκπεξηθνξΪο ησλ πινηνθηεηψλ ά εκπφξσλ αλαβΪζκηζε ηε ζεκαζέα 

πηζηνπνέεζεο ησλ εμνπζηνδνηεκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ (Authorized Economic 

Operator), θαζψο Ϋγηλε Ϊκεζα ζπλπθαζκΫλε κε ηελ αμηνπηζηέα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλεξγαηψλ θαη απνηειεέ Ϋλα κΫζν δηαθχιαμεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο αιπζέδαο 

εθνδηαζκνχ ηεο Έλσζεο.  



94 

 

Σν εξγαιεέν ην νπνέν ζα επηηξΫςεη ζηηο ηεισλεηαθΫο αξρΫο ζην ιηκΫλα 

εθθφξησζεο λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηαρεέα απνδΫζκεπζε ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκΪησλ 

θαη ηαπηφρξνλα, ζα εμαζθαιέδεη φηη ηα κε ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα ζα παξακΫλνπλ ππφ 

ηνλ αλαγθαέν ηεισλεηαθφ ά Ϊιιν δηνηθεηηθφ Ϋιεγρν κΫρξηο φηνπ απνδεζκεπζνχλ θαη 

ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξέα, νλνκΪζηεθε ειεθηξνληθφ δεισηηθφ θνξηένπ «e-

Manifest». Σν e-Manifest, αλ θαη βξέζθεηαη ζηελ δηαδηθαζέα ηεο αλΪπηπμάο ηνπ, Ϋρεη 

ζθνπφ λα ιΪβεη ηε κνξθά ελαξκνληζκΫλνπ ειεθηξνληθνχ δεισηηθνχ εκπνξεπκΪησλ θαη 

λα απνηειΫζεη Ϋλα κΫζν πεξαηηΫξσ δηεπθφιπλζεο ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ γηα ηα 

πινέα πνπ θαηαπιΫνπλ ζε ελσζηαθνχο ιηκΫλεο αιιΪ θαη επέζεο ζε ιηκΫλεο ηξέησλ 

ρσξψλ. Με ηε δηαδηθαζέα απηά αλακΫλεηαη λα παξαζρεζεέ κηα ζεκαληηθά δηεπθφιπλζε 

ζπλαιιαγάο γηα ηνπο θνξησηΫο θαη ηηο λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο φπσο θαη απινχζηεπζε 

ησλ ηεισλεηαθψλ δηεθπεξαηψζεσλ, θαζψο δελ ζα ρξεηΪδεηαη λα ειΫγρνληαη ζε θΪζε 

επξσπατθφ ιηκΪλη ηα ελσζηαθΪ εκπνξεχκαηα θαη ζα δηαζθαιηζηεέ ε ηαρχηεξε 

απνδΫζκεπζά ηνπο ζε ειεχζεξε δηαθέλεζε. εκαληηθά πξνυπφζεζε ιεηηνπξγέαο ηνπ e-

Manifest εέλαη ε πιάξεο ελαξκφληζά ηνπ ζε φιε ηελ ΔΔ κΫζσ δηαιεηηνπξγηθψλ εζληθψλ 

ππιψλ κεηαμχ ηεισλεηαθψλ θαη Ϋηεξσλ αξκνδέσλ αξρψλ. Σν Ϋξγν απηφ Ϋρεη αλαιεθζεέ 

απφ ζεζκνζεηεκΫλε νκΪδα εκπεηξνγλσκφλσλ κε ζηφρν ηελ παξνρά ζηάξημεο ζηα 

θξΪηε κΫιε γηα ηελ εθαξκνγά ηεο νδεγέαο γηα ηηο δηαηππψζεηο ππνβνιάο δειψζεσλ κε 

ζπληνληζκΫλν ηξφπν γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο 

ππεξεζέεο ειεθηξνληθάο πιεξνθφξεζεο. Παξφια απηΪ ε ελ ιφγσ πξνζπΪζεηα πξΫπεη 

λα ιΪβεη ζεκαληηθά ψζεζε θαη θαζνιηθά απνδνρά επέ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο απφ ηα 

θ-κ πξνθεηκΫλνπ λα νινθιεξσζεέ ε ελ ιφγσ πξνζπΪζεηα.  

Ζ ππνβνιά δηαηππψζεσλ θαη ε αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ αξρψλ/ θνξΫσλ κΫζσ ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηάκαηνο εέλαη δσηηθάο 

ζεκαζέαο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πνιηηηθάο γηα Ϋλαλ «Δληαίν Δπξσπατθό Υώξν 

Θαιαζζίσλ Μεηαθνξώλ». Οη παξΪγνληεο πνπ αλακΫλεηαη λα επεξεΪζνπλ θαη λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ  ζηξαηεγηθά εέλαη : 

α.  Ζ Δπξσπατθά Έλσζε (European Union) 

β.  Σα θξΪηε κΫιε (Member State) 

γ. Οη ιηκεληθΫο αξρΫο (Port Authority) 
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δ.  Σα ηεισλεέα (Customs) 

ε.  Οη πινηνθηάηεο (Ship - Owner) 

ζη.  Οη λαπηηιηαθνέ πξΪθηνξεο (Ship Agent) 

δ.  Οη λαπηηιηαθΫο αξρΫο (Maritime Authority) 

ε.  ΜεηαθνξησηΫο (Forwarder)  

ζ. ΠειΪηεο (Customers) 

η. Άιινη θνξεέο ηνπ δεκνζένπ φπσο πλνξηνθχιαθεο θαη ππεξεζέεο πγεέαο. 

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ ζηφρσλ θαη 

επηδηψμεσλ πνπ αλαιχζεθαλ αλσηΫξσ εέλαη ε επέγλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ πνπ δηεμΪγνληαη ζηε ζΪιαζζα θαη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεΪζνπλ ηελ 

αζθΪιεηα, ηελ πξνζηαζέα, ηελ νηθνλνκέα ά ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Σν Ϋξγν απηφ νλνκΪδεηαη «ΘαιΪζζηα Δπηηάξεζε» 

θαη ε Δπξσπατθά Έλσζε πξνζπΪζεζε λα ηελ επηηχρεη κΫζσ ηεο δεκηνπξγέαο ελφο 

δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ πνπ ζα επηηξΫπεη ηε δηαηνκεαθά θαη δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δεκφζησλ θνξΫσλ φπσο ε αθηνθπιαθά, ην πνιεκηθφ λαπηηθφ θαη 

θξαηηθΫο αξρΫο παξαθνινχζεζεο ζαιΪζζηαο θπθινθνξέαο, πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, ειΫγρνπ ηεο αιηεέαο, ζπλνξηαθψλ ειΫγρσλ, 

ηεισλεέσλ θαη γεληθΪ αξρψλ επηβνιάο ησλ λφκσλ κε ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

Ϋιεγρν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβΪλησλ ζηε ζΪιαζζα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Σν πξφγξακκα απηφ νλνκΪζηεθε ―CISE” (Common Information Sharing 

Environment) θαη ε πινπνέεζε ηνπ νπνένπ αλακΫλεηαη λα επηθΫξεη ζεκαληηθΪ νθΫιε 

ζηε λαπηηιέα. Σν CISE δελ εέλαη κηα επηπιΫνλ πιαηθφξκα αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ. 

Δέλαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα ε ―πιαηθφξκα ησλ πιαηθνξκψλ‖, θαζψο δεκηνπξγεέηαη γηα 

λα αμηνπνηάζεη κε ηνλ πην πξφζθνξν θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηα νθΫιε ηεο θΪζε 

πιαηθφξκαο μερσξηζηΪ. Σν CISE επηδηψθεη λα νινθιεξψζεη ηε ζαιΪζζηα επηηάξεζε 

ηεο Δπξψπεο αιιΪ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εέλαη ην θνηλφ ζεκεέν ζπλΪληεζεο φισλ ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ πξνγξακκΪησλ ηεο Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ «ηξαηεγηθά γηα ηελ 

ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα», ηε «ΓαιΪδηα Εψλε», ηελ «Δπξψπε 2020»  θαη ηειηθΪ ζα 
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απνηειΫζεη ηελ πξνζηηζΫκελε αμέα ζηε δεκηνπξγέα ηνπ επηδησθφκελνπ «Δληαένπ 

Δπξσπατθνχ ΘαιΪζζηνπ Υψξνπ». 

Ζ πινπνέεζε ηνπ CISE γηα ηνλ ζαιΪζζην ηνκΫα ζα απαηηάζεη ηε ζπλΫρηζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηφζν ζε ελσζηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ επέπεδν θαζψο ζπλΪδεη κε ηηο αξρΫο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο σο ηνκεαθά, ζπλεθηηθά θαη νηθνλνκηθΪ απνδνηηθά 

πξσηνβνπιέα. Ζ εμαζθΪιηζε ηεο απνηειεζκαηηθάο επηηάξεζεο ησλ πδΪησλ πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ θπξηαξρέα θαη ηε δηθαηνδνζέα ησλ θξαηψλ κειψλ  απνηειεέ 

απνθιεηζηηθά  επζχλε ησλ θξαηψλ κειψλ, ε κΫξηκλα φκσο γηα ηελ επηρεηξεζηαθά 

αληαιιαγά ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο κεηαμχ ησλ αξρψλ απηψλ 

απνηειεέ επζχλε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ελψ νη νξγαληζκνέ ηεο ΔΔ νθεέινπλ λα 

δηεπθνιχλνπλ θαη λα ππνζηεξέδνπλ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζέα. Σα απνθνκηδφκελα νθΫιε 

δελ πεξηνξέδνληαη απνθιεηζηηθΪ ζε επέπεδν θξαηψλ. Ζ εθαξκνγά ηνπ CISE αλακΫλεηαη 

λα θΫξεη ζεκαληηθΪ νθΫιε ζην λαπηηιηαθφ θιΪδν κε κεέσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κΫζσ ηαρχηεξσλ 

θνξηνεθθνξηψζεσλ, αζθαιΫζηεξσλ κεηαθηλάζεσλ θαη επηβξΪβεπζεο ησλ λνκνηαγψλ 

κεηαθνξΫσλ.  

 

Μειινληηθή πξόηαζε : 

ΜειινληηθΪ ε παξνχζα δηπισκαηηθά εξγαζέα ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεέ θαη λα 

επαλΫιζεη ε ζεκαηνινγέα ηεο κεηΪ ηελ πιάξε θαη θαζνιηθά εθαξκνγά ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο CISE απφ ηα θξΪηε-κΫιε ηεο Έλσζεο. Οη ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο απφ 

ηελ κηα, αιιΪ θαη ε αχμεζε ησλ απεηιψλ γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ πνιηηψλ ζε Ϋλα αζηαζΫο 

γεσπνιηηηθφ πεξηβΪιινλ απφ ηελ Ϊιιε, αλακΫλεηαη λα αλαηξνθνδνηάζνπλ ηα βάκαηα 

πξνο ηελ βΫιηηζηε νινθιάξσζε ηεο ζαιΪζζηαο επηηάξεζεο θαη λα δεκηνπξγάζνπλ λΫα 

δεδνκΫλα ζηε αλαινγέα θφζηνπο νθΫινπο ησλ εκπιεθφκελσλ ζπληειεζηψλ. 
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