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Πλαίσιο πολιτικής - Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί 
φορείς (UN, EU, COE, OECD, NGOs) 

και πρωτοβουλίες (COP) – COVID 19



ΣΤΟΧΟΙ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

Εξοικείωση με:

❑ Διεθνής πολιτική και νομικό πλαίσιο

❑ Ευρωπαϊκή πολιτική και νομικό πλαίσιο

❑ Πρωτοβουλίες που λήφθηκαν



ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ !



μια μεγάλη υδάτινη 
έκταση μεταξύ των 
ηπείρων. Οι ωκεανοί 
είναι πολύ μεγάλοι 
και ενώνουν 
μικρότερες θάλασσες 
μεταξύ τους. Οι 
ωκεανοί (ή θαλάσσια 
βιοτόπια) καλύπτουν 
το 72% της Γης. 

ΩΚΕΑΝΌΣ ΕΙΝΑΙ…



• Αρκτικός Ωκεανός
• Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός
• Νότιος Ατλαντικός Ωκεανός
• Ινδικός Ωκεανός 
• Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός
• Νότιος Ειρηνικός Ωκεανός
• Νότιος (ή Ανταρκτικός) Ωκεανός

ΟΙ ΕΠΤΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ:



ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 

Χρονοδιάγραµµα

❑ 1984: Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (έναρξη ισχύος 1994)

❑ 2007 – 2009 -2012: Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση Θαλάσσιας Πολιτικής, Γαλάζιας Ανάπτυξης, Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής

❑ 2014: Στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια

❑ 2015: Δημόσια διαβούλευση για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών & Στόχος 14 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη: Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων,

❑ 2016: Παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ & Διεθνής
διακυβέρνηση των ωκεανών: μια ατζέντα για το μέλλον των ωκεανών μας.

Η Διεθνής Διακυβέρνηση των ωκεανών αφορά την από κοινού διαχείριση των 
παγκόσμιων ωκεανών και των πόρων τους, ώστε να είναι υγιείς και παραγωγικοί, 
προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.



ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
(UNCLOS)

Η Σύµβαση δηµιούργησε τρία νέα θεσµικά όργανα στη διεθνή σκηνή:

❑ Το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας

❑ Την Διεθνή Αρχή για τον Βυθό

❑ Την Επιτροπή για τα όρια της υφαλοκρηπίδας

Μια διεθνής συνθήκη που υιοθετήθηκε και υπογράφηκε το 1982, η οποία θεσπίζει 
ένα νομικό πλαίσιο για όλες τις θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Από τον 
Ιούνιο του 2016, 167 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενα μέρη.



ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 





IUCN, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

IUCN είναι μια δημοκρατική Ένωση που συγκεντρώνει τους οργανισμούς με τη μεγαλύτερη
επιρροή στον κόσμο και τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε μια κοινή προσπάθεια για τη
διατήρηση της φύσης και την επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποστολή
της είναι να επηρεάσει, να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τις κοινωνίες να διατηρήσουν την
ακεραιότητα και την ποικιλομορφία της φύσης και να διασφαλίσει ότι κάθε χρήση των
φυσικών πόρων είναι δίκαιη και οικολογικά βιώσιμη.



Η Σύµβαση έχει γίνει το νοµικό πλαίσιο για τις 
θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες και η 

IUCN µε τους εταίρους της εργάζονται για την 
κατάρτιση µιας εκτελεστικής συµφωνίας 

(UNCLOS IA) που θα καλύψει σηµαντικά κενά 
στη διακυβέρνηση. Ένα θετικό αποτέλεσµα θα 

παράσχει ένα µέτρο προστασίας και 
διατήρησης των περιοχών πέραν της εθνικής 
δικαιοδοσίας (ΑΒΝJ), όπου δεν υπάρχει 

σήµερα.



Αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η οδηγία-πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 2008.
Η Επιτροπή συνέταξε επίσης μια σειρά
λεπτομερών κριτηρίων και μεθοδολογικών
προτύπων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να
εφαρμόσουν την οδηγία-πλαίσιο για τη
Θαλάσσια Στρατηγική. Αυτά αναθεωρήθηκαν το
2017 και οδήγησαν στη νέα απόφαση της
Επιτροπής για την καλή περιβαλλοντική
κατάσταση.
.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΕΕ 



Μερικά εργαλεία της ΕΕ…
❑ Η οδηγία – πλαίσιο για τα Ύδατα (2000) συνδέεται στενά με την Θαλάσσια οδηγία.

❑ Οδηγία για τους Βιότοπους και τα Πτηνά (1992 and 1979, κωδικοποιήθηκε το 2009)

❑ Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική καθορίζει μια συνεργατική προσέγγιση για τη διαχείριση των κοινών
θαλασσών και της αλιείας της ΕΕ.

❑ Οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης (2020)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF)
Η Επιτροπή διαθέτει κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) για την ανάπτυξη λύσεων για την αποκατάσταση και τη
διατήρηση της υγείας των ωκεανών και την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Το EMFAF αποζημιώνει επίσης τους αλιείς για τη μεταφορά στην ξηρά των αποβλήτων
που πιάνονται στα δίχτυα τους κατά τις συνήθεις αλιευτικές δραστηριότητες αντί να τα
ρίχνουν πίσω στη θάλασσα.

Η Επιτροπή προωθεί την έρευνα για τη δημιουργία καινοτόμων και αποτελεσματικών
λύσεων για καθαρούς και υγιείς ωκεανούς. Το επόμενο πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη"
περιλαμβάνει μια νέα προσέγγιση - μια αποστολή για υγιείς ωκεανούς, θάλασσες, παράκτια
και εσωτερικά ύδατα.



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ



ΜΙΑ ΠΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
WISE-Marine παρέχει πρόσβαση σε
πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την
κατάσταση των ευρωπαϊκών θαλασσών, τις
πιέσεις που τις επηρεάζουν και τις δράσεις
που αναλαμβάνονται για την προστασία και τη
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
.
.

WISE-MARINE ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 







Με περισσότερα από 90 μέλη, η πλατφόρμα προωθεί τον προβληματισμό και τις
ανταλλαγές μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και
των πολιτικών φορέων λήψης αποφάσεων. Ο συνασπισμός αυτός συγκεντρώνει
ερευνητικά ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ενυδρεία, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και γαλλικούς και
διεθνείς οργανισμούς.
.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ONE OCEAN 



Η πρωτοβουλία Blue Parks δίνει κίνητρα για ένα παγκόσμιο σύστημα καταφυγίων στους ωκεανούς
για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας σε τουλάχιστον 30% του ωκεανού. Τα βραβεία Blue Park
αναγνωρίζουν τις εξαιρετικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (MPAs), και τα κριτήρια του
Blue Park παρέχουν ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πρότυπο για την αποτελεσματικότητα της
θαλάσσιας προστασίας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ BLUE PARKS



BLUE MANIFESTO: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΩΚΕΑΝΟ ΕΩΣ ΤΟ 2030 

102 Περιβαλλοντικοί οργανισµοί καλούν για :

❑ Τουλάχιστον το 30% του ωκεανού να προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως έως το 2030.

❑ Στροφή στην αλιεία με μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον

❑ Εξασφάλιση ενός ωκεανού χωρίς ρύπανση

❑ Σχεδιασμός ανθρώπινων δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την αποκατάσταση θαλάσσιων
οικοσυστημάτων που ευδοκιμούν

Το σχέδιο διάσωσης καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν 
εντός καθορισμένων ημερομηνιών, προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση στον 
ολοένα υποβαθμισμένο και μολυσμένο ωκεανό και τις ακτές.
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Ευχαριστώ!

www.oceanrtproject.eu


