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1.1. ΕΙΥΑΓΩΓΘ 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), αποτελϊντασ το μεγαλφτερο εμπορικό εταίρο ςτο παγκόςμιο 

εμπόριο, ζχει ςυνειδθτοποιιςει από πολφ καιρό, πωσ θ ςυνεχισ αφξθςθ τθσ ευθμερίασ 

τθσ, θ αξιοποίθςθ του τεράςτιου δυναμικοφ τθσ ςτο νζο ανταγωνιςτικό περιβάλλον που 

ζχει δθμιουργιςει εξαρτάται κακοριςτικά από τθ ςυνεχι βελτίωςθ και τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ μεταφορϊν τόςο ςτο εςωτερικό όςο 

και ςτο εξωτερικό τθσ.  

Θ νζα δυναμικι που αναπτφςςεται μετά τα μεγάλα ποιοτικά άλματα ςτθν οικονομικι 

ολοκλιρωςθ και τθ διεφρυνςθ τθσ Ευρϊπθσ προχποκζτει ζνα ςφςτθμα μεταφορϊν που 

μειϊνει το κόςτοσ, βελτιϊνεται ποιοτικά, παρζχει μεγαλφτερθ αςφάλεια και λειτουργεί 

φιλικά προσ το περιβάλλον. Χτο ςφςτθμα αυτό ιταν επόμενο οι καλάςςιεσ μεταφορζσ να 

αποκτιςουν κεντρικό ρόλο και ςθμαςία, δεδομζνου ότι πλθροφν καλφτερα από κάκε 

άλλο μεταφορικό μζςο τα κριτιρια αυτά.  

Σ ρόλοσ τθσ Ραυτιλίασ ιταν, είναι και κα παραμείνει ςτο μζλλον κεμελιϊδθσ για το 

παγκόςμιο εμπόριο, ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν οικονομία και τθν ευθμερία μιασ 

θπείρου που εξαρτάται τόςο πολφ από το εμπόριο. H Ευρϊπθ είναι μια ναυτιλιακι 

ιπειροσ, με θγετικι κζςθ ςτον κόςμο, όταν επιπλζον περιβάλλεται από δφο ωκεανοφσ, 

τζςςερισ κάλαςςεσ 70.000 χιλιόμετρα ακτογραμμισ, όταν τα 22 από τα 27 κράτθ-μζλθ 

τθσ είναι παράκτια ι νθςιωτικά κράτθ και όπου το 90% του εξωτερικοφ εμπορίου και 

το 40% του εςωτερικοφ εμπορίου τθσ Ζνωςθσ διακινείται μζςω καλάςςθσ.  

Λδιαίτερα μετά τθν πρόςφατθ διεφρυνςθ με τισ δζκα νζεσ χϊρεσ με το τεράςτιο 

ναυτιλιακό δυναμικό και χωρθτικότθτα, θ ςθμαςία τθσ ναυτιλίασ ςτθν ΕΕ και το ειδικό 

τθσ βάροσ ςτθν παγκόςμια ναυτιλιακι αγορά όπου αποτελεί τθν πρϊτθ δφναμθ ζγινε 

ακόμθ μεγαλφτερο.  

Θ ναυτιλία παράγει διεκνϊσ εμπορεφςιμεσ υπθρεςίεσ και λειτουργεί ςε ζνα διεκνζσ 

ανταγωνιςτικό περιβάλλον, ςε μια αγορά όπου απουςιάηουν οι λογικζσ του 

προςτατευτιςμοφ. Θ φιλοςοφία που διζπει τθ λειτουργία τθσ ενιαίασ αγοράσ τθσ ΕΕ 

ςυμπίπτει ςε πολφ μεγάλο βακμό με αυτιν τθσ διεκνοφσ ναυτιλιακισ αγοράσ. Ξεντρικό 

ςτόχο ςε αυτιν αποτελεί θ διαςφάλιςθ υγιϊν όρων ανταγωνιςμοφ, θ αντιμετϊπιςθ των 

ακζμιτων πρακτικϊν και των επιπτϊςεων ςτθν αςφαλι διακίνθςθ του εμπορίου και τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

Θ ςθμαςία του ναυτιλιακοφ κλάδου δεν εξαντλείται μόνο ςτο πεδίο των καλάςςιων 

μεταφορϊν, αλλά περιλαμβάνει ζνα πλικοσ ςυναφϊν οικονομικϊν δραςτθριοτιτων με 

τθ ναυτιλία, τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και λοιπζσ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ ςτθ 

κάλαςςα και ςτθν ξθρά. Σι δραςτθριότθτεσ του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ (maritime 
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cluster) καταλαμβάνουν ςιμερα πολφ ςθμαντικι κζςθ ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία, τθν 

απαςχόλθςθ και το παραγωγικό τθσ δυναμικό. Πε τα δεδομζνα αυτά ιταν επόμενο ο 

κλάδοσ αυτόσ να βρεκεί ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τθσ ΕΕ και θ τελευταία να 

αναπτφξει πολιτικζσ και δράςεισ που αφοροφν όλα τα πεδία και λειτουργίεσ του κλάδου, 

τόςο εντόσ όςο και εκτόσ των ςυνόρων τθσ. Ξφριοσ ςτόχοσ θ διαςφάλιςθ υψθλοφ 

ποιοτικοφ επιπζδου ανταγωνιςτικϊν καλάςςιων μεταφορϊν αλλά και λοιπϊν ςυναφϊν 

δραςτθριοτιτων όπου θ ΕΕ κα διατθρεί το μζγιςτο δυνατό δυναμικό και διεκνι ρόλο.  

Χχεδόν το ςφνολο των πολιτικϊν αυτϊν αναπτφςςεται με ολοζνα και εντονότερουσ 

ρυκμοφσ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 μζχρι ςιμερα ενϊ θ προθγοφμενθ 

περίοδοσ (από τθν ιδρυτικι ςυνκικθ τθσ Φϊμθσ ζωσ το 1984) χαρακτθρίηεται από 

ελάχιςτεσ πρωτοβουλίεσ και πολιτικζσ ςτον τομζα αυτόν. Πε το ςθμερινό επίπεδο 

ανάπτυξθσ των πολιτικϊν για τθν ναυτιλία όπου καλφπτονται όλοι οι τομείσ και οι 

λειτουργίεσ του ςυνόλου των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων μπορεί να κεωρθκεί ότι οι 

πολιτικζσ αυτζσ είναι πλζον αντάξιεσ και αντίςτοιχεσ του ρόλου και τθσ ςθμαςίασ που θ 

ναυτιλία διαδραματίηει ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία και ευθμερία.  

Ψο ενδιαφζρον τθσ ΕΕ για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυνόλου των προβλθμάτων που 

ςυνδζονται με τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ αποτελεί δείγμα αναγνϊριςθσ για τθν τεράςτια 

ςθμαςία και ςυμβολι ςτο ευρωπαϊκό γίγνεςκαι. Σι πολιτικζσ αυτζσ άλλαξαν πράγματι τα 

δεδομζνα των καλάςςιων μεταφορϊν, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τθσ ΕΕ εκτόσ από τα 

προβλιματα τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ευρωπαϊκϊν ςθμαιϊν που εμφανίςτθκαν 

ιδιαίτερα ςτθ δεκαετία του 80, οι ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ επεκτάκθκαν ςε πεδία όπωσ: θ 

απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των καλάςςιων μεταφορϊν ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, οι 

πολιτικζσ για τθν ποντοπόρο ναυτιλία και τισ διεκνείσ καλάςςιεσ μεταφορζσ, τθν 

αςφάλεια ςτθ κάλαςςα, το ναυτεργατικό δυναμικό, τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, τισ 

λιμενικζσ υπθρεςίεσ και τισ ναυτιλιακζσ υποδομζσ, τισ ςυναφείσ ναυτιλιακζσ 

δραςτθριότθτεσ κ.λπ.  

Πε τθν Υράςινθ Βίβλο για μια μελλοντικι καλάςςια πολιτικι τθσ ΕΕ και τον ευρφ 

δθμόςιο διάλογο που ακολοφκθςε, επιδιϊκεται θ κζςπιςθ μιασ νζασ καλάςςιασ 

πολιτικισ τθσ ΕΕ όπου θ αειφόροσ ανάπτυξθ, θ ενεργόσ διαχείριςθ και προςταςία του 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ κα βρεκεί ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τθσ.  

Χτο νζο όραμα τθσ ευρωπαϊκισ καλάςςιασ πλζον πολιτικισ θ οποία καλφπτει όλεσ τισ 

πτυχζσ που αφοροφν τουσ ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ κα υπάρχει μια ολιςτικι, 

διατομεακι και πολυεπιςτθμονικι προςζγγιςθ με ςτόχο τθν ακμάηουςα καλάςςια 

οικονομία και οικολογικι αειφορία. Ψθν πολιτικι αυτι με τθν θγετικι τθσ κζςθ αλλά και 

τθν ικανότθτα που διακζτει χάρισ ςτθν τεράςτια εμπειρία και επιςτθμονικι γνϊςθ κα 

επιδιϊξει να επιβάλλει και εφαρμόςει ςε ςυνεργαςία με τισ τρίτεσ χϊρεσ και τουσ 

διεκνείσ οργανιςμοφσ.  
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Θ Υράςινθ Βίβλοσ αποτελεί ςυνζχεια των ςθμερινϊν πολιτικϊν και πρωτοβουλιϊν τθσ 

ΕΕ, τισ οποίεσ ενοποιεί, ολοκλθρϊνει, με κφριο ςτοιχείο και διάςταςθ τθν περιβαλλοντικι 

αειφορία που ςυνδυάηεται απόλυτα με τθν ςτρατθγικι τθσ Οιςςαβόνασ. Ψόςον οι 

επιπτϊςεισ όςο και θ ςθμαςία τθσ για τθν ελλθνικι ναυτιλία αλλά και το πλοφςιο 

ελλθνικό καλάςςιο οικοςφςτθμα και ναυτικι κλθρονομιά από τθν εφαρμογι τθσ κα είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι.  

1.2. ΡΙ ΥΘΞΕΤΙΟΕΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΕΥ ΣΡΝΙΦΙΜΕΥ ΓΙΑ ΦΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ  

Θ ναυτιλιακι κρίςθ και θ ραγδαία ςυρρίκνωςι του υπό ευρωπαϊκζσ ςθμαίεσ εμπορικοφ 

ςτόλου μετά τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 80 και τθ φυγι προσ τισ ‘ςθμαίεσ ευκαιρίασ’ 

αποτζλεςαν τθν κφρια αιτία για ενεργό παρζμβαςθ και άςκθςθ πολιτικισ από τθν ΕΕ ςτο 

χϊρο των καλάςςιων μεταφορϊν. Πε τουσ ‘τζςςερισ κανονιςμοφσ’ το Δεκζμβριο του 

1986, θ ΕΕ παρεμβαίνει και αςκεί πολιτικι ςτον τομζα των εξωτερικϊν ναυτιλιακϊν 

ςχζςεων και του ανταγωνιςμοφ. Υαράλλθλα, διαςφαλίηεται θ ελεφκερθ παροχι 

υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ μεταξφ κρατϊν-μελϊν κακϊσ και μεταξφ κρατϊν-

μελϊν και τρίτων χωρϊν. Σι ςτόχοι των τεςςάρων Ξανονιςμϊν ιταν:  

1. Θ εφαρμογι τθσ αρχισ για τθν ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτον τομζα των 

καλάςςιων μεταφορϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν και μεταξφ των κρατϊν μελϊν 

και τρίτων χωρϊν (Κανονιςμόσ 4055/86). 

2. Ρα διαςφαλιςκοφν οι όροι εφαρμογισ των κανόνων του ανταγωνιςμοφ – όπωσ 

προβλζπονται ςτα Άρκρα 85 και 86 τθσ Χυνκικθσ τθσ Φϊμθσ - ςτισ καλάςςιεσ 

μεταφορζσ και τισ ναυτιλιακζσ διαςκζψεισ τακτικϊν γραμμϊν (Ξανονιςμόσ 

4056/86).1 

3. Ρα δθμιουργθκεί πλαίςιο με βάςθ το οποίο επιδιϊκεται θ καταπολζμθςθ 

ακζμιτων πρακτικϊν κακοριςμοφ ναφλων (dumping) ςτθν ναυτιλία τακτικϊν 

γραμμϊν από πλοιοκτιτεσ τρίτων χωρϊν (Κανονιςμόσ 4057/86). 

4. Ρα κακοριςκοφν ο τρόποσ και θ διαδικαςία για τθν λιψθ ςυντονιςμζνων μζτρων 

και ενεργειϊν από τα κράτθ μζλθ και τθν Ξοινότθτα κατά τρίτων χωρϊν οι οποίεσ 

προβαίνουν ςε διακρίςεισ κατά Ξοινοτικϊν εφοπλιςτϊν, εταιριϊν και πλοίων, 

ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτισ υπερωκεάνιεσ μεταφορζσ 

φορτίων. (Κανονιςμόσ 4058/86). 

 

                                                           
1
 Ο Καλνληζκόο 4056/86 βξίζθεηαη ππό αλαζεώξεζε. 
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Υροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ κινείται και θ απελευκζρωςθ του καλάςςιου καμποτάη το 

1992: διαςφαλίηονται οι όροι ανταγωνιςμοφ, αντιμετωπίηονται οι ακζμιτεσ πρακτικζσ και 

οι διακρίςεισ, ενϊ κακορίηονται τρόποι και διαδικαςίεσ λιψθσ ςυντονιςμζνων μζτρων 

και ενεργειϊν από τα κράτθ-μζλθ και τθν κοινότθτα κατά τρίτων χωρϊν που 

παραβιάηουν το πλαίςιο αυτό. Χτισ υπθρεςίεσ καλάςςιου καμποτάη ςυμπεριλαμβάνονται 

τισ υπθρεςίεσ καλάςςιασ μεταφοράσ αγακϊν και προςϊπων που πραγματοποιείται 

μεταξφ δυο ι περιςςοτζρων ςθμείων εντόσ των ορίων ενόσ κράτουσ. 

Αργότερα, το 1996, με τα ‘κείμενα ναυτιλιακισ ςτρατθγικισ’ θ ΕΕ επιδιϊκει να ενιςχφςει 

τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ ναυτιλίασ τθσ, να διαςφαλίςει τον υγιι ανταγωνιςμό και τθν 

εφαρμογι των διεκνϊν κανονιςμϊν κακϊσ και ζνα υψθλό επίπεδο αςφάλειασ. Ακόμθ 

ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, ζνταξθ των καλάςςιων μεταφορϊν ςτο όλο 

ςφςτθμα των διαςυνδεδεμζνων μεταφορϊν, ςυνεχι βελτίωςθ του επιπζδου αςφάλειασ, 

αποτελοφν τουσ βαςικοφσ άξονεσ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθ ναυτιλία.  

Πε τθ Οευκι Βίβλο τθσ Επιτροπισ για τθν ανακεϊρθςθ του Ξανονιςμοφ 4056/86 και τον 

κακοριςμό του τρόπου εφαρμογισ των κανόνων ανταγωνιςμοφ τθσ ΕΕ ςτισ καλάςςιεσ 

μεταφορζσ2, τον Σκτϊβριο του 2004, διατυπϊνονται κανόνεσ ανταγωνιςμοφ 

προςαρμοςμζνοι ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα και δεδομζνα των καλάςςιων 

μεταφορϊν οι οποίοι περιλαμβάνουν τόςο τθν ελεφκερθ φορτθγό ναυτιλία όςο και αυτι 

των τακτικϊν γραμμϊν. Χυγχρόνωσ προβάλλεται θ τεράςτια ςθμαςία και ο ηωτικόσ ρόλοσ 

των ναυτιλιακϊν υποδομϊν και ςυναφϊν ναυτιλιακϊν βιομθχανιϊν για τθ ςτιριξθ του 

παραπάνω πλαιςίου ανταγωνιςτικότθτασ, αςφάλειασ, και υψθλισ ποιότθτασ καλάςςιων 

μεταφορϊν.  

Για το λόγο αυτό αναπτφςςονται πολιτικζσ ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

δραςτθριοτιτων αυτϊν. Πε τθ Οευκι Βίβλο για τθν Ξοινι Υολιτικι Πεταφορϊν το 2001, 

επιδιϊκεται θ αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και τθσ 

υπερςυμφόρθςθσ του ςυςτιματοσ μεταφορϊν που προκαλείται από τθ ςυνεχϊσ 

αυξανόμενθ κινθτικότθτα ανκρϊπων και εμπορευμάτων ςτθν Ενιαία Αγορά κζτοντασ τισ 

βάςεισ μιασ ςτρατθγικισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Ξφριο ςτόχο αποτζλεςε θ 

ανακατανομι τθσ χριςθσ των τρόπων μεταφοράσ προσ περιςςότερο φιλικζσ προσ το 

περιβάλλον μεταφορζσ όπωσ είναι οι καλάςςιεσ μεταφορζσ.  

Χτο πλαίςιο αυτό μετά το 1995 προωκοφνται μζτρα και πολιτικζσ για τθ Ραυτιλία Πικρϊν 

Αποςτάςεων λόγω των περιβαλλοντικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ και τθν αφξθςθ των 

μεταφορϊν μζςω καλάςςθσ ςαν εναλλακτικι λφςθ ςτον κορεςμό των οδικϊν 

μεταφορϊν. Πε τθν εμπειρία που αποκτικθκε το 2003 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προωκεί 

ζνα πρόγραμμα δράςεων και πολιτικϊν για τθ ναυτιλία μικρϊν αποςτάςεων ςαν βαςικό 

                                                           
2
 Com (2004) 675. 
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ςτοιχείο των Διευρωπαϊκϊν Δικτφων Πεταφορϊν (ΔΕΔ-Π), ενίςχυςθσ των διατροπικϊν 

μεταφορϊν και μείωςθσ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Πε το πλικοσ 

των πολιτικϊν που αναπτφχκθκαν αναγνωρίηεται θ ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ ναυτιλίασ 

ςτο ΑΕΥ, τθν απαςχόλθςθ, τθν ευθμερία κακϊσ και το ςτρατθγικό ρόλο τθσ ΕΕ ςτισ 

παγκόςμιεσ οικονομικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ.  

Θ δθμιουργία και ανάπτυξθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν πλεγμάτων ςυναφϊν ναυτιλιακϊν 

δραςτθριοτιτων (maritime cluster) ενιςχφει ςυνεχϊσ τθν ευρωπαϊκι ανταγωνιςτικότθτα, 

τθ διευρφνει ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ και πεδία, εςτίεσ και βάςεισ οικονομικοφ 

δυναμιςμοφ. Ψο ευρωπαϊκό ναυτιλιακό πλζγμα περιλαμβάνει πλικοσ τζτοιων 

δραςτθριοτιτων, διεκνϊσ ανταγωνιςτικϊν, με ζνα τεράςτιο παραγωγικό δυναμικό. 

Αντιμετωπίηοντασ το ανταγωνιςτικό μειονζκτθμα του ευρωπαϊκοφ ςτόλου απζναντι ςτισ 

τρίτεσ χϊρεσ που αφορά κυρίωσ το εργατικό και φορολογικό κόςτοσ κεςπίςτθκε και 

εφαρμόηεται ζνα ειδικό κακεςτϊσ και πλαίςιο ενιςχφςεων που λαμβάνει υπόψθ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του κλάδου αλλά και ςυγχρόνωσ είναι ςυμβατό με τουσ κανόνεσ τθσ 

ενιαίασ αγοράσ ςτον τομζα αυτόν.  

Ψο πνεφμα και θ φιλοςοφία των πολιτικϊν αυτϊν ιταν επόμενο να εφαρμοςκοφν και να 

επθρεάςουν τθ λειτουργία ενόσ ςθμαντικοφ κρίκου ςτθν αλυςίδα των διαςυνδεδεμζνων 

μεταφορϊν που ςυνδζεται άμεςα με τθ λειτουργία τθσ ναυτιλίασ και είναι οι λιμενικζσ 

υπθρεςίεσ. Θ ςθμαςία και το βάροσ ςτουσ ςτθν οικονομία, τθν περιφερειακι ανάπτυξθ 

και τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ αλυςίδασ παραγωγισ, μεταφοράσ, 

διανομισ είναι κακοριςτικι. Πε τθν Υράςινθ Βίβλο για τουσ λιμζνεσ και τισ καλάςςιεσ 

υποδομζσ του 1997 επιδιϊκεται θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των λιμενικϊν υπθρεςιϊν, 

θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ, κακϊσ επίςθσ και των 

λιμενικϊν υποδομϊν.  

Ζνα ςθμαντικό πεδίο ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθ ναυτιλία αποτζλεςε το μεγάλο 

πρόβλθμα τθσ καλάςςιασ αςφάλειασ, με πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτισ ανκρϊπινεσ ηωζσ, το 

περιβάλλον και το οικονομικό κόςτοσ.  

Πε τθν κοινι πολιτικι για τθν αςφάλεια των καλαςςϊν το 1993 αλλά και τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ποιοτικι ναυτιλία, θ ΕΕ προςπακεί να πετφχει υψθλά 

επίπεδα αςφάλειασ αλλά και προςταςίασ από παράνομεσ πράξεισ, με μζτρα και 

παρεμβάςεισ που αφοροφν κυρίωσ τα αίτια των ναυτικϊν ατυχθμάτων αλλά και τισ 

ςυνζπειζσ τουσ. Κεςπίηονται και επιβάλλεται ςυνεχϊσ θ εφαρμογι δζςμθσ μζτρων 

υψθλότερων απαιτιςεων, κανόνων αςφάλειασ, προςταςίασ του περιβάλλοντοσ με ςτόχο 

τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων και τθσ ρφπανςθσ.  

Άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τισ ποιοτικζσ απαιτιςεισ και πρότυπα αςφάλειασ, με τεχνολογικά 

εξελιγμζνα πλοία, είναι θ ποιότθτα του ναυτεργατικοφ δυναμικοφ. Σ κρίςιμοσ ρόλοσ του 
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για μια ποιοτικι ναυτιλία ζχει ζγκαιρα αναγνωριςτεί. Ψο ανκρϊπινο αυτό δυναμικό κα 

εφαρμόςει και κα διαχειριςτεί όλεσ τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και πρότυπα ποιότθτασ 

κακϊσ και λειτουργίεσ του πλοίου που ζχουν κεςπιςτεί από το ςφνολο των πολιτικϊν για 

τθ Ραυτιλία. Αν μζχρι πρόςφατα οι πολιτικζσ τθσ ΕΕ ςτόχευαν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ςυρρίκνωςθσ ςτθν ευρωπαϊκι ναυτικι απαςχόλθςθ, ςιμερα ςθμαντικζσ πολιτικζσ 

βρίςκονται ςε εξζλιξθ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 

ναυτιλίασ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  

Για τθ λιψθ πλικουσ αποφάςεων ςτα πλαίςια των πολιτικϊν αυτϊν, μετά από 

μακρόχρονθ προςπάκεια ζχουν ιδθ κεςμοκετθκεί αρμόδια όργανα και φορείσ, 

διαδικαςίεσ και κανόνεσ ςυμμετοχισ, κακϊσ και ρόλοι των οργανωμζνων ναυτιλιακϊν 

ςυμφερόντων ςτο χϊρο τθσ ΕΕ.  

Σι ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθ ναυτιλία, ιδιαίτερα όςεσ αναπτφχκθκαν τθν τελευταία 

εικοςαετία, ζχουν διαδραματίςει ζναν ςθμαντικό ρόλο και ζχουν διαμορφϊςει ζνα 

ςτζρεο οικοδόμθμα που περιλαμβάνει όλεσ τισ παραμζτρουσ γφρω από τισ πολφπλευρεσ 

δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και το πλικοσ των 

ςυναφϊν δραςτθριοτιτων. Οαμβάνοντασ υπόψθ το ςυγκεκριμζνο οικοδόμθμα, θ 

Υράςινθ Βίβλοσ ζρχεται να ολοκλθρϊςει τισ πολιτικζσ αυτζσ δίνοντασ νζεσ διαςτάςεισ και 

ζμφαςθ ςτον αειφόρο χαρακτιρα τουσ ςαν βαςικό κεμζλιο και προχπόκεςθ όλων των 

παραπάνω δραςτθριοτιτων. Πε ενεργότερεσ πλζον υπερεκνικζσ πολιτικζσ επιδιϊκεται θ 

διαφφλαξθ του πλοφτου των καλαςςϊν και των ωκεανϊν από τον οποίο εκπορεφονται 

όλεσ οι ναυτιλιακζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ. Σ πλοφτοσ αυτόσ δεν κεωρείται 

ανεξάντλθτοσ κακϊσ επίςθσ δεν αποτελεί ιδιοκτθςία μιασ μόνον γενιάσ.  

1.3. ΣΤΡΥ ΞΙΑ ΕΟΙΑΙΑ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΣΡΝΙΦΙΜΘ.  

Πε βάςθ τισ Ξοινοτικζσ πολιτικζσ που ζχουν υιοκετθκεί και εφαρμοςκεί μζχρι ςιμερα, 

με δεδομζνθ τθν εμπειρία από τθν αντιμετϊπιςθ πλικουσ προβλθμάτων που ςυνδζονται 

με το ςφνολο των καλάςςιων δραςτθριοτιτων ςυμφωνία με τθν αρχι, αλλά κυρίωσ το 

γεγονόσ ότι θ αειφόροσ ανάπτυξθ βρίςκεται πλζον ςτο επίκεντρο όλων των (τομεακϊν) 

πολιτικϊν δράςεων τθσ ΕΕ, θ διατφπωςθ μιασ νζασ ςυλλογικισ και ενιαίασ ευρωπαϊκισ 

καλάςςιασ πολιτικισ αποτζλεςε αναγκαιότθτα.  

Ψο νζο ευρωπαϊκό όραμα για τουσ ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ των οποίων ο ρόλοσ 

υπιρξε κακοριςτικόσ ςτον πολιτιςμό, τθν ταυτότθτα, τθν κλθρονομιά και τθν ιςτορία τθσ 

Ευρϊπθσ, επιδιϊκει να διαμορφϊςει μια νζα ςχζςθ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων με 

τον τεράςτιο πλοφτο των καλάςςιων πόρων. Σι ςυγκεκριμζνοι πόροι δεν κεωροφνται 

πλζον ανεξάντλθτοι. Για τον λόγο αυτό, θ νζα ςτρατθγικι προςζγγιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ξοινότθτασ δεν ακολουκεί τθν ςτάςθ ανάπτυξθσ περιςταςιακϊν (ad hoc) πολιτικϊν 

μζτρων για τθν μείωςθ ι αποφυγισ των δυςμενϊν επιπτϊςεων και επιβαρφνςεων των 
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καλάςςιων μεταφορϊν και των καλάςςιων οικοςυςτθμάτων όπωσ ςυνζβαινε ωσ τϊρα. 

Αντίκετα, θ υπό διαμόρφωςθ πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αναφζρεται εκτενϊσ ςτθν 

ανάπτυξθ ςτρατθγικισ που εμπεριζχει ενεργζσ πολιτικζσ και δράςεισ, επιςτθμονικι 

ζρευνα και καινοτομία, νζουσ τρόπουσ διαχείριςθσ και διαφφλαξθσ των καλαςςϊν και 

ωκεανϊν. Ζτςι κα αντιμετωπιςτοφν προβλιματα όπωσ θ ςυρρίκνωςθ και θ πικανι 

εξαφάνιςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ, θ κλιματικι αλλαγι, θ υπερ-αλίευςθ, θ 

διάβρωςθ των ακτϊν.  

Θ νζα ευρωπαϊκι διάςταςθ για μια νζα μελλοντικι καλάςςια πολιτικι που διατυπϊνεται 

ςτθν Υράςινθ Βίβλο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αποτελεί μια ολιςτικι προςζγγιςθ, 

ενιαία και ςυνολικι με ςτόχο τθν αειφορία των καλαςςϊν και ωκεανϊν, τον πλοφτο τον 

οποίο κανείσ δεν δικαιοφται να εξαντλιςει. Αποτελοφςαν, αποτελοφν και πρζπει να 

αποτελοφν απαράγραπτο διαχρονικό ιδιοκτθςιακό δικαίωμα των προθγοφμενων, των 

ςθμερινϊν και των μελλοντικϊν γενεϊν. 

Πε τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι τθσ Υράςινθσ Βίβλου, θ αξιοποίθςθ του τεράςτιου 

καλάςςιου δυναμικοφ, με όλεσ τισ μορφζσ και δραςτθριότθτεσ, κα πρζπει να 

πραγματοποιείται με αειφόρο τρόπο. Χτο μζλλον, ζχοντασ πάντα ςαν βάςθ τθν αρχι 

αυτι, τα οφζλθ κα είναι τεράςτια. Υλικοσ νζων δραςτθριοτιτων και δυναμικοφ κα 

αξιοποιθκεί, νζεσ δυνατότθτεσ και περιεχόμενα που ςυνδζονται με τισ κάλαςςεσ και τουσ 

ωκεανοφσ κα προκφψουν.  

Θ Υράςινθ Βίβλοσ δεν επιδρά αποκλειςτικά και μόνο ςτο ςθμερινό οικοδόμθμα των 

αντίςτοιχων ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν αλλά κζτοντασ παντοφ τθν περιβαλλοντικι 

διατθρθςιμότθτα, το ςτοιχείο τθσ αειφορίασ, τροποποιεί, ςυμπλθρϊνει, ενοποιεί, 

ολοκλθρϊνει αλλά και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςει επαναπροςανατολίηει υπάρχουςεσ 

πολιτικζσ. 

Αντιμετωπίηοντασ όλεσ τισ πτυχζσ που αφοροφν τουσ ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ απαιτεί 

διατομεακι και πολυεπιςτθμονικι προςζγγιςθ κακϊσ και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ 

που αφορά τον τρόπο λειτουργίασ των οικοςυςτθμάτων και διατιρθςθσ τθσ αειφορίασ 

τουσ. Κζτει τζρμα ςτθν πολυδιάςπαςθ των πολιτικϊν όπου αυτζσ υπάρχουν, αξιοποιεί 

ανεκμετάλλευτεσ ςυνζργειεσ κλάδων και φορζων, και κακιςτά δυνατι τθν αποφυγι 

αντικρουόμενων μζτρων.  

Πε τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, θ Υράςινθ Βίβλοσ 

είναι απόλυτα εναρμονιςμζνθ με τουσ ςτόχουσ τθσ Οιςςαβόνασ αλλά και τισ ςθμερινζσ 

πολιτικζσ τθσ ΕΕ λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ προτάςεισ και απόψεισ των εμπλεκομζνων 

φορζων και ομάδων ςυμφερόντων, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν τελικι διατφπωςθ 

και απόφαςθ, θ Υράςινθ Βίβλοσ κα αποκτιςει τθ μζγιςτθ δυνατι πλθρότθτα, αποδοχι 



    

17 

 

και ιςχφ. Ζτςι κα επιτφχει τθ μζγιςτθ δυνατι δθμιουργικι ςυμμόρφωςθ και εφαρμογι 

ςτθν πράξθ.  

Πε το κφροσ και τθν θγετικι κζςθ τθσ ΕΕ ςτθ διεκνι ςκθνι, ιδιαίτερα ςτο πεδίο αυτό, οι 

πολιτικζσ που εμπεριζχονται ςτθν Υράςινθ Βίβλο κα προωκθκοφν μζςω των Διεκνϊν 

Σργανιςμϊν και τθσ ςυνεργαςίασ των τρίτων χωρϊν. Ζτςι κα αποτελζςει πλαίςιο 

κανόνων και εργαλείο εφαρμογισ ςε παγκόςμιο επίπεδο δεδομζνου ότι τα προβλιματα 

των καλαςςϊν και των ωκεανϊν δεν ζχουν ςφνορα.  

Από τα παραπάνω είναι αυτονόθτο πωσ θ προϊκθςθ τθσ Υράςινθσ Βίβλου ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία για τθ χϊρα μασ, λόγω τθσ πολφπλευρθσ ςχζςθσ τθσ με τθ κάλαςςα, τθν 

ευαιςκθςία και τισ ιδιαιτερότθτεσ των πλοφςιων οικοςυςτθμάτων τθσ, το πλικοσ των 

ςυναφϊν δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με το καλάςςιο περιβάλλον και με τθ 

μεγαλφτερθ ναυτιλία ςτθν ΕΕ και τον κόςμο.  
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2.1. ΕΙΥΑΓΩΓΘ 

Χε μια οικονομία όπωσ αυτι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ οποία αποτελεί τον μεγαλφτερο 

εταίρο του παγκόςμιου εμπορίου, με εξωςτρεφι προςανατολιςμό, ςυνεχι μεγζκυνςθ 

και εμβάκυνςθ τθσ μεγαλφτερθσ Ενιαίασ Εςωτερικισ Αγοράσ ςτον κόςμο θ τεράςτια 

ςθμαςία του κλάδου των μεταφορϊν και ιδιαίτερα των καλάςςιων μεταφορϊν είναι 

προφανισ. Ιδθ μζςω των τελευταίων διακινείται το 90% του εξωτερικοφ εμπορίου και το 

40% του εςωτερικοφ εμπορίου τθσ ΕΕ (βλ. τισ βάςεισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων τθσ 

Eurostat, και ιδιαίτερα τθν περιοδικι ζκδοςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ: Transport in 

Figures), γεγονόσ που αποδεικνφει τθν ηωτικι ςθμαςία των καλάςςιων μεταφορϊν για 

τθν αποτελεςματικι λειτουργία και ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ ςτθν οποία 

ςτθρίηεται θ ευθμερία τθσ Ζνωςθσ. Ιταν επόμενο ςτον κλάδο αυτό θ ΕΕ να ζχει 

αναπτφξει μετά από μακρόχρονθ προςπάκεια μια τεράςτια ναυτιλιακι δυναμικότθτα μια 

θγετικι παγκόςμια κζςθ, γεγονόσ που τθσ παρζχει τθν απαραίτθτθ ςτρατθγικισ 

ςθμαςίασ ανεξαρτθςία που χρειάηεται για τουσ παραπάνω λόγουσ. Επιπλζον ζνα πλικοσ 

ςυνδεδεμζνων και ςυναφϊν με τθ δυναμικότθτα αυτι οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 

ςτθν ξθρά ζχουν αναπτυχκεί που μαηί ςυνκζτουν το ςυνολικό μζγεκοσ και βάροσ του 

τομζα αυτοφ ςτθν οικονομία τθσ ΕΕ. Ψόςο ο διεκνισ ανταγωνιςτικόσ χαρακτιρασ των 

ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων όςο και το πνεφμα τθσ Ενιαίασ Αγοράσ κακιςτοφν το 

ςτοιχείο τθσ ανταγωνιςτικότθτασ κεμελιϊδθ λίκο κάκε ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των 

δραςτθριοτιτων αυτϊν. Θ ςυνεχισ ενςωμάτωςθ τθσ αναπτυςςόμενθσ γνϊςθσ και 

τεχνολογίασ αποτελεί το κλειδί τθσ ευρωπαϊκισ ναυτιλιακισ ανταγωνιςτικότθτασ και 

προτφπων που περιλαμβάνουν αειφορία, αςφάλεια, και αποτελεςματικότθτα. Είναι 

αυτονόθτοσ επίςθσ ςτο πεδίο αυτό ο κρίςιμοσ ρόλοσ τθσ απαςχόλθςθσ ςτο ςυνολικό 

πλζγμα των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων που εκτόσ απ’ το μεγάλο μζγεκόσ τθσ ςτθν ΕΕ, 

θ ποιότθτά τθσ και θ ςυνεχισ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τθσ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία. 

Ψζλοσ, θ ναυτιλία υψθλισ ποιότθτασ με διατιρθςθ προτφπων υψθλοφ επιπζδου και 

διαςφάλιςθσ όρων υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, απαιτεί το κατάλλθλο ρυκμιςτικό πλαίςιο και 

περιβάλλον, θ δθμιουργικι ςυμμόρφωςθ μ’ αυτό κακϊσ και τουσ κατάλλθλουσ 

μθχανιςμοφσ και ςφςτθμα κινιτρων τιρθςθσ και εφαρμογισ του.  

Πε τθν Υράςινθ Βίβλο για τθ μελλοντικι καλάςςια πολιτικι τθσ ΕΕ, τθν εφαρμογι των 

μζτρων και πολιτικϊν που κα προκφψουν απ’ αυτι μζςα απ’ τθν οργανωμζνθ πλζον 

δθμόςια διαβοφλευςθ, θ ΕΕ διατθρεί τθν πρωτοβουλία των κινιςεων και ζχει όλεσ τισ 

προχποκζςεισ με βάςθ τα παραπάνω και τθν μζχρι τϊρα πορεία τθσ να διατθριςει τθν 

θγετικι τθσ κζςθ ςτον κόςμο ςτο πεδίο αυτό. Πε τθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ Υράςινθσ 

Βίβλου μπορεί ν’ ανταποκρικεί όςο κανείσ ςτισ προκλιςεισ και τα δεδομζνα που απαιτεί 

θ ςθμερινι διαχείριςθ των καλαςςϊν και των ωκεανϊν.  
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2.2.  Ρ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ ΥΦΘΟ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ 

Πια οικονομία που εξαρτάται ςε τόςο υψθλό βακμό απ’ το διεκνζσ εμπόριο και για τουσ 

λόγουσ που αναφζραμε προθγοφμενα, απ’ τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, είναι επόμενο ο 

ναυτιλιακόσ τομζασ να αποτελεί ςτρατθγικισ ςθμαςίασ παράγοντα τόςο για τθν 

οικονομικι ανεξαρτθςία όςο και τθν αμυντικι ικανότθτα τθσ οικονομίασ αυτισ. Τλεσ οι 

ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθ ναυτιλία ςτοχεφουν ωσ τϊρα ςτθ διατιρθςθ όςο δυνατόν 

περιςςότερο ιςχυρισ ευρωπαϊκισ ναυτιλίασ και επίτευξθσ τθσ μεγαλφτερθσ ναυτιλιακισ 

ανεξαρτθςίασ με όρουσ όμωσ ανταγωνιςμοφ αποτελεςματικότθτασ και υψθλισ 

ποιότθτασ. Επιπλζον ζνασ ιςχυρόσ, μεγάλου μεγζκουσ ναυτιλιακόσ τομζασ διεκνϊσ 

ανταγωνιςτικόσ είναι επόμενο να ζχει αντίςτοιχεσ ευνοϊκζσ επιπτϊςεισ ςτο ευρωπαϊκό 

ακακάριςτο εκνικό προϊόν και ειςόδθμα, τθν απαςχόλθςθ, το ιςοηφγιο πλθρωμϊν των 

χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ. Ακόμθ 

ενιςχφει τθν διαπραγματευτικι κζςθ και παρουςία τθσ ΕΕ ςτθ διαμόρφωςθ των διεκνϊν 

πολιτικϊν για τθ ναυτιλία και διαχείριςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, ςτισ αποφάςεισ 

για τθν παγκόςμια οικονομία και πολιτικι. 

Χτουσ ναυτιλιακοφσ κλάδουσ με το μεγαλφτερο μζγεκοσ και ςθμαςία ςτθν οικονομία, 

αλλά και ς’ αυτοφσ με τισ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ που ενςωματϊνουν νζα 

γνϊςθ και τεχνολογία ςυνδεόμενθ με τθν τιρθςθ των ςυνεχϊσ αναβακμιηόμενων 

προτφπων ποιότθτασ, αειφορίασ, και αςφάλειασ, θ ευρωπαϊκι ζνωςθ κατζχει ιδθ 

κυρίαρχθ κζςθ και ρόλο.  

Χτον κλάδο «ναυτιλία – καλάςςιεσ μεταφορζσ», ιδιαίτερα μετά τθν πρόςφατθ 

διεφρυνςθ και τθν προςκικθ ςθμαιϊν όπωσ τθσ Ξφπρου και τθσ Πάλτασ, ο υπό 

ευρωπαϊκζσ ςθμαίεσ ευρωπαϊκϊν ςυμφερόντων εμπορικόσ ςτόλοσ ξεπερνά το 40% τθσ 

παγκόςμιασ χωρθτικότθτασ για το 2006.  

Ψθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ των 25 αλλά και τον κόςμο κατζχει θ χϊρα μασ με το 16% 

τθσ παγκόςμιασ χωρθτικότθτασ. Πε κφκλο εργαςιϊν 127.646 εκατ. ευρϊ ι το 44% του 

παγκόςμιου ςυνόλου θ ευρωπαϊκι ναυτιλία κατζχει κυρίαρχθ κζςθ, ενϊ ο αρικμόσ των 

απαςχολθμζνων ευρωπαίων ναυτικϊν ανζρχεται περίπου ςτισ 230.000 (βλ. European 

Community Shipowners Association, Annual Reports). Χ’ ζνα ευνοϊκό διεκνζσ, οικονομικό 

περιβάλλον με ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ηιτθςθ για υπθρεςίεσ καλάςςιων μεταφορϊν, θ 

ευρωπαϊκι ναυτιλία φαίνεται να διατθρεί και τα επόμενα χρόνια τθ κζςθ τθσ αυτι ςε 

παγκόςμιο επίπεδο γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ ςτο ςυνεχϊσ 

εξελιςςόμενο νζο οικονομικό και ρυκμιςτικό περιβάλλον. 

Άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τθν αυξανόμενθ δραςτθριότθτα των καλάςςιων μεταφορϊν 

είναι οι λιμενικζσ υπθρεςίεσ. Αυτζσ ζχουν γνωρίςει μια μεγάλθ ανάπτυξθ τα τελευταία 

χρόνια ιδιαίτερα με τθν ραγδαία ανάπτυξθ των αγορϊν τθσ Ξίνασ και τθσ Λνδίασ αλλά και 
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τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ των υπθρεςιϊν αυτϊν. Χτα Ευρωπαϊκά λιμάνια και τισ 

ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ εργάηονται περίπου 350.000 άτομα, ενϊ ετθςίωσ διζρχονται 

απ’ αυτά 350 εκατ. επιβάτεσ και 3,5 δισ. τόνοι φορτίου. Ψα ζςοδα των ευρωπαϊκϊν 

λιμανιϊν ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν τουσ ξεπερνοφν τα 10 δισ. ευρϊ το 2005 με 

προοπτικι να ξεπεράςουν τα 12 δισ. ευρϊ το 2010, αποτελϊντασ τα 42%, τθσ παγκόςμιασ 

αγοράσ του κλάδου αυτοφ (βλ. European Seaport Organization (2006). Factual Report). 

Πε κφριο μοχλό ανάπτυξθσ τθ διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων και τθν αξιοποίθςθ των 

δυνατοτιτων ανάπτυξθσ και εκςυγχρονιςμοφ των λιμενικϊν υπθρεςιϊν, τθν 

απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ αυτισ και το νζο ρυκμιςτικό περιβάλλον που δθμιουργείται, 

θ ΕΕ φαίνεται να διατθρεί και εδϊ το ςθμαντικό προβάδιςμα ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

Πια γριγορθ αναπτυςςόμενθ αγορά με μεγάλεσ προοπτικζσ αποτελεί ο Καλάςςιοσ 

τουριςμόσ, Χκάφθ αναψυχισ, Ξρουαηιζρεσ όπου ιδθ θ Ευρϊπθ με 75 δισ. ευρϊ το 2005 θ 

το 43% του παγκόςμιου τηίρου βρίςκεται ςτθν πρϊτθ κζςθ μαηί με τθν Βόρεια Αμερικι.3 

Θ μεγάλθ ποικιλομορφία του Ευρωπαϊκοφ καλάςςιου περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ανάπτυξθ των αντίςτοιχων υποδομϊν παρζχει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ περαιτζρω 

ανάπτυξθσ ςτο μζλλον. Επί πλζον ο υψθλόσ βακμόσ προςταςίασ τθσ ποιότθτασ του 

Ευρωπαϊκοφ καλάςςιου περιβάλλοντοσ θ διατιρθςθ και ανάδειξι του με κατάλλθλα 

μζτρα και πολιτικζσ δθμιουργεί ακόμθ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του κλάδου 

αυτοφ. 

Χτον ενεργειακό εφοδιαςμό ο ρόλοσ των καλαςςϊν είναι εξαιρετικά κρίςιμοσ διότι απ’ 

αυτζσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό θ ανταγωνιςτικότθτά του, θ αςφάλεια και θ αειφορία 

του. Θ Βόρεια Κάλαςςα αποτελεί τθν τζταρτθ μεγαλφτερθ πθγι άντλθςθσ πετρελαίου 

και φυςικοφ αερίου ςτον κόςμο, ενϊ θ καλάςςια μεταφορά πετρελαίων και φυςικοφ 

αερίου μζςω δεξαμενοπλοίων αποτελεί τον κφριο τρόπο ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ τθσ 

Ευρϊπθσ. Σι δαπάνεσ για λειτουργία, εξοπλιςμό εξερεφνθςθσ και εξόρυξθσ πετρελαίου 

και φυςικοφ αερίου απ’ το βυκό των καλαςςϊν, ξεπερνοφν τα 17 δισ. ευρϊ το 2005 και 

αντιςτοιχοφςαν ςτο 19% των δαπανϊν αυτϊν ςτον κόςμο που είναι το μεγαλφτερο 

ποςοςτό ανάμεςα ςτισ πζντε περιοχζσ που πραγματοποιοφνται οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ θ αξία των προϊόντων εξόρυξθσ πετρελαίου και φυςικοφ 

αερίου είναι πολλαπλάςια και ξεπερνοφςε τα 700 δισ. ευρϊ το 2005. Δφο χϊρεσ θ 

Ρορβθγία και το Θνωμζνο Βαςίλειο με ποςοςτά 46% και 40% αντίςτοιχα κυριαρχοφν 

ςτθν αγορά αυτι που ενςωματϊνει υψθλοφ επιπζδου εξοπλιςμό και τεχνολογία. Ζνασ 

νζοσ παραπλιςιοσ κλάδοσ είναι οι ανανεϊςιμεσ παρακαλάςςιεσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ θ 

υπεράκτια αιολικι ενζργεια, τα ωκεάνια ρεφματα, ενζργεια απ’ τα κφματα και τισ 

κινιςεισ τθσ παλίρροιασ. Χτον τομζα αυτόν παρατθρείται μια ραγδαία ανάπτυξθ θ οποία 

                                                           
3
 Κύξηεο πεγέο γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην κέγεζνο ηνπ λαπηηιηαθνύ πιέγκαηνο ζηελ 

Δπξώπε: Policy Research Corporation N.V. (1997). Economic impact of Maritime Industries in 

Europe. Antwerp/Rotterdam: PRCNV; θαη: Δurostat, Databases. 
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αναμζνεται να επιταχυνκεί δεδομζνθσ τθσ Ευρωπαϊκισ προςπάκειασ διαφοροποίθςθσ 

των πθγϊν ενζργειασ προσ τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ, ςφμφωνα με τθ νζα ενεργειακι 

ςτρατθγικι. Ψο ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ δαπάνθσ ςε εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ 

αναμζνεται να πλθςιάςει τα 5 δις. ευρϊ το 2010 από 500 εκατ. το 2005, όπου το 

Ευρωπαϊκό μερίδιο φκάνει περίπου το 99%. Σι ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ ζχουν ιδθ 

αναπτφξει μεγάλθ τεχνογνωςία ςτον τομζα τθσ καλάςςιασ τεχνολογίασ που αφορά τθν 

εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, τθν αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων 

καλάςςιων πόρων, τθν ωκεανογραφικι ζρευνα, τα υποβρφχια οχιματα και ρομπότ, τα 

καλάςςια ζργα κτλ.  

Θ Αλιεία, θ μεταποίθςθ αλιευτικϊν προϊόντων και οι υδατοκαλλιζργειεσ αποτελοφν μια 

μεγάλθ αγορά ςε παγκόςμιο επίπεδο που φκάνει τα 150 δισ. ευρϊ το 2005. Πε κυρίαρχθ 

κζςθ τθσ Αςίασ που το μερίδιό τθσ φκάνει το 70% θ Ευρϊπθ αποτελεί μια ςθμαντικι 

αλιευτικι δφναμθ με ποςοςτό περίπου 10%, αλλά επίςθσ τθ μεγαλφτερθ αγορά για 

μεταποιθμζνα αλιευτικά προϊόντα. Υάνω από 500.000 άτομα απαςχολοφνται ςιμερα 

ςτον αλιευτικό τομζα τθσ Ευρϊπθσ ενϊ πολλζσ κζςεισ εργαςίασ δθμιουργοφνται ςε 

ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ που παράγουν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τον τομζα 

αυτόν. Ψο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ηιτθςθ αλιευμάτων ςαν ςτοιχεία 

τθσ υγιεινισ διατροφισ πρζπει να καλυφκεί απ’ τισ υδατοκαλλιζργειεσ οι οποίεσ κα 

πρζπει ςυνεχϊσ να λειτουργοφν με περιςςότερο βιϊςιμο και φιλικό προσ το περιβάλλον 

τρόπο. Θ μετατόπιςθ ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ απ’ τισ ακτζσ απαιτεί τθν κατάλλθλθ 

τεχνολογία εκτροφισ ςε υπεράκτιουσ κλωβοφσ και τθν αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν 

προβλθμάτων. 

Χτισ ναυπθγιςεισ και εξοπλιςμό εμπορικϊν και πολεμικϊν πλοίων, θ Ευρϊπθ διατθρεί 

ζνα ςθμαντικό μερίδιο τθσ παγκόςμιασ αγοράσ που πλθςιάηει το 35% περίπου. Αν και 

ςτθ δραςτθριότθτα αυτι ς’ ζνα παγκόςμιο τηίρο πάνω από 120 δισ. ευρϊ όπου 

κυριαρχοφν οι χϊρεσ τθσ άπω ανατολισ και του Ειρθνικοφ λόγω του φκθνοφ εργατικοφ 

κόςτουσ ςτα ςυνεχϊσ πλζον αναβακμιηόμενα τεχνολογικά πλοία και εξοπλιςμό τουσ θ 

Ευρϊπθ φαίνεται να ζχει αναςτρζψει τθν τάςθ ςυρρίκνωςθσ που ςθμειϊκθκε ςτο 

πρόςφατο παρελκόν. Θ ςυνεχισ ενςωμάτωςθ υψθλότερθσ τεχνολογίασ πλοίων και 

λειτουργίασ των ναυπθγείων ζχουν αντιςτακμίςει ωσ ζνα βακμό το ανταγωνιςτικό 

μειονζκτθμα τθσ ευρωπαϊκισ ναυπθγικισ βιομθχανίασ. Ψζλοσ ςτον τομζα των ςυναφϊν 

Ωποςτθρικτικϊν Ραυτιλιακϊν υπθρεςιϊν το μερίδιο τθσ Ευρϊπθσ ςτθν παγκόςμια αγορά 

φκάνει το 40% με μεγαλφτερο παγκόςμιο κζντρο των υπθρεςιϊν αυτϊν το Οονδίνο. Χτθν 

αγορά αυτι που ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερνά τα 2 δισ. ευρϊ απαςχολείται ςθμαντικόσ 

αρικμόσ εργαηομζνων όπωσ ςτισ ςυναφείσ υπθρεςίεσ με τισ ναυτιλιακζσ.  
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Πε βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν είναι :  

 Χτισ κφριεσ κατθγορίεσ των ναυτιλιακϊν κλάδων που περιλαμβάνουν το 

μζγιςτο μζροσ του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ, θ Ευρϊπθ κατζχει ιδθ θγετικι 

κζςθ και το μεγαλφτερο μζροσ των αγορϊν αυτϊν.  

 Ξυριαρχεί ςτισ εξελίξεισ και προοπτικζσ των ναυτιλιακϊν αυτϊν κλάδων που 

κακορίηονται απ’ τθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ και τεχνολογίεσ αιχμισ όπου θ 

Ευρϊπθ διακζτει ζνα τεράςτιο επιςτθμονικό δυναμικό και υποδομζσ.  

 Ππορεί γριγορα και αποτελεςματικά να ανταποκρικεί ςτισ εξελίξεισ των 

υψθλότερων προτφπων ποιότθτασ, αςφάλειασ και αειφορίασ που προωκοφν 

οι πολιτικζσ ςτισ οποίεσ με το ειδικό βάροσ που διακζτει ςτο παγκόςμιο 

επίπεδο παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιβολι τουσ.  

 Αποκτά ζτςι ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και αντιμετωπίηει πρακτικζσ 

ακζμιτου ανταγωνιςμοφ, προςτατευτιςμοφ, dumping διαφόρων μορφϊν και 

πεδίων που ςυνεχϊσ κα ανικουν ςτο παρελκόν.  

 Διακζτει πλζον τισ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των καλάςςιων 

πόρων και νζων καλάςςιων δυνατοτιτων ενζργειασ προςταςίασ και 

διαχείριςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ ςφμφωνα με το πνεφμα και τθ 

φιλοςοφία τθσ Υράςινθσ Βίβλου. Υαράγοντεσ όπωσ θ ςυνεχισ αφξθςθ του 

παγκόςμιου εμπορίου, θ αυξανόμενθ ενεργειακι ηιτθςθ, θ υπερκζρμανςθ 

του πλανιτθ και θ κλιματικι αλλαγι θ αφξθςθ του ειςοδιματοσ και του 

πλθκυςμοφ δθμιουργοφν το μακροχρόνιο πλαίςιο και κακορίηουν τισ 

προκλιςεισ και προοπτικζσ ςτισ οποίεσ μπορεί ν’ ανταποκρικεί ο ευρωπαϊκόσ 

ναυτιλιακόσ τομζασ.  

2.3. ΕΟΑΥ ΑΟΦΑΓΩΟΙΥΦΙΜΡΥ ΘΑΝΑΥΥΙΡΥ ΜΝΑΔΡΥ 
2.3.1. Ρι κζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

Χτουσ ςτρατθγικοφσ τθσ ςτόχουσ για τθν περίοδο 2005-2009, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

επεςιμανε τθν «αδιριτθ ανάγκθ μιασ ςυνολικισ καλάςςιασ πολιτικισ με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ μιασ ακμάηουςασ καλάςςιασ οικονομίασ κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

οικολογικι αειφορία. Θ πολιτικι αυτι πρζπει να επικουρείται από τισ πλζον εξελιγμζνεσ 

μεκόδουσ ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα των καλαςςϊν, ςτθν τεχνολογία και ςτθν 

καινοτομία.» 

Ειδικότερα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι πιςτεφει ότι για να υλοποιθκεί το όραμα αυτό πρζπει 

θ προςζγγιςθ αυτι να ςτθριχκεί ςτζρεα ςε δφο πυλϊνεσ.  
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Ξαταρχιν πρζπει να ενταχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Χτρατθγικισ τθσ Οιςαβόνασ, για τθν 

τόνωςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθν εξαςφάλιςθ περιςςότερων και καλφτερων κζςεων 

εργαςίασ εντόσ τθσ Ζνωςθσ. Σι ςυνεχείσ επενδφςεισ ςτθ γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ 

αποτελοφν καίριουσ παράγοντεσ διατιρθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και εξαςφάλιςθσ 

κζςεων εργαςίασ υψθλισ ποιότθτασ. 

Θ ενοποιθμζνθ προςζγγιςθ τθσ ΕΕ όςον αφορά τθ βιομθχανικι πολιτικι υπογραμμίηει το 

γεγονόσ ότι το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ ζγκειται ςτθν ικανότθτά τθσ να διακζτει ςτθν 

παγκόςμια αγορά νζα, υψθλισ ποιότθτασ προϊόντα και υπθρεςίεσ για τα οποία οι 

πελάτεσ κα είναι διατεκειμζνοι να καταβάλλουν υψθλότερεσ τιμζσ. Για να είναι ςε κζςθ 

να αδράξουν τισ αναπτυξιακζσ ευκαιρίεσ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και ςε άλλουσ 

καλάςςιουσ τομείσ, οι ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ πρζπει να είναι ςε κζςθ να προβλζψουν 

με ςχετικι ακρίβεια τισ μελλοντικζσ εξελίξεισ τθσ αγοράσ. Γι’ αυτό κα μποροφςαν να 

αποδειχτοφν χριςιμεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και ςτατιςτικζσ για τισ αγορζσ. 

Θ ανταγωνιςτικότθτα των άκρωσ απομακρυςμζνων περιφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ κα 

ενιςχυκεί ςθμαντικά με καλφτερθ πρόςβαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και μζςω 

βελτιωμζνων καλάςςιων ςυνδζςεων τόςο εντόσ όςο και εκτόσ των πλαιςίων τθσ 

Ευρωπαϊκισ θπείρου. 

Πε άρτια πολιτικι και προγράμματα είναι δυνατι θ τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, 

όπωσ απζδειξε θ πρωτοβουλία LeaderSHIP 2015, που πραγματεφεται τθ μελλοντικι 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ ευρωπαϊκισ ναυπθγικισ και ναυπθγοεπιςκευαςτικισ 

βιομθχανίασ και κατζλθξε ςτθν βαςικι κατεφκυνςθ για ενοποίθςθ των διαδικαςιϊν και 

των λειτουργιϊν τθσ ναυπθγικισ βιομθχανίασ. Υρόκειται για κοινι προςπάκεια με βάςθ 

προθγμζνθ γνϊςθ, επιχειρθματικότθτα, καινοτομία και ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων 

φορζων. Θ Επιτροπι πιςτεφει ότι το παράδειγμα τθσ ναυπθγικισ βιομθχανίασ μπορεί να 

αναπαραχκεί ςε ευρφτερο πλαίςιο.  

Χε πολλοφσ ναυτιλιακοφσ τομείσ, όπωσ οι καλάςςιεσ μεταφορζσ, τα ναυπθγεία και θ 

προμικεια ενεργειακϊν πόρων ςτθν ανοικτι κάλαςςα, με τθν ειςαγωγι νζων 

τεχνολογιϊν για τθν εξαςφάλιςθ περιβαλλοντικισ αειφορίασ των ςχετικϊν 

δραςτθριοτιτων, δθμιουργοφνται επιχειρθματικζσ και εξαγωγικζσ ευκαιρίεσ, ιδίωσ 

κακϊσ και άλλεσ χϊρεσ κινοφνται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Για τθν ανταγωνιςτικότθτα του καλάςςιου τομζα θ Επιτροπι κζτει ςτθ διαβοφλευςθ 

ερωτιματα που εντοπίηονται ςτισ ανάγκεσ των ΠΠΕ, τθν αειφόρο χριςθ του καλάςςιου 

περιβάλλοντοσ, τθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ, τθν προϊκθςθ τθσ 

καινοτομίασ αποδίδοντασ απόλυτθ προτεραιότθτα ςτθν επζκταςθ τθσ αειφόρου ναυτικισ 

απαςχόλθςθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ δικτφωςθσ των κλάδων τθσ καλάςςιασ βιομθχανίασ 

(όμιλοι) και ςτθν εγκακίδρυςθ κοινοφ ανταγωνιςτικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου. 
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2.3.2 Ανάλυςθ κζςεων - Σροτάςεισ  

Σι κοινωνικοί εταίροι και τα Ξράτθ – Πζλθ πιςτεφουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με 

τουσ οποίουσ θ ΕΕ μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

καλάςςιασ – ναυτιλιακισ βιομθχανίασ. Ζνασ από αυτοφσ είναι να διαςφαλίςει ότι τα 

κράτθ – μζλθ κυρϊνουν και ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ του ΛΠΣ, ILO και τθσ 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Θ βιομθχανία, 

αποδίδει προτεραιότθτα ςτθν εναρμόνιςθ των διεκνϊν κανόνων και νόμων ϊςτε να 

διευκολφνεται θ ελεφκερθ διακίνθςθ του παγκοςμίου εμπορίου.  

Ζνασ αποτελεςματικόσ και ανταγωνιςτικόσ καλάςςιοσ τομζασ επιπλζον, βοθκά ςε 

μεγάλο βακμό και τθν ανάπτυξθ τθσ Ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ ςυνολικά, υποςτθρίηει τισ 

εξαγωγζσ, τισ ειςαγωγζσ κακϊσ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Υαράλλθλα δθμιουργεί 

ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ για τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ.  

Κα πρζπει όμωσ να ςθμειωκεί ότι οι επεμβάςεισ και οι προςπάκειεσ ρφκμιςθσ του 

διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ μποροφν να ζχουν και «καταςτρεπτικζσ» ςυνζπειεσ ιδιαίτερα 

για όςουσ βαςίηονται και εξαρτϊνται από τισ αςφαλείσ και χαμθλοφ κόςτουσ μεταφορζσ. 

Σ υγιισ ανταγωνιςμόσ ςε μία ανοικτι αγορά αυξάνει ςυνολικά τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ. 

Ψο νομικό ανταγωνιςτικό πλαίςιο (guidelines) το οποίο ιςχφει ςιμερα κα πρζπει να 

παραμείνει ςτακερό ϊςτε να προςφζρει ζνα ελκυςτικό λειτουργικό περιβάλλον ςτθν 

ναυτιλία. 

Ρι εκπρόςωποι των Ευρωπαίων πλοιοκτθτϊν και Διαχειριςτϊν Οαυτιλιακϊν 

Υυμφερόντων (ECSA, BIMCO) είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ςτθν ανάπτυξθ τθσ ιδζασ 

του «Μοινοφ Ευρωπαϊκοφ Θαλάςςιου Χϊρου», κεωροφν ότι είναι πικανόν να οδθγιςει 

ςτθν δθμιουργία τεχνθτϊν περιφερειακϊν ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων όπωσ 

είναι για παράδειγμα οι προςτατευτικζσ ρυκμίςεισ του cabotage. Υρακτικζσ όπωσ αυτι, 

δεν ςυνειςφζρουν ςτθν ςυνολικι ανταγωνιςτικότθτα των Ευρωπαϊκϊν βιομθχανιϊν 

ξθράσ ςτθν παγκόςμια αγορά. Χυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ κακϊσ και λοιπά 

εμπόδια που πθγάηουν από το καμποτάη κα ζχουν παρόμοια επιηιμια αποτελζςματα. 

Αντίκετα οι Ευρωπαίοι ναυτικοί υποςτθρίηουν τθν ιδζα: «Θ αναγνϊριςθ κοινοφ 

καλάςςιου χϊρου ςτα εςωτερικά φδατα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μπορεί να 

αποτελζςει τεράςτιο βιμα προσ τθν προςταςία των κζςεων εργαςίασ των Ευρωπαίων 

ναυτικϊν, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα ότι ο ανταγωνιςμόσ ςτθν ΕΕ κα βαςίηεται ςτθν 

ποιότθτα των υπθρεςιϊν και όχι ςτο χαμθλότερο κόςτοσ απαςχόλθςθσ», υπογραμμίηει 

θ Ευρωπαϊκι Ρμοςπονδία Εργαηομζνων ςτισ Ξεταφορζσ και τθ Οαυτιλία (ETF).  
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Υεριςςότερο εξειδικευμζνεσ κζςεισ ςχετικά με τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

επιπλζον αναφζρουν: 

 Ρα προωκοφνται οι καλάςςιοι οικονομικοί τομείσ ςτουσ οποίουσ θ Ευρϊπθ 

κατζχει ιδθ κυρίαρχο ρόλο (ναυπθγιςεισ πλοίων, ναυτιλιακζσ μεταφορζσ, 

καλάςςιοσ τουριςμόσ, offshore παραγωγι ενζργειασ). 

 Ρα προωκοφνται οι καλάςςιοι οικονομικοί τομείσ με τθν μεγαλφτερθ 

δυναμικι ανάπτυξθσ και τθν μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ (πζραν 

τθσ ναυτιλιακισ μεταφοράσ), ςτουσ λιμζνεσ, τθν ανανεϊςιμθ παραγωγι 

ενζργειασ, καλάςςιο τουριςμό, τθν ενίςχυςθ των υδατοκαλλιεργειϊν, τθν 

βιοτεχνολογία και τισ υποκαλάςςιεσ επικοινωνίεσ. 

 

Φο ςφνολο των φορζων υποςτθρίηει τθν ενδυνάμωςθ των ναυτιλιακϊν πλεγμάτων και 

τθ ςυνολικι προςζγγιςθ ςτθ δθμιουργία πολιτικϊν - ϊςτε να ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ 

αμοιβαίων ςχζςεων, αλλθλεξάρτθςθσ και ςυνεργιϊν μεταξφ διαφορετικϊν 

δραςτθριοτιτων - επιτρζπει ςτα cluster να προοδεφςουν ςτθ διαδικαςία παραγωγισ 

προςτατεφοντασ τα από τον ανταγωνιςμό που ςχετίηεται με το κόςτοσ εργατικοφ 

δυναμικοφ. Θ ενδυνάμωςθ των περιφερειακϊν ναυτιλιακϊν πλεγμάτων και θ 

ςτακεροποίθςι τουσ ςε διεκνζσ επίπεδο, είναι ςθμαντικι παράμετροσ για τθν ανάπτυξθ 

των καλάςςιων περιφερειϊν θ οποία όμωσ απαιτεί και υποςτιριξθ μζςω ςχετικϊν 

εδαφικϊν και τομεακϊν πολιτικϊν. Κεωρείται επίςθσ ότι υπάρχει θ ανάγκθ αφξθςθσ τθσ 

γνϊςθσ των καταναλωτϊν ςε κζματα περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των επιλογϊν τουσ. 

Ψζλοσ τονίηεται ότι κάκε Ευρωπαϊκι καλάςςια πολιτικι κα πρζπει να ζχει ζνα παγκόςμιο 

εφροσ. Θ Ευρϊπθ εξυπθρετεί ζνα μεγάλο μζροσ των παγκόςμιων αναγκϊν ςτο τομζα 

αυτό και κα πρζπει να είναι παράδειγμα προσ μίμθςθ αναφορικά με τθν ενίςχυςθ του 

καλάςςιου οικονομικοφ ςυςτιματοσ. Απαιτείται λοιπόν θ ανάπτυξθ κατάλλθλων 

ςτρατθγικϊν ϊςτε να «κατακτθκεί» αυτό το μερίδιο τθσ παγκόςμιασ αγοράσ. Αντίκετα με 

τισ Αςιατικζσ χϊρεσ, θ Ευρωπαϊκι καλάςςια βιομθχανία απαρτίηεται κυρίωσ από μικροφ 

και μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεισ. Από τθν άλλθ διακζτει μία ςαφι τεχνολογικι 

υπεροχι από οποιαδιποτε άλλθ ιπειρο. Ζτςι λοιπόν, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν 

κατάλλθλα προγράμματα και ςυςτιματα ϊςτε θ Ευρωπαϊκι καλάςςια βιομθχανία να 

διακζςει τα ανταγωνιςτικά τθσ προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο.  

Για να επιτευχκεί αυτό είναι απαραίτθτο να υπάρξει απόκεμα ςε όλουσ τουσ 

διακζςιμουσ τομείσ τθσ ναυτιλίασ, τθσ βιομθχανίασ και των επιςτθμϊν. Επίςθσ κα πρζπει 

να εξακριβωκεί θ ετιςια καλάςςια αγοραςτικι δφναμθ ςε παγκόςμιο και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ξαι να αξιολογθκοφν οι μελλοντικζσ δυνατότθτεσ του κάκε τομζα ανεξάρτθτα.  
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Θ επιτυχθμζνθ ανταγωνιςτικότθτα ςτισ διεκνείσ ζντονα ανταγωνιςτικζσ αγορζσ, 

βαςίηεται ςτθν επζνδυςθ ςτθν ποιότθτα, τισ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ και τθν εμπειρία και 

ζνα ρυκμιςτικό πλαίςιο που κα επιβραβεφει τισ καλφτερεσ πρακτικζσ, κα εξαφανίηει τον 

ακζμιτο ανταγωνιςμό και να δθμιουργεί ιδανικζσ ςυνκικεσ δράςθσ. Πόνο μζςω αυτϊν 

των πολιτικϊν είναι πικανό να δθμιουργθκοφν ςτθν Ευρωπαϊκι ναυτιλιακι βιομθχανία 

οι ςυνκικεσ για υγιι και ζντονο ανταγωνιςμό. 

Αναγνωρίηεται τζλοσ ότι ο ρόλοσ των εταιριϊν ζχει αναβακμιςκεί, αλλά τα κζματα που 

τίκενται προσ εξζταςθ είναι γενικά. Σι καλάςςιοι πόροι είναι ζνα πολφτιμο κεφάλαιο το 

οποίο κα πρζπει και μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ευρϊπθσ αν 

γίνει ςωςτι εκμετάλλευςθ. Σ ρόλοσ των Χυμπράξεων Δθμόςιου και Λδιωτικοφ Ψομζα 

(ΧΔΛΨ) κα πρζπει να εξεταςτεί και ο ιδιωτικόσ τομζασ να αναμιχκεί περιςςότερο ενεργά 

ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ των πολιτικϊν τθσ ΕΕ.  

2.4 Θ ΥΘΞΑΥΙΑ ΦΡΧ ΘΑΝΑΥΥΙΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΑΕΙΦΡΤΡ ΧΤΘΥΘ ΦΩΟ 

ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΣΡΤΩΟ  

Για τθν ΕΕ θ διατιρθςθ ενόσ υγιοφσ καλάςςιου περιβάλλοντοσ αποτελεί 

αδιαπραγμάτευτο ςτόχο κακϊσ ο πλουτοπαραγωγικόσ αυτόσ πόροσ αποτελεί ζναν από 

τουσ πιο ςθμαντικοφσ τομείσ για τθν μακροπρόκεςμθ ανάπτυξι τθσ. 

Είναι πλζον γνωςτό ότι θ υποβάκμιςθ του καλάςςιου περιβάλλοντόσ επθρεάηει αρνθτικά 

τθ δυνατότθτα των ωκεανϊν και καλαςςϊν να υποςτθρίξουν τισ δραςτθριότθτεσ που 

ςτθρίηονται ςτθν ποιότθτα του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, όπωσ ο παρακαλάςςιοσ και 

καλάςςιοσ τουριςμόσ, θ αλιεία και θ παραγωγι πόςιμου νεροφ από τθ κάλαςςα. 

Λδιαίτερα για τθ αλιεία πρζπει να τονιςτεί ότι διατιρθςθ των ιχκυαποκεµάτων και τθν 

ποικιλία των καλάςςιων οργανιςμϊν δεν μπορεί να επιτευχκεί αν δεν υπάρχουν 

βιϊςιμοι τρόποι αλιείασ οι οποίοι κα εξαςφαλίςουν τουσ πόρουσ πάνω ςτουσ οποίουσ κα 

βαςιςτεί μια αποδοτικι αλιευτικι βιομθχανία. 

Θ αρχι του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ µε βάςθ τα οικοςυςτιματα, υπόςχεται πολλά ωσ 

εργαλείο διαχείριςθσ των ολοζνα αυξανόμενων και αντιφατικϊν χριςεων των 

καλαςςϊν. 

2.4.1 Σροτάςεισ Σολιτικισ 

 Θ Ελλάδα να πρωτοςτατιςει ςτθ ςυλλογι επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςε ότι 

αφορά τθν αλιεία κακϊσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι ςε όλθ τθ Ξεςόγειο, αλλά 

και ςτισ Ελλθνικζσ κάλαςςεσ τα ιχκυαποκζματα ζχουν μειωκεί δραματικά.  
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 Θ Ελλάδα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ του νομοκετικοφ 

πλαιςίου ςε ότι αφορά ςτθν αλιεία, κακϊσ  οι παράνομεσ πρακτικζσ 

απειλοφν ςοβαρά το μζλλον του κλάδου. 

 Αν και θ Ελλάδα δεν ζχει βαριά βιομθχανία, και γενικά θ Ελλθνικζσ κάλαςςεσ 

δεν επιβαρφνονται με βαρζα µμζταλλα και τοξικοφσ οργανικοφσ ρφπουσ, 

ζρευνεσ αναδεικνφουν ρφπανςθ από χερςαίεσ πθγζσ και από λειτουργικζσ 

απορρίψεισ των πλοίων ςε ςυγκεκριμζνεσ καλάςςιεσ περιοχζσ. Θ Ελλάδα 

πρζπει να αναλάβει πρωτοβουλίεσ και να αναπτφξει μθχανιςμοφσ που κα 

κζςουν υπό ζλεγχο όλεσ τισ απειλζσ τθσ υγείασ του καλάςςιου 

περιβάλλοντοσ.  

 Χτα πλαίςια των νζων προτάςεων για χωροταξικό ςχεδιαςμό µε βάςθ τα 

οικοςυςτιματα, είναι ςθμαντικό θ Ελλάδα πρζπει να προχωριςει ςε 

χωροκζτθςθ επιπλζον προςτατευόµενων καλάςςιων περιοχϊν, κακϊσ ζχει 

αποδειχκεί ότι αυτζσ οι περιοχζσ ςυμβάλουν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ, υποςτθρίηουν τθν αλιεία με περιοχζσ αναπαραγωγισ και 

ανάπτυξθσ των ιχκυαποκεμάτων και εξαςφαλίηουν οικονομικοφσ πόρουσ 

από τον εναλλακτικό τουριςμό.  

 Οόγω του τεράςτιου ενδιαφζροντοσ για τθν Ελλάδα, θ λεπτομερισ 

αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ πρζπει να τεκεί ωσ 

ςτόχοσ ζτςι ϊςτε θ Ελλάδα να είναι θ πρϊτθ χϊρα τθσ ΕΕ όπου κα 

επιτευχκεί θ καλι κατάςταςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ μζχρι το 2021.  

 Θ ποιότθτα του καλάςςιου φδατοσ είναι ςθμαντικόσ παράγων για τθ καλι και 

αποδοτικι λειτουργία των μονάδων αφαλάτωςθσ, μια ςφγχρονθ πρόταςθ που 

φαίνεται να είναι και μια αποτελεςματικι λφςθ για τα προβλιματα 

λειψυδρίασ που ολοζνα και αυξάνονται. Θ Ελλάδα ζχει άμεςο ςυμφζρον θ 

ποιότθτα του καλάςςιου φδατοσ να πλθροί τισ προχποκζςεισ για τθν 

παραγωγι πόςιμου νεροφ ςε μονάδεσ αφαλάτωςθσ.  

 Πε τθ μεγάλθ εμπειρία τθσ θ Ελλάδα μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίεσ ζτςι 

ϊςτε να εκδοκοφν κανονιςμοί για όλεσ τισ χριςεισ των ωκεανϊν, οι οποίοι κα 

ενςωματϊςουν τισ καλάςςιεσ πολιτικζσ ςτουσ τομείσ των καλάςςιων 

µεταφορϊν και των λιμζνων, τθσ αλιείασ, τθσ ενοποιθμζνθσ διαχείριςθσ 

ακτϊν, τθσ περιφερειακισ πολιτικισ, τθσ ενεργειακισ πολιτικισ και τθσ 

καλάςςιασ ζρευνασ και τεχνολογίασ.  
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2.5 ΣΑΤΑΞΕΟΡΟΦΑΥ ΥΦΘΟ ΑΙΧΞΘ ΦΘΥ ΓΟΩΥΘΥ ΜΑΙ ΦΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ 

Από το 2004, ζχει αναδειχκεί θ ανάγκθ μιασ ςυντονιςμζνθσ και διαρκοφσ ςυλλογισ, 

αρχειοκζτθςθσ και εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε αξιόπιςτα επιςτθμονικά ςτοιχεία και 

δεδομζνα που αφοροφν τθ κάλαςςα. Θ ζρευνα που ςχετίηεται µε τθ κάλαςςα ςτθν 

Ευρϊπθ προτείνεται να εξεταςκεί ςυνολικά και να βελτιωκεί ςθμαντικά ο ςυντονιςμόσ 

και θ ςυνεργαςία των μελϊν κρατϊν. 

Είναι φανερό ότι θ ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ δεν διατθροφν μόνο τθν 

Ευρϊπθ ςτθν θγετικι τθσ κζςθ ςτα προϊόντα αιχμισ, αλλά υποςτθρίηουν πολιτικζσ 

επιλογζσ με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ υποβάκμιςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. 

2.5.1 Σροτάςεισ Σολιτικισ 

 Θ Ελλάδα να επικεντρωκεί ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα ςτον τομζα τθσ 

κάλαςςασ για να ςυμμετζχει ιςότιμα ςτισ παγκόςμιεσ προςπάκειεσ 

ελάττωςθσ των επιπτϊςεων τθσ αλλαγισ του κλίματοσ, παράλλθλα µε τθ 

ςτιριξθ τθσ εφαρμογισ γενικϊν πολιτικϊν και του ςχεδιαςμοφ ςε 

περιφερειακό επίπεδο.  

 Ειδικά για το Αιγαίο (κάλαςςα ιδιαίτερα επιβαρυμζνθ λόγω τθσ καλάςςιασ 

κυκλοφορίασ, ειςροισ υδάτων από τθ Ξαφρθ Θάλαςςα που παρουςιάηει 

υψθλά ποςοςτά ρφπων κακϊσ και λόγω των γενικότερων πολιτικϊν 

ηθτθμάτων όπωσ π.χ. τθσ αφξθςθσ των διεκνϊν δθμοςιεφςεων για το Αιγαίο 

από τθν τουρκικι επιςτθμονικι κοινότθτα) ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν 

εκνικι επιςτθμονικι ζρευνα και ιδιαιτζρωσ ςτθ ςυλλογι ςτοιχείων που 

τροφοδοτοφν τισ ελλθνικζσ και τισ διεκνείσ ωκεανογραφικζσ μελζτεσ οι 

οποίεσ ςτθ ςειρά τουσ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν εκπόνθςθ ςτρατθγικϊν 

ανάπτυξθσ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

 Οα αναβακμιςτεί ο ρόλο τθσ ΕΧΑΕΘ (Επιτροπισ Χοριγθςθσ Αδειϊν Ερευνϊν 

Θαλάςςθσ) άτυπθσ διχπουργικισ επιτροπισ. 

 

2.6. ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΑ ΧΣΡ ΞΕΦΑΒΑΝΝΡΞΕΟΕΥ ΥΧΟΘΘΜΕΥ 

2.6.1 Αλλαγι του κλίματοσ 

Είναι γνωςτό ότι οι κάλαςςεσ και οι ωκεανοί παίηουν ηωτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ 

του κλίματοσ και των µετεωρολογικϊν φαινόμενων, κακϊσ λειτουργοφν ωσ ρυκμιςτζσ 

των ακραίων κερμοκραςιϊν. Θ αλλαγι του κλίματοσ κα ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
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Ευρϊπθ, και ζτςι θ καταπολζμθςθ τθσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ. 

Ιδθ πολιτικζσ που αφοροφν τισ καυςαζριεσ εκπομπζσ βρίςκονται ςε εφαρμογι. 

Επίςθσ θ όξυνςθ των ωκεανϊν, λόγω του διοξειδίου του άνκρακα (CO2), είναι 

αναπόφευκτθ, με άμεςο αποτζλεςμα ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε καλάςςια οικοςυςτιματα, 

τθν ανάπτυξθ κοραλλιϊν, τθ καλάςςια τροφικι αλυςίδα και μείωςθ τθσ ικανότθτασ των 

ωκεανϊν να απορροφοφν διοξείδιο του άνκρακα.  

2.6.1.1 Σροτάςεισ πολιτικισ 

 Ρα ςυνεχίςει θ Ευρϊπθ να παίηει θγετικό ρόλο παγκοςμίωσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

 Ρα ςυνεχίςει να αναπτφςςει κατάλλθλεσ πολιτικζσ, µε ςτόχο τον περιοριςμό 

τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ςτουσ τομείσ των καλάςςιων μεταφορϊν και τθσ 

ενζργειασ. 

 Ρα εναρμονιςτοφν οι πολιτικζσ και τα μζτρα με υπάρχουςεσ προςπάκειεσ 

όπωσ θ Κεματικι Χτρατθγικι για τθν Ατμόςφαιρα που κζςπιςε πρόςφατα θ 

Επιτροπι. 

 Θ Ευρϊπθ να αναπτφξει νζεσ τεχνολογίεσ για να περιορίςει τισ επιπτϊςεισ που 

ζχουν ςτο κλίμα οι καλάςςιεσ βιομθχανίεσ.  

 Θ Ευρϊπθ να αναπτφξει νζεσ τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ των επιπτϊςεων που κα 

ζχει θ κλιματικι αλλαγι ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ, ζτςι ϊςτε να 

υποςτθρίξει άλλεσ περιοχζσ του κόςμου που αντιμετωπίηουν παρόμοιεσ 

καταςτάςεισ.  

2.6.2. Ενζργεια 

Χτα παράκτια φδατα τθσ Ευρϊπθσ υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ για τθν εκμετάλλευςθ 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 

Θ αιολικι ενζργεια ςτθν ανοικτι κάλαςςα, τα ωκεάνια ρεφματα, οι παλίρροιεσ, τα 

κφματα και οι ςτροβιλιςμοί παλιρροϊκϊν ρευμάτων μποροφν να αποδϊςουν 

ςθμαντικζσ ποςότθτεσ ενζργειασ.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ότι όλεσ αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ςτθ κάλαςςα να 

αποτελοφν μζροσ του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, όπωσ αναφζρεται και ςτο κεφάλαιο IV. 
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2.6.2.1 Σροτάςεισ πολιτικισ 

 Ρα ςυνεχίςει θ Ευρϊπθ να αναπτφςςει νζεσ τεχνολογίεσ με ςτόχο τθν 

αποδζςμευςθ των ενεργειακϊν τθσ αναγκϊν από το κάρβουνο και το πετρζλαιο. 

 Ρα ενιςχυκοφν οι προςπάκειεσ εξάπλωςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, 

με κατάλλθλεσ πολιτικζσ και χρθματοδοτιςεισ. 

2.6.3 Γαλάηια βιοτεχνολογία 

Θ γαλάηια βιοτεχνολογία αφορά νζα προϊόντα που μποροφν να παραχκοφν µζςω τθσ 

εκμετάλλευςθσ τθσ πλοφςιασ βιοποικιλότθτασ τθσ κάλαςςασ. Θ καλάςςια βιοτεχνολογία 

μπορεί να ςυμβάλει ςε πολλοφσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ, όπωσ τα καλλυντικά, τα 

τρόφιμα και τθν υγεία. 

2.6.3.1 Σροτάςεισ πολιτικισ 

 Θ Ελλάδα να πρωταγωνιςτιςει ςτισ προςπάκειεσ για τθν επίτευξθ 

πολυμεροφσ ςυμφωνίασ προςταςίασ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ βάςει 

τθσ Υφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το δίκαιο τθσ κάλαςςασ.  

 Οα αναλθφκοφν περιφερειακζσ πρωτοβουλίεσ για τθν αναςτολι τθσ 

υποβάκμιςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ. 

 Οα χρθματοδοτθκοφν ζρευνεσ για εξερεφνθςθ και ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ, 

πάνω ςτθ βιοποικιλότθτα τθσ κάλαςςασ και ςτθν εφαρμογι των γνϊςεων 

αυτϊν με ςκοπό τθν παραγωγι νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

 

2.7 ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΦΩΟ ΟΑΧΦΙΜΩΟ ΔΕΠΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΕΧΤΩΣΘΥ ΜΑΙ ΕΣΕΜΦΑΥΘ ΦΘΥ 

ΑΕΙΦΡΤΡΧ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΑΣΑΥΧΡΝΘΥΘΥ 

2.7.1 Ρι κζςεισ τθσ Επιτροπισ 

Ψο κζμα τθσ ναυτικισ απαςχόλθςθσ ζχει δφο πτυχζσ: αφενόσ τθ ηιτθςθ ναυτικϊν τθσ ΕΕ 

που μειϊνεται και αφετζρου τθν προςφορά εκπαιδευμζνων ναυτικϊν που επίςθσ 

περιορίηεται. Ψα κφρια αίτια αυτισ είναι οι μεγάλεσ δαπάνεσ πλθρϊματοσ που 

αναλαμβάνουν οι πλοιοκτιτεσ τθσ ΕΕ ςε ςχζςθ με άλλα νθολόγια και θ αρνθτικι 

κοινωνικι εικόνα που ζχουν οι νζοι για τθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία ςτθ κάλαςςα. 

παράλλθλα με το αςαφζσ πλαίςιο των όρων απαςχόλθςθσ και των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ.  
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Ηθτοφμενο είναι υπό ποιεσ προχποκζςεισ κα διατθρθκεί και κα βελτιωκεί θ 

ανταγωνιςτικότθτα των ευρωπαϊκϊν πλοίων ςτισ διεκνείσ ναυλαγορζσ. Υολφ ςυχνά, θ 

ςυηιτθςθ επικεντρϊνεται ςτο κζμα του κόςτουσ εργαςίασ που αντιμετωπίηει το 

ευρωπαϊκό πλοίο, το οποίο εμφανίηεται να είναι αυξθμζνο ςε ςχζςθ με πλοία που είναι 

εγγεγραμμζνα ςε άλλεσ ςθμαίεσ, κυρίωσ των κρατϊν που διατθροφν ςθμαίεσ ευκαιρίασ. 

Για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ εργαςίασ λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία που ςυνδζονται 

μόνο με τθ μιςκοδοςία των ναυτικϊν και όχι παράμετροι όπωσ θ παραγωγικότθτα τθσ 

κάκε κατθγορίασ ναυτικϊν. Θ μελζτθ του κόςτουσ εργαςίασ πρζπει να επεκτείνεται και 

ςε άλλα ςτοιχεία, που αναφζρονται ςτθ μακροχρόνια περίοδο και λαμβάνουν υπόψθ 

τουσ και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ εργαςίασ των ναυτικϊν. 

Θ ζλλειψθ ναυτικϊν τθσ ΕΕ μπορεί να ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε ολόκλθρο το φάςμα 

των ςυναφϊν κλάδων. Ωπάρχει μια ευρεία ςειρά δραςτθριοτιτων ςτθν ξθρά ςτισ οποίεσ 

θ πείρα ςτθ κάλαςςα κεωρείται πλεονζκτθμα ι προχπόκεςθ για τθν πρόςλθψθ 

προςωπικοφ. Σι λιμζνεσ, οι ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, ο καλάςςιοσ τουριςμόσ, οι οργανιςμοί 

επικεϊρθςθσ (νθογνϊμονεσ, αρχζσ ελζγχου του κράτουσ του λιμζνα, αρχζσ νθολόγθςθσ), 

αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ ναυπθγείων και επιςκευισ πλοίων, καταςκευαςτζσ 

ναυτιλιακοφ εξοπλιςμοφ, κ.α. προτιμοφν ι είναι υποχρεωμζνοι να προςλαμβάνουν 

πρϊθν ναυτικοφσ. Για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν κοινι παιδεία, τθ γλϊςςα και τθ 

γνϊςθ των τοπικϊν/εκνικϊν εκίμων και κανονιςμϊν, οι κζςεισ ςτισ εταιρείεσ αυτζσ δεν 

καταλαμβάνονται εφκολα από μθ ευρωπαίουσ πρϊθν ναυτικοφσ. Είναι προφανζσ λοιπόν 

ότι θ αναμενόμενθ ζλλειψθ ναυτικϊν τθσ ΕΕ κα οδθγιςει πιο μακροπρόκεςμα ςε 

ζλλειψθ προςωπικοφ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΕ που ςυνδζονται με τθ ναυτιλία. Θ 

τεχνογνωςία και θ πείρα που ζχουν αποκτιςει οι ναυτικοί τθσ ΕΕ ςτθ κάλαςςα χρειάηεται 

να διατθρθκεί εφόςον θ ΕΕ δεν κζλει να κζςει ςε κίνδυνο ολόκλθρο το ναυτιλιακό τθσ 

κλάδο. 

Αν ςυνεχιςκεί θ παρατθροφμενθ μείωςθ των ναυτικϊν τθσ ΕΕ, θ Ξοινότθτα κα απολζςει 

μια ςθμαντικι επαγγελματικι κλθρονομιά. Σι ναυτικζσ ςχολζσ κα κλείςουν ενδεχομζνωσ 

και θ ναυτιλιακι τεχνογνωςία κα εκλείψει ςτο ςφνολό τθσ, με δραματικζσ ςυνζπειεσ για 

τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ, τθν αςφάλεια εφοδιαςμοφ και τθν ανταγωνιςτικότθτα 

όλου του ναυτιλιακοφ κλάδου. 

Χε ζκκεςθ που δθμοςίευςε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον Σκτϊβριο του 2005, 

περιλαμβάνονται προτάςεισ για να αναςτραφεί θ τάςθ μείωςθσ των Ευρωπαίων 

ναυτικϊν και να προςελκυςτοφν νεαρά άτομα ςτα ναυτικά επαγγζλματα Ψα 

ςυμπεράςματα του Χυμβουλίου Εμπορικισ Ραυτιλίασ τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2005 

περιλαμβάνουν ενδείξεισ για κάποια πρόοδο ςτο μζτωπο αυτό. 

Υαράγοντασ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν αναςτροφι τθσ τάςθσ μείωςθσ ςτθν απαςχόλθςθ 

των ναυτικϊν κεωρείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι θ τόνωςθ τθσ επαγγελματικισ 
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κινθτικότθτασ μεταξφ των διάφορων τομζων. Αυτό εξαρτάται από τθν αναγνϊριςθ και 

τθν εφαρμογι τθσ ζννοιασ των ναυτιλιακϊν ομίλων.  

Θ κινθτικότθτα μπορεί να παίξει ιδιαίτερο ρόλο ςτθν εξαςφάλιςθ εναλλακτικισ 

απαςχόλθςθσ ςτουσ αλιείσ και τισ γυναίκεσ. 

Θ ναυτικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ πρζπει να ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

εξαςφαλίηει ςτουσ μελλοντικοφσ ναυτικοφσ δεξιότθτεσ ανϊτατθσ ποιότθτασ, οι οποίεσ κα 

τουσ διαςφαλίςουν πολλαπλζσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ. Σι νομοκετικοί φραγμοί, όπωσ θ 

ζλλειψθ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ των προςόντων ι οι εκνικζσ απαιτιςεισ για τουσ 

αξιωματικοφσ, πρζπει να καταργθκοφν. Θ εφαρμογι τθσ οδθγίασ για τθν αμοιβαία 

αναγνϊριςθ των πιςτοποιθτικϊν των ναυτικϊν τα οποία εκδίδονται από τα κράτθ μζλθ 

πρόκειται να άρει τα τυχόν εμπόδια που παραμζνουν. 

Υρζπει να ανακεωρθκοφν τα ςθμερινά προγράμματα ναυτικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, για τθ ναυτιλία και τουσ ςυναφείσ τομείσ, αλλά και για τουσ μθχανικοφσ 

πλοίων και τουσ αλιείσ. Θ Υυνομοςπονδία των Ευρωπαϊκϊν Εταιρειϊν Θαλάςςιασ και 

Οαυτιλιακισ Φεχνολογίασ (CEMT) πρότεινε ςτο πλαίςιο αυτό να πραγματοποιθκεί μια 

απογραφι των αναγκϊν τθσ βιομθχανίασ ςε δεξιότθτεσ. Ψο Χυμβοφλιο ηιτθςε από τθν 

Επιτροπι να πραγματοποιιςει «ςυγκροτθμζνθ ζρευνα ςχετικά με τα κίνθτρα των 

δοκίμων με τθν πάροδο του χρόνου» για να αντιμετωπίςει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

οι ςπουδαςτζσ δεν ολοκλθρϊνουν τθν κατάρτιςι τουσ και εγκαταλείπουν τισ ναυτικζσ 

ςχολζσ. Υτόχοσ πρζπει να είναι να εξαςφαλιςτεί θ κατάρτιςθ όλων των 

ναυτολογοφμενων ςτθν ΕΕ με βάςθ τα διεκνι πρότυπα, όπωσ εκείνα που 

περιλαμβάνονται ςτα Σρότυπα Εκπαίδευςθσ, Ζκδοςθσ Σιςτοποιθτικϊν και Φιρθςθσ 

Φυλακϊν των Οαυτικϊν (Υφμβαςθ STCW) 
4, και ότι εκπαιδεφονται ςε ςειρά πρόςκετων 

δεξιοτιτων, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτισ ανάγκεσ του κλάδου και τουσ επιτρζπουν να 

αυξιςουν τισ δυνατότθτεσ απαςχόλθςισ τουσ και τθν ανταγωνιςτικότθτα του 

ευρωπαϊκοφ ςτόλου. Για τον τομζα τθσ αλιείασ, θ περιοριςμζνθ κφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ 

STCW-F κακυςτερεί τθν ζναρξθ ιςχφοσ και ςυνεπϊσ τθν εφαρμογι ςε διεκνζσ επίπεδο 

των ςυμφωνθμζνων προτφπων για τθν κατάρτιςθ και τθν πιςτοποίθςθ. 

Σι δράςεισ τθσ ΕΕ πρζπει να ςυνεχίςουν να καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 

κατάρτιςθσ, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και τθν εφαρμογι. Χτον τομζα των καλάςςιων 

μεταφορϊν, οι ναυτικοί πλθρϊνονται μερικζσ φορζσ με βάςθ τουσ επιλεγόμενουσ 

«όρουσ κατοικίασ / διαμονισ». Χτισ περιπτϊςεισ που ιςχφει θ κοινοτικι νομοκεςία για 

τθν ελεφκερθ διακίνθςθ των εργαηόμενων και όταν οι ναυτιλιακοί κοινωνικοί εταίροι του 

κράτουσ ςθμαίασ ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ για τουσ μιςκοφσ, οι εν λόγω πρακτικζσ 

μπορεί να αποδειχτοφν προβλθματικζσ. 
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Θ ταφτιςθ των πλοίων με τθν επικράτεια του κράτουσ ςθμαίασ τουσ και θ φπαρξθ 

ςθμαιϊν ευκαιρίασ με εξαςκενθμζνθ εφαρμογι των διεκνϊν και εκνικϊν κανόνων κάνει 

το ηιτθμα ακόμθ πιο περίπλοκο. Χτισ περιπτϊςεισ που ιςχφουν οι όροι αμοιβισ του 

κράτουσ ςθμαίασ και οι κοινωνικοί εταίροι του κράτουσ ςθμαίασ ζχουν ςυμφωνιςει 

υψθλότερεσ αμοιβζσ για τουσ ναυτικοφσ ςε ςχζςθ με εκείνεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί ςτο 

κράτοσ κατοικίασ / διαμονισ, οριςμζνοι πλοιοκτιτεσ μπορεί να εξετάςουν το ενδεχόμενο 

να αλλάξουν ςθμαία ι να αντικαταςτιςουν τουσ ναυτικοφσ τθσ ΕΕ με ναυτικοφσ από 

τρίτεσ χϊρεσ. Ψα ηθτιματα αυτά απαιτοφν περαιτζρω μελζτθ ςε επίπεδο ΕΕ, ςε ςτενι 

ςυνεργαςία με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ. 

Σι δράςεισ τθσ ΕΕ πρζπει επίςθσ να εντοπίςουν και να προωκιςουν τθν εφαρμογι των 

βζλτιςτων πρακτικϊν. Φο ζργο για τθ ςυντονιςμζνθ ακαδθμαϊκι ζρευνα και 

εκπαίδευςθ για τθ ςτιριξθ τθσ καινοτομίασ ςτισ ευρωπαϊκζσ ναυτιλιακζσ βιομθχανίεσ 

(CAREMAR) αποτελεί παράδειγμα τθσ προςζγγιςθσ αυτισ. 

Θ αριςτεία των προςλαμβανόμενων εξαρτάται από τθν προςζλκυςθ των καλφτερων νζων 

ςτθ ναυτικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Θ κακι εικόνα του κλάδου πρζπει να 

αντιμετωπιςτεί ςε αυτό το επίπεδο. Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ θ εξαςφάλιςθ επαρκϊν 

ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και εργαςίασ για τουσ ναυτικοφσ, άνδρεσ και γυναίκεσ, που να είναι 

επιπζδου τζτοιου ςαν κι αυτό που αξίηει να περιμζνουν οι ευρωπαίοι ναυτικοί. Ηωτικισ 

ςθμαςίασ από τθν άποψθ αυτι είναι θ κφρωςθ τθσ ενοποιθμζνθσ ςφμβαςθσ ναυτικισ 

εργαςίασ, που εγκρίκθκε από τθ Διεκνι Σργάνωςθ Εργαςίασ (ILO) τον Φεβρουάριο του 

2006. Θ Επιτροπι ςκοπεφει να εκδϊςει ανακοίνωςθ ςχετικά με τα ελάχιςτα πρότυπα 

ναυτικισ εργαςίασ που κα πραγματεφεται τθν εφαρμογι τθσ ενοποιθμζνθσ ςφμβαςθσ 

τθσ ΔΣΕ ςτο πλαίςιο του κοινοτικοφ δικαίου, πικανϊσ μζςω ςυμφωνίασ των κοινωνικϊν 

εταίρων. Πε τθν εν λόγω εφαρμογι αναμζνεται να επεκτακεί ο ζλεγχοσ από το κράτοσ 

λιμζνα ςτα εργαςιακά πρότυπα που εφαρμόηονται επί όλων των πλοίων τα οποία 

προςεγγίηουν ςε ευρωπαϊκοφσ λιμζνεσ, ανεξαρτιτωσ ςθμαίασ και εκνικότθτασ των 

ναυτικϊν. Ψα κράτθ μζλθ πρζπει να επικυρϊςουν τθ ςφμβαςθ 185 τθσ ΔΣΕ ςχετικά με τα 

ζγγραφα ταυτότθτασ των ναυτικϊν, κακόςον αυτό είναι ςθμαντικό τόςο για τισ ςυνκικεσ 

διαβίωςθσ των ναυτικϊν όςον αφορά τθν προςωρινι παραμονι ςτθν ξθρά και τισ 

διελεφςεισ, όςο και για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ 

Ωπάρχουν αρκετά παραδείγματα μεμονωμζνων εταιρειϊν και ςυλλογικϊν ςυμβάςεων 

που αποδεικνφουν ότι είναι δυνατό να ςυνυπάρξουν υψθλότερεσ αμοιβζσ, καλφτερεσ 

ςυνκικεσ, βελτιωμζνθ επιχειρθςιακι απόδοςθ και αςφάλεια. Χτόχοσ τθσ Ευρϊπθσ 

πρζπει να είναι να διακζτει πλοία ποιότθτασ, με πλθρϊματα υψθλϊν προςόντων, τα 

οποία εργάηονται υπό τισ βζλτιςτεσ ςυνκικεσ. 
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2.7.2 Ανάλυςθ κζςεων - Σροτάςεισ 

Ψο 2005, θ μελζτθ τθσ BIMCO/ISF για το ναυτικό εργατικό δυναμικό υπογραμμίηει τισ 

επιπτϊςεισ τθσ απαςχόλθςθσ ενόσ «γεραςμζνου» θλικιακά εργατικοφ δυναμικοφ. Άρα κα 

πρζπει να υποςτθριχκοφν οποιεςδιποτε πρωτοβουλίεσ προςζλκυςθσ νζων ανδρϊν και 

γυναικϊν ςτθν βιομθχανία, ενϊ ο ςτόχοσ πρζπει να είναι να καταςτεί θ ναυτιλία ζνασ 

κλάδοσ που κα προωκεί τθν εκπαίδευςθ και τθν καριζρα.  

Ζνα από τα βαςικά εμπόδια ςτθν προςζλκυςθ νζων ςτο ναυτικό επάγγελμα είναι θ 

απουςία ενόσ ξεκάκαροφ πλάνου καριζρασ που κα οδθγεί ςτθν απαςχόλθςθ ςτθν ξθρά.  

Επιπλζον διατυπϊνεται θ άποψθ ότι πρόβλθμα τθσ ναυτιλίασ δεν είναι ότι διακζτει μία 

κακι προσ τα ζξω εικόνα, αλλά γενικότερα θ απουςία ςαφοφσ δθμόςιασ εικόνασ, ενϊ 

παράλλθλα δεν προςφζρει το όραμα που προςζφερε ςτο παρελκόν.  

Χθμαντικόσ παράγοντασ για να αυξθκεί θ ελκυςτικότθτα των καλάςςιων επαγγελμάτων 

και να βελτιωκεί θ καλάςςια αςφάλεια και θ ανταγωνιςτικότθτα των Ευρωπαϊκϊν 

ναυτιλιακϊν εταιριϊν είναι θ απόκτθςθ προςόντων υψθλοφ επιπζδου κατά τθ διάρκεια 

τθσ μόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ και θ εφαρμογι προτφπων με ςτόχο τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ αςφάλειασ τθσ εμπορικισ ναυτιλίασ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εργαςίασ και διαβίωςθσ επί του πλοίου. 

Θ πλευρά τθσ πλοιοκτθςίασ ειδικά τονίηει ότι θ ναυτικι απαςχόλθςθ ςτθν ξθρά 

υπερβαίνει κατά πολφ τθν απαςχόλθςθ επί των πλοίων άρα θ διαςφάλιςθ ότι οι 

ναυτιλιακζσ εταιρίεσ και το ευρφτερο ναυτιλιακό πλζγμα μπορεί να ακμάηει και να 

ευδοκιμεί, είναι εξαιρετικά ςθμαντικό ςτοιχείο ςτο πλαίςιο τθσ απαςχόλθςθσ.  

Βαςικό ςτοιχείο για τθν απαςχόλθςθ των ναυτικϊν, είναι θ αναγνϊριςθ ότι θ ευελιξία 

και προςαρμοςτικότθτά του εργατικοφ δυναμικοφ, είναι προσ όφελοσ τθσ 

μακροπρόκεςμθσ αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ Ευρϊπθσ. Σι Ευρωπαίοι πλοιοκτιτεσ 

(European Community Shipowners Association ECSA) πιςτεφουν ότι κα πρζπει να ζχουν 

τθ δυνατότθτα να προςλαμβάνουν πιςτοποιθμζνουσ ναυτικοφσ από όλο τον κόςμο, 

δεδομζνου του παγκόςμιου εφρουσ ςτο οποίο δραςτθριοποιοφνται. Πία ςτρατθγικι θ 

οποία κα προωκεί περιοριςτικά μζτρα για τθν προςταςία των κζςεων απαςχόλθςθσ 

Ευρωπαίων ναυτικϊν, μπορεί να επιφζρει αντίκετα αποτελζςματα και κα οδθγιςει ςε 

ζλλειψθ ανταγωνιςτικότθτασ, απϊλεια αγορϊν, ςυρρίκνωςθ του Ευρωπαϊκοφ ςτόλου και 

αναπόφευκτα ςε απϊλεια κζςεων εργαςίασ από τουσ Ευρωπαίουσ ναυτικοφσ.  

Σι Ευρωπαϊκζσ ναυτιλιακζσ εταιρίεσ, πιςτεφουν ότι κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα 

πρόςλθψθσ υπθκόων άλλων κρατϊν – μελϊν, οι οποίοι κα αντανακλοφν και το κόςτοσ 

διαβίωςθσ, φόρουσ κτλ αυτϊν των κρατϊν. Είναι πολφ ςθμαντικό οι ναυτικοί που 
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προζρχονται από κράτθ – μζλθ με χαμθλότερο κόςτοσ διαβίωςθσ κτλ να μθν ςτεροφνται 

το δικαίωμα να είναι ανταγωνιςτικοί μζςα ςτθν Ξοινότθτα.  

Θ ECSA αναγνωρίηει τθ ςθμαςία διατιρθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ ναυτιλιακισ 

τεχνογνωςίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ςτθρίηει τθν πρόςλθψθ ςε καίριεσ κζςεισ και με 

μακροπρόκεςμθ προοπτικι, εκπαιδευμζνων Ευρωπαίων ναυτικϊν. Πάλιςτα θ ζλλειψθ 

νζων αξιωματικϊν του εμπορικοφ ναυτικοφ ςε κάποιεσ χϊρεσ, κζτει ςε κίνδυνο τθν 

διατιρθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ τεχνογνωςίασ. Χε επίπεδο υφιςτάμενων και μελλοντικϊν 

πρωτοβουλιϊν αναφορικά με τθν ναυτικι απαςχόλθςθ, θ ECSA υπογραμμίηει τθν 

ςθμαςία του να λθφκοφν υπόψθ οι διαφορζσ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ανάμεςα 

ςτα Ευρωπαϊκά κράτθ και τθν ανάγκθ να υπάρχει ζνασ αρκετά μεγάλοσ βακμόσ ευελιξίασ 

ϊςτε να λθφκοφν οι κατάλλθλεσ ενζργειεσ ανά κράτοσ.  

Ζνασ αρικμόσ μελετϊν τα τελευταία χρόνια καταλιγουν ςτο ότι υφίςταται πρόβλθμα 

ζλλειψθσ νζων Ευρωπαίων αξιωματικϊν. Αλλά, όπωσ ςθμειϊκθκε και τον Δεκζμβριο του 

2005 ςτα Χυμπεράςματα του Ευρωπαϊκι Χυμβουλίου απαιτοφνται περιςςότερο 

ολοκλθρωμζνεσ πλθροφορίεσ για τθν ηιτθςθ και τθν προςφορά ναυτικϊν ςτα διάφορα 

κράτθ – μζλθ. Κα πρζπει επίςθσ να λθφκεί υπόψθ ότι οι Ευρωπαίοι ναυτικοί αποτελοφν 

μζροσ μίασ παγκόςμιασ αγοράσ, ςτθν οποία απολαμβάνουν μεγάλθσ ηιτθςθσ εξαιτίασ τθσ 

ποιότθτάσ τουσ.  

Υαρόλα αυτά, θ ECSA πιςτεφει πωσ θ βιομθχανία δεν προςφζρει ελκυςτικζσ ευκαιρίεσ 

απαςχόλθςθσ για τουσ Ευρωπαίουσ ναυτικοφσ και ιδιαίτερα τουσ αξιωματικοφσ. Θ ECSA 

άλλωςτε ςυντάςςεται με τθν διλωςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ των ναυτικϊν 

(European Transport Federation ETF) ότι «δεν υπάρχουν ςτοιχεία που παγιϊνουν τθν 

άποψθ ότι οι νζοι Ευρωπαίοι δεν αποηθτοφν μία καλάςςια καριζρα».  

Ωςτόςο αποδζχεται (θ ECSA) ότι ςε οριςμζνα και όχι όλα τα Ευρωπαϊκά κράτθ, ο αρικμόσ 

των ναυτικϊν μειϊνεται. Δεδομζνου μάλιςτα ότι το εργατικό δυναμικό τθσ Ευρϊπθσ 

μειϊνεται εξαιτίασ δθμογραφικϊν τάςεων, αυξάνονται οι προκλιςεισ προςζλκυςθσ νζων 

ςτο ναυτικό επάγγελμα. Τπωσ και με άλλουσ τομείσ του καλάςςιου πλζγματοσ, θ 

ναυτιλία κα πρζπει να προβάλλει ςτουσ νζουσ, τθν ναυτικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ 

κακϊσ και τθ μελλοντικι δυναμικι τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ. Θ ECSA ςυγκεκριμζνα 

προτείνει και ειδικζσ δράςεισ: 

Ξεγιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων από τισ Μρατικζσ Ενιςχφςεισ 

Εκτόσ από τισ οδθγίεσ για τθν προςταςία των εργαηομζνων, θ ΕΕ διακζτει ζνα επιπλζον 

μζςο επικεντρωμζνο ςτθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ. Υρόκειται για τισ Ξοινοτικζσ 

κατευκφνςεισ για τισ ενιςχφςεισ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ. Σι πρϊτεσ κατευκφνςεισ 

χρονολογοφνται από το 1989 και ανακεωρικθκαν το 1997 και αποβλζπουν ςτθν 

προϊκθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ευρωπαϊκϊν ςτόλων, ενϊ ταυτόχρονα 
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ενκαρρφνουν τθν απαςχόλθςθ ευρωπαίων ναυτικϊν βοθκϊντασ ζτςι ςτθ διατιρθςθ τθσ 

ναυτιλιακισ τεχνογνωςίασ ςτθν ΕΕ και ςτθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία. 

Υροβλζπουν τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ τα κράτθ μζλθ μποροφν να χορθγοφν 

ενιςχφςεισ υπό μορφι φορολογικϊν απαλλαγϊν και ενιςχφςεισ υπζρ τθσ απαςχόλθςθσ 

και τθσ εκπαίδευςθσ των ευρωπαίων ναυτικϊν.  

Σι Ξοινοτικζσ κατευκφνςεισ για τισ ενιςχφςεισ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ επιτρζπουν: 

 Ψθν μείωςθ των κρατιςεων για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ των ναυτικϊν τθσ 

Ξοινότθτασ που εργάηονται ςε πλοία νθολογθμζνα ςε κράτοσ μζλοσ και  

 Ψθν μείωςθ του φόρου ειςοδιματοσ για τουσ ναυτικοφσ τθσ Ξοινότθτασ που 

εργάηονται ςε πλοία νθολογθμζνα ςε κράτοσ μζλοσ. 

Πετά τθ δθμοςίευςθ των ανακεωρθμζνων κατευκφνςεων για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ 

ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, αρκετά κράτθ-μζλθ ζκεςαν ςε εφαρμογι τα μζτρα ςχετικά με 

τθν απαςχόλθςθ ι ειςιγαγαν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Σι πρϊτεσ εκκζςεισ 

παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ των ανακεωρθμζνων κατευκφνςεων, ζδειξαν ότι τα 

μζτρα είχαν κετικό αποτζλεςμα, ιδίωσ ςτθ μείωςθ τθσ εγγραφισ πλοίων Ξοινοτικϊν 

ςυμφερόντων ςε ξζνα νθολόγια, είτε ακόμθ και ςτθν περιοριςμζνθ τάςθ επιςτροφισ των 

πλοίων ςτα νθολόγια των κρατϊν-μελϊν.  

H ECSA κεωρεί ότι οι Ξατευκφνςεισ για τισ Ξρατικζσ Ενιςχφςεισ (State Aid Guidelines, 

SAG) του 2004, αποτελοφν ζνα βαςικό εργαλείο μζςω του οποίου τα κράτθ – μζλθ 

μποροφν να αναλάβουν δράςεισ και πρωτοβουλίεσ ϊςτε να διατθρθκοφν οι ςτόλοι 

ανταγωνιςτικοί ςτθν παγκόςμια αγορά. Λδιαίτερα ςτο πλαίςιο τθσ απαςχόλθςθσ των 

ναυτικϊν του κράτουσ, θ μείωςθ των φόρων ειςοδιματοσ και των φόρων κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ είναι βαςικά ςτοιχεία προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Επιπλζον αναγνωρίηονται 

και ευκαιρίεσ κρατικισ βοικειασ ςε ότι αφορά το κζμα τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ. 

Γενικότερα θ ECSA πιςτεφει ότι οι Ξρατικζσ Ενιςχφςεισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, ςε 

εκνικό επίπεδο, με μεγάλο βακμό ευελιξίασ ϊςτε να ςυνειςφζρουν ςτθν απαςχόλθςθ 

των Ευρωπαίων ναυτικϊν.  

H ECSA δθλϊνει ότι κα πιζςει τισ εκνικζσ αρχζσ ϊςτε να αξιοποιιςουν ενεργά και με 

ευελιξία τισ Ξρατικζσ Ενιςχφςεισ προσ όφελοσ των Ευρωπαίων ναυτικϊν. Είναι δε 

ενκαρρυντικό ότι ςε πολλά κράτθ – μζλθ θ εφαρμογι τουσ ζχει ιδθ οδθγιςει ςε 

ςθμαντικι αφξθςθ των εκνικϊν ςτόλων, με αποτζλεςμα οι εκνικζσ οικονομίεσ να 

απολαμβάνουν κοινωνικά και οικονομικά οφζλθ όπωσ αςφαλϊσ και οι ναυτιλιακζσ 

εταιρίεσ.  
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1. Ευρωπαϊκζσ και Εκνικζσ πρωτοβουλίεσ και Δράςεισ 

Ψα κράτθ – μζλθ μποροφν ςε εκνικό επίπεδο να αναγνωρίςουν καλφτερα τα ιδιαίτερα 

προβλιματα ςχετικά με τθν ναυτικι απαςχόλθςθ κακϊσ και τισ δράςεισ που 

ανταποκρίνονται ςτισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ.  

Αναγνωρίηεται θ ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ εικόνασ τθσ ναυτιλίασ με κατάλλθλεσ ενζργειεσ οι 

οποίεσ κα ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ εκνικζσ ανάγκεσ κάκε 

κράτουσ.  

Θ ναυτικι τεχνογνωςία είναι παράγοντασ κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν διατιρθςθ των 

καλάςςιων πλεγμάτων και τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ, γεγονόσ που είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τον οικονομικό και κοινωνικό γίγνεςκαι τθσ Ξοινότθτασ. Επίςθσ είναι 

πλιρωσ αποδεκτό ότι ςτθν Ευρϊπθ οι ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ςτθν ξθρά των ναυτικϊν, 

είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ προςζλκυςθσ νζων ανκρϊπων ςτο ναυτικό 

επάγγελμα ενϊ τθν ίδια ϊρα θ ναυτιλία ζχει ανάγκθ από αξιωματικοφσ επί των πλοίων 

για να διαςφαλίηουν τθν ενίςχυςθ τθσ βιομθχανίασ.  

Χε αυτό το πλαίςιο ςτο κοινό πρόγραμμα πλοιοκτθτϊν ναυτεργατϊν ECSA/ETF Career 

Mapping, παρουςιάηονται οι πικανζσ ευκαιρίεσ προγραμματιςμοφ καριζρασ των 

Ευρωπαίων ναυτικϊν για να καταςτεί θ ναυτιλία ζνασ ελκυςτικόσ τομζασ απαςχόλθςθσ. 

Θ ECSA επικυμεί να υπάρξουν ςυηθτιςεισ με τθν ETF ϊςτε να λθφκοφν επιπλζον 

ενζργειεσ αναφορικά με τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ. 

Χχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και τθσ ποικιλίασ ςτθν Ευρωπαϊκι 

ναυτιλία οι πρόςφατεσ κοινζσ οδθγίεσ των ECSA/ETF προσ τισ ναυτιλιακζσ εταιρίεσ 

ςυνοδευόμενεσ και από προγράμματα εκπαίδευςθσ για τον περιοριςμό των 

παρενοχλιςεων και τρομοκρατίασ ςτο χϊρο εργαςίασ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν 

ευρζωσ και ςε εκνικό επίπεδο.  

Θ Ενοποιθμζνθ Χφμβαςθ Ραυτικισ Εργαςίασ (Πaritime Labour Convention, MLC) του 

Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ (ILO) το 2006, θ διαπραγμάτευςθ τθσ οποίασ ζγινε τριμερϊσ 

μεταξφ κοινωνικϊν εταίρων και Ξυβερνιςεων) παρζχει μία μοναδικι, εκτεταμζνθ και ςε 

παγκόςμιο επίπεδο βάςθ για τα πρότυπα απαςχόλθςθσ. Υρϊτοσ ςτόχοσ είναι θ κφρωςθ 

τθσ MLC παγκοςμίωσ και θ άμεςθ εφαρμογι τθσ ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Υαράλλθλα θ 

ECSA διαπραγματεφεται ιδθ με τουσ κοινωνικοφσ τθσ εταίρουσ το ενδεχόμενο 

μετακίνθςθσ τθσ MLC ςτα πλαίςια μίασ Χυμφωνίασ των Ξοινωνικϊν Εταίρων (Social 

Partners Agreement).  

Αναφορικά με το επίπεδο αμοιβϊν, θ ECSA κεωρεί ότι θ Υράςινθ Βίβλοσ άςτοχα δζχεται 

ότι είναι χαμθλό ι ότι ςυνδζεται με τθν ζλλειψθ Ευρωπαίων ναυτικϊν. Σι αμοιβζσ είναι 

υψθλοφ επιπζδου και αναπόφευκτα κακορίηονται από τθν ηιτθςθ και προςφορά ςε 
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παγκόςμιο επίπεδο. Θ ικανότθτα των Ευρωπαίων ναυτικϊν να απολαμβάνουν υψθλζσ 

αμοιβζσ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ εκνικότθτεσ εξαρτάται από τθν παροχι προςτικζμενθσ 

αξίασ. Ζτςι κα πρζπει να ζχουν ζνα υψθλό επίπεδο τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων 

ϊςτε να προωκθκοφν ςτα ανϊτερα επίπεδα διοίκθςθσ του πλοίου και τελικϊσ ςε κζςεισ 

απαςχόλθςθσ ςτθν ξθρά.  

Από τθ ςτιγμι όπου υπάρχει ςυνεχισ ηιτθςθ Ευρωπαίων ανϊτερων αξιωματικϊν 

παγκοςμίωσ, το κόςτοσ εκπαίδευςθσ νζων αξιωματικϊν για να καταλάβουν μελλοντικά 

τισ κζςεισ αυτϊν, είναι εξαιρετικά υψθλό αν ςυγκρικεί με τρίτεσ χϊρεσ που παρζχουν 

ίςεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Ζτςι δεν κα πρζπει να αναμζνεται από τουσ διαχειριςτζσ 

των πλοίων να επωμιςτοφν το ςυνολικό κόςτοσ εκπαίδευςθσ. Θ ζμφαςθ ςτισ ευκαιρίεσ 

απαςχόλθςθσ ςτθν ξθρά, παρζχει ζνα ιςχυρό επιχείρθμα υπζρ τθσ δθμόςιασ 

χρθματοδότθςθσ τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ.  

Ψζλοσ θ ECSA επαναλαμβάνει τθν υποςτιριξι τθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ Επιτροπισ του 

2001 («Communication on Training and Recruitment») ϊςτε τα κράτθ – μζλθ να 

αξιοποιοφν καλφτερα τουσ πόρουσ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων για κζματα ςχετικά με 

τθν καλάςςια απαςχόλθςθ. 

Είναι ςθμαντικό θ εκπαίδευςθ και θ πιςτοποίθςθ των Ευρωπαίων ναυτικϊν να ςυνεχίηει 

να γίνεται ςφμφωνα με τθν IMO STCW Convention όπωσ άλλωςτε αντανακλάται και ςτθν 

ςχετικι κοινοτικι οδθγία (EU Training Directive).  

Σι πλοιοκτιτεσ είναι προςθλωμζνοι ςτα υψθλά επίπεδα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

των ναυτικϊν, ςτα οποία ανταποκρίνεται ςιμερα θ Ευρϊπθ και κα πρζπει να 

διατθρθκοφν. Ζτςι ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, επιδιϊκεται μία πορεία καριζρασ μζςω τθσ 

προϊκθςθσ αξιωματικϊν υψθλισ ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ ςε πλοία υψθλισ 

τεχνολογίασ κακϊσ και ςε άλλουσ τομείσ του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ.  

Χφντομα ο ΛΠΣ κα επανεξετάςει τθν Χφμβαςθ STCW και ςε αυτι τθ διαδικαςία θ 

βιομθχανία κα ζχει ενεργό ρόλο. Κα πρζπει μζςω αυτισ να διαςφαλίςει ότι όποιεσ 

αλλαγζσ κα ενκαρρφνουν τθν καινοτομία και κα δϊςουν αρκετι ευελιξία, ϊςτε οι 

πλοιοκτιτεσ να αγγίξουν και να ξεπεράςουν τα απαιτοφμενα επίπεδα με τρόπο που να 

ανταποκρίνεται ςτισ εκνικζσ απαιτιςεισ. 

Σι ICS (Λnternational Chamber of Shipping) & ISF (Λnternational Shipping Federation) είναι 

ουδζτεροι ςτθν ερϊτθςθ αναφορικά με τθν απαςχόλθςθ ςυγκεκριμζνων εκνικοτιτων 

ναυτικϊν. Ξφριο ενδιαφζρον τουσ δθλϊνουν ότι είναι θ φπαρξθ επαρκοφσ προςφοράσ 

ναυτικϊν παγκοςμίωσ με τθ κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και δεξιότθτεσ ϊςτε να 

διαχειρίηονται τον παγκόςμιο ςτόλο αποτελεςματικά και με αςφάλεια. Ζτςι τα μζλθ που 

προζρχονται από τθν Ευρϊπθ ζχουν ςαφϊσ ενδιαφζρον ςτθ διατιρθςθ τθσ τεχνολογικισ 

τουσ υπεροχισ προςλαμβάνοντασ τουσ κατάλλθλουσ ναυτικοφσ.  
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Αντίκετα οι ναυτικοί (ETF) τονίηουν ότι και ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ αποτελεί 

ουςιαςτικό μζροσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ. «Είναι πάρα 

πολφ ςθμαντικό θ ΕΕ να προωκιςει τθ λιψθ περαιτζρω μζτρων προςταςίασ των 

Ευρωπαίων ναυτικϊν, αντιμετωπίηοντασ ςυγκεκριμζνα τα εξισ ηθτιματα: τθν ανάγκθ για 

το υψθλότερο δυνατό επίπεδο προςόντων και για επενδφςεισ ςε ικανότθτεσ τεχνολογίασ, 

τθν εκρίηωςθ του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και τθ δθμιουργία ίςων ςυνκθκϊν ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο», όπωσ αναφζρει θ Σμοςπονδία και προςκζτει: «Για τθν επίτευξθ 

του ςτόχου κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν κατάλλθλα τα εξισ ηθτιματα: θ μείωςθ του 

αρικμοφ των ναυτικϊν τθσ ΕΕ και θ ζλλειψθ νζων ναυτικϊν, θ προϊκθςθ επαρκοφσ 

"πορείασ ςταδιοδρομίασ", θ μερολθπτικι μεταχείριςθ των ναυτικϊν ςτθν ΕΕ και θ 

εκρίηωςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ που απορρζει από τθ μθ ςυμμόρφωςθ 

προσ τθν κοινοτικι και διεκνι νομοκεςία υπό ςθμαίεσ ευκολίασ και δεφτερα νθολόγια». 

Χε ό,τι αφορά τισ αμοιβζσ των ναυτικϊν, θ Σμοςπονδία αναφζρει ότι θ Επιτροπι 

αναγνωρίηει πωσ οριςμζνεσ φορζσ οι ναυτικοί τθσ ΕΕ αμείβονται βάςει των όρων 

«κατοικίασ/διαμονισ».  

Για τθ μείωςθ του αρικμοφ των ναυτικϊν τθσ ΕΕ και τθν ζλλειψθ νζων ναυτικϊν, θ 

Σμοςπονδία των Εργαηομζνων ςτισ Πεταφορζσ και τθ Ραυτιλία (ETF) αναφζρει ότι 

ςφμφωνα με ςτατιςτικζσ, από το 1996 μζχρι και το 2002, και ενϊ θ απαςχόλθςθ ςτον 

κλάδο ςτθν ΕΕ των 15 μειϊκθκε ελαφρά, ο αρικμόσ των μθ κοινοτικϊν ναυτικϊν 

αυξικθκε κατά 19%. «Εάν εξετάςουμε τισ διάφορεσ κατθγορίεσ εργαηομζνων, βλζπουμε 

ότι αυξικθκε θ προςφορά αξιωματικϊν τθν τελευταία δεκαετία, αλλά μειϊκθκε 

ςθμαντικά θ προςφορά χαμθλόβακμων ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Αυτό επιβεβαιϊνει τθν τάςθ 

προζλευςθσ των χαμθλόβακμων, όπου ςθμειϊκθκε ςθμαντικι μεταςτροφι από τθν ΕΕ 

και άλλεσ παραδοςιακζσ ναυτικζσ περιοχζσ, όπωσ θ Λαπωνία και θ Βόρεια Αμερικι, προσ 

τθν Άπω Ανατολι, τθν Λνδία και τθν Ανατολικι Ευρϊπθ», υπογραμμίηει θ ETF, και 

προςκζτει: «Χε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ παρατθρείται ανθςυχθτικι τάςθ γιρανςθσ του 

ναυτικοφ πλθκυςμοφ και διατιρθςθ ναυτικϊν πζραν τθσ θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, 

προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ ζλλειψθ νζου ναυτικοφ δυναμικοφ με επαρκι 

εκπαίδευςθ και πείρα. Χιμερα, πάνω από το 25% των αξιωματικϊν από τισ χϊρεσ του 

ΣΣΧΑ είναι άνω των 50 ετϊν, και πάνω από το 50% είναι άνω των 40 ετϊν». Θ ETF 

πιςτεφει ότι για να αντιςτραφεί το κλίμα, «κα πρζπει να επιτευχκεί θ επιςτροφι του 

τονάη τθσ ΕΕ ςε ςθμαίεσ τθσ Ζνωςθσ. Ξαι ο μόνοσ τρόποσ για να γίνει αυτό είναι θ 

εξάλειψθ του τονάη των ςθμαιϊν ευκαιρίασ και των δεφτερων νθολογίων, ανάλογα με 

τθν περίπτωςθ Υαράλλθλα, ςτο πλαίςιο αυτό θ ETF ςτθρίηει τθ χριςθ των Ξρατικϊν 

Ενιςχφςεων, αφοφ πιςτεφει ότι είναι απαραίτθτεσ για να μετριαςτεί ο ακζμιτοσ 

ανταγωνιςμόσ. Επίςθσ, υπογραμμίηει ότι είναι αντίκετθ ςτθν πρόςβαςθ ςε κρατικζσ 

ενιςχφςεισ από πλοία που φζρουν ςθμαίεσ ευκολίασ».  

Εκτόσ από τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ (πλοιοκτιτεσ – ναυτικοφσ) και οι υπόλοιποι 

εταίροι και ιδιαίτερα οι ναυτιλιακζσ περιφζρειεσ (CPMR) ςτθρίηουν αποφαςιςτικά τθν 
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υλοποίθςθ προγραμμάτων για τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ που ςχετίηονται με καλάςςιεσ 

δραςτθριότθτεσ. Αυτζσ οι κζςεισ εργαςίασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για ςτρατθγικοφσ 

λόγουσ. Θ διατιρθςι τουσ είναι ςθμαντικι κακϊσ θ διαχείριςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

ακτογραμμισ, θ δθμιουργία και εφαρμογι δθμόςιων πολιτικϊν κακϊσ και μία 

γενικότερθ κεϊρθςθ και κατανόθςθ του καλάςςιου κόςμου, απαιτεί δεξιότθτεσ που 

μόνο αυτζσ οι κζςεισ εργαςίασ μποροφν να διακζτουν και να μεταβιβάςουν ςτισ 

επόμενεσ γενεζσ.  

Επίςθσ αναφζρεται ότι θ πιςτοποίθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ ιδιαίτερα ςε 

δραςτθριότθτεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ κα πρζπει να είναι ςτόχοσ πρϊτθσ 

προτεραιότθτασ για τθν απαςχόλθςθ και τισ πολιτικζσ εκπαίδευςθσ.  

Ακόμθ κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί ζνασ αρικμόσ προβλθμάτων, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά 

τισ αντιφάςεισ μεταξφ των πολιτικϊν αλιείασ και τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τισ 

ςυνκικεσ εργαςίασ. Αυτζσ οι δυςκολίεσ ςυνδζονται με τισ διαφορζσ μεταξφ των διεκνϊν 

νθολογίων ςτα Ευρωπαϊκά κράτθ, τθν ζλλειψθ ελζγχων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

ςυμμόρφωςθ με κοινωνικζσ ςυμβάςεισ ςτουσ λιμζνεσ κακϊσ και τα κράτθ που είναι 

αδιάφορα για τθν κατάςταςθ τθσ ςθμαίασ τουσ. Κα πρζπει λοιπόν να τεκεί ο ςτόχοσ 

αφξθςθσ τθσ ναυτικισ απαςχόλθςθσ και βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ ςτθν κάλαςςα. 

Απαιτείται για αυτό ςυντονιςμζνθ δράςθ από τθν πλευρά των Ευρωπαϊκϊν κρατϊν – 

μελϊν και τθσ Επιτροπισ ϊςτε να διαςφαλιςτοφν οι ςυνκικεσ εργαςίασ και θ αςφάλεια 

του εργατικοφ δυναμικοφ ςτο τομζα τθσ αλιείασ τθσ ναυτιλίασ και των πλωτϊν 

πλατφόρμων.  

Ψζλοσ οι Ραυτιλιακζσ και Καλάςςιεσ Υεριφζρειεσ τονίηουν ότι υπάρχει θ ανάγκθ 

εξεταςτεί και να μελετθκεί θ μοίρα των ναυτικϊν που υπθρετοφν ςε πλοία που 

εγκαταλείπονται ςτουσ λιμζνεσ, όταν ο πλοιοκτιτθσ χρεοκοπεί ι «διαλφεται» τθν 

εταιρία.  

Άλλοι εκπρόςωποι περιφερειϊν ι δικτφων αναφζρονται ςτον κοινωνικό αποκλειςμό και 

τα προβλιματα που δθμιουργοφνται εξαιτίασ των χαμθλϊν επιπζδων δεξιοτιτων και 

υψθλϊν επιπζδων εγκλθματικότθτασ, αποτελοφν ςυχνά κλθρονομιά των βιομθχανικϊν 

αλλαγϊν ςτισ port-cities και προτείνουν προγράμματα υποςτιριξθσ ϊςτε να βοθκθκεί θ 

δθμιουργία νζων πθγϊν απαςχόλθςθσ, να καλφπτονται οι ανάγκεσ των εταιριϊν ςε 

επίπεδο δεξιοτιτων και να παρζχεται εκπαίδευςθ ςτουσ ανκρϊπουσ που αναηθτοφν 

απαςχόλθςθ.  

Ψζλοσ υπάρχουν κριτικζσ ςτθν Υράςινθ Βιβλίο κεωρϊντασ ότι είναι υπερβολικά 

«αμυντικι» ςτα κζματα ναυτικισ Απαςχόλθςθσ (Kiel Maritime Forum) και ηθτείται να 

επεκτακεί και ςε άλλουσ τομείσ κακϊσ θ ζλλειψθ εκπαίδευςθσ καταρτιςμζνου εργατικοφ 

δυναμικοφ δεν περιορίηεται μόνο ςτο ναυτιλιακό τομζα. Κα πρζπει να γίνει γνωςτό ότι 
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υπάρχει πολφ μεγάλθ ζλλειψθ μθχανικϊν ςτο τομζα τθσ ναυπιγθςθσ όπωσ και ςτθ 

βιομθχανία εφοδιαςμοφ, ςτισ επιςτιμεσ, ςτο ναυτικό δίκαιο και ςτθ διοίκθςθ.  

Πία μορφι βοικειασ που τα Ευρωπαϊκά κράτθ μποροφν να παρζχουν, είναι θ διατιρθςθ 

ενόσ περιβάλλοντοσ όπου θ απαςχόλθςθ των Ευρωπαίων ναυτικϊν είναι ελκυςτικι. Ζνασ 

αρικμόσ κρατϊν μζςω των Ξρατικϊν Ενιςχφςεων ζχουν ιδθ λάβει μζτρα ϊςτε να κάνουν 

τθν απαςχόλθςθ των ναυτικϊν τθσ χϊρασ τουσ ελκυςτικι όπωσ π.χ. ειδικζσ ςυμφωνίεσ 

για αποπλθρωμι τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςχετικζσ πρακτικζσ ιςχφουν και ςτθν 

Ελλάδα, και είναι πολφ ςθμαντικό αυτά τα μζτρα να ενκαρρφνονται κατά το μζγιςτο 

βακμό ςτθν ΕΕ.  

Αναφορικά με τθν Ευρωπαϊκι Σδθγία για ποινικζσ διϊξεισ ςε περιπτϊςεισ Φφπανςθσ από 

Υλοία, κεωρείται από πολλζσ πλευρζσ ότι θ ποινικοποίθςθ των ναυτικϊν κα πλιξει 

ακόμα περιςςότερο τθν ελκυςτικότθτα του ναυτικοφ επαγγζλματοσ.  

Ψζλοσ ςχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι τονίηουν ότι υπάρχουν ςαφϊσ περικϊρια ϊςτε θ 

εκπαίδευςθ των ναυτικϊν να δομθκεί και να χρθματοδοτθκεί βάςθ των γενικϊν εκνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Επιπλζον να περιλαμβάνει και τθν 

προετοιμαςία των ναυτικϊν για μακροπρόκεςμθ καριζρα ςτον ευρφτερο ναυτιλιακό 

κλάδο. Αυτό όμωσ μπορεί να αποδειχκεί ιδιαίτερα περίπλοκο δεδομζνων των 

διαφορετικϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των ναυτικϊν των χωρϊν τθσ 

Ευρϊπθσ. 

Θ απαίτθςθ για αφξθςθ τθσ ευελιξίασ των κρατϊν – μελϊν αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ 

επί του πλοίου που απαιτείται για τθν πιςτοποίθςθ κάποιου ωσ αξιωματικοφ, ςχετίηεται 

με τθ δυνατότθτα να πραγματοποιείται ςε πλοία τα οποία είναι νθολογθμζνα ςε άλλεσ 

χϊρεσ από αυτζσ που γίνεται θ εκπαίδευςθ ςτθ ξθρά και από τθν οποία κα εκδοκεί το 

ςχετικό πιςτοποιθτικό STCW. Αυτι θ κίνθςθ μπορεί να βοθκιςει να ξεπεραςτοφν οι 

ελλείψεισ των κζςεων εκπαίδευςθσ που παρουςιάηονται ςε οριςμζνεσ χϊρεσ. 

Ψζλοσ διαπιςτϊνεται ότι είναι ςθμαντικό ςτοιχείο είναι θ ποιότθτα υποψθφίων για τισ 

ναυτικζσ ακαδθμίεσ να είναι υψθλι. Πε μικρό αρικμό υποψθφίων υπάρχει ο κίνδυνοσ να 

μθν ςυμπλθρωκεί επαρκισ αρικμόσ ικανϊν επιτυχόντων. Υαράλλθλα κα πρζπει να 

προςελκυςκοφν και γυναίκεσ ςτον κλάδο αν και κα πρζπει να υπάρξουν βελτιϊςεισ ςε 

κζματα ςυνκθκϊν απαςχόλθςθσ και διαβίωςθσ επί των πλοίων κακϊσ αυτζσ δεν 

ανταποκρίνονται ςε μεγάλο βακμό ςτισ ικανότθτεσ και ανάγκεσ των γυναικϊν.  

Θ προςζλκυςθ νζων ςε ζνα κλάδο εξαρτάται και από τθν ανταγωνιςτικότθτα και επιτυχία 

αυτοφ. Άξιο αναφοράσ είναι ότι ςε χϊρεσ όπωσ θ Δανία όπου θ βιομθχανία γνωρίηει 

άνκθςθ τα τελευταία χρόνια, θ ζλλειψθ ναυτικϊν δεν είναι μεγάλθ.  
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Για να προςελκυςκοφν νζοι ςτο ναυτικό επάγγελμα, θ βιομθχανία κα πρζπει να 

προςφζρει και μία μελλοντικι ευθμερία. Κα πρζπει λοιπόν να πείςει θ βιομθχανία τουσ 

νζουσ ότι το επάγγελμα του ναυτικοφ ζχει υψθλό γόθτρο και κα αναπτυχκεί ακόμα 

περιςςότερο ςτο μζλλον.  

Κεωρείται ότι το ςφνολο των ενεργειϊν που πρόκειται να γίνουν δεν μποροφν να 

αγνοοφν το τομζα τθσ παραδοςιακισ αλιείασ κακϊσ και το κοινωνικό προφίλ όςων 

απαςχολοφνται ςε αυτι.  

 Χε ότι αφορά τθν κινθτικότθτα και τθν ελκυςτικότθτα του ναυτικοφ επαγγζλματοσ, 

υποςτθρίηεται (από τθν Υεριφζρεια των Αηορϊν) ότι ζνασ τρόποσ προόδου ςε αυτό το 

τομζα είναι θ δθμιουργία Ευρωπαϊκϊν Υχολείων Οαυτικϊν Επαγγελμάτων ςε περιοχζσ 

όπου ςυνδζονται άμεςα με το καλάςςιο περιβάλλον ι τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 

και τθν ναυτιλία, όπωσ οι Αηόρεσ αλλά και το Ευρωπαϊκό Μζντρο Ανάπτυξθσ τθσ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ CEDEFOP που εδρεφει ςτθν Ελλάδα. Αυτζσ οι δράςεισ 

μποροφν να ςυςτθματοποιιςουν ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο τθν προετοιμαςία των ναυτικϊν 

επαγγελμάτων κακϊσ και ςτθν δθμιουργία επαγγελματιϊν υψθλισ ποιότθτασ για 

απαςχόλθςθ ςε επαγγζλματα που ςυνδζονται με τθν κάλαςςα. 

Επιπλζον θ φπαρξθ ενόσ τζτοιου δικτφου ςχολείων διευκολφνει τθν κινθτικότθτα των 

εργαηομζνων του κλάδου με άμεςθ επίπτωςθ τθν διευκόλυνςθ κρατϊν όπου 

αντιμετωπίηεται ζντονο το πρόβλθμα εφρεςθσ πιςτοποιθμζνων και ποιοτικϊν ναυτικϊν. 

Πε αυτά τα ςχολεία μπορεί να ςυνδυαςτεί και ζνα Ευρωπαϊκό Σαρατθρθτιριο 

Απαςχόλθςθσ και Οαυτικϊν Επαγγελμάτων (European Observatory of Employment and 

Maritime Professions) το οποίο να ςχετίηεται με τθν ποςοτικι και ποιοτικι 

παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ των ναυτικϊν επαγγελμάτων αλλά και με τθν 

πορεία τθσ ελκυςτικότθτασ.  

Ψα βαςικότερα μζτρα που προτείνονται είναι: 

 Υεραιτζρω αφξθςθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων των ναυτικϊν ιδιαίτερα 

γφρω από τισ νζεσ τεχνολογίεσ.  

 Θ ανάγκθ θ Ευρϊπθ και τα Ευρωπαϊκά κράτθ να επενδφςουν ςτθν εκπαίδευςθ 

και τθν κατάρτιςθ των ναυτικϊν. 

 Θ ανάγκθ περιοριςμοφ του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και θ δθμιουργία ενόσ 

πεδίου δράςεων όπου κα μποροφν να εκδθλωκοφν όλα τα ανταγωνιςτικά 

πλεονεκτιματα των Ευρωπαίων ναυτικϊν.  
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 Ρα βελτιωκεί θ εικόνα τθσ ναυτιλίασ ι καλφτερα να αποκαταςτακεί ϊςτε να 

προςελκυςκοφν περιςςότεροι νζοι ςτο ναυτικό επάγγελμα.  

 Ρα γίνουν ξεκάκαρεσ ςτο ευρφ κοινό οι προοπτικζσ και οι ςυνκικεσ ναυτικισ 

εργαςίασ.  

 Ρα δθμιουργθκοφν «Υλάνα καριζρασ» με πρόβλεψθ τθν απαςχόλθςθ των 

ναυτικϊν ςτθ ξθρά μετά από οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. 

 Ρα καταργθκεί θ ποινικοποίθςθ των ναυτικϊν ςτισ περιπτϊςεισ ναυτικϊν 

ατυχθμάτων.  

 Ρα χρθςιμοποιθκοφν με επιτυχία οι Ξρατικζσ Ενιςχφςεισ ςτον τομζα αλλά και 

πόροι από τα Διαρκρωτικά Ψαμεία. 

 Ρα κυρωκεί και να εφαρμοςτεί από όλουσ θ Ενοποιθμζνθ Χφμβαςθ Ραυτικισ 

Απαςχόλθςθσ του ILO κακϊσ και το ςφνολο των λοιπϊν κανονιςμϊν του ΛΠΣ. 

Αυτζσ οι ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ πρζπει να ςυνδυαςτοφν με μια ριηικι αλλαγι τθσ 

ςτάςθσ απζναντι ςτα κοινωνικά κζματα ςτον ναυτιλιακό τομζα, ειδάλλωσ κα ζχουν 

εφιμερα αποτελζςματα. Ωπάρχει μια ανάγκθ να αποκαταςτακεί μια για πάντα το 

κοινωνικό γόθτρο που απολάμβανε το ναυτικό επάγγελμα για να διατθριςει ζνα ικανό 

εργατικό δυναμικό χάριν μιασ ακμάηουςασ ποιοτικισ ναυτιλίασ.  

2.8 ΦΡ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΡ ΣΝΕΓΞΑ (MARITIME CLUSTER)  

Χτο ςθμερινό παγκοςμιοποιθμζνο οικονομικό περιβάλλον του ςυνεχϊσ εντεινόμενου 

ανταγωνιςμοφ, αποτελεί ςυχνό φαινόμενο ι γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ ςυναφϊν 

δραςτθριοτιτων, επιχειριςεων και φορζων, αλλθλεξαρτϊμενων μεταξφ τουσ που 

δθμιουργοφν το λεγόμενο πλζγμα (cluster) ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει: προμθκευτζσ εξειδικευμζνων ειςροϊν όπωσ ανταλλακτικϊν και πρϊτων 

υλϊν, εξοπλιςμό, και υπθρεςίεσ κάκε κατθγορίασ, εξειδικευμζνεσ υποδομζσ, παροχι 

πρόςβαςθσ ςε δίκτυα, πελάτεσ, εμπειρία, τεχνολογία κτλ. Ακόμθ να περιλαμβάνει 

Δθμόςιουσ ι άλλουσ φορείσ, όπωσ πανεπιςτιμια, οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ, φορείσ 

παροχισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, πλθροφόρθςθσ, τεχνικισ υποςτιριξθσ, ζρευνασ 

και ανάπτυξθ γνϊςθσ, επαγγελματικζσ ενϊςεισ. Τλα αυτά τα δεδομζνα και παράγοντεσ 

δθμιουργοφν ζνα εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον κρίςιμο για τθν ανάπτυξθ 

ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων, των πλζον κακοριςτικϊν ςτοιχείων ανταγωνιςτικότθτα 

ςτθ ςφγχρονθ οικονομία. Υτθ ςθμερινι οικονομία τθσ γνϊςθσ ο ρόλοσ και θ ςθμαςία 

του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ είναι αντίςτοιχοσ με το ρόλο και ςθμαςία του 

ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ ςτο παρελκόν. Πε τθν εμφάνιςθ ενόσ πλζγματοσ 

ςυναφϊν δραςτθριοτιτων που μπορεί να οφείλεται ςε πολλοφσ και διαφορετικοφσ 
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παράγοντεσ, δθμιουργείται μια ιςχυρι και ανταγωνιςτικι τοπικι παραγωγικι βάςθ ςε 

μια εκνικι οικονομία. Αυτι ςτθρίηεται ςτο πλικοσ των εξωτερικϊν οικονομιϊν που 

δθμιουργοφνται, τθ διάχυςθ και γριγορθ αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, των οργανωτικϊν 

μεκόδων τθσ καινοτομία και τθσ τεχνολογίασ, τθ ςυνεχι μείωςθ του κόςτουσ, τθν 

αποτελεςματικι χριςθ και ςυμβολι όλων των παραπάνω παραγόντων που αποτελοφν 

το ‘κοινωνικό κεφάλαιο’ τθσ περιοχισ.  

Ψα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα κα θ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία που δθμιουργοφνται 

ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον του πλζγματοσ, αποτελοφν πόλο ζλξθσ και κρίςιμα 

ςτοιχεία ανταγωνιςτικότθτασ για τισ επιχειριςεισ, γεγονόσ που οδθγεί ςτθ ςυγκζντρωςθ 

τουσ ςε αυτό. Ψόςο θ ανάπτυξθ όςο και θ βιωςιμότθτα ενόσ πλζγματοσ μιασ περιοχισ 

ςτο ςθμερινό ανταγωνιςτικό περιβάλλον και τθν ενιαία αγορά εξαρτάται απ’ τθν ςυνεχι 

επζνδυςθ και εφαρμογι τθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνολογίασ, τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ 

τθν αποτελεςματικι λειτουργία του, τθ διεκνϊσ ανταγωνιςτικι του κζςθ. Ψο οικονομικό 

του μζγεκοσ και ςθμαςία για τθν οικονομία μιασ χϊρασ δεν εξαντλείται μόνον ςτισ 

άμεςεσ επιπτϊςεισ και ςτα μεγζκθ που το απαρτίηουν ςε απαςχόλθςθ, κφκλο εργαςιϊν 

προςτικζμενθ αξία ειςόδθμα κτλ. Κα πρζπει να ςυνυπολογιςκεί και το ςφνολο των 

ζμμεςων επιπτϊςεων ςτουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ απ’ τουσ οποίουσ 

αντλοφνται οι ειςροζσ για τθν παραγωγι των επιχειριςεων του πλζγματοσ δθλαδι τισ 

ενδοκλαδικζσ και διακλαδικζσ ςυναλλαγζσ που αναπτφςςονται με τθν ςυνολικι 

οικονομία. Ξάκε αφξθςθ τθσ παραγωγισ των επιχειριςεων του πλζγματοσ οδθγεί ςε 

αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ και ς’ ζνα κφμα ζμμεςων κετικϊν επιπτϊςεων ςτο ςφνολο τθσ 

οικονομίασ. Ζτςι θ διεκνϊσ εμπορεφςιμθ και ανταγωνιςτικι παραγωγι του αποτελεί 

κινθτιρια δφναμθ και ατμομθχανι για τθν υπόλοιπθ οικονομία ςτθν οποία μεταδίδει 

δυναμιςμό, ανάπτυξθ και ευθμερία.  

Φο Οαυτιλιακό πλζγμα (maritime cluster) περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ κλάδουσ και υποκλάδουσ, που άμεςα ι ζμμεςα ςυνδζονται με τθ 

ναυτιλία και τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, αλλά και τθν εκμετάλλευςθ των καλάςςιων 

πόρων όπωσ είναι θ αλιεία, θ ενζργεια, θ υποκαλάςςια εξόρυξθ ορυκτϊν οι παράκτιεσ 

δραςτθριότθτεσ. Οόγω τθσ τεράςτιασ ςθμαςίασ τθσ Ραυτιλίασ και του ςυνεχϊσ 

αυξανόμενου ρόλου τθσ ςτο παγκόςμιο εμπόριο και τθν οικονομία, οι οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ ιδιαίτερα ςτον ευρωπαϊκό χϊρο γνωρίηουν 

τεράςτια ανάπτυξθ και το μζγεκοσ τουσ ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικό. Σ διεκνϊσ εμπορεφςιμοσ και ανταγωνιςτικόσ χαρακτιρασ των 

δραςτθριοτιτων του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ απαιτεί ςυνεχι ενςωμάτωςθ τθσ γνϊςθσ 

και τθσ τεχνολογίασ ςτα προϊόντα και υπθρεςίεσ που παράγονται, προκειμζνου να 

ανταποκρικοφν ςτισ αυξανόμενεσ ποιοτικζσ, απαιτιςεισ για αςφαλείσ, οικονομικζσ και 

φιλικζσ προσ το περιβάλλον καλάςςιεσ μεταφορζσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ το ναυτιλιακό 

πλζγμα κάκε χϊρασ διαφζρει ςε μζγεκοσ, ςε διάρκρωςθ ςε ςχζςθ με τουσ κλάδουσ που 

περιλαμβάνει και είναι ανεξάρτθτο απ’ το μζγεκοσ και τθ δυναμικότθτα τθσ ναυτιλίασ 
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κάκε χϊρασ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ, ότι θ ανάπτυξθ των διεκνϊσ ανταγωνιςτικϊν 

παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων του πλζγματοσ εξαρτάται απ’ τθν ικανότθτα τθσ 

οικονομίασ να παράγει τα αντίςτοιχα προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε διεκνϊσ ανταγωνιςτικι 

βάςθ.  

Χφμφωνα με αντίςτοιχεσ μελζτεσ, το ναυτιλιακό πλζγμα περιλαμβάνει τουσ παρακάτω 

κλάδουσ, που παρουςιάηονται και ςχθματικά ςτο Χχιμα. 

 

Ραυτιλία – καλάςςιεσ μεταφορζσ Ραυπθγεία κάκε κατθγορίασ 

Ραυτιλιακόσ εξοπλιςμόσ Υαράκτιεσ δραςτθριότθτεσ 

Ακτοπλοΐα – εςωτερικζσ γραμμζσ Οιμάνια – Οιμενικζσ υπθρεςίεσ 

Ραυτιλιακζσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ Αλιεία 

Χκάφθ αναψυχισ – καλάςςιοσ τουριςμόσ Ωκεανογραφικζσ και λοιπζσ 

υποκαλάςςιεσ ζρευνεσ 

Καλάςςιεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ Εκπαίδευςθ κατάρτιςθ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τθσ Ραυτιλίασ 

Λχκυοκαλλιζργειεσ Αςφάλεια, περιφροφρθςθ από 

παράνομεσ ενζργειεσ 

 

Χφμφωνα με εκτιμιςεισ θ άμεςθ προςτικζμενθ αξία του ευρωπαϊκοφ ναυτιλιακοφ 

πλζγματοσ ξεπερνοφςε το 1997 τα 70 διςεκατομμφρια ευρϊ ενϊ αν ςυνυπολογιςκοφν 

και οι ζμμεςεσ επιπτϊςεισ ζφκανε τα 159 διςεκατομμφρια ευρϊ. Ψα αντίςτοιχα μεγζκθ 

για τθν απαςχόλθςθ ζφκαναν τα 1.545.000 και 2.392.000 εργαηόμενουσ. Χϊρεσ όπωσ θ 

Σλλανδία, θ Γερμανία, θ Γαλλία, θ Δανία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Ρορβθγία φαίνεται να 

ζχουν αναπτυγμζνο πλζγμα ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων και να δραςτθριοποιοφνται ςε 

νζεσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν αξιοποίθςθ καλάςςιων πόρων και τομείσ 

προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.  
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Χχιμα 1. Ψο ναυτιλιακό πλζγμα 

 

2.7.1 Ξζτρα και Σολιτικζσ 

Θ ανάπτυξθ του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ δραςτθριοτιτων κάκε χϊρασ και θ επζκταςθ του 

ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται ιδιαίτερα με τθν αξιοποίθςθ των καλάςςιων 

πόρων και τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ ςε κλάδουσ με προφανείσ 

πλζον ευνοϊκζσ προοπτικζσ πρζπει να αποτελζςει κεντρικό ςτόχο πολιτικισ. Τπωσ 

αναφερκικαμε προθγοφμενα ο ρόλοσ του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ, ςαν πόλου 

ανταγωνιςτικότθτα και οικονομικισ ανάπτυξθσ είναι κακοριςτικόσ. Είναι επίςθσ 

εξαιρετικισ ςθμαςίασ για το πλικοσ των Πικρομεςαίων επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο αυτόν, για τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ και των νζων 

ιδεϊν, πρακτικϊν και πρωτοβουλιϊν που οι επιχειριςεισ αυτζσ μποροφν να 

δθμιουργιςουν και να προςφζρουν. Θ εξειδίκευςθ, θ ςυνεχισ εφαρμογι τθσ γνϊςθσ και 

τθσ τεχνολογίασ ςτο ανταγωνιςτικό επιχειρθματικό περιβάλλον του ναυτιλιακοφ 

πλζγματοσ, κα προςελκφςει επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και κα δθμιουργιςει νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ υψθλότερθσ εξειδίκευςθσ.  
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Θ δθμιουργία, θ ενίςχυςθ, ενκάρρυνςθ και ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων του 

ναυτιλιακοφ πλζγματοσ μπορεί να προωκθκοφν με κατάλλθλα μζτρα και πολιτικζσ 

όπωσ: 

 Σραγματοποίθςθ Ξελετϊν Ρικονομικϊν επιπτϊςεων και Υκοπιμότθτασ για το 

Οαυτιλιακό Σλζγμα τθσ χϊρασ κακϊσ και για τουσ επί μζρουσ κλάδουσ του. Απ’ 

αυτζσ κα προκφπτει μια ςαφισ εικόνα των οικονομικϊν μεγεκϊν του πλζγματοσ, 

τθσ ςθμαςίασ και των επιπτϊςεων άμεςων και ζμμεςων ςτο ςφνολο τθσ 

οικονομίασ. Κα παρζχεται εικόνα τθσ λειτουργίασ και των προβλθμάτων του, 

ςτοιχεία απαραίτθτα για τον ςχεδιαςμό μζτρων και δράςεων πολιτικισ. Απ’ τισ 

μελζτεσ αυτζσ κα προκφψουν και οι επιπτϊςεισ εναλλακτικϊν πολιτικϊν, κα 

εντοπιςκοφν βιϊςιμεσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ θ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυνολικισ 

κατάςταςθσ των επιχειριςεων του πλζγματοσ κα διευκολφνει τισ απαιτοφμενεσ 

ςυνεργαςίεσ και ςυνζργειεσ των διαφόρων φορζων.  

 Αναβάκμιςθ των απαραίτθτων υποδομϊν απ’ τθν πλευρά του κράτουσ, ςτοιχείο 

κακοριςτικό για τθν εμφάνιςθ και ανάπτυξθ πλζγματοσ κακϊσ και για τθν 

ανταγωνιςτικότθτα του. Σι Χυμπράξεισ Δθμόςιου – Λδιωτικοφ τομζα μπορεί να 

αποτελζςουν ζνα αποτελεςματικό εργαλείο για το ςκοπό αυτό. 

 Υφγχρονο Τυκμιςτικό περιβάλλον που αναπροςαρμόηεται ςυνεχϊσ ςφμφωνα 

με τα διεκνι πρότυπα και κανόνεσ, τισ εξελίξεισ ςε άλλεσ χϊρεσ. Ψο κανονιςτικό 

ι ρυκμιςτικό πλαίςιο κα πρζπει να ενιςχφει τον ανταγωνιςμό, ςτο εςωτερικό του 

πλζγματοσ, να διευκολφνει τθν είςοδο και ζξοδο των επιχειριςεων ς’ αυτό 

απομακρφνοντασ τα ςχετικά εμπόδια, και να μειϊνει ςυνεχϊσ το Διοικθτικό 

βάροσ τθσ κρατικισ γραφειοκρατίασ ςτισ επιχειριςεισ.  

 Δθμιουργία Υυλλογικϊν ι Υυντονιςτικϊν Ρργάνων ι Φορζων ςε τοπικό, εκνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο όπωσ είναι π.χ. το Φόρουμ Οαυτιλιακϊν Βιομθχανιϊν 

(Maritime Industries Forum M.I.F.) ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. πωσ επίςθσ οι 

επαγγελματικζσ ενϊςεισ των διαφόρων κλάδων του πλζγματοσ οι οποίεσ όμωσ 

κα πρζπει να ςυμμετζχουν ςε ζνα όργανο λιψθσ μζτρων και άςκθςθσ πολιτικϊν 

ςε αυτορυκμιςτικι βάςθ, ςτα πλαίςια του πλζγματοσ. Χ’ αυτό κα πρζπει να 

ςυμμετζχουν και οι Δθμόςιοι φορείσ για κοινζσ πολιτικζσ, ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ, 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθσ, ςυντονιςμοφ ενεργειϊν ςε κζματα διαφιμιςθσ, 

εμπορίασ, προμθκειϊν, προϊκθςθσ καινοτόμων δράςεων.  

 Κδρυςθ Μζντρων Θαλάςςιασ Αριςτείασ που αναπτφςςουν τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ 

ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ. Πζςω των 

περιφερειακϊν δικτφων καλάςςιασ αριςτείασ και των φορζων των ναυτιλιακϊν 

πλεγμάτων, οι πρακτικζσ αυτζσ, θ εμπειρία και γνϊςθ μποροφν να διαδίδονται 
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ενιςχφοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα ς’ ολόκλθρο τον ευρωπαϊκό χϊρο. Ψα κζντρα 

αυτά με τθν ανάπτυξθ τζτοιων καινοτόμων πρακτικϊν κα ενιςχφουν επίςθσ το 

κφροσ, το όνομα και τθ Δθμόςια εικόνα του αντίςτοιχου ναυτιλιακοφ πλζγματοσ. 

Ψα παραπάνω μζτρα και πολιτικζσ ζχουν τεράςτια ςθμαςία για τθ χϊρα μασ, θ οποία 

υςτερεί ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ των λοιπϊν δραςτθριοτιτων του ναυτιλιακοφ 

πλζγματοσ ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ παρά το γεγονόσ ότι διακζτει τθ μεγαλφτερθ 

ναυτιλία. Πε τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό και αποφάςεισ πολιτικισ θ πρωτοπορία ςτθ 

κάλαςςα μπορεί να αποτελζςει παράδειγμα και οδθγό για να αντιμετωπιςκεί θ 

ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτθν ξθρά.  
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 3 

 

 

 

 

 

ΞΕΓΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘ ΦΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΗΩΘΥ ΥΦΙΥ 
ΣΑΤΑΘΑΝΑΥΥΙΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ 
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3.1. Θ ΑΧΠΑΟΡΞΕΟΘ ΕΝΜΧΥΦΙΜΡΦΘΦΑ ΦΩΟ ΣΑΤΑΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΣΕΤΙΡΧΩΟ ΩΥ ΦΡΣΩΟ 

ΔΙΑΒΙΩΥΘΥ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΙΑΥ 

3.1.1 Υυνεχισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. 

Αποτελεί μάλλον πρόςφατο φαινόμενο θ τάςθ ςυνεχοφσ ςυγκζντρωςθσ πλθκυςμοφ και 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων κάκε κατθγορίασ ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. Ιδθ 

ςιμερα κατά μικοσ ι κοντά ςτισ ακτζσ τθσ Ευρϊπθσ ηει περίπου το μιςό του ευρωπαϊκοφ 

πλθκυςμοφ, μία τάςθ που φαίνεται να ςυνεχίηεται. Εκτόσ απ’ τθν ανάπτυξθ των 

αντίςτοιχων υποδομϊν των μεταφορϊν ιδιαίτερα των ναυτιλιακϊν, θ ελκυςτικότθτα των 

παρακαλάςςιων περιοχϊν ςαν προςφιλισ τόποσ διαβίωςθσ οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

ποιότθτα ηωισ και τα ςτοιχεία τθσ που οι περιοχζσ αυτζσ διακζτουν. Ιταν επόμενο θ 

πλθκυςμιακι αυτι ςυγκζντρωςθ και το πλικοσ των ςυνδεδεμζνων με αυτιν 

δραςτθριοτιτων μόνιμου ι εποχιακοφ χαρακτιρα, εργαςίασ ι αναψυχισ, να 

προκαλζςουν διαφόρων μορφϊν επιβαρφνςεισ ιδιαίτερα ςτα ποιοτικά περιβαλλοντικά 

ςτοιχεία τθσ περιοχισ τα οποία αποτελοφν τουσ κφριουσ παράγοντεσ ελκυςτικότθτασ και 

τθσ ποιότθτασ ηωισ. Θ αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προβλθμάτων και των επιβαρφνςεων 

απαιτεί ςυςτθματικι και οργανωμζνθ παρζμβαςθ ςε διάφορα επίπεδα, τοπικό, 

περιφερειακό, εκνικό, ευρωπαϊκό. Θ ενεργόσ διαχείριςθ και διοίκθςθ των περιοχϊν 

αυτϊν κακίςταται επιτακτικι προκειμζνου να ανακοποφν οι τάςεισ υποβάκμιςθσ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ και επιπλζον να ενιςχυκοφν και αναδειχκοφν τα ποιοτικά τουσ ςτοιχεία. 

Για το ςκοπό αυτό απαιτείται ςυλλογικι δράςθ βαςιςμζνθ ςτθ γνϊςθ και εμπειρία ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο θ οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα πλοφςια λόγω πολλϊν 

ιδιομορφιϊν που χαρακτθρίηουν τισ Ευρωπαϊκζσ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. 

3.1.2 Θ ανάπτυξθ και ελκυςτικότθτα των παρακαλάςςιων περιοχϊν ςαν τόποι 

διαβίωςθσ και εργαςίασ  

Αποτελεί πλζον κοινι διαπίςτωςθ θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ είτε 

για κατοικία, είτε για εργαςία είτε για διακοπζσ και αναψυχι, ςε μόνιμθ ι εποχιακι 

βάςθ ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. Εκτιμάται πωσ ιδθ περιςςότερο απ’ το μιςό του 

ευρωπαϊκοφ πλθκυςμοφ ηει κατά μικοσ ι κοντά ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. Θ ολοζνα 

και μεγαλφτερθ ελκυςτικότθτα των παρακαλάςςιων περιοχϊν και θ επικυμία για 

διαβίωςθ, εργαςία, αναψυχι και επίςκεψθ ς’ αυτζσ οφείλεται ςε πολλά πρόςκετα 

ποιοτικά ςτοιχεία γνωςτά ι άγνωςτα ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα για πολλοφσ ανκρϊπουσ 

που κατοικοφν εκεί. Θ ποικιλία και οι μοναδικότθτεσ, θ αιςκθτικι του παρακαλάςςιου 

τοπίου, θ φυςικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά, θ θλιοφάνεια και οι ιπιεσ κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ, ο πλοφτοσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και οι πολλαπλζσ δυνατότθτεσ 

αναψυχισ αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςε μια υψθλότερθ 

ποιότθτα ηωισ και ςτουσ οποίουσ οφείλεται το παραπάνω ςχετικά πρόςφατο φαινόμενο. 

Ζχει γίνει πλζον κατανοθτό πωσ το επίπεδο ευθμερίασ δεν εξαρτάται μόνον απ’ το 
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επίπεδο κατανάλωςθσ, αλλά και από πολλά ςτοιχεία όπωσ τα παραπάνω που βελτιϊνουν 

τθν ποιότθτα ηωισ και αυξάνουν το επίπεδο ευθμερίασ και τα οποία δεν μποροφν να 

ποςοτικοποιθκοφν. Αντίκετα θ απουςία τζτοιων ποιοτικϊν ςτοιχείων και θ φπαρξθ 

επιβαρφνςεων που επιδροφν αρνθτικά ςτθν ποιότθτα ηωισ, μειϊνουν το επίπεδο 

ευθμερίασ που ςτθρίηει ζνα επίπεδο κατανάλωςθσ χωρίσ επίςθσ και τα ςτοιχεία αυτά να 

μποροφν να ποςοτικοποιθκοφν. Φα παραπάνω περιβαλλοντικά ςτοιχεία των 

καλάςςιων περιοχϊν λειτουργοφν ςαν ‘οιονεί’ δθμόςια αγακά τα οποία όμωσ ςτισ 

ςθμερινζσ ςυνκικεσ τζτοιασ ςυγκζντρωςθσ πλθκυςμοφ και δραςτθριοτιτων απαιτοφν 

ενεργζσ πολιτικζσ και διαχείριςθ προκειμζνου να προςτατευκοφν και διατθρθκοφν 

διαχρονικά. Θ ςυχνά ραγδαία ανάπτυξθ πολλϊν παράκτιων περιοχϊν ζχει ξεπεράςει τισ 

τοπικζσ περιβαλλοντικζσ δυνατότθτεσ και όρια με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε ςτοιχεία όπωσ 

τα παραπάνω που ςυνκζτουν τον φυςικό και πολιτιςτικό πλοφτο μιασ περιοχισ. Θ ηιτθςθ 

για υπθρεςίεσ καλάςςιασ αναψυχισ αυξάνεται ςυνεχϊσ με τθν αφξθςθ του βιοτικοφ 

επιπζδου, και παράλλθλα αυξάνεται το πλικοσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που 

ςτοχεφουν ςτθν ικανοποίθςθ αυτισ τθσ ηιτθςθσ και επιπλζον προωκοφν τθν διεφρυνςι 

τθσ. Πια τεράςτια αγορά ζχει πλζον αναπτυχκεί με αντίςτοιχεσ διαςυνδζςεισ και ειςροζσ 

από τθν υπόλοιπθ οικονομία τθσ οποίασ θ τελικι κατανάλωςθ ςε αγακά και υπθρεςίεσ, 

ςε απαραίτθτεσ υποδομζσ, πραγματοποιείται ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ. Χε οριςμζνεσ από 

αυτζσ ο όγκοσ και τα μεγζκθ τθσ τελευταίασ φκάνουν ςε πρωτοφανι επίπεδα 

ξεπερνϊντασ κατά πολφ τισ τοπικζσ δυνατότθτεσ τόςο του οικονομικοφ όςο και του 

περιβαλλοντικοφ δυναμικοφ τθσ.  

Ψα προβλιματα υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ και του καλάςςιου περιβάλλοντοσ 

εμφανίηονται με διάφορεσ μορφζσ όπωσ:  

(α) Διαδεδομζνθ διάβρωςθ και υποβάκμιςθ του παράκτιου χϊρου ςε επίπεδο 

αιγιαλοφ και παραλίασ προερχόμενθ από ακατάλλθλεσ και κακϊσ ςχεδιαςμζνεσ 

υποδομζσ ι τθν ζλλειψι τουσ. 

(β) Ξαταςτροφι των βιοτόπων ςαν αποτζλεςμα ανεξζλεγκτθσ οικιςτικισ και 

γεωργικισ ανάπτυξθσ κακϊσ και αντίςτοιχθσ εκμετάλλευςθσ των καλάςςιων 

πόρων.  

(γ) Χυρρίκνωςθ ι εξαφάνιςθ τθσ βιοποικιλότθτασ περιλαμβανομζνου και τθσ 

ποικιλίασ των αλιευμάτων. 

(δ) Φφπανςθ των υδάτινων πόρων αλλά και του εδάφουσ από πθγζσ ρφπανςθσ 

ςτθ κάλαςςα και τθν ξθρά. 

(ε) Υροβλιματα ςτθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των νερϊν απ’ τθν υπερβολικι 

ηιτθςθ και τα φαινόμενα ςπατάλθσ.  
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Ψα παραπάνω προβλιματα ςτο περιβάλλον των παράκτιων περιοχϊν κακϊσ αυξάνουν 

και εντείνονται ςυνεχϊσ οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ προκαλοφν και κοινωνικά 

προβλιματα όπωσ: Ανεργία και κοινωνικι αςτάκεια από τθν ςυρρίκνωςθ παραδοςιακϊν 

και περιβαλλοντικά ςυμβατϊν παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ οι μικροφ μεγζκουσ 

αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ και μεμονωμζνοι αλιείσ. Εντεινόμενοσ ανταγωνιςμόσ για τθ 

χριςθ των καλάςςιων πόρων μεταξφ διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ π.χ. θ 

λειτουργία ιχκυοτροφείων. Θ καταςτροφι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και του 

κοινωνικοφ ιςτοφ ςαν αποτζλεςμα τθσ ανεξζλεγκτθσ ανάπτυξθσ. Απϊλεια ευκαιριϊν 

ςτακερισ απαςχόλθςθσ, προοπτικϊν ανάπτυξθσ, και αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που 

ςυνδζονται με τθν περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ θ οποία λαμβάνει τισ παραπάνω μορφζσ. 

Θ περικωριοποίθςθ και μετανάςτευςθ λόγω ζλλειψθσ απαραίτθτων υποδομϊν και 

λειτουργιϊν ςτισ μεταφορζσ, τθν υγεία, τθν παιδεία κτλ. οδθγεί ςτθν εποχιακι 

απομόνωςθ και εριμωςθ από κοινωνικζσ και οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ετιςια 

βάςθ. Ιδθ ο υπερκορεςμόσ και θ υπερςυγκζντρωςθ δραςτθριοτιτων με τθν ζλλειψθ 

ςχεδιαςμοφ ςε πολλζσ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ προκαλεί ςυνεχι υποβάκμιςθ και 

ςτροφι τθσ ηιτθςθσ προσ άλλεσ περιοχζσ με πικανότθτεσ όμοιων κφκλων προβλθμάτων. 

Σι τάςεισ αυτζσ κα πρζπει να αναςτραφοφν με κατάλλθλεσ πολιτικζσ και παρεμβάςεισ 

ςυνολικισ και ςυντονιςμζνθσ διαχείριςθσ και διοίκθςθσ, ανάλθψθ ςυλλογικισ δράςθσ.  

Απαιτείται μια Βιϊςιμθ και Σλοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παρακαλάςςιων ηωνϊν που 

αποτελεί ςφςταςθ και κατεφκυνςθ πολιτικισ τθσ ΕΕ θ οποία περιλαμβάνει ενεργζσ 

δράςεισ και πολιτικζσ όπωσ:  

 Σροϊκθςθ τθσ αειφόρου χριςθσ των καλαςςϊν και διατιρθςθ των καλάςςιων 

οικοςυςτθμάτων με μζτρα που ςτοχεφουν ςτθν καλι περιβαλλοντικι 

κατάςταςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Για το ςκοπό αυτό θ επιβολι και θ 

τιρθςθ αυςτθρϊν περιβαλλοντικϊν προτφπων (standards) για όλεσ τισ παράκτιεσ 

δραςτθριότθτεσ που προκαλοφν άμεςεσ ι ζμμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα του 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ. Χτο πλαίςιο αυτό κα 

πρζπει να αντιμετωπιςτεί ρφπανςθ κάκε μορφισ και θ διοχζτευςθ ςτθ κάλαςςα 

κάκε είδουσ αποβλιτων και απορριμμάτων από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. Πε τον 

ίδιο τρόπο κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί θ ρφπανςθ από το ςφνολο των 

ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων τόςο αυτϊν που αφοροφν τθ καλάςςια μεταφορά 

όςο και αυτϊν που αφοροφν τισ ςυναφείσ ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ. Θ 

εφαρμογι των διεκνϊν κανόνων και καλλίτερων πρακτικϊν και ςυμπεριφορϊν 

περιβαλλοντικά φιλικϊν κα πρζπει να προωκθκεί.  

 Υυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ 

με τθν ςυγκζντρωςθ αξιόπιςτων ςτοιχείων και γνϊςεων για τισ μεταβολζσ ςτθν 

ποιότθτά του, για τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του, τισ επιπτϊςεισ και πιζςεισ που 

δζχεται απ’ τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ. Απαιτείται θ εκτζλεςθ αντίςτοιχων 
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προγραμμάτων κακϊσ και θ κζςπιςθ καλάςςιων ςτρατθγικϊν και ςτόχων 

βελτίωςθσ με τθν λιψθ κατάλλθλων μζτρων ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε 

περιοχισ. Θ ςυνεχισ παρατιρθςθ, θ ςυλλογι ςτοιχείων και θ ανταλλαγι 

πλθροφόρθςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτθτθ για τθν επιςτθμονικι 

γνϊςθ και ζρευνα ςτθν οποία κα ςτθριχκοφν οι όποιεσ πολιτικζσ.  

 Εγκακίδρυςθ προςτατευόμενων καλάςςιων περιοχϊν με ςτόχο τθν προςταςία 

τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και τθν επιβίωςθ οριςμζνων οικοςυςτθμάτων 

βιοτόπων και αποκεμάτων που απειλοφνται με εξαφάνιςθ. Θ ανάπτυξθ ενόσ 

τζτοιου δικτφου προςτατευόμενων καλάςςιων περιοχϊν κακϊσ και του 

δικτφου Natura 2000 αποτελεί ιδθ μια προτεραιότθτα των καλάςςιων πολιτικϊν 

τθσ ΕΕ και ζχει προωκθκεί ςθμαντικά ςε πολλζσ χϊρεσ μζλθ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτο πεδίο αυτό κα πρζπει επίςθσ να δοκεί ςε ηϊνεσ εκτόσ των χωρικϊν υδάτων, 

κακϊσ και διαχείριςθ τθσ αλιείασ ςτθριγμζνθ ςτθν κατάλλθλθ επιςτθμονικι 

γνϊςθ. 

 Ανάπτυξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ καλάςςιασ πολιτικισ για τα νθςιά λόγω τθσ 

τεράςτιασ ςθμαςίασ που ζχουν για τθν ΕΕ. Ψο ανεκμετάλλευτο παραγωγικό 

δυναμικό ο μοναδικόσ φυςικόσ πολιτιςτικόσ, ιςτορικόσ πλοφτοσ που διακζτουν ο 

ρόλοσ τουσ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και θ ςυμβολι τουσ ςτο εμπόριο, τον 

τουριςμό και τθν αλιεία, θ γεωςτρατθγικι τουσ ςθμαςία απαιτοφν ιδιαίτερεσ 

πολιτικζσ και μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ πολλϊν προβλθμάτων τουσ που 

προζρχονται από παράγοντεσ όπωσ: Θ φυςικι τουσ απομόνωςθ ςε διαφορετικό 

βακμό από τα κφρια κζντρα παραγωγισ και κατανάλωςθσ τθσ ΕΕ, γεγονόσ που 

απαιτεί τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ εποχικότθτασ. Θ περιοριςμζνθ 

φφςθ και μζγεκοσ των ανκρϊπινων και φυςικϊν πόρων, το μικρό μζγεκοσ τθσ 

τοπικισ αγοράσ και θ ζλλειψθ οικονομιϊν κλίμακασ και δραςτθριοτιτων, τα 

εφκραυςτα οικοςυςτιματα και το ευαίςκθτο περιβάλλον. Ψα μειονεκτιματα 

αυτά κα πρζπει να αποτελζςουν ςτόχο των πολιτικϊν άρςθσ τθσ απομόνωςθσ για 

τα νθςιά ςε περιφερειακό εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θ ενίςχυςθ για τθν 

ανάπτυξθ υποδομϊν δθμόςιασ υγείασ, παιδείασ, φδρευςθσ, ενζργειασ με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ, μεταφορϊν, επικοινωνιϊν κάκε 

μορφισ, αντιμετϊπιςθσ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων, πρόςβαςθσ ςτισ 

αγορζσ, μποροφν να αποτελζςουν βαςικά εργαλεία αντιμετϊπιςθσ τθσ 

απομόνωςθσ και των προβλθμάτων τθσ εποχικότθτασ. Τπωσ αναφζρουμε και 

προθγοφμενα θ βιϊςιμθ ολοκλιρωςθ διαχείριςθσ με τθ ςυλλογικι δράςθ και 

ςυμμετοχι όλων των φορζων ςε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτθτθ.  

 Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων πολιτικϊν διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ των 

παράκτιων περιοχϊν ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σι ολοκλθρωμζνεσ πολιτικζσ και λφςεισ λόγω των ιδιαιτεροτιτων που 
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παρουςιάηονται ςτα ςυγκεκριμζνα προβλιματα μποροφν να βρεκοφν και να 

εφαρμοςκοφν μόνο ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ψα «υψθλότερα» 

επίπεδα Διοίκθςθσ, Εκνικό και Ευρωπαϊκό, παρζχουν το νομικό και κεςμικό 

πλαίςιο, κακϊσ και μζτρα που διευκολφνουν τθν ανάλθψθ δράςθσ απ’ τα δφο 

πρϊτα επίπεδα. Θ ςυμβολι των δφο «υψθλότερων» επιπζδων ςτθν ενίςχυςθ με 

πόρουσ κρίνεται επίςθσ κακοριςτικι. Θ τοπικι και περιφερειακι διοίκθςθ 

διακζτει τθν μεγαλφτερθ δυνατι πλθροφόρθςθ και μπορεί να κινθτοποιιςει τουσ 

εμπλεκόμενουσ τοπικοφσ φορείσ των παρακαλάςςιων περιοχϊν. Χτα άλλα 

επίπεδα θ διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ και των καλλίτερων πρακτικϊν διαχείριςθσ 

μπορεί να ενιςχφςουν ςθμαντικά τισ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ που 

αναλαμβάνονται ςτα δφο προθγοφμενα επίπεδα. Τςο αφορά ςτισ αρμοδιότθτεσ 

και τισ ευκφνεσ για τισ παραπάνω πολιτικζσ κακϊσ και τουσ κανόνεσ εφαρμογισ 

τθσ νομοκεςίασ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ Διοικθτικζσ αρχζσ, απαιτείται ο πλζον 

αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ, ςυνζργια και ςυμπλθρωματικότθτα ςτθ 

διαχείριςθ και το ςχεδιαςμό, αλλά κυρίωσ ςτθν εφαρμογι των μζτρων πολιτικισ 

προκειμζνου να αποφεφγονται οι ςυγχφςεισ αρμοδιοτιτων και θ ζλλειψθ 

ςυντονιςμζνθσ δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που 

εμφανίηονται.  

Είναι αυτονόθτο πωσ θ ςθμαςία και ο ρόλοσ των παραπάνω πολιτικϊν για τθ χϊρα μασ 

είναι εξαιρετικι. Θ τεράςτια ποικιλία, ο πλοφτοσ και θ ευαιςκθςία του ελλθνικοφ 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ με το πλικοσ των νθςιϊν του, απαιτεί πράγματι τθν ανάπτυξθ 

βιϊςιμων ολοκλθρωμζνων πολιτικϊν διαχείριςθσ και ςυντονιςμζνθσ ςυλλογικισ δράςθσ. 

3.2 ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ ΦΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΕΣΙΦΤΡΣΘΥ ΓΙΑ ΦΘ ΞΕΓΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘ ΦΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ 

ΗΩΘΥ ΥΦΙΥ ΣΑΤΑΜΦΙΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ 

Σι προτάςεισ τθσ Υράςινθσ Βίβλου για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ ςτισ 

παράκτιεσ περιοχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ βαςίηονται ςτισ παρακάτω διαπιςτϊςεισ: 

 Πεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ ΕΕ (περίπου το 60%) ηει και εργάηεται ςτισ 

παράκτιεσ περιοχζσ. 

 Πεγάλο μζροσ τθσ παραγωγισ ςυντελείται ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ. 

 Υαρατθρείται αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για υπθρεςίεσ καλάςςιασ αναψυχισ. 

 Χτισ παράκτιεσ περιοχζσ ςυνυπάρχουν πολλζσ αντικετικζσ και αντιφατικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

 Θ ανάπτυξθ ζχει επιφζρει πιζςεισ ςτο χϊρο και το περιβάλλον των 

παρακαλάςςιων περιοχϊν. 
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3.2.1 Σροςαρμογι ςτουσ παράκτιουσ κινδφνουσ.  

 Ρα αντιμετωπιςκοφν οι ςοβαροί κίνδυνοι από τθ κάλαςςα. 

 Ρα αντιμετωπιςκοφν ιδιαίτερα οι φυςικζσ απειλζσ όπωσ διάβρωςθ, πλθμμφρεσ, 

τςουνάμι. 

 Χε ότι αφορά ςτθ διάβρωςθ των ακτϊν θ Υράςινθ Βίβλοσ προτείνει τθν επζκταςθ 

και του ζργου EUROSION για κατανόθςθ και καινοτόμο ςχεδιαςμό μθχανιςμϊν 

προςταςίασ ακτϊν. 

 Ρα αντιμετωπιςκεί το φαινόμενο τθσ Ξλιματικισ Αλλαγισ κακϊσ αυτό 

εμφανίηεται ωσ υπεφκυνο για πολλζσ φυςικζσ καταςτροφζσ. 

 Ρα προςτατευτοφν τα καλάςςια οικοςυςτιματα που ςτθρίηουν οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθν παράκτια ηϊνθ. 

 Ρα αναπτυχκοφν ςυςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για φυςικζσ καταςτροφζσ. 

 Ρα ενιςχυκεί θ δυνατότθτα τθσ ταχείασ αντίδραςθσ τθσ ΕΕ, ωσ ςφνολο, ςτθν 

περίπτωςθ φυςικισ καταςτροφισ. 

 Ρα αντιμετωπιςκεί θ ρφπανςθ από τα πλοία. 

 Ρα αντιμετωπιςκοφν παράνομεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ λακρεμπόριο, 

λακρομετανάςτευςθ, πειρατεία και τρομοκρατία. 

 Ψο πλαίςιο για να επιτευχκοφν τα παραπάνω είναι οι διεκνείσ κανόνεσ για τθν 

αςφάλεια ςτθ κάλαςςα, θ ενίςχυςθ του κράτουσ λιμζνα (Port State Control) 

υιοκζτθςθ του ISPS code, θ ςυμφωνία τελωνειακισ ςφνδεςθσ με τισ ΘΥΑ (CSI). 

 Σι υποδομζσ για να επιτευχκοφν τα παραπάνω περιλαμβάνουν ενοποιθμζνα 

ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ των πλοίων ςτισ 

κάλαςςεσ τθσ ΕΕ.  

 Υροτείνεται θ ςυνεργαςία ςε πολιτικο-ςτρατιωτικό επίπεδο, ςε περιπτϊςεισ 

καταςτροφϊν των χωρϊν τθσ ΕΕ αλλά και με άλλεσ εκτόσ ΕΕ. 

 Υροτείνεται θ δθμιουργία νομικοφ πλαιςίου για τθν ανάδειξθ «Υεριοχϊν 

Ξαταφυγισ Υλοίων» ςτα πλαίςια των Χχεδίων Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων Αναγκϊν. 

3.2.2 Ανάπτυξθ του παράκτιου τουριςμοφ 

 Ανάπτυξθ βιϊςιμου παρακαλάςςιου τουριςμοφ. 
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 Ωποςτθρίηεται θ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ με ςτόχο τθ μείωςθ 

των πιζςεων ςτον παράκτιο χϊρο, τθν ενίςχυςθ των εναλλακτικϊν πθγϊν 

ειςοδιματοσ και τθ δθμιουργία νζων δραςτθριοτιτων ςε μεγαλφτερθ τουριςτικι 

περίοδο. 

 Υροτείνεται να μελετθκεί περαιτζρω θ ςχζςθ επαγγελματικισ και εραςιτεχνικισ 

αλιείασ ςε ςχζςθ με τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτα ιχκυαποκζματα και τθν οικολογικι 

ιςορροπία τθσ παράκτιασ ηϊνθσ. 

3.2.3 Διαχείριςθ τθσ Διαςφνδεςθσ ξθράσ/κάλαςςασ 

 Ωσ εργαλείο για τθ διαχείριςθ τθσ διαςφνδεςθσ ξθράσ/κάλαςςασ προτείνεται θ 

Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Υαράκτιασ Ηϊνθσ (ΣΔΥΗ – ΛCZM). 

 Υροτείνεται θ δθμιουργία ενόσ πανευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ ςυγκριτικισ 

ανάλυςθσ και ενόσ ςυςτιματοσ ανταλλαγισ βζλτιςτων πρακτικϊν για τισ 

εφαρμογζσ τθσ ΣΔΥΗ. 

 Αναδεικνφεται ο ρόλοσ των λιμζνων ωσ ςθμεία επαφισ τθσ κάλαςςασ με τθ ξθρά 

και ςυνδζεται θ ανάπτυξι τουσ με τθν ανάπτυξθ των καλάςςιων μεταφορϊν ςτθν 

ΕΕ και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορϊν (ΨΕΡ-Ψ). 

 Χυηθτείται ο ρόλοσ των περιφερειακϊν κζντρων αριςτείασ. 

3.3 ΜΧΤΙΑ ΕΤΩΦΘΞΑΦΑ ΣΡΧ ΔΙΑΦΧΣΩΟΕΙ Θ ΣΤΑΥΙΟΘ ΒΙΒΝΡΥ 

3.3.1 Σροςαρμογι ςτουσ παράκτιουσ κινδφνουσ.  

 Υϊσ κα προςτατεφςουμε τουσ ωκεανοφσ.  

 Υϊσ κα προςτατευτοφμε από τουσ ωκεανοφσ. 

 Υϊσ ιεραρχοφνται οι φυςικζσ απειλζσ : Διάβρωςθ – Υλθμμφρεσ – Ψςουνάμι. 

 Θ Ξλιματικι Αλλαγι και πϊσ κα επθρεάςει τισ οικονομικζσ, αναπτυξιακζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΕ και ευρφτερα. 

 Πεταφορά μζρουσ του κινδφνου και τθσ ςυνεπαγόμενθσ οικονομικισ δαπάνθσ ςε 

ιδιϊτεσ. 

 Αναγκαιότθτα διεκνοφσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ςυνεργαςίασ για τθν 

αναβάκμιςθ τθσ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ των ςειςμικϊν χαρακτθριςτικϊν 

κακϊσ και τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ. 
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 Χυςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για ςειςμοφσ και τςουνάμι. 

 Υωσ κα γίνει αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ των 

πλοίων και ςτενότερθ επιτιρθςθ.  

 Υροτάςεισ για ςυνεργαςία, ςε περιπτϊςεισ καταςτροφϊν, των χωρϊν τθσ ΕΕ αλλά 

και με άλλεσ εκτόσ ΕΕ ακόμα και ςε πολιτικό-ςτρατιωτικό επίπεδο.  

 Ανάδειξθ «Υεριοχϊν Ξαταφυγισ Υλοίων» ςτα πλαίςια των Χχεδίων 

Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων Αναγκϊν. 

3.3.2 Ανάπτυξθ του παράκτιου τουριςμοφ 

 Υϊσ μπορεί να υποςτθριχτεί αποτελεςματικά θ καινοτομία ςτισ υπθρεςίεσ και τα 

προϊόντα που ςυνδζονται με τον παρακαλάςςιο τουριςμό; 

 Ψι ειδικά μζτρα προϊκθςθσ τθσ ανάπτυξθσ του βιϊςιμου τουριςμοφ ςε 

παρακαλάςςιεσ περιοχζσ και νθςιά πρζπει να λθφκοφν ςτο επίπεδο τθσ ΕΕ; 

3.3.3 Διαχείριςθ τθσ Διαςφνδεςθσ ξθράσ/κάλαςςασ 

 Θ Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Υαράκτιασ Ηϊνθσ (ΣΔΥΗ – ΛCZM) ωσ εργαλείο για τθ 

διαχείριςθ τθσ διαςφνδεςθσ ξθράσ/κάλαςςασ. Υϊσ μπορεί να εφαρμοςτεί με 

επιτυχία ςτα κράτθ μζλθ 

 Υόςο υιοκετικθκε θ ςφςταςθ τθσ ΕΕ. για ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ΣΔΥΗ από τα 

κράτθ μζλθ;  

 Χφνδεςθ με τθ Διακυβζρνθςθ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθν Ραυτιλία – πχ. 

πωσ επιτυγχάνεται αποτελεςματικι ΣΔΥΗ – ποιοι φορείσ κλπ. ςυμμετζχουν και 

πϊσ; 

 Υϊσ μπορεί θ ΕΕ να εξαςφαλίςει με τον καλφτερο τρόπο τθ ςυνεχι βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ των λιμζνων; 

 Υοιοι περιβαλλοντικοί περιοριςμοί πρζπει να διζπουν τθν ανάπτυξθ των λιμζνων;  

 Δθμιουργία ενόσ πανευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ ςυγκριτικισ ανάλυςθσ και ενόσ 

ςυςτιματοσ ανταλλαγισ βζλτιςτων πρακτικϊν. 

3.4 ΘΕΞΑΦΑ ΣΡΧ ΑΟΕΔΕΙΠΕ Θ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑ ΦΘΥ ΔΙΑΒΡΧΝΕΧΥΘΥ  

Θ ανάλυςθ των κατατεκειμζνων απόψεων φορζων, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

διαβοφλευςθσ για το Ξεφάλαιο 3 τθσ Υράςινθσ Βίβλου με τίτλο «Πεγιςτοποίθςθ τθσ 
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Υοιότθτασ Ηωισ ςτισ Υαράκτιεσ Υεριοχζσ» ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω 

κζματα/ερωτιςεισ:  

 Υϊσ μπορεί να διατθρθκεί θ ποιότθτα ηωισ ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ τθσ 

Ευρϊπθσ, με παράλλθλθ ανάπτυξθ βιϊςιμου ειςοδιματοσ και κζςεων εργαςίασ; 

 Ψι δεδομζνα πρζπει να διακζτουμε για το ςχεδιαςμό ςτισ παρακαλάςςιεσ 

περιοχζσ; 

 Ψι πρζπει να γίνει για να μειωκεί θ τρωτότθτα των παρακαλάςςιων περιοχϊν από 

τουσ κινδφνουσ που οφείλονται ςτισ πλθμμφρεσ και τθ διάβρωςθ; 

 Ψι περαιτζρω ςυνεργαςία απαιτείται ςτθν ΕΕ για τθν επαρκι αντιμετϊπιςθ των 

φυςικϊν καταςτροφϊν; 

 Υϊσ μπορεί να εξαςφαλιςτεί θ καλφτερθ αςτυνόμευςθ των ακτϊν και των 

παράκτιων υδάτων για να προλθφκοφν οι κίνδυνοι που οφείλονται ςτουσ 

ανκρϊπουσ; 

 Υϊσ μπορεί να υποςτθριχτεί αποτελεςματικά θ καινοτομία ςτισ υπθρεςίεσ και τα 

προϊόντα που ςυνδζονται με τον παρακαλάςςιο τουριςμό; 

 Ψι ειδικά μζτρα προϊκθςθσ τθσ ανάπτυξθσ του βιϊςιμου τουριςμοφ ςε 

παρακαλάςςιεσ περιοχζσ και νθςιά πρζπει να λθφκοφν ςτο επίπεδο τθσ ΕΕ; 

 Υϊσ μπορεί να εφαρμοςτεί με επιτυχία θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των 

παράκτιων ηωνϊν (ICZM); 

 Υϊσ μπορεί θ ΕΕ να εξαςφαλίςει με τον καλφτερο τρόπο τθ ςυνεχι βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ των λιμζνων; 

 Ψι ρόλο μποροφν να παίξουν τα περιφερειακά κζντρα καλάςςιασ αριςτείασ; 

3.5 ΑΟΑΝΧΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ ΥΕ ΕΤΩΦΘΞΑΦΑ ΣΡΧ ΘΕΦΕΙ Θ ΣΤΑΥΙΟΘ ΒΙΒΝΡΥ 

3.5.1. «Φι πρζπει να γίνει για να μειωκεί θ τρωτότθτα των παρακαλάςςιων περιοχϊν 

από τουσ κινδφνουσ που οφείλονται ςτισ φυςικζσ καταςτροφζσ (πλθμμφρεσ και ακραία 

καιρικά φαινόμενα); 

Τπωσ φαίνεται από τισ μελζτεσ που ζχουν κυκλοφοριςει ςχετικά με το οικονομικό 

κόςτοσ που πρόκειται να προκφψει από τθν κλιματικι αλλαγι, υπάρχει ανάγκθ για 

περαιτζρω ζρευνα ςτα κζματα τόςο τθσ εξζλιξθσ του φαινόμενου τθσ υπερκζρμανςθσ 

του πλανιτθ, όςο και τθσ εκτίμθςθσ των οικονομικϊν επιπτϊςεων από τθν κλιματικι 
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αλλαγι. Ψο κόςτοσ που κα είναι τθσ τάξεωσ του 5 – 20% του παγκόςμιου ΑΕΥ για τθν 

περίπτωςθ που δεν υπάρξουν μζτρα περιοριςμοφ των αερίων του κερμοκθπίου και το 

κόςτοσ περιοριςμοφ των καταςτροφικϊν ςυνεπειϊν τθσ υπερκζρμανςθσ κα είναι τθσ 

τάξεωσ του 1% του παγκόςμιου ΑΕΥ μζχρι το 2050. Χε μια ζκκεςθ του παγκόςμιου 

οργανιςμοφ για τθν κλιματικι αλλαγι (IPCC) το κόςτοσ περιοριςμοφ και ςτακεροποίθςθσ 

των αερίων του κερμοκθπίου ςτα 550 ppm κυμαίνεται από 1 – 5% του παγκόςμιου ΑΕΥ. 

3.5.1.1 Σροτάςεισ Σολιτικισ 

 Οα αυξθκεί θ ζρευνα ςτα κζματα τθσ κλιματικισ αλλαγισ με ςκοπό τθ μελζτθ 

τθσ εξζλιξθσ του φαινομζνου του κερμοκθπίου και τθν εκτίμθςθ των 

οικονομικϊν επιπτϊςεων (κόςτθ) από τθν κλιματικι αλλαγι κακϊσ επίςθσ και 

το κόςτοσ που ςυνεπάγεται μια ςυλλογικι προςπάκεια μείωςθσ ι 

ςτακεροποίθςθσ τθσ ζνταςθσ το φαινομζνου.  

 Ρα υπάρξει μεγαλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ των χωρϊν ςτθ ςυλλογι και 

ανάλυςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων με ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ του 

φαινομζνου του κερμοκθπίου και τθν πρόβλεψθ των επιπτϊςεων ςτισ χϊρεσ τθσ 

ΕΕ και παγκοςμίωσ. 

 Χτα κζματα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ επιςτθμονικϊν ςτοιχείων θ Ελλάδα 

πρζπει να αναλάβει πρωτοβουλία (ςτα πλαίςια τθσ Ε.Ε) και να πρωτοςτατιςει 

ςτθν περιοχι τθσ Ξεςογείου (όπωσ π.χ. ζχουν πραγματοποιιςει οι χϊρεσ τθσ 

Βαλτικισ – Conference of the Baltic Sea Area) ζτςι ϊςτε να αναλάβει θγετικό 

ρόλο ςτα κζματα διαχείριςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των 

καλαςςϊν. Ζτςι κα χρθματοδοτθκοφν ερευνθτικά κζντρα ςτα γνωςτικά πεδία 

των ατμοςφαιρικϊν και καλάςςιων επιςτθμϊν και τεχνολογιϊν που κα 

αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ ςε τοπικό, περιφερειακό αλλά και ςε παγκόςμιο 

επίπεδο τα ςυνεπακόλουκα τθσ κλιματικισ αλλαγισ όπωσ φυςικζσ καταςτροφζσ, 

αφξθςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, υποβάκμιςθ παράκτιων περιοχϊν, 

καταςτροφζσ οικοτόπων κ.α. 

 Θ Ελλάδα μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιςτικό ρόλο ζτςι ϊςτε οι πολιτικζσ που 

αναπτφςςονται ςτα πλαίςια τθσ Υράςινθσ Βίβλου να ςυνδυαςτοφν και με 

προςπάκειεσ ςε περιφερειακό και διεκνζσ επίπεδο, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ 

ναυτιλίασ, όπωσ μείωςθ των ατμοςφαιρικϊν εκπομπϊν από μθχανζσ πρόωςθσ 

πλοίων, διαχείριςθ ζρματοσ, απαγόρευςθ χριςθσ τοξικϊν υφαλοχρωμάτων κ.α. 
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3.5.2 «Φι περαιτζρω ςυνεργαςία απαιτείται ςτθν ΕΕ για τθν επαρκι αντιμετϊπιςθ των 

φυςικϊν καταςτροφϊν;» 

Σι παρακαλάςςιεσ περιοχζσ και οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται 

ςε αυτζσ τισ περιοχζσ απειλοφνται επίςθσ και από άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ, ιδιαίτερα 

παλιρροϊκά κφματα (τςουνάμι) και διάβρωςθ των ακτϊν. Θ Ελλάδα με πάνω από 15.000 

χλμ ακτογραμμισ και βαςικι οικονομικι και αναπτυξιακι δραςτθριότθτα τον τουριςμό 

(κατά μεγάλο μζροσ καλάςςιο), τισ υδατοκαλλιζργειεσ και τθ ναυτιλία, είναι αναγκαίο να 

προτείνει πολιτικζσ που κα εξαςφαλίςουν τθν προςταςία των καλάςςιων 

οικοςυςτθμάτων ςτα οποία άλλωςτε βαςίηονται οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ.  

3.5.2.1 Σροτάςεισ Σολιτικισ 

Χε ςχζςθ με τθ διάβρωςθ των ακτϊν: 

 Ενίςχυςθ των δικτφων ςυλλογισ και επεξεργαςίασ επιςτθμονικϊν δεδομζνων και 

παρατθριςεων με ςτόχο τθ μακροπρόκεςμθ παρακολοφκθςθ του φαινομζνου, 

και τθν αποτελεςματικότερθ υποςτιριξθ αποφάςεων που ςχετίηονται με 

ςχεδιαςμοφσ και επενδφςεισ ςτθ παράκτια ηϊνθ.  

 Είναι ςαφζσ ότι, μόνο ςε ζνα πλαίςιο ςοβαρισ επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ και 

υποςτιριξθσ ςε ςχζςθ με τθν επικινδυνότθτα ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων 

ςτθν παράκτια ηϊνθ, μπορεί θ ΕΕ να ςυηθτιςει το κζμα, όπωσ αναφζρεται 

χαρακτθριςτικά ςτθ Υράςινθ Βίβλο : «του κατά πόςο και πωσ μζροσ του κινδφνου 

και τθσ ςυνεπαγόμενθσ δαπάνθσ πρζπει να μεταφερκεί ςε ιδιϊτεσ, οι οποίοι είτε 

αυξάνουν τον κίνδυνο είτε επιλζγουν να ηιςουν ι να επενδφςουν ςε 

απειλοφμενεσ περιοχζσ».  

Χε ςχζςθ με τα παλιρροϊκά κφματα (τςουνάμι), πρόςφατθ μελζτθ ανζδειξε ότι θ 

Πεςόγειοσ, και ιδιαίτερα καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και Λταλίασ, ζχουν αυξθμζνεσ 

πικανότθτεσ εκδιλωςθσ παλιρροϊκϊν κυμάτων και ςυνεπϊσ καταςτροφϊν ςτθν 

παράκτια ηϊνθ, από τςουνάμι. Είναι ςαφζσ ότι θ Ελλάδα πρζπει να επιδιϊξει, μζςω τθσ 

ΕΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τοπικι, περιφερειακι και διεκνι επιςτθμονικι και 

τεχνολογικι ςυνεργαςία με ςτόχο: 

 τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των ςειςμικϊν φαινομζνων. Θ Ελλάδα ζχει 

εμπειρία και ζχει αναπτφξει τεχνογνωςία με τα Γεωδυναμικά Λνςτιτοφτα και τα 

πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο των ςειςμϊν και 

τθσ πρόβλεψθσ αυτϊν.  

 τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, κακϊσ ο ςυνδυαςμόσ των 

πλθροφοριϊν που προκφπτουν από τθ μζτρθςθ τθσ αλλαγισ τθσ ςτάκμθσ τθσ 
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κάλαςςασ και των ςειςμολογικϊν δεδομζνων αποτελοφν τθ βάςθ για τα 

ςυςτιματα πρόβλεψθσ του φαινομζνου.  

 τθν αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ. Θ ζρευνα για τα 

ςυςτιματα αυτά προχωράει με γοργοφσ ρυκμοφσ και είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό θ 

Ελλάδα να βρεκεί ανάμεςα ςτουσ πρωτοπόρουσ ςτθν ανάπτυξθ νζων, 

αποτελεςματικϊν και αξιόπιςτων ςυςτθμάτων ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ. 

 το ςχεδιαςμό και εφαρμογι ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν, με κφριο 

ςτόχο τθν άμεςθ και αποτελεςματικι κοινοτικι επζμβαςθ και αποκατάςταςθ των 

ηθμιϊν. 

 τθν αναβάκμιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ τεχνογνωςίασ ςτα κζματα μελζτθσ, ανάλυςθσ, 

ςχεδιαςμοφ, πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων απειλϊν ςτθν ανκρϊπινθ 

υγεία, το περιβάλλον και τισ υποδομζσ. 

Χε ςχζςθ με τθν αςφάλεια και προςταςία: 

 Υεριλαμβάνονται το λακρεμπόριο και θ τρομοκρατία κακϊσ και θ ρφπανςθ από 

πλοία. 

 Χυμμόρφωςθ με το διεκνζσ κεςμικό και νομικό πλαίςιο για τθν αςφάλεια ςτθ 

κάλαςςα. Θ Ελλάδα είναι από τα κράτθ που ζχουν υπογράψει και εντάξει ςτο 

εκνικό νομοκετικό πλαίςιο, όλεσ τισ διεκνείσ Υυμβάςεισ (ISPS, SOLAS, MARPOL, 

κ.α.). 

 Επιτιρθςθ των εξωτερικϊν καλάςςιων ςυνόρων από τθ λακρομετανάςτευςθ. Θ 

Ελλάδα, μζςω τθσ ΕΕ, κα μποροφςε να θγθκεί διπλωματικϊν πρωτοβουλιϊν για 

τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου ςτθ Ξεςόγειο.  

 Δικτφωςθ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ διακρατικϊν εταίρων ςε κζματα 

που αφοροφν κινιςεισ πλοίων, διακίνθςθ φορτίων, φποπτα πλοία, κ.α. 

 Οα υπάρξει καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ των πλοίων με τθν 

εγκατάςταςθ ραντάρ και VTMIS (Vessel Traffic Management and Information 

System). Επίςθσ να αναπτυχκεί ζνα διευρυμζνο ςφςτθμα επίγειων ςτακμϊν που 

να ςυμπλθρϊνει το δορυφορικό ςφςτθμα GNSS, με ςτόχο τθν πρωτοπορία τθσ ΕΕ 

ςτισ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ ςε κζματα καλάςςιασ αςφάλειασ. 

 Ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ πολιτϊν και οργανϊςεων με αποδεδειγμζνθ 

εμπειρία ςτθ κάλαςςα και ςτρατιωτικϊν δυνάμεων. Χθμαντικι παράμετροσ είναι 

θ ςυνεχισ προςπάκεια ενίςχυςθσ των προςπακειϊν με φορείσ που 
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δραςτθριοποιοφνται ςτθ κάλαςςα και όπωσ π.χ. οι αλιείσ είναι γνϊςτεσ των 

ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν μιασ περιοχισ.  

 Επζκταςθ του Port State Control. Πε τθ ςυνεργαςία των κρατϊν μζςω του Port 

State Control επιτυγχάνονται, ςε διεκνζσ επίπεδο, οι προαναφερόμενοι ςτόχοι. 

Ειδικότερα για τθ ρφπανςθ από πλοία, είναι γνωςτό ότι το κφριο βάροσ τθσ καλάςςιασ 

ρφπανςθσ προζρχεται από τθ ξθρά (44%) και λιγότερο από τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ 

(12%). Είναι φανερό ότι, αν και θ ναυτιλία δεν αποποιείται των ευκυνϊν τθσ, πρζπει να 

δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία και ςτθ ρφπανςθ που προζρχεται από τθ ξθρά και να 

αναπτυχκοφν νζεσ προςεγγίςεισ για τθν αντιμετϊπιςι αυτισ. Χτα πλαίςια αυτά 

προτείνεται: 

 Χυμμόρφωςθ με το διεκνζσ κεςμικό πλαίςιο για τθν προςταςία του καλάςςιου 

περιβάλλοντοσ (MARPOL, SOLAS κ.α.). 

 Δικτφωςθ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ διακρατικϊν εταίρων. 

 Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μεκόδων παρακολοφκθςθσ παράνομων απορρίψεων 

από τα πλοία. Θ ΕΕ ζχει αναπτφξει δορυφορικά ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ 

παράνομων απορρίψεων πετρελαϊκϊν καταλοίπων από τα πλοία, τα οποία ζχουν 

αποδειχκεί πολφ αποτελεςματικά για τον ζλεγχο και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

εφαρμογισ πολιτικϊν .  

 Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςε περιφερειακό επίπεδο με τθν ίδρυςθ 

περιφερειακϊν οργανιςμϊν με ςκοπό τθ διαπεριφερειακι ςυνεργαςία. Θ 

Ελλάδα μπορεί να πρωτοςτατιςεισ ςτθν ίδρυςθ οργανιςμϊν με τθ ςυμμετοχι 

κρατϊν ςτθν περιοχι των Βαλκανίων, πάνω ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, όπωσ 

είναι θ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των καλάςςιων οικοςυςτθμάτων. 

3.5.3. «Σϊσ μπορεί να εξαςφαλιςτεί θ καλφτερθ αςτυνόμευςθ των ακτϊν των 

παράκτιων υδάτων για να προλθφκοφν οι κίνδυνοι που οφείλονται ςτουσ 

ανκρϊπουσ;» 

Για ζνα κράτοσ όπωσ θ Ελλάδα που βαςίηεται ςτθ κάλαςςα για παραγωγικζσ διαδικαςίεσ 

όπωσ ο τουριςμόσ, θ αλιεία, θ ναυτιλία και οι καλάςςιεσ μεταφορζσ, είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικό να μπορεί να παίξει πρωτεφοντα ρόλο ςτθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων αυτϊν ςυμβάλλοντασ ζτςι και ςτθ διατιρθςθ του 

περιβάλλοντοσ. 
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3.5.3.1 Σροτάςεισ Σολιτικισ 

Σι περιςςότεροι φορείσ αναφζρονται ςτθν αναγκαιότθτα μελζτθσ των ναυτικϊν 

ατυχθμάτων, τθ δθμιουργία κοινοτικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ κυκλοφορίασ 

των πλοίων κακϊσ και τον οριςμό περιοχϊν καταφυγισ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 20 

τθσ οδθγίασ 2002/59/ΕΞ.  

Ψο κζμα των περιοχϊν καταφυγισ ζχει προκαλζςει πολλζσ ςυηθτιςεισ και αντιδράςεισ 

από τα παράκτια κράτθ και τουσ λιμζνεσ. Θ διαδικαςία οριςμοφ αυτϊν ζχει εγγενείσ 

αδυναμίεσ, κακϊσ βαςίηεται ςε πολυδιάςτατα δεδομζνα όπωσ διελεφςεισ πλοίων, 

ατυχιματα, μετεωρολογικά δεδομζνα, οικολογικι ευαιςκθςία περιοχϊν, οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθ παράκτια ηϊνθ, μζςα αντιμετϊπιςθσ τθσ ενδεχόμενθσ ρφπανςθσ, 

κατάςταςθ ετοιμότθτασ, Χχζδια Ζκτατων Αναγκϊν, ςυνεργαςία φορζων – κρατϊν, κ.α.. 

Από τθν πλευρά τθσ θ Ελλάδα ωσ κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ζχει κάνει βιματα για τθ 

ςυμμόρφωςι τθσ με τθν οδθγία 2002/59/EC. Χτισ 16/1/2004 υπεγράφθ ςχζδιο 

Υροεδρικοφ Διατάγματοσ με κζμα: θ «Δθμιουργία κοινοτικοφ ςυςτιματοσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ κυκλοφορίασ των πλοίων και ενθμζρωςθσ ςφμφωνα με τθν οδθγία 

2002/59/ΕΞ του Χυμβουλίου τθσ 27/06/2002». Ψο ςχζδιο Υ.Δ. αυτό περιλαμβάνει τισ 

απαιτιςεισ του άρκρου 20 που κάνει λόγο για τισ περιοχζσ καταφυγισ. 

Υροτείνεται θ Ελλάδα να ειςθγθκεί να υποςτθριχκοφν οι παράκτιεσ κοινότθτεσ που 

παρζχουν περιοχζσ καταφυγισ για πλοία κακϊσ αυτζσ αντιμετωπίηουν αυξθμζνουσ 

κινδφνουσ ρφπανςθσ και υποβάκμιςθσ. Επίςθσ να γίνει ευρφτερθ ςυηιτθςθ για τον 

κανονιςμό του ΛΠΣ που αφορά ςτισ περιοχζσ καταφυγισ και τθν προςταςία των 

παράκτιων περιοχϊν με υψθλι κίνθςθ και αυξθμζνθ επικινδυνότθτα.  

Επειδι: 

 θ Ελλάδα ενδιαφζρεται άμεςα για τθν ποιότθτα του καλάςςιου περιβάλλοντοσ 

ςτο Αιγαίο, 

 θ λειτουργία του πετρελαιαγωγοφ Ξπουργκάσ – Αλεξανδροφπολθ, κα αυξιςει 

τισ πικανότθτεσ ατυχιματοσ ςτθ καλάςςια περιοχι του Αιγαίου, 

 θ Ελλάδα ζχει ζνα εκτεταμζνο δίκτυο Σεριοχϊν Natura 2000,  

 οι διαδικαςίεσ ίδρυςθσ Διαχειριςτικϊν Φορζων δεν ζχουν προχωριςει 

ςφμφωνα με το Ο 3044/2002,  

 οι μελζτεσ περιβαλλοντικισ και οικολογικισ ευαιςκθςίασ που προβλζπονται 

είναι πολυδάπανεσ και χρονοβόρεσ. 
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Υροτείνεται:  

 θ αναβάκμιςθ των "Quality Coastal States", Ξράτθ Πζλθ δθλαδι με αυξθμζνεσ 

αρμοδιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν ζρευνα που αφοροφν ςτα ατυχιματα κακϊσ και 

με τον οριςμό “περιοχϊν καταφυγισ” (places of refuge), κακϊσ επίςθσ και τθ 

διαςφάλιςθ όλων των απαραίτθτων μζτρων (υπθρεςίεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ 

ναυςιπλοΐασ, ελζγχου τθσ κίνθςθσ των πλοίων κ.α.) για τον αςφαλι διάπλου του 

ςυνόλου των πλοίων από τα φδατα δικαιοδοςίασ του κράτουσ και τθ διοργάνωςθ 

αςκιςεων ετοιμότθτασ για άμεςθ ανταπόκριςθ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ. Θ ανάπτυξθ και ουςιαςτικι δράςθ των Coastal States κα επιφζρει 

πολλαπλά οφζλθ ςτθ προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ και τθν αφξθςθ 

τθσ αςφάλειασ των καλάςςιων μεταφορϊν. Πζςω αυτϊν κεωρείται ότι κα 

επιτευχκοφν ςθμαντικοί ςτόχοι οι οποίοι μζχρι ςιμερα αντιμετωπίηονται μάλλον 

ανεπαρκϊσ και από ζνα ευρφ φάςμα οργάνων.  

H Ελλάδα πρζπει : 

 Ρα ενκαρρφνει και να αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθ ςυνεργαςία μεταξφ κρατϊν 

μελϊν με ςκοπό να διατθροφνται ςε ετοιμότθτα οι απαραίτθτεσ επιχειρθςιακζσ 

δυνατότθτεσ, όπωσ ειδικευμζνα ςκάφθ ρυμοφλκθςθσ και ςυλλογισ πετρελαίου, 

προκειμζνου να αντιμετωπίηονται άμεςα και αποτελεςματικά οι απειλζσ προσ το 

περιβάλλον από ατυχθματικι ρφπανςθ πλοίων. 

 Ρα προτείνει να δθμιουργθκεί ζνασ κοινόσ μθχανιςμόσ ςτον οποίο κα 

ςυμμετζχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ (εταιρείεσ πετρελαίων, ναυτιλιακζσ 

εταιρίεσ, ναυλωτζσ, αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ) ο οποίοσ 

κα ςυνδράμει τουσ εκνικοφσ φορείσ (ακτοφυλακι, πολεμικό ναυτικό κ.α) ςτθν 

αποτελεςματικι καταπολζμθςθ ενδεχομζνων οικολογικϊν καταςτροφϊν όπωσ 

αυτζσ που προκάλεςαν το Erika και το Prestige. 

3.5.4 «Σϊσ μπορεί να υποςτθριχτεί αποτελεςματικά θ καινοτομία ςτισ υπθρεςίεσ και 

τα προϊόντα που ςυνδζονται με τον παρακαλάςςιο τουριςμό;» 

Θ ανάπτυξθ του βιϊςιμου τουριςμοφ ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ και τα νθςιά πρζπει 

να ενιςχυκεί, ζτςι ϊςτε θ Ευρϊπθ να παραμείνει ο πρϊτοσ παγκόςμιοσ τουριςτικόσ 

προοριςμόσ. Υαράλλθλα ο βιϊςιμοσ τουριςμόσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ των 

παρακαλάςςιων περιοχϊν και των νθςιϊν ιδιαίτερα υιοκετϊντασ πρακτικζσ και πολιτικζσ 

βιϊςιμεσ και φιλικζσ προσ το περιβάλλον. Θ εμπειρία προοριςμϊν οι οποίοι ζχουν 

εφαρμόςει μια διαχειριςτικι προςζγγιςθ ςυνολικισ ποιότθτασ, κα πρζπει να 

αποτελζςουν πρόδρομο και παράδειγμα προσ μίμθςθ ςυναφϊν προςπακειϊν.  
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Θ αειφορία του Ευρωπαϊκοφ Φουριςμοφ προωκείται από τθν ΕΕ (μζςω ενόσ 

Ευρωπαϊκοφ Σρογράμματοσ Δράςθσ) με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

παρακαλάςςιων και νθςιωτικϊν προοριςμϊν. Υαράλλθλα με τον τρόπο αυτό 

επιδιϊκεται θ εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ με ςτόχο 

τθν αποςυμφόρθςθ του αιγιαλοφ, τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν πθγϊν ειςοδιματοσ και 

τθ ςτιριξθ και ανάπτυξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Θ διαφοροποίθςθ αυτι ςυμβάλει 

ςτθν παράταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, ςτθ εξαςφάλιςθ επιπλζον ανάπτυξθσ και 

κζςεων εργαςίασ και ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν 

επιπτϊςεων από τθ ςυγκζντρωςθ του τουριςμοφ ςε λίγουσ μόνο μινεσ το χρόνο. Χε κάκε 

περίπτωςθ όμωσ, παράλλθλα κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία και ςτθν ανάπτυξθ 

των κατάλλθλων υποδομϊν οι οποίεσ κα ςτθρίξουν τισ προςπάκειεσ αυτζσ.  

Σ καλάςςιοσ τουριςμόσ αποτελεί μια από τισ δυναμικότερεσ μορφζσ του ςφγχρονου 

Ψουριςμοφ, με ςθμαντικι ςυμμετοχι ςτισ τουριςτικζσ οικονομίεσ των χωρϊν που τον 

ζχουν αναπτφξει) και με τάςεισ ςυνεχοφσ και ταχφτατθσ ανάπτυξθσ. Σι δραςτθριότθτεσ 

του καλάςςιου τουριςμοφ ςυγκροτοφν μια από τισ μεγαλφτερεσ αγορζσ παγκοςμίωσ και 

είναι πικανό να παρουςιάςει υψθλι αφξθςθ ςτα επόμενα ζτθ. Εντοφτοισ, ο τομζασ 

χαρακτθρίηεται από μεγάλθ δυςκολία καταγραφισ δεδομζνων και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

ςε διεκνζσ επίπεδο για τθν ακρίβεια τθσ εκτίμθςθσ του πραγματικοφ μεγζκουσ του. 

Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο είναι ότι ο ακριβισ αρικμόσ των τουριςτϊν που επιλζγουν το 

καλάςςιο τουριςμό παραμζνει άγνωςτοσ.  

Χτθν προςπάκεια για κάκε είδουσ εκτίμθςθ του καλάςςιου τουριςμοφ, αυτόσ κα πρζπει 

να περιλάβει μόνο τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ οι διακοπζσ Μρουαηιζρασ και 

Θαλάςςιασ αναψυχισ που προςφζρει θ Ιςτιοπλοΐα, ενϊ άλλεσ καλάςςιεσ 

δραςτθριότθτεσ όπωσ ο καταδυτικόσ τουριςμόσ, θ ψυχαγωγικι αλιεία, κ.λπ., είναι 

περιςςότερο προβλθματικζσ δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν για αυτζσ διεκνϊσ διακζςιμεσ 

ςυγκρίςιμεσ πλθροφορίεσ. 

Χτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων αναψυχισ εντάςςεται και θ εραςιτεχνικι αλιεία, θ 

οποία ενδεχομζνωσ προκαλεί καταςτροφι του καλαςςίου περιβάλλοντοσ κακϊσ δεν 

περιορίηεται από τουσ κανόνεσ ανάλογουσ με αυτοφσ που διζπουν τθν επαγγελματικι 

αλιεία. Χτο πρόβλθμα αυτό κα πρζπει να αναηθτθκοφν οι κατάλλθλεσ λφςεισ ςε επίπεδο 

ΕΕ.  

Θ καινοτομία, με βάςθ τον οριςμό που προτείνει ο ΣΣΧΑ αφορά τθν μετατροπι μιασ 

ιδζασ ςε εμπορεφςιμο προϊόν ι υπθρεςία, τθ λειτουργικι μζκοδο παραγωγισ ι 

διανομισ - νζα ι βελτιωμζνθ - ι ακόμα ςε νζα μζκοδο παροχισ κοινωνικισ υπθρεςίασ. 

Πε τον τρόπο αυτόν ο όροσ αναφζρεται ςτθν διαδικαςία. Από τθν άλλθ μεριά, όταν με τθ 

λζξθ "καινοτομία" υποδθλϊνεται ζνα νζο ι βελτιωμζνο προϊόν, εξοπλιςμόσ, θ υπθρεςία 

που διαχζεται επιτυχϊσ ςτθν αγορά, θ ζμφαςθ δίνεται ςτο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ. 
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Θ ζλλειψθ καινοτομίασ ςε μια περιοχι ζχει ωσ ςυνζπεια να ςυρρικνϊνεται θ παραγωγικι 

τθσ βάςθ με το κλείςιμο περιςςότερων επιχειριςεων από αυτζσ που δθμιουργοφνται.  

3.5.4.1 Σροτάςεισ Σολιτικισ 

Θ καινοτομία αφορά:  

 Χτθν παραγωγι νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν που ηθτά ο ςφγχρονοσ 

καταναλωτισ του οποίου οι ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα μεταβάλλονται με τθν 

πάροδο του χρόνου.  

 Χε νζουσ τρόπουσ οργάνωςθσ και παραγωγισ με τθν ενςωμάτωςθ νζων τεχνικϊν 

και τεχνολογιϊν, μεκόδων διαχείριςθσ και χρθματοδότθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, 

ϊςτε θ επιχείρθςθ να είναι βιϊςιμθ οικονομικά, ενϊ ταυτόχρονα να είναι 

υπεφκυνθ περιβαλλοντικά και κοινωνικά.  

 Χε νζουσ τρόπουσ προϊκθςθσ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν ςτθν αγορά 

αξιοποιϊντασ ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ και πρακτικζσ.  

Ξυρίωσ ςτα πλαίςια αυτϊν των δραςτθριοτιτων υποςτθρίηεται θ καινοτομία ςτον 

παράκτιο και καλάςςιο τουριςμό. 

 

3.5.5 «Φι ειδικά μζτρα προϊκθςθσ τθσ ανάπτυξθσ του βιϊςιμου τουριςμοφ ςε 

παρακαλάςςιεσ περιοχζσ και νθςιά πρζπει να λθφκοφν ςτο επίπεδο τθσ ΕΕ;» 

Σ καλάςςιοσ τουριςμόσ μπορεί να είναι βιϊςιμοσ, και να μετατραπεί ςε ςτρατθγικι 

ανάπτυξθσ των νθςιωτικϊν και παράκτιων περιοχϊν εφόςον βρεκεί ςε αρμονία με τισ 

κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςτικζσ διαςτάςεισ των νθςιϊν. Αυτό ςθμαίνει 

περιβαλλοντικι ιςορροπία, οικονομικι βιωςιμότθτα αλλά και κοινωνικι ανάμειξθ. Άρα 

οι αρχζσ που πρζπει να διζπουν τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςχετίηονται με: 

 Ψθν παράλλθλθ ανάπτυξθ (με τθν τοπικι παραγωγι και ςε ςυνάρτθςθ με τισ 

τοπικζσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ). 

 Ψισ μελλοντικζσ εξελίξεισ (διαςφαλίηει τθ μακροχρόνια διαφοροποίθςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ).  

 Ψθν προςαρμογι του καταναλωτι-τουρίςτα μζςω εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ. 

 Ψθν πρόβλεψθ ειδικϊν τελϊν-φόρων. 

 Ψθν προϊκθςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φφςθσ και του τοπίου. 



    

68 

 

 Ψθν διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (μζςω του ανοιχτοφ διαλόγου των εμπλεκομζνων). 

 Ψο κτίςιμο ιςχυρϊν και ςυνεκτικϊν ςχζςεων. 

 Ψθ ςυμμετοχι του τουρίςτα. 

 Ψθ διαχείριςθ τθσ «εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (supply chain management) με ςτόχο 

τθ γενικι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ. 

 Ψθν φπαρξθ ςαφοφσ ςτρατθγικισ και πολιτικϊν ανά προοριςμό ( με ςχζδιο αλλά 

και κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ).  

Χθμαντικά κριτιρια για τθν ανάπτυξθ ενόσ ειδικοφ πακζτου τουριςμοφ που κα 

ενςωματϊνει τθν καινοτομία ςτισ δράςεισ για τισ παράκτιεσ περιοχζσ: 

Πε βάςθ κείμενο του Ε. Ξ. (2004) τθσ Επιτροπισ Ψουριςμοφ και Πεταφορϊν, θ ανάπτυξθ 

του βιϊςιμου τουριςμοφ βαςίηεται ςτουσ εξισ βαςικοφσ πυλϊνεσ: 

 Εκςυγχρονιςμό Ωποδομϊν & Ωπθρεςιϊν και βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ τουσ 

 Βελτίωςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 Χυνεργαςίεσ Δθμόςιου και Λδιωτικοφ Ψομζα (ΧΔΛΨ) μζςω λειτουργοφντων δικτφων 

 Πε ειδικζσ δράςεισ για τισ παράκτιεσ περιοχζσ και τα νθςιά που ςτοχεφουν ςτον 

εκςυγχρονιςμό υποδομϊν & υπθρεςιϊν και τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ 

τουσ ςτισ: 

o Πεταφορζσ 

o Χερςαίεσ διευκολφνςεισ 

o Παρίνεσ και ευκολίεσ γιϊτινγκ 

o Εκςτρατείεσ ανάδειξθσ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και παράδοςθσ 

o Υροδιαγραφζσ διαμονισ 

o Υεριβαλλοντικζσ προδιαγραφζσ (κόρυβοσ, αζριεσ εκπομπζσ, λφματα )  

o Ψεχνολογίεσ πλθροφορικισ 
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3.5.5.1 Σροτάςεισ Σολιτικισ 

 Πζτρα τα οποία υποςτθρίηουν τθν καινοτομία και προωκοφν τον παράκτιο 

Ψουριςμό, ειδικά για παράκτιεσ και νθςιωτικζσ περιφζρειεσ και ςχετίηονται με τα 

χαρακτθριςτικά των ελλθνικϊν περιφερειϊν:  

 Υαρεμβάςεισ ςτισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που ςυνκζτουν το τουριςτικό προϊόν 

με ςτόχο τθν ποιοτικι τουσ αναβάκμιςθ. Κα πρζπει να υπογραμμιςτεί εδϊ ότι θ 

υψθλι ποιότθτα δεν ταυτίηεται ςε καμία περίπτωςθ με τθν πολυτζλεια. Χτόχοσ 

τθσ αναβάκμιςθσ είναι θ παροχι καλφτερθσ ποιότθτασ και διαφοροποιθμζνων 

υπθρεςιϊν ςτον τουρίςτα τζτοια που επιτρζπει υψθλότερεσ αμοιβζσ ςτουσ 

ιδιοκτιτεσ των καταλυμάτων και ςτουσ απαςχολοφμενουσ ς’ αυτά. Ανάλογεσ 

δράςεισ μποροφν να γίνουν και ςτισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ πχ. τα 

εςτιατόρια, τα πρακτορεία, τα γραφεία ενοικίαςθσ αυτοκινιτων ι ςκαφϊν 

αναψυχισ, τα καταςτιματα τουριςτικϊν ειδϊν, κλπ.  

 Δθμιουργία νζων δραςτθριοτιτων με προτεραιότθτα ςτθν αξιοποίθςθ τοπικϊν 

πόρων και προϊόντων ι ςυνθκειϊν. Σι δραςτθριότθτεσ μποροφν να αναφζρονται 

ςε τομείσ όπωσ τον ακλθτιςμό, τθ παρατιρθςθ τθσ παράκτιασ φφςθσ και τθ 

γνωριμία με ςτοιχεία τθσ, το πολιτιςμό με ζμφαςθ τθ γνωριμία με τισ 

διαφορετικζσ όψεισ του τοπικοφ πολιτιςμοφ με προτεραιότθτα τθ ναυτικι 

κλθρονομιά και τθ χαλάρωςθ και τθν ςωματικι ευεξία των επιςκεπτϊν, ςε 

ςυνδυαςμό με δραςτθριότθτεσ ςτθ κάλαςςα και ςτθ φφςθ.  

 Δθμιουργία νζων τουριςτικϊν προϊόντων. Σ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία 

ςφνκετων τουριςτικϊν προϊόντων με τθ χριςθ ςυνδυαςμοφ δραςτθριοτιτων και 

άλλων υπθρεςιϊν και ειδικότερα θ ανάπτυξθ νζων μορφϊν τουριςμοφ (ειδικοφ 

ενδιαφζροντοσ και εναλλακτικοφ τουριςμοφ) κατ’ αρχιν αξιοποιϊντασ 

υπάρχοντεσ πόρουσ και υποδομζσ. Ψζτοια προϊόντα μπορεί να εςτιάηονται ςε 

μορφζσ όπωσ Χυνεδριακόσ τουριςμόσ, Φυςιολατρικόσ τουριςμόσ, Υολιτιςτικόσ 

τουριςμόσ, καλάςςιοσ τουριςμόσ, Ψουριςμόσ υπαίκρου – αγροτουριςμόσ, 

Ακλθτικόσ τουριςμόσ, και Εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ. Είναι προτιμθτζοσ ο 

ςυνδυαςμόσ περιςςότερων από μιασ μορφισ τουριςμοφ.  

 Ματαςκευι και προϊκθςθ νζασ τουριςτικισ εικόνασ ι εικόνων ανά νθςί. Θ 

προβολι κα πρζπει να πάρει διαφορετικζσ μορφζσ, καλφπτοντασ τόςο τθν 

ευρωπαϊκι όςο και τθ διεκνι αγορά: άμεςθ διαφιμιςθ, καταχωριςεισ, 

ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, εκδόςεισ – προωκθτικό υλικό, δθμόςιεσ ςχζςεισ – 

ενθμζρωςθ tour operators. 
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 Υρογράμματα κατάρτιςθσ των εργαηομζνων και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν 

ςτισ αρχζσ τισ διαδικαςίεσ και τισ λειτουργίεσ των νζων τουριςτικϊν προϊόντων 

και του βιϊςιμου παράκτιου τουριςμοφ. 

 Χποςτιριξθ τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν 

μεταξφ περιφερειϊν (βλ. CPMR), ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ιςχυρό και 

ςυνεκτικό δίκτυο περιοχϊν που κα υποςτθρίηει τισ καινοτόμεσ δράςεισ και κα 

ςυντελεί ςτθ δθμιουργία μιασ Ευρωπαϊκισ κουλτοφρασ για τθν ανάπτυξθ και τα 

χαρακτθριςτικά του παράκτιου και του καλάςςιου τουριςμοφ.  

3.5.6 «Σϊσ μπορεί να εφαρμοςτεί με επιτυχία θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των 

παράκτιων ηωνϊν (ICZM);» 

Ωπάρχει μια ευρεία ςυμφωνία για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ Ρλοκλθρωμζνθσ 

Διαχείριςθσ Σαράκτιασ Ηϊνθσ κακϊσ ζχει αναγνωριςτεί θ αξία τθσ διαδικαςίασ ICZM 

ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ περιπλοκότθτασ και εφαρμογισ πολιτικϊν με αντικείμενο τθ 

κάλαςςα. Θ Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ τθσ Υαράκτιασ Ηϊνθσ χαρακτθρίηεται από τθν 

κακιζρωςθ ςτόχων και πολιτικϊν που αναγνωρίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ φυςικϊν και 

ανκρωπογενϊν ςυςτθμάτων υπό τθν οπτικι τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ 

κοινωνικοοικονομικισ ανάπτυξθσ. Θ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ πολιτικϊν και δράςεων 

μεταξφ των διαφορετικϊν διευκφνςεων και αρχϊν τθσ ΕΕ, κεωρείται ωσ θ μεγαλφτερθ 

πρόκλθςθ. Φαίνεται ότι θ Καλάςςια Υολιτικι κα αποτελζςει μια ευκαιρία ενδυνάμωςθσ 

τθσ ICZM ςτθν ΕΕ. Λδιαίτερα, ο καλάςςιοσ χωρικόσ ςχεδιαςμόσ αναγνωρίηεται ωσ ζνα 

πικανό και χριςιμο εργαλείο. Υροτείνεται επίςθσ και θ δθμιουργία ενόσ πανευρωπαϊκοφ 

μθχανιςμοφ ςυγκριτικισ ανάλυςθσ και ανταλλαγισ των καλφτερων πρακτικϊν αναφορικά 

με τθν ICZM. Θ αξία του προγράμματοσ των ecoregions αναγνωρίηεται ευρζωσ.  

Θ εφαρμογι ςτρατθγικϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ παράκτιων ηωνϊν 

προτείνεται να γίνει με τθν ενεργι εμπλοκι των Ξρατϊν. Υαρατθρείται ότι ςιμερα οι 

παράκτιεσ ηϊνεσ είναι αντικείμενο πολλϊν τομεακϊν και χωρικϊν πολιτικϊν με τθν 

ευκφνθ να διαμοιράηεται ςε ζνα πλικοσ αρχϊν ςε διαφορετικά επίπεδα διοίκθςθσ. Θ 

ICZM προχποκζτει ζνα μεγάλο βακμό ολοκλιρωςθσ και ςυντονιςμοφ των διαφόρων 

πολιτικϊν. Θ ICZM κα πρζπει να βαςίηεται ςτθν ενεργι ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων 

μερϊν ςε εκνικό επίπεδο κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ. Πία 

Ευρωπαϊκι Χτρατθγικι για τθν ICZM κα πρζπει να περιλαμβάνει περιφερειακά πλάνα 

οδθγιϊν τα οποία κα αντανακλοφν τισ εκνικζσ ςτρατθγικζσ ενϊ παράλλθλα κα 

ςυνυπολογίηουν τισ περιφερειακζσ ιδιαιτερότθτεσ. 

Ψα προβλιματα εςτιάηονται ςυνικωσ ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι τζτοιων μοντζλων 

διαχείριςθσ. Θ Ελλάδα ζχει ιδιαίτερθ τεχνογνωςία και ενδιαφζρον για το νθςιωτικό 

χϊρο, ζναν ςθμαντικό τομζα τθσ παράκτιασ ηϊνθσ.  
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3.5.6.1 Σροτάςεισ Σολιτικισ: 

 Ρα αναλάβει πρωτοβουλία για τθ ςφνταξθ ενόσ Ευρωπαϊκοφ οδθγοφ – εγχειριδίου 

ςτα κζματα τθσ ΣΔΥΗ. Ιδθ θ UNEP βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ ενόσ 

πλαιςίου ανάπτυξθσ ςτρατθγικϊν και εργαλείων για μια ΣΔΥΗ.  

 Ρα αναδείξει τθν αναγκαιότθτα θ ΕΕ να θγθκεί τθσ προςπάκειασ ανάπτυξθσ 

εργαλείων και μεκόδων για τθν ΣΔΥΗ ςε κζματα όπωσ: 

o Διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ (ανάπτυξθ και διαχείριςθ βάςεων 

δεδομζνων, ανάπτυξθ ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ αποφάςεων (DSS).  

o Αναπτυξιακζσ ςτρατθγικζσ (ςχεδιαςμόσ κοινωνικοοικονομικισ και 

περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ, φζρουςα ικανότθτα φυςικϊν και 

ανκρωπογενϊν ςυςτθμάτων). 

o Ωλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ (χωροταξικοί ςχεδιαςμοί, 

οικιςτικζσ ηϊνεσ, ηϊνεσ προςταςίασ, περιβαλλοντικοί ζλεγχοι και 

παρακολοφκθςθ, περιβαλλοντικοί φόροι, αναλφςεισ επικινδυνότθτασ, 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ, οικονομικι ανάλυςθ – κόςτοσ/όφελοσ 

και κόςτοσ/αποτελεςματικότθτασ). 

 Ρα προωκιςει τθν ανάπτυξθ τθσ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ και τθ διαςφνδεςθ 

περιφερειακϊν και τομεακϊν πολιτικϊν ςτα κζματα τθσ ΣΔΥΗ. 

 Επίςθσ να προκαλζςει ςυναντιςεισ και ςυηθτιςεισ με κράτθ-μζλθ τα οποία ζχουν 

ευαίςκθτεσ καλάςςιεσ περιοχζσ, με ςκοπό να εντοπίςουν και να διατυπϊςουν 

ςυντονιςμζνεσ προτάςεισ για τισ περιοχζσ που κα πρζπει να προςτατεφονται ωσ 

Λδιαίτερα Ευαίςκθτεσ Καλάςςιεσ Υεριοχζσ (Special Protected Areas SΦAs και Special 

Conservation Areas SCAs).  

 

3.5.7 «Σϊσ μπορεί θ ΕΕ να εξαςφαλίςει με τον καλφτερο τρόπο τθ ςυνεχι βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ των λιμζνων;» 

Είναι γνωςτό ότι οι δραςτθριότθτεσ και οι λειτουργίεσ των λιμανιϊν υπόκεινται πλζον ςε 

νζα κεςμικά πλαίςια και νζουσ νομοκετικοφσ κανονιςμοφσ, που ςτόχο ζχουν τθν 

αςφάλεια και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Σι απαιτιςεισ του διεκνοφσ εμπορίου και οι αναπτυξιακοί ςτόχοι των λιμζνων ςε 

ςυνδυαςμό με τισ ςφγχρονεσ περιβαλλοντικζσ επιταγζσ, οδθγοφν τισ περιςςότερεσ φορζσ 

ςε αντιφατικζσ και ςυχνά αντικετικζσ επιλογζσ για ζνα λιμάνι. Ψα ςφγχρονα λιμάνια 
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διαφοροποιοφνται ςε ςφγχρονα βιομθχανικά ςυγκροτιματα, με τισ περιβαλλοντικζσ 

πιζςεισ, υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ςυνεπάγονται, κακϊσ 

αυτά επεκτείνονται ςε νζεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ ελεφκερεσ ηϊνεσ 

εμπορίου, διαχείριςθ βιομθχανικϊν περιοχϊν, αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ 

κ.α. 

3.5.7.1 ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ: 

 Θ Υράςινθ Βίβλοσ να ςυνδεκεί με αυτι τθσ Ευρωπαϊκισ Οιμενικισ πολιτικισ 

κακϊσ και με τθ Οευκι Βίβλο για τθν Υολιτικι των Πεταφορϊν.  

 Θ ειςαγωγι των όρων "Υράςινου Οιμζνα" και "Υράςινθσ Οιμενικισ Ανάπτυξθσ", 

ςτθν Καλάςςια Υολιτικι με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ νζασ αναπτυξιακισ 

αντίλθψθσ τθσ λιμενικισ βιομθχανίασ. Υρωτοβουλίεσ για ευρφτερθ ςυηιτθςθ. 

 Ψθν ανάπτυξθ οδθγιϊν που κα βαςίηονται ςε πρωτοβουλίεσ του Ευρωπαϊκοφ 

Σργανιςμοφ Οιμζνων ESPO και κα ςτοιχειοκετοφν τθν ανάπτυξθ των λιμζνων με 

ςεβαςμό ςτο περιβάλλον.  

 Ωποςτιριξθ του λιμενικοφ κλάδου με ςκοπό να προςφζρουν υψθλισ ποιότθτασ 

υπθρεςίεσ ςε πλοία ςε ςχζςθ με το περιβάλλον (διαχείριςθ αποβλιτων, λυμάτων, 

ζρματοσ, κλπ). 

 Ρα αναλυκεί με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ το πϊσ ο καλάςςιοσ χωρικόσ 

ςχεδιαςμόσ, όπωσ προτείνεται από τθν Υράςινθ Βίβλο, μπορεί να ςυνειςφζρει 

ςτθν αποτελεςματικότθτα του λιμενικοφ τομζα, ιδιαίτερα ςτον τομζα του 

περιβάλλοντοσ. 

 Ρα υπάρξουν ξεκάκαρεσ οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ 

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ.  

 Σι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ αναφορικά με τθ ρφπανςθ του αζρα, των υδάτων και 

ιηθμάτων κακϊσ και θ διαχείριςθ των απορριμμάτων κα πρζπει να 

προςαρμοςτοφν ϊςτε να λθφκοφν υπ’ όψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των 

λιμζνων. 

 Ρα υιοκετθκοφν τα εργαλεία Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ που ανζπτυξε το 

ECOPORTS Foundation για λογαριαςμό τθσ Ευρωπαϊκισ λιμενικισ βιομθχανίασ και 

του ESPO, Self Diagnosis Methodology (SDM) και το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ Port 

Environmental Review System (PERS). 
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 Ρα υποςτθριχκοφν οι προςπάκειεσ για εκελοντικι αυτορφκμιςθ ςε κζματα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ των Ευρωπαϊκϊν λιμζνων κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ 

κατά EMAS και ISO 14001.  

Πε τον προςδιοριςμό και τθν ενςωμάτωςθ του "Υράςινου Οιμζνα" και τθσ "Υράςινθσ 

Οιμενικισ Ανάπτυξθσ", ςτθν Καλάςςια Υολιτικι κακϊσ κα μειωκοφν τα όποια εμπόδια 

ανάπτυξθσ των λιμζνων ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο. Θ ςυλλογι ςτοιχείων που ςτοιχειοκετοφν 

τθν ανάπτυξθ των λιμζνων με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, κα ςυνειςφζρει ςτθν διαδικαςία 

δθμιουργίασ οδθγιϊν. Αυτζσ όταν ακολουκοφνται κα επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ των 

λιμζνων με παράλλθλθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. Επιπλζον οι λιμζνεσ μποροφν να 

παρζχουν κίνθτρα ςτα πλοία βαςιηόμενοι ςε περιβαλλοντικά κριτιρια. Ζτςι για 

παράδειγμα για να καταςτεί ζνα λιμάνι "Υράςινοσ Οιμζνασ" κα πρζπει:  

 να διακζτει κατάλλθλεσ υποδομζσ υποδοχισ λυμάτων και μθχανιςμοφσ 

προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και πόρων τθσ περιοχισ. 

 να παρζχει κίνθτρα για τα "Υράςινα Υλοία".  

 να εφαρμόηει τθσ οδθγίεσ τθσ MARPOL και λοιπϊν διεκνϊν ςυμβάςεων.  

Θ Ζνωςθ Ευρωπαϊκϊν Οιμζνων (ESPO) κεωρεί ότι για να υπάρξει ζνα ςτακερό και ιςχυρό 

πλαίςιο πολιτικισ για τουσ λιμζνεσ, κα πρζπει θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ να ςυνδεκεί 

με αυτι τθσ Ευρωπαϊκισ Οιμενικισ πολιτικισ κακϊσ και με τθν Οευκι Βίβλο για τθν 

πολιτικι των Πεταφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι παρόλο που οι λιμζνεσ προχωροφν ςε 

ςθμαντικζσ επενδφςεισ με ζμφαςθ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςθμειϊνονται 

πολφ μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτθν λιψθ ςχετικϊν αδειϊν ϊςτε να ξεκινιςουν τα ζργα. Θ 

ESPO δθλϊνει ότι κα αναλφςει με προςοχι το βακμό που ο καλάςςιοσ χωρικόσ 

ςχεδιαςμόσ όπωσ προτείνεται από τθν Υράςινθ Βίβλο, μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν 

αποτελεςματικότθτα και τθν νομικι ςτακερότθτα, ιδιαίτερα από τθ ςτιγμι που κυρίωσ 

αναφζρεται και περιπλζκεται από οικολογικά κζματα. Είναι αναγκαίο να υπάρξουν 

ξεκάκαρεσ οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και τα 

προγράμματα για τισ υποδομζσ ςτα πλαίςια των ΨΕΡ-Ψ κα πρζπει να ενιςχυκοφν, ενϊ οι 

νομοκετικζσ ρυκμίςεισ αναφορικά με τθ ρφπανςθ του αζρα, των υδάτων κα ιηθμάτων 

κακϊσ και θ διαχείριςθ των απορριμμάτων κα πρζπει να προςαρμοςτοφν ϊςτε να 

λθφκοφν υπ’ όψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των λιμζνων. 
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4.1 ΕΙΥΑΓΩΓΘ  

Θ χάραξθ και θ εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ βιϊςιμθσ καλάςςιασ πολιτικισ από τθν 

ΕΕ απαιτεί τθν δθμιουργία των κατάλλθλων εκείνων εργαλείων διαχείριςθσ του ςυνόλου 

των πολυεπίπεδων ςχζςεων με τουσ ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ. 

Πια πλιρθσ εικόνα και καταγραφι όλων των δεδομζνων που αφοροφν το ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων οι οποίεσ ςυνδζονται με τθ διαχείριςθ τθσ παραπάνω ςχζςθσ είναι 

απολφτωσ απαραίτθτθ. Αυτό προχποκζτει τθν ςυςτθματικι καταγραφι και ενοποίθςθ 

όλων των υφιςτάμενων παρατθριςεων και ςυλλεχκζντων ςτοιχείων από διάφορουσ 

φορείσ, τον ςχεδιαςμό ςυλλογισ πρόςκετων πλθροφοριϊν και τθ χαρτογράφθςι τουσ με 

ςφγχρονεσ τεχνικζσ προκειμζνου να ςυγκροτθκεί ζνα ολοκλθρωμζνο Ευρωπαϊκό 

ςφςτθμα βάςθσ των αντίςτοιχων δεδομζνων. Θ δθμιουργία τθσ υποδομισ αυτισ 

αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τον χωροταξικό ςχεδιαςμό και τθ χάραξθ 

πολιτικϊν διατιρθςθσ αξιοποίθςθσ και διαχείριςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. 

Χυγχρόνωσ κα πρζπει να διατυπωκοφν κοινοί κανόνεσ και αρχζσ ςτισ οποίεσ κα 

ςτθρίηεται θ καλάςςια χωροταξία.  

Ψα μζτρα και οι πολιτικζσ που προκφπτουν μζςα από τον ςχεδιαςμό αυτόν και αφοροφν 

τθ διαχείριςθ τθσ ςχζςθσ μασ με τουσ ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ κα πρζπει να 

ςτθριχκοφν με κατάλλθλα χρθματοδοτικά μζτρα τόςο ςε Ευρωπαϊκό όςο και ςε τοπικό ι 

περιφερειακό επίπεδο. Ψα ςθμερινά υπάρχοντα χρθματοδοτικά εργαλεία, προγράμματα 

και φορείσ, με κατάλλθλεσ προςαρμογζσ και τροποποιθμζνουσ ςτόχουσ μποροφν να 

αναλάβουν τθν υλοποίθςθ των παραπάνω πολιτικϊν λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθ ςθμαςία 

και τθν αναγκαιότθτα διατιρθςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ όπωσ προκφπτει από τθ 

φιλοςοφία τθσ Υράςινθσ Βίβλου. 

4.2 ∆ΕΔΡΞΕΟΑ ΓΙΑ ΕΠΧΣΘΤΕΦΘΥΘ ΣΡΝΝΑΣΝΩΟ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ  

Χθμαντικόσ παράγων για τθν κατανόθςθ των αντιφατικϊν χριςεων των καλαςςϊν είναι 

να υπάρχουν αξιόπιςτα επιςτθμονικά δεδομζνα ςε ότι αφορά τα φυςικοχθμικά, 

γεωμορφολογικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και τισ 

πλουτοπαραγωγικζσ δυνατότθτεσ ςυγκεκριμζνων καλαςςϊν και ωκεανϊν. 

Είναι φανερό ότι αν θ μεκοδολογίεσ και θ αξιοπιςτία των ςτοιχείων αυτϊν τίκεται υπό 

αμφιςβιτθςθ, δεν είναι δυνατόν να υποςτθριχκοφν πολιτικζσ διαχείριςθσ, ιδιαιτζρα όταν 

γνωρίηουμε ότι θ γεωγραφικι ανομοιομορφία των Ευρωπαϊκϊν αλλά και ςε παγκόςμια 

κλίμακα, καλαςςϊν είναι μεγάλθ. Επίςθσ είναι γνωςτό ότι πολλζσ και αξιόλογεσ, κατά τα 

άλλα, προςπάκειεσ ςυλλογισ ςτοιχείων και παρακολοφκθςθσ των καλαςςϊν, γίνονται 
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ςτο χϊρο τθσ ΕΕ, που δυςτυχϊσ ακόμα, χαρακτθρίηονται από δυςλειτουργικότθτα., 

ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και αναποτελεςματικότθτα. 

Θ ΕΕ ζχει ξεκινιςει μια διαδικαςία για τθ δθμιουργία υποδομισ χωροταξικϊν 

πλθροφοριϊν (INSPIRE), αποτελοφμενο από ζνα ςφςτθμα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν, 

το οποίο κα υποςτθρίξει τθ ευρωπαϊκι περιβαλλοντικι πολιτικι.  

Ιδθ οι προςπάκειεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, βλζπε πρωτοβουλία για τθν Υαγκόςµια 

Υαρακολοφκθςθ του Υεριβάλλοντοσ και τθσ Αςφάλειασ (GMES), κα διαμορφϊςουν 

ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθν περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ, με επιτόπιεσ και 

δορυφορικζσ παρατθριςεισ. Πζροσ των αναγκαίων ςτοιχείων είναι και θ χαρτογράφθςθ 

των ευρωπαϊκϊν παράκτιων υδάτων, τόςο ςε ςχζςθ με τισ δραςτθριότθτεσ όςο και με τα 

οικοςυςτιματα. 

Χε ςχζςθ με τισ κινιςεισ των πλοίων θ ΕΕ ζχει ςτθ διάκεςι τθσ πολλά ςυςτιματα 

εντοπιςμοφ ςκαφϊν τα οποία δεν είναι µόνο χριςιμα για τθ ναυτιλία αλλά 

χρθςιμοποιοφνται και για τον ζλεγχο παράνομων δραςτθριοτιτων, όπωσ: τρομοκρατικζσ 

ενζργειεσ, λακρεμπόριο, παράνομεσ αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ, απορρίψεισ πλοίων, κ.α. 

Χτο επίπεδο τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςτα παραπάνω κζματα το ςφςτθμα 

SafeSeaNet αποτελεί ςθμαντικι εξζλιξθ πολλά υποςχόμενθ κακϊσ θ ενοποίθςθ των ιδθ 

υπαρχόντων ςυςτθμάτων µε ςυνδυαςμό με πλθροφορίεσ από άλλεσ πθγζσ ςτθν 

ακτογραµµι και δορυφορικά ςυςτιµατα γεωεπιςκόπθςθσ (Galileo) προςφζρουν 

αποτελεςματικά εργαλεία ςτθ διαχείριςθ των καλάςςιων δραςτθριοτιτων. 

4.2.1 ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ 

 Θ Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίεσ ςε περιφερειακό επίπεδο ζτςι ϊςτε να 

βελτιωκοφν και να διαδοκοφν τα ωκεανογραφικϊν δεδομζνα τα οποία τϊρα 

ςυλλζγονται αςυντόνιςτα και χωρίσ μεκοδικό τρόπο από διάφορεσ πθγζσ. 

 Θ Ελλάδα να υποςτθρίξει τισ προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ευρωπαϊκοφ 

δικτφου καλάςςιων παρατθριςεων και δεδομζνων, με ςτόχο τθν ενοποιθμζνθ 

ανάλυςθ, διαφόρων τφπων δεδομζνων και μετα-δεδομζνων που ςυλλζγονται. 

 Ρα χρθματοδοτθκοφν προςπάκειεσ που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ από τον παράκτιο χϊρο αλλά και από το διάςτθμα 

και να αναπτυχκοφν ςυςτιματα που κα υπθρετιςουν τθν ανάγκθ για αυξθμζνθ 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα, µε βάςθ. 

 Οα χρθματοδοτθκοφν μελζτεσ για να βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ 

διαχείριςθσ των καλάςςιων πόρων και θ ωκεανογραφικι ζρευνα ςτα 

ευρωπαϊκά εργαςτιρια, με spin off προϊόντα ςτον εμπορικό τομζα. 
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 Θ Ελλάδα να υποςτθρίξει και να αναλάβει πρωτοβουλία ςε περιφερειακό επίπεδο 

ςε κζματα που αφοροφν ςτθ ςυγκρότθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων για τθν 

ανάπτυξθ λεπτομεροφσ χαρτογράφθςθσ των οικοςυςτθμάτων και τθσ 

καλάςςιασ χλωρίδασ και πανίδασ των ευρωπαϊκϊν παράκτιων υδάτων για 

ςκοποφσ ζρευνασ, χωροταξικοφ ςχεδιαςµοφ, αςφάλειασ και προςταςίασ.  

 Θ Ελλάδα να υποςτθρίξει και να αναλάβει πρωτοβουλία ςε κεντρικό επίπεδο για 

να καταρτιςτεί ζνασ επιςτθμονικόσ άτλασ των παράκτιων υδάτων τθσ ΕΕ, που κα 

ζχει πολλαπλζσ εφαρμογζσ, θ ςθμαντικότερθ των οποίων κα είναι θ γνϊςθ των 

πόρων και τθσ δυνατότθτασ εκμετάλλευςθσ των καλάςςιων ευρωπαϊκϊν πόρων. 

4.3 ΘΑΝΑΥΥΙΡΥ ΧΩΤΡΦΑΠΙΜΡΥ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ (ΘΧΥ) 

Σ Καλάςςιοσ Χωροταξικόσ Χχεδιαςμόσ (ΚΧΧ), ςε ςυνδυαςμό με τθν δθμιουργία του ΞΚΧ, 

ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία ςαφοφσ πλαιςίου αναφοράσ όςον αφορά το νομικό κακεςτϊσ 

του ςυνόλου των καλάςςιων δραςτθριοτιτων ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο. 

Ρ καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί ζνα πολφτιμο εργαλείο γιατί επιτρζπει 

τθν εφαρμογισ ενοποιθμζνθσ διαχείριςθσ τθσ παράκτιασ και τθσ ναυτιλιακισ 

ανάπτυξθσ. Υεριοχζσ με ενδιαφζρον ςτθν παράκτια ανάπτυξθ δείχνουν ενδιαφζρον για 

χωροταξικό ςχεδιαςμό με τθν εφαρμογι των ΑΣΗ. Ψα μεγαλφτερα ναυτιλιακά πλζγματα 

(clusters) τθσ Ευρϊπθσ (Π. Βρετανία, Γερμανία, Ρορβθγία, Σλλανδία, Γαλλία) αναμζνεται 

να είναι κετικά ςτθν προοπτικι αυτι. Ωφζλειεσ υπάρχουν και για χϊρεσ που διακζτουν, 

ςυγκριτικά, λιγότερο ανεπτυγμζνεσ καλάςςιεσ βιομθχανίεσ, με τον ΚΧΧ να αποτελεί 

προςπάκεια ενίςχυςθσ των ευρωπαϊκϊν καλάςςιων βιομθχανιϊν. Τμωσ μόνο ζνασ 

περιοριςμζνοσ αρικμόσ κρατϊν-μελϊν ζχουν ςχετικι εμπειρία - για παράδειγμα ο 

καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει ιδθ υιοκετθκεί ςτθ Γερμανία. 

Σι όποιεσ δυςκολίεσ εμφανίηονται επειδι, διότι όπωσ ζχει υποςτθριχκεί, μζχρι τϊρα ο 

ΘΧΥ ςχετίηεται κυρίωσ με οικολογικά κριτιρια και δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ οι 

οικονομικοί παράμετροι, π.χ. οι απαιτιςεισ τθσ ναυτιλίασ. Θ ανάγκθ ιςορροπίασ - να μθν 

ξεπεράςει θ ‘περιβαλλοντικι’ διάςταςθ τισ άλλεσ πτυχζσ είναι κζμα ιδιαιτζρα ευαίςκθτο 

και ςτθν περίπτωςθ των λιμζνων λόγω τθσ επζκταςθσ των λιμζνων ςτο χϊρο. Υρόκειται 

για μία τάςθ θ οποία κα πρζπει να αντιςτραφεί (βλ. μζςω διαδικαςιϊν περιφερειακισ 

ςυνεργαςίασ και διακυβζρνθςθσ τθσ καλάςςιασ πολιτικισ). 

Υροχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικότθτα του ΚΧΧ αποτελεί θ ανάπτυξθ 

διαπεριφερειακϊν οργάνων χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν παράκτια ηϊνθ. Χτα 

πλαίςια των οργάνων αυτϊν κα πρζπει περιςςότερα από ζνα κράτθ-μζλθ να 

διαμορφϊνουν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ οι οποίεσ, μζςα από τθν δθμιουργία ενόσ 

ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ και ενόσ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων 

για περιφερειακό και εκνικό χωροταξικό ςχεδιαςμό, ςυγκριτικι ανάλυςθ και ανταλλαγι 
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απόψεων, κα επιτρζψουν τθν επιλογι βζλτιςτων πρακτικϊν. Θ κρίςιμθ παράμετροσ για 

τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ επιλογισ, θ οποία κα ζχει κακοριςτικζσ επιπτϊςεισ 

για τθν ανάπτυξθ των περιφερειϊν τθσ ΕΕ, είναι να λειτουργιςει ςτθ βάςθ γνϊςεων και 

των απαραίτθτων δεδομζνων για δράςθ. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι επικυμεί να ειςαγάγει τθν ζννοια τθσ καλάςςιασ «χωροταξίασ», 

με τθν οποία, οριςμζνεσ παράκτιεσ περιοχζσ είναι ταξινομθμζνεσ ςφμφωνα με τισ εκεί 

επιτρεπόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Ενδεικτικό παράδειγμα, θ εκβάκυνςθ, θ οποία πικανόν 

να πρζπει να απαγορευκεί ςτισ οικολογικά ευαίςκθτεσ περιοχζσ, ωσ επιβλαβισ. Δεν 

ιςχφουν όμωσ τα ίδια δεδομζνα για όλο τον Ευρωπαϊκό χϊρο.  

Αφενόσ, χρειάηεται θ νζα αυτι διαχείριςθ κα πρζπει να εφαρμοςκεί ςε περιφερειακό 

επίπεδο, για να λάβει υπόψθ τα ςυγκεκριμζνα διαφορετικά χαρακτθριςτικά των 

καλαςςϊν τθσ Ευρϊπθσ. Αφετζρου, χρειάηονται, ωσ προχπόκεςθ λεπτομερείσ 

αξιολογιςεισ και μετριςεισ που κα βοθκιςουν ςτθ ρφκμιςθ των χριςεων, τουσ χριςτεσ 

των ωκεανϊν και των καλαςςϊν. Χυνεπϊσ είναι κρίςιμθ θ πρόταςθ τθσ Υράςινθσ Βίβλου, 

για τθν οργάνωςθ ενόσ "ευρωπαϊκοφ καλάςςιου δικτφου παρατιρθςθσ και δεδομζνων", 

που αναμζνεται για να οδθγιςει ςτθν λεπτομερι χαρτογράφθςθ των ευρωπαϊκϊν 

παράκτιων υδάτων. Υαράλλθλα χρειάηεται ο ςυνυπολογιςμόσ των οικονομικϊν 

παραμζτρων ϊςτε να αντιμετωπιςκεί ζνα πρόβλθμα που κα μποροφςε να ζχει τισ 

δραματικζσ και διαχρονικζσ ςυνζπειεσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. 

4.4 ΑΠΙΡΣΡΙΩΟΦΑΥ ΥΦΡ ΞΕΓΙΥΦΡ ΦΘΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΥΦΘΤΙΠΘ ΦΩΟ ΣΑΤΑΘΑΝΑΥΥΙΩΟ 

ΣΕΤΙΡΧΩΟ 

4.4.1 Ρι Θζςεισ Φθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

Σι παρακαλάςςιεσ περιοχζσ λαμβάνουν οικονομικι ςτιριξθ ςτο πλαίςιο διαφόρων 

πολιτικϊν τθσ ΕΕ. Θ κφρια πθγι είναι θ πολιτικι ςυνοχισ, δθλαδι τα διαρκρωτικά ταμεία 

(ΕΨΥΑ, ΕΞΨ)  και το Ψαμείο Χυνοχισ, ςτόχοσ των οποίων είναι ο περιοριςμόσ των 

περιφερειακϊν ανιςοτιτων αλλά και άλλεσ πθγζσ όπωσ το νζο Ευρωπαϊκό Ψαμείο 

Αλιείασ, αλλά και το πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ μζςου γειτονίασ και εταιρικισ ςχζςθσ, θ 

διαςυνοριακι ςυνεργαςία κα βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ προκλιςεων που είναι κοινζσ 

για χϊρεσ που ςυνορεφουν με καλάςςιεσ λεκάνεσ (π.χ. Βαλτικι, Πεςόγειοσ Κάλαςςα, 

Εφξεινοσ Υόντοσ) Επίςθσ εξετάηεται κατά πόςον είναι δυνατόν να διατεκοφν και άλλα 

χρθματοδοτικά μζςα τθσ ΕΕ, χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ψράπεηα Επενδφςεων 

(ΕΨΕπ). Ψο πρόγραμμα ΨΕΡ-Ψ παρζχει οικονομικι ςτιριξθ ςε λιμζνεσ, καλάςςιεσ αρτθρίεσ 

και μεταφορικζσ ηεφξεισ με λιμζνεσ. 

Αυτι θ βοικεια ςτόχο ζχει να καταςτιςει τισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ ελκυςτικότερεσ 

για τισ επιχειριςεισ, με τθν κάλυψθ οριςμζνων βαςικϊν απαιτιςεων βελτίωςθσ των 
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ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και εργαςίασ και με τθ δθμιουργία ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για 

επενδφςεισ. 

Για τθ βελτίωςθ τθσ ςφγκλιςθσ περιοχϊν που υςτεροφν κακϊσ και για τθν τόνωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ, το ΕΨΥΑ παρζχει ςτιριξθ για ζρευνα, 

καινοτομία, τεχνολογίεσ των πλθροφοριϊν, χρθματοοικονομικζσ τεχνικζσ και 

ομαδοποιιςεισ, κακϊσ και ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν, τθσ ενζργειασ και των 

περιβαλλοντικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν. Υροωκεί επίςθσ τθ ςυνεργαςία μεταξφ των 

περιφερειϊν. Θ εν λόγω ςτιριξθ πρζπει να ςυνεχιςτεί και να ευνοιςει τθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθ ναυτιλιακι κλθρονομιά και να 

προωκιςει τθ διάδοςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ ναυτιλιακισ 

διακυβζρνθςθσ. 

4.4.2 Θζςεισ Φορζων - Σροτάςεισ 

Για να υπάρξει μία επιτυχθμζνθ και ολοκλθρωμζνθ Καλάςςια Ευρωπαϊκι Υολιτικι, είναι 

αναγκαίο να υποςτθριχκοφν οικονομικά οι παρακαλάςςιεσ περιοχζσ και να υπάρξει 

διαρκισ προςπάκεια μεγιςτοποίθςθσ των αποτελεςμάτων αυτισ. Θ κζςθ αυτι είναι 

ςαφισ και βρίςκει ςε γενικό πλαίςιο τθν πλειοψθφία των φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 

διαβοφλευςθ ςφμφωνουσ. Ωςτόςο υπάρχουν και διατυπϊνονται μζςα από αυτι, κζματα 

που είτε κα πρζπει να επανεξεταςτοφν είτε ζχουν αγνοθκεί και κα πρζπει να υπάρξει 

ςχετικι μζριμνα.  

Ματαρχιν είναι αναγκαίο οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτθν Σράςινθ Βίβλο ςχετικά με 

τα Σρογράμματα Χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ για τθν περίοδο 2007-2013 να 

επικαιροποιθκοφν. Ξζχρι ςιμερα δεν ζχει λθφκεί οριςτικι απόφαςθ για τθν 

ςυμμετοχι του ΕΦΣΑ ςτθν χρθματοδότθςθ λιμζνων και καλάςςιων μεταφορϊν. 

Σροβλζπεται μόνο θ χρθματοδότθςθ περιφερειϊν οι οποίεσ είναι κατάλλθλεσ και 

αναγκαίεσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι ςφγκλιςθσ.  

Επιπλζον από τα προςχζδια των κανονιςμϊν για τουσ TEN-T δεν φαίνεται να δίνεται 

προτεραιότθτα ςτισ «Καλάςςιεσ Σδοφσ» (”Motorways of the Sea”), αλλά υπάρχει ςαφισ 

αναφορά για υποςτιριξθ των ποτάμιων μεταφορϊν.  

Επίςθσ δεν υπάρχει καμία αναφορά ςτα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

ςυγχρθματοδότθςθ των καλάςςιων προγραμμάτων, δεδομζνου ότι αυτά βαςίηονται 

ςτθν ζννοια τθσ εδαφικισ κυριότθτασ και εμπλζκουν φορείσ από τουλάχιςτον δυο 

κράτθ – μζλθ. Άλλωςτε αυτό το «εργαλείο» είναι και ο τρίτοσ ςτόχοσ τθσ 

περιφερειακισ πολιτικισ και ςχεδιάςτθκε ϊςτε να αναπτυχκεί εδαφικι ςυνεργαςία.  

Πία από τισ κφριεσ προτεραιότθτεσ τθσ επερχόμενθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-

2013 κα πρζπει να είναι θ προτεραιότθτα ςε προγράμματα που αφοροφν παράκτιεσ 
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περιφζρειεσ. Αυτό κακϊσ κα πρζπει να προετοιμαςτεί κατάλλθλα θ ειςαγωγι εργαλείων 

ςυνεργαςίασ, να αναγνωριςτεί θ προςτικζμενθ αξία των διαςυνοριακϊν, διακρατικϊν 

και ενδοπεριφερειακϊν ςυνεργαςιϊν ςε ότι αφορά τισ πολιτικζσ που κα εφαρμοςτοφν 

και τισ βαςικζσ κζςεισ τθσ Υράςινθ Βίβλου.  

Είναι αναγκαίο να οργανωκοφν προγράμματα το ςυντομότερο δυνατόν και με ακρίβεια 

ϊςτε να μποροφν να επιλεχκοφν ωσ μία μορφι ςυνεργαςίασ. Κα πρζπει επίςθσ να 

ερευνθκοφν τα κριτιρια, οι ςυνεργαςίεσ και οι κεματικζσ ενότθτεσ που προςφζρουν 

προςτικζμενθ αξία ςτα προγράμματα ςυνεργαςίασ.  

Σι προςεγγίςεισ τθσ TFAM ϊςτε να υπολογιςτεί με ακρίβεια θ κοςτολόγθςθ του μεριδίου 

του καλάςςιου τομζα ςτθν χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ και 

αναγκαίεσ. Αν δεν γίνουν αντιλθπτζσ οι ςυνκικεσ χρθματοδότθςθσ τθσ καλάςςιασ 

πολιτικισ για τθν περίοδο μετά το 2013, κα πρζπει τουλάχιςτον να υπάρξει μία ζνδειξθ 

για το ςυνολικό προχπολογιςμό που κα αφιερϊςει τθ ΕΕ ςτισ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ.  

Επιπλζον μία από τισ βαςικζσ αρχζσ που κα πρζπει να διατυπϊνονται ςτθν Καλάςςια 

Ευρωπαϊκι Υολιτικι είναι θ ςχζςθ τθσ διάςταςθσ τθσ EEZ κάκε χϊρασ ωσ βαςικό κριτιριο 

επιχοριγθςθσ των Ξοινοτικϊν αυτϊν κονδυλίων. Υρζπει άλλωςτε να αναγνωριςτεί ότι 

οριςμζνεσ περιφζρειεσ επιβαρφνονται με κόςτθ τα οποία αφοροφν το ςυμφζρον τθσ 

πλειοψθφίασ των Ευρωπαίων όπωσ είναι θ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ, θ 

παρακολοφκθςθ μεγάλων EEZ, θ διατιρθςθ μίασ υγιοφσ βιολογικισ ιςορροπίασ, θ 

καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ, θ μεταφορά ναρκωτικϊν κ.α. Άλλωςτε 

οριςμζνεσ περιφζρειεσ επιβαρφνονται με μθ αναλογικό τρόπο κόςτθ τα οποία αφοροφν 

από κοινοφ όλα τα κράτθ αναφορικά με τθν Καλάςςια Υολιτικι. Σ καταμεριςμόσ αυτϊν 

κα πρζπει να προβλεφκεί και να επιτευχκεί μζςω των Ξοινοτικϊν χρθματοδοτιςεων.  

Θ μελλοντικι Καλάςςια Υολιτικι κα πρζπει να ςχεδιάςει μζτρα τα οποία κα λαμβάνουν 

υπόψιν τουσ τισ διαφοροποιιςεισ που υπάρχουν μεταξφ των περιφερειϊν. Υαράλλθλα 

κα πρζπει να υπάρξει θ κατάλλθλθ εξειδίκευςθ του προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ 

ϊςτε να προωκθκοφν ολοκλθρωμζνα προγράμματα που κα επιφζρουν οφζλθ ςε 

πολλοφσ τομείσ.  

Ψζλοσ είναι αναγκαίο κατά τθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των επιχειρθςιακϊν 

προγραμμάτων των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων και του Ψαμείου Χυνοχισ, να λθφκοφν 

υπόψθ οι ςτόχοι και οι απαιτιςεισ τθσ Καλάςςιασ Υολιτικισ. Για παράδειγμα, κα 

μποροφςε να ςχεδιαςκεί ζνα νζο Ψαμείου για τθν ενίςχυςθ των εν λόγω περιοχϊν εν 

όψει τθσ ανακεϊρθςθσ των δθμοςιονομικϊν προοπτικϊν τθσ ΕΕ. 

Θ Ελλάδα, αλλά και άλλεσ νθςιωτικζσ περιοχζσ κα πρζπει να επιδιϊξουν να δοκεί 

προτεραιότθτα από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ςτθν περαιτζρω 
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προϊκθςθ των ακτοπλοϊκϊν μεταφορϊν και τθσ περαιτζρω ανάπτυξθσ των «λεωφόρων» 

τθσ κάλαςςασ, ςτα πλαίςια ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ μεταφορϊν. 

Σ ρόλοσ των λιμζνων μζςα ςε αυτό το ςφςτθμα πρζπει να αναγνωριςτεί ωσ ζνα ιδιαίτερο 

κομβικό ςθμείο ολόκλθρου του δικτφου των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν. Αυτόσ ο ρόλοσ 

μπορεί να επιτευχκεί καλφτερα μζςω τθσ ανάπτυξθσ του κατάλλθλων υποδομϊν, ικανϊν 

να εξυπθρετιςουν τα διαφορετικά μζςα ςυγκοινωνίασ και τισ ανάγκεσ τθσ ςυνδυαςμζνθσ 

μεταφοράσ, τισ ανάγκεσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και τθν εδαφικι ςυνοχι 

οριςμζνων κρατϊν μελϊν. 

Επομζνωσ, θ ανάπτυξθ αποδοτικϊν λιμενικϊν ςυςτθμάτων λιμζνων, με επαρκείσ 

χωρθτικότθτεσ για να αποφευχκεί θ ςυμφόρθςθ, κακϊσ επίςθσ και οι ςυνδζςεισ με τθν 

ενδοχϊρα, πρζπει να κεωρθκοφν ωσ ζνα αναπόςπαςτο τμιμα τθσ γενικισ ναυτιλιακισ 

πολιτικισ. 

Θ Ελλάδα αναμζνει από τθν Υράςινθ Βίβλο για αυτό το ιδιαίτερο κζμα μεταξφ άλλων να 

αποτελζςει ζνα πολφτιμο κείμενο για όλο το πλαίςιο επενδφςεων ςτισ υποδομζσ οι 

οποίεσ προγραμματίηονται από τα κράτθ μζλθ με μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο 

ορίηοντα, που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν και τθν 

ολοκλιρωςι τθσ μζςω των πρόςφατα κακιερωμζνων «λεωφόρων τθσ κάλαςςασ» 

(Motorways of the Seas). 

Επίςθσ περιμζνει ζνα ικανοποιθτικό οικονομικό πλαίςιο το οποίο πρζπει να περιγραφεί, 

ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εγγυθκεί τθν εφαρμογι μιασ μελλοντικισ πολιτικισ 

λιμζνων τθσ ΕΕ ςε μία ςτερει και επαρκι βάςθ. 

Θ Ελλάδα εκτιμά ότι οι κφριοι ςτόχοι μιασ ευρωπαϊκισ ναυτιλιακισ πολιτικισ ςτον τομζα 

τθσ μεταφοράσ επιβατϊν, ειδικά προσ τα νθςιά όπου δεν ζχουν κανζνα εναλλακτικό 

μζςο μεταφοράσ κα πρζπει να εςτιαςκοφν ςτα παρακάτω ςθμεία:  

 α) Ρα ςυντθριςουν τθν εδαφικι ςυνοχι τθσ EE μζςω τθσ κανονικισ- τακτικισ 

και επαρκοφσ παροχισ υπθρεςιϊν μεταφορϊν για τθ ςφνδεςθ των νθςιϊν με 

τθν θπειρωτικι χϊρα, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν 

περιφερειακι ανάπτυξθ, προςτατεφοντασ ταυτόχρονα το δθμόςιο ενδιαφζρον 

για τισ περιοχζσ αυτζσ με μία τιμολόγθςθ που κα ενκαρρφνει τθν κινθτικότθτα 

εντόσ τθσ ΕΕ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ των νθςιϊν.  

 β)   Χτθν ενκάρρυνςθ του ελεφκερου και κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ. 

 γ) Χτθν εξαςφάλιςθ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν για τουσ επιβάτεσ, μζςω τθσ 

επαλικευςθσ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ ικανότθτασ των επιχειριςεων να παρζχουν 

αςφαλείσ υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτα κατϊτατα ποιοτικά επίπεδα.  
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 δ)  Χτθν ενίςχυςθ των δικαιωμάτων των επιβατϊν.  

 ε) Χτθν ενκάρρυνςθ εφαρμογισ ζξυπνων ςυςτθμάτων μεταφορϊν, που να 

ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των επιβατϊν ςτουσ τομείσ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ 

πλθροφορίεσ ςτισ κρατιςεισ ειςιτθρίων κ.λπ.. 

 ςτ)  Χτθν λιψθ μζτρων για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ  

 η) Χτθν προϊκθςθ μζτρων και υποδομϊν και καινοτόμων λφςεων που κα 

ενιςχφουν τθν ςφνδεςθ των πορκμείων και των άλλων τρόπων μεταφοράσ.  

 θ)  Υτθν ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε ποιοτικά πλοία για τθν εξυπθρζτθςθ των 

μακρινϊν και μικρϊν νθςιϊν τα οποία δεν παρουςιάηουν εμπορικό 

ενδιαφζρον. 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 5 

 

 

 

ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ 
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5.1 ΕΙΥΑΓΩΓΘ 

Χτθν Υράςινθ Βίβλο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει διατυπϊςει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ 

για τθν διακυβζρνθςθ τθσ ςυνολικισ καλάςςιασ πολιτικισ τθσ ΕΕ.  

Σι προτάςεισ αυτζσ λαμβάνουν υπόψθ τισ αρχζσ που ορίηονται ςτθ Χυνκικθ τθσ ΕΕ, 

ςχετικά με τουσ τομείσ οικονομικϊν πολιτικϊν, κακϊσ και τθν κατανομι των 

αρμοδιοτιτων μεταξφ των κεςμικϊν οργάνων τθσ ΕΕ, των κρατϊν μελϊν, των 

περιφερειϊν και των τοπικϊν αρχϊν. Σι Ευρωπαϊκζσ Υολιτικζσ για τθν Ραυτιλία 

αναπτφςςονται ςτα πλαίςια του Υυλϊνα Λ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των 

Ξοινοτικϊν οικονομικϊν πολιτικϊν. 

Θ αναηιτθςθ τθσ ορκισ διακυβζρνθςθσ αφορά ςτουσ τομείσ πολιτικισ κακϊσ και τθν 

κατανομι αρμοδιοτιτων μεταξφ των κεςμικϊν οργάνων τθσ ΕΕ, των κρατϊν-μελϊν, των 

περιφερειϊν και των τοπικϊν αρχϊν αυτοδιοίκθςθσ. Χυμπεριλαμβάνει δε τον 

υπολογιςμό τθσ διεκνοφσ διάςταςθσ των κεμάτων που αφοροφν τουσ ωκεανοφσ και τισ 

κάλαςςεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ του δικαίου τθσ καλάςςθσ και των 

Ξοινοτικϊν πολιτικϊν, κακϊσ και οι ςχετικζσ διεκνείσ πρωτοβουλίεσ που αφοροφν τουσ 

ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ. Επίςθσ ςυνυπολογίηει τθν επιδίωξθ διεκνοφσ πρωτοπορίασ 

με τθν προϊκθςθ κοινοτικϊν αρχϊν και ςτόχων ςε διεκνι φόρα, κακϊσ και ςε ςχετικζσ 

περιφερειακζσ οργανϊςεισ, και προσ τρίτεσ, ιδιαίτερα δε γειτονικζσ χϊρεσ. 

Χτθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ ςυμπεριλαμβάνονται: 

1. Σι βαςικζσ αρχζσ τθσ καλάςςιασ διακυβζρνθςθσ. 

2. Ψα Κεςμικά Τργανα και οι δραςτθριότθτεσ των εκνικϊν κυβερνιςεων. 

3. Σ ρόλοσ τθσ ΕΕ ςτθν διαμόρφωςθ των διεκνϊν κανόνων για τισ παγκόςμιεσ 

δραςτθριότθτεσ.  

4. Σ ςυνυπολογιςμόσ των γεωγραφικισ διάςταςθσ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ Ξοινοτικισ 

πολιτικισ. 

5.1.1. Αρχζσ τθσ διακυβζρνθςθσ 

Αναηθτϊντασ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα ποιεσ είναι οι αρχζσ που πρζπει να διζπουν μια 

ενοποιθμζνθ προςζγγιςθ των καλαςςίων ηθτθμάτων θ Επιτροπι ζχει προτείνει τζςςερισ 

βαςικζσ αρχζσ διακυβζρνθςθσ τθσ καλάςςιασ πολιτικισ:  

1. Φθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ επικουρικότθτασ. 
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2. Φθν ανάπτυξθ πολιτικϊν ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε τομζα του 

καλάςςιου ςυςτιματοσ και κάκε περιφζρειασ τθσ Ευρϊπθσ. 

3. Φθν ενκάρρυνςθ των κοινωνικϊν εταίρων να εργαςτοφν από κοινοφ, με 

απϊτερο ςτόχο τθν αυξθμζνθ βεβαιότθτα για τουσ εμπλεκόμενουσ παράγοντεσ.  

4. Φθν προϊκθςθ και θ υλοποίθςθ Διεκνϊν δεςμεφςεων. 

Για τθ χάραξθ τθσ καλάςςιασ πολιτικισ προτείνεται μια ςτρατθγικι πζντε ςθμείων: 

 Ρα ηθτθκεί θ γνϊμθ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, ϊςτε να διαμορφωκεί 

ζνα πλαίςιο όπου όλοι υποςτθρίηουν πλιρωσ τουσ περιοριςμοφσ ςτουσ οποίουσ 

υπόκεινται. 

 Ρα προςδιοριςκοφν οι κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ και τα μζςα ςυνεργαςίασ, 

ςυντονιςμοφ και ενοποίθςθσ των επιμζρουσ πολιτικϊν. 

 Οα υπάρξει ιςχυρόσ ςυντονιςμόσ κρατϊν-μελϊν (ςθμείωςθ: ςτθν πρόταςθ τθσ 

Σράςινθσ Βίβλου δεν υπάρχει ρθτι διατφπωςθ ςχετικά με το εάν τον 

ςυντονιςμό κα αναλάβει κεςμικά θ ΕΕ ι κα παραμείνει ςτθν δικαιοδοςία των 

κρατϊν –μελϊν με απλι παροχι βοικειασ από τθν Επιτροπι). 

 Ρα κακοριςτοφν ςτόχοι, να γίνει ςυνεξζταςθ τθσ ςυνζπειασ των ςτόχων ςτο 

πλαίςιο των άλλων πολιτικϊν τθσ ΕΕ και αξιολογιςεισ των επιδόςεων. 

 Ρα υπάρξει ενςωμάτωςθ των βζλτιςτων τεχνικϊν και επιςτθμονικϊν 

γνωμοδοτιςεων. 

5.2 ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ ΦΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΕΣΙΦΤΡΣΘΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ ΦΘΥ ΕΟΙΑΙΑΥ 

ΘΑΝΑΥΥΙΑΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ (ΕΘΣ) 

5.2.1 Θεςμικά ργανα & Δραςτθριότθτεσ εκνικϊν κυβερνιςεων 

5.2.1.1 Θεςμικά όργανα 

Ψο κυρίαρχο ερϊτθμα που ζχει τεκεί ςτθν διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ είναι το 

ερϊτθμα πϊσ μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν ΕΕ μια ενοποιθμζνθ προςζγγιςθ των 

καλαςςίων ηθτθμάτων;  

Θ Επιτροπι προτείνει να ςυμπλθρωκοφν τα υφιςτάμενα κεςμικά όργανα με 

διατομεακοφσ φορείσ. Χυγκεκριμζνα, όςο αφορά ςτο Χυμβοφλιο των Ωπουργϊν, θ 

Επιτροπι κζτει υπό ςυηιτθςθ τθν προοπτικι οι αποφάςεισ ςτον ναυτιλιακό τομζα να 

λαμβάνονται βάςει ςυντονιςμοφ επτά τομεακϊν Χυμβουλίων, ςφμφωνα με το μοντζλο 
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ςυμμετοχισ που ακολουκικθκε και ςτθν περίπτωςθ τθσ Υράςινθσ Βίβλου, με τθν 

ςφςταςθ τθσ Επιτροπι Ραυτιλίασ (COMAR). Υρόκειται για μια οριηόντια ομάδα εργαςίασ 

που διαπραγματεφεται διεκνι νομικά ηθτιματα και υποςτθρίηει τισ εργαςίεσ του 

COREPER ςτο διατομεακό διάλογο. Θ Επιτροπι ζχει επίςθσ προτείνει και τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ ναυτιλιακισ διάςταςθσ ςτθν Ευρωπαϊκισ Υολιτικισ Αςφάλειασ και 

Άμυνασ (EΥΑΑ). 

Τςο αφορά ςτο Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο προτείνεται να υιοκετθκεί μια ενοποιθμζνθ 

προςζγγιςθ των καλάςςιων ηθτθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ οργάνωςθσ των εργαςιϊν του. 

Ψο δίλθμμα βρίςκεται ςτθν ςτρατθγικι που πρζπει να ακολουκθκεί: Εάν δθλαδι κα 

πρζπει (Α) να χρθςιμοποιθκοφν οι υπάρχοντεσ περιφερειακοί οργανιςμοί των οποίων οι 

δραςτθριότθτεσ επθρεάηουν τισ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ, ι (Β) να εκπονθκεί 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο προςδιορίηει τισ δράςεισ και τθν ζκταςθ 

ςυμμετοχισ των εμπλεκόμενων παραγόντων, και νομιμοποιοφν τα κράτθ – μζλθ, θ δε ΕΕ 

ορίηει τθ γεωγραφικι ζκταςθ των εμπλεκόμενων περιφερειϊν και θ Επιτροπι 

παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ.  

Για τθν επιλογι τθσ ςτρατθγικισ αυτισ τίκεται θ προοπτικι να οργανϊνεται ετιςιο 

ςυνζδριο επί των βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ καλάςςιασ διακυβζρνθςθσ; 

5.2.1.2 Δραςτθριότθτεσ εκνικϊν κυβερνιςεων 

Αναφορικά με τισ δραςτθριότθτεσ των εκνικϊν κυβερνιςεων προτείνονται θ δθμιουργία 

ενόσ Ξοινοφ Ευρωπαϊκοφ Καλάςςιου Χϊρου (ΞΚΧ), μζςω τθσ ενοποίθςθσ των 

κυβερνθτικϊν αρμοδιοτιτων που αφοροφν τα χωρικά φδατα και τισ Αποκλειςτικζσ 

Σικονομικζσ Ηϊνεσ (ΑΣΗ – Exclusive Economic Zones) για κζματα αςτυνόμευςθσ, ζρευνασ 

και διάςωςθσ, τελωνειακοφ ελζγχου, ςυνοριακοφ ελζγχου, επικεϊρθςθσ τθσ αλιείασ, 

περιβαλλοντικϊν ελζγχων. Υροτείνεται επίςθσ θ δθμιουργία κοινϊν κζντρων 

ςυντονιςμοφ των κρατϊν μελϊν των εργαςιϊν ενοποίθςθσ ςε διαςυνοριακό και 

διατομεακό επίπεδο, με ςκοπό τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ. Υαράλλθλα 

διερευνάται για ποιεσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να δθμιουργθκεί ζνασ «Ξοινόσ 

Ευρωπαϊκόσ Καλάςςιοσ Χϊροσ»;  

Θ Επιτροπι αναηθτά το πϊσ μπορεί να βοθκιςει θ ΕΕ ϊςτε να ενιςχυκεί θ ςυνζπεια, θ 

αποδοτικότθτα των δαπανϊν και ο ςυντονιςμόσ μεταξφ των κυβερνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων ςτα παράκτια φδατα τθσ ΕΕ.  

Χτθν Υράςινθ Βίβλο προτείνεται θ διαχείριςθ των χωρικϊν υδάτων και των ΑΣΗ μζςω 

οργανιςμϊν τθσ ΕΕ (όπωσ EMSA, FRONTEX) και θ επανεξζταςθ τθσ χρθματοδότθςθσ 

δραςτθριοτιτων ελζγχου ςτα κράτθ-μζλθ που λειτουργοφν ωσ ςθμαντικζσ πφλεσ ειςόδου 
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ςτθν εςωτερικι αγορά. Υαράλλθλα εξετάηεται μιπωσ κα πρζπει να δθμιουργθκεί μια 

υπθρεςία ακτοφυλακισ τθσ ΕΕ, και με ποιο ςτόχο και αποςτολι. 

5.2.1.3 Διεκνείσ κανόνεσ για παγκόςμιεσ δραςτθριότθτεσ 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται από τθν Υράςινθ Βίβλο ςτθν διαμόρφωςθ και εφαρμογι των 

διεκνϊν κανόνων για τισ παγκόςμιεσ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ.  

Χυγκεκριμζνα για να εξαςφαλιςκεί ςεβαςμόσ των διεκνϊν προτφπων προτείνονται τόςο 

θ χριςθ τθσ Ξοινισ Εξωτερικισ Υολιτικισ, όςο και Ξοινοτικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για 

να εξαςφαλιςκεί θ ταχεία κφρωςθ των διεκνϊν ςυμβάςεων τθσ οποίεσ προςχωροφν τα 

κράτθ-μζλθ.  

Αναηθτϊντασ τρόπουσ να χρθςιμοποιθκεί θ εξωτερικι πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν προϊκθςθ 

ςυνκθκϊν ιςότιμου ανταγωνιςμοφ ςτθν παγκόςμια ναυτιλιακι οικονομία και για τθ 

κζςπιςθ βιϊςιμων ναυτιλιακϊν πολιτικϊν και πρακτικϊν από τρίτεσ χϊρεσ προτείνονται 

διαπραγματεφςεισ ςτον ΥΣΕ (τομζασ των υπθρεςιϊν – GATS), ωσ κφριο μζςο επίτευξθσ 

τθσ χωρίσ διακρίςεισ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά για τθσ επιχειριςεισ παροχισ ναυτιλιακϊν 

υπθρεςιϊν τθσ ΕΕ, κακϊσ και θ χριςθ τθσ αναπτυξιακισ βοικειασ και ςυνεργαςίασ για 

να ενκαρρυνκοφν τρίτεσ χϊρεσ να υιοκετιςουν κάκε βζλτιςτθ πρακτικι ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ τθσ ναυτιλίασ που αναπτφςςεται ςτθν ΕΕ, 

Διερευνϊντασ πϊσ μπορεί θ ΕΕ να αξιοποιιςει το βάροσ τθσ ςτα διεκνι ναυτικά fora 

προτείνεται θ εφαρμογι και επιβολι των κανόνων που ςυμφωνοφνται ςτο πλαίςιο τθσ 

Υφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ (UNCLOS) με τθ 

ςυςτθματικι ειςαγωγι, τθσ ςυμφωνίεσ, παραπομπϊν ςτο Διεκνζσ Δικαςτιριο του 

Δικαίου τθσ Θάλαςςασ ι, όπου ενδείκνυται, και ςε τθσ μορφζσ διευκζτθςθσ των 

πικανϊν διαφορϊν που δεν μποροφν να επιλυκοφν με διπλωματικζσ διαβουλεφςεισ, 

με τθν παράλλθλθ βακμιαία αναβάκμιςθ του ρόλου τθσ ΕΕ.  

Διερεφνθςθ τρόπων για τθν εξαίρεςθ από τθν αρχι τθσ αποκλειςτικισ δικαιοδοςίασ του 

κράτουσ ςθμαίασ επί των ςκαφϊν του, ι για τθν αντιμετϊπιςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ εν 

λόγω αρχισ (πχ. Αμοιβαία εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ι ανάκεςθ των εξουςιϊν ελζγχου). 

Κζτοντασ το ερϊτθμα μιπωσ πρζπει θ Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα να γίνει μζλοσ 

περιςςότερων πολυμερϊν ναυτικϊν οργανιςμϊν, προτείνονται θ ςυμμετοχι τθσ 

Ξοινότθτασ ςτον ΛΠΣ, αλλά και ςε 12 επί μζρουσ οργανιςμοφσ του ΣΘΕ και ςε όςουσ 

άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ πραγματεφονται κζματα ωκεανϊν και καλαςςϊν. 
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5.2.1.4 Υυγκεκριμζνεσ παγκόςμιεσ δραςτθριότθτεσ 

Λδιαίτερεσ προτάςεισ πολιτικισ γίνονται για τρεισ ςυγκεκριμζνεσ παγκόςμιεσ 

δραςτθριότθτεσ: (α) τθσ εξαγωγζσ επικίνδυνων αποβλιτων ςε χϊρεσ εκτόσ ΣΣΧΑ, (β) τθν 

παράνομθ, λακραία και άναρχθ αλιεία (ΥΟΑ αλιεία) και (γ) τθν Υειρατεία. 

Θ Επιτροπι αναφζρεται ςτθν ανάγκθ για πρωτοβουλίεσ ςε διεκνζσ επίπεδο για τθν 

επίτευξθ δεςμευτικϊν ελάχιςτων προτφπων όςον αφορά τθν ανακφκλωςθ των πλοίων 

και για τθν προϊκθςθ τθσ καταςκευισ κακαρϊν εγκαταςτάςεων ανακφκλωςθσ. Σι 

προτάςεισ απαντιςεισ τθσ Επιτροπισ ςτο ερϊτθμα αναφορικά με τισ ενζργειεσ που 

πρζπει να αναλάβει θ ΕΕ για να ενιςχφςει τθσ διεκνείσ προςπάκειεσ εξάλειψθσ ΥΟΑ 

αλιείασ είναι θ χρθματοδότθςθ δράςεων τθσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και περιοχζσ να 

καταπολεμιςουν τθν (ΥΟΑ Αλιεία), θ ςτιριξθ τθσ ομάδασ εργαςίασ ανοικτισ καλάςςθσ 

ςτο Υαρίςι και θ δθμιουργία τθσ Ξοινοτικισ Ωπθρεςίασ Ελζγχου τθσ Αλιείασ. Αναφορικά 

με τθν καταπολζμθςθ τθσ πειρατείασ προτείνεται θ ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν τόςο ςε 

διεκνζσ (ΛΠΣ), όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο με ειδικά μζτρα αναπτυξιακισ βοικειασ 

για παράλια κράτθ. 

5.2.1.5 Υυνεκτίμθςθ τθσ γεωγραφικισ πραγματικότθτασ 

Ψα κρίςιμα ερωτιματα ςχετικά με τθν γεωγραφικι πραγματικότθτα τθσ Ευρϊπθσ και τθν 

υπό διαμόρφωςθ πολιτικι αφοροφν τισ περιφερειακζσ ιδιαιτερότθτεσ που πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ ςτο πλαίςιο των καλάςςιων πολιτικϊν τθσ ΕΕ; και πϊσ μποροφν τα 

καλάςςια ηθτιματα να ενςωματωκοφν καλφτερα τθσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ για τθ γειτονία και 

τθν ανάπτυξθ; 

Θ Επιτροπι προτείνει με βάςθ το οικοςφςτθμα, θ γενικι κεματικι ςτρατθγικι για το 

καλάςςιο περιβάλλον να ςτθριχτεί ςε χωροταξικό ςχεδιαςμό ςε επίπεδο περιφζρειασ. 

Αιτία αποτελεί το γεγονόσ ότι τα οικολογικά χαρακτθριςτικά των παράκτιων υδάτων τθσ 

Ευρϊπθσ και θ δομι και ζνταςθ των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται 

ςε αυτά διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ πζντε περιοχϊν: (α) Πεςογείου, (β) Βαλτικισ. (γ) 

Ατλαντικοφ (δ) Βόρειασ Κάλαςςασ και (ε) Ευξείνου Υόντου.  

Ειδικότερα για τθν Πεςόγειο οι αναγγελίεσ κακιζρωςθσ ΑΣΗ ι Ηωνϊν Υροςταςίασ τθσ 

Αλιείασ (ΗΥΑ) χαρακτθρίηονται ωσ ανακόλουκζσ και κατατίκεται θ πρόταςθ τα μζςα τθσ 

αναπτυξιακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ κα ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφνται ωσ φορείσ 

υποςτιριξθσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των τομζων τθσ ναυτιλίασ ςε ναυτικζσ και 

νθςιωτικζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ (δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ τθσ άρτιασ διαχείριςθσ 

των αλιευτικϊν και άλλων καλάςςιων πόρων, ςτθν προςταςία ευαίςκθτων καλάςςιων 

οικοτόπων και ςτθ διαχείριςθ παράκτιων ηωνϊν (π.χ. ςτιριξθ του βιϊςιμου τουριςμοφ). 
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Γίνεται αντιλθπτό ότι απαιτείται περιςςότερθ και δαπανθρότερθ επιτιρθςθ των 

εξωτερικϊν καλάςςιων ςυνόρων από τθ λακρομετανάςτευςθ και προτείνεται να θγθκεί 

θ ΕΕ των διπλωματικϊν προςπακειϊν για τθν προϊκθςθ ςυντονιςμζνθσ προςζγγιςθσ 

του ναυτιλιακοφ χϊρου ςτθ Ξεςόγειο. 

Για τθν άςκθςθ πολιτικισ με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ γίνεται 

λόγοσ για μια διάςκεψθ τθσ Πεςογείου Καλάςςθσ και διερευνάται θ αναγκαιότθτα τθσ 

διατομεακοφ ςυνεδρίου για να ςυηθτθκοφν ςχετικά κζματα. 
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Υίνακασ 5.1. Ξωδικοποίθςθ Υροτάςεων τθσ ΕΕ για τθν διακυβζρνθςθ τθσ καλάςςιασ 

πολιτικισ 

 Σρόταςθ 
Θ

ες
μ

ικ
ά

 ό
ρ

γα
να

 

1.  
Σι αποφάςεισ ςτον ναυτιλιακό τομζα λαμβάνονται βάςει 

ςυντονιςμοφ επτά τομεακϊν Χυμβουλίων 

2.  
Χφςταςθ δθμιουργίασ επτά οριηόντιων Σμάδων Εργαςίασ – ςτα 

πρότυπα τθσ υφιςτάμενθσ Επιτροπισ Ραυτιλίασ (COMAR) 

3.  
Ενςωμάτωςθ τθσ ναυτιλιακισ διάςταςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Υολιτικι 

Αςφάλειασ και Άμυνασ (EΥΑΑ) 

4.  
Ψο Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο υιοκετεί ενοποιθμζνθ προςζγγιςθ των 

καλάςςιων ηθτθμάτων 

5.  

Χτρατθγικι 

(Α) να χρθςιμοποιθκοφν οι υπάρχοντεσ περιφερειακοί οργανιςμοί 

των οποίων οι δραςτθριότθτεσ επθρεάηουν τθσ καλάςςιεσ 

δραςτθριότθτεσ, 

ι 

(Β) Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο προςδιορίηει τθσ δράςεισ 

και τθν ζκταςθ ςυμμετοχισ των εμπλεκόμενων παραγόντων, το 

νομιμοποιοφν τα κράτθ –μζλθ, θ ΕΕ ορίηει τθ γεωγραφικι ζκταςθ των 

εμπλεκόμενων περιφερειϊν, θ Επιτροπι παρακολουκεί τθ 

ςυμμόρφωςθ με τθσ κανόνεσ 

Δ
ρ

α
ς

τθ
ρ

ιό
τθ

τε
σ 

 

εκ
νι

κϊ
ν 

 κ
υ

β
ερ

νι
ς

εω
ν 

6.  Δθμιουργία Ξοινοφ Ευρωπαϊκοφ Καλάςςιου Χϊρου (ΞΚΧ) 

7.  Δθμιουργία κοινϊν Ξζντρων Χυντονιςμοφ των κρατϊν-μελϊν 

8.  Διαχείριςθ χωρικϊν υδάτων και ΑΣΗ μζςω οργανιςμϊν τθσ ΕΕ 

9.  
Επανεξζταςθ τθσ χρθματοδότθςθσ δραςτθριοτιτων ελζγχου ςτα 

κράτθ-μζλθ που λειτουργοφν ωσ πφλεσ ςτθν εςωτερικι αγορά 

10.  Δθμιουργία υπθρεςίασ ακτοφυλακισ τθσ ΕΕ 
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11.  
Χριςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ για να εξαςφαλιςκεί ςεβαςμόσ των 

διεκνϊν προτφπων 

12.  

Ξοινοτικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για να εξαςφαλιςκεί θ ταχεία 

κφρωςθ των διεκνϊν ςυμβάςεων ςτισ οποίεσ προςχωροφν τα κράτθ-

μζλθ 

13.  

Διαπραγματεφςεισ ςτον ΥΣΕ (GATS), ωσ κφριο μζςο επίτευξθσ τθσ 

χωρίσ διακρίςεισ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά για τισ επιχειριςεισ 

παροχισ ναυτιλιακϊν υπθρεςιϊν τθσ ΕΕ 

14.  

Χριςθ αναπτυξιακισ βοικειασ και ςυνεργαςίασ για να 

ενκαρρυνκοφν τρίτεσ χϊρεσ να υιοκετιςουν κάκε βζλτιςτθ πρακτικι 

ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ τθσ ναυτιλίασ 

15.  

Εφαρμογι και επιβολι των κανόνων που ςυμφωνοφνται ςτο πλαίςιο 

τθσ Χφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Κάλαςςασ 

(UNCLOS) με τθ ςυςτθματικι ειςαγωγι, παραπομπϊν ςτο Διεκνζσ 

Δικαςτιριο του Δικαίου τθσ Κάλαςςασ ι και ςε άλλεσ μορφζσ 

διευκζτθςθσ πικανϊν διαφορϊν 

16.  

Διερεφνθςθ τρόπων για τθν εξαίρεςθ από τθν αρχι τθσ 

αποκλειςτικισ δικαιοδοςίασ του κράτουσ ςθμαίασ επί των ςκαφϊν 

του, ι για τθν αντιμετϊπιςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ εν λόγω αρχισ 

17.  Χυμμετοχι τθσ ΕΕ ςτον ΛΠΣ 

18.  
Χυμμετοχι τθσ ΕΕ ςε 12 επί μζρουσ οργανιςμοφσ του ΣΘΕ και ςε 

διεκνείσ οργανιςμοφσ που πραγματεφονται κζματα καλαςςϊν 

Υυ
γκ
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19.  

Διεκνείσ Υρωτοβουλίεσ για τθν επίτευξθ δεςμευτικϊν ελάχιςτων 

προτφπων ανακφκλωςθσ πλοίων και τθν καταςκευι κακαρϊν 

εγκαταςτάςεων ανακφκλωςθσ 

20.  
Χρθματοδότθςθ δράςεων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ να 

καταπολεμιςουν τθν ΥΟΑ Αλιεία 

21.  Χτιριξθ τθσ ομάδασ εργαςίασ ανοικτισ καλάςςθσ ςτο Υαρίςι 

22.  Δθμιουργία Ξοινοτικισ Ωπθρεςίασ Ελζγχου τθσ Αλιείασ 
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23.  

Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ πειρατείασ ςε 

διεκνζσ (ΛΠΣ), και ςε περιφερειακό επίπεδο με ειδικά μζτρα 

αναπτυξιακισ βοικειασ για παράλια κράτθ 
Υυ
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α
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σ 

24.  
Χωροταξικό ςχεδιαςμό ςε επίπεδο περιφζρειασ: (α) Πεςογείου, (β) 

Βαλτικισ (γ) Ατλαντικοφ (δ) Βόρειασ Κάλαςςασ (ε) Ευξείνου Υόντου 

25.  

Ψα μζςα τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ τθσ ΕΕ να χρθςιμοποιοφνται ωσ 

φορείσ υποςτιριξθσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των τομζων τθσ 

ναυτιλίασ ςε ναυτικζσ & νθςιωτικζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 

26.  
Ρα θγθκεί θ ΕΕ των διπλωματικϊν προςπακειϊν για τθν προϊκθςθ 

ςυντονιςμζνθσ προςζγγιςθσ του ναυτιλιακοφ χϊρου ςτθ Πεςόγειο 

27.  Διάςκεψθ τθσ Πεςογείου Καλάςςθσ 

 

5.3 ΜΤΙΦΙΜΘ ΑΣΡΦΙΞΘΥΘ ΦΩΟ ΣΤΡΦΑΥΕΩΟ – ΔΙΑΞΡΤΦΩΥΘ ΕΘΟΙΜΩΟ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ 

Θ εκτεταμζνθ λίςτα των προτάςεων για τθν καλάςςια διακυβζρνθςθ δθμιουργεί 

ερωτθματικά για το ποιεσ ακριβϊσ είναι οι προτεραιότθτεσ τθσ Υράςινθσ Βίβλου. 

Επιπλζον, όπωσ κα αναλυκεί ςτθν ςυνζχεια, υπάρχουν αρκετά (κρίςιμα) ερωτθματικά 

λόγω τθσ αςάφειασ πολλϊν προςδιοριςμϊν. Ωπάρχουν ενδιαφζρουςεσ κετικζσ ςκζψεισ, 

το ςφνολο των οποίων κα κρικεί από τθν τελικι διατφπωςθ των πολιτικϊν και των 

ςτόχων. Χιμερα, θ Υράςινθ Βίβλοσ είναι ζνα κείμενο διαβοφλευςθσ, με ςυνεπεία να μθν 

είναι δεδομζνο ποιεσ από τισ ιδζεσ τθσ κα μετατραποφν ςε προτάςεισ πολιτικισ και 

τελικά ςε acquis communautaire. Υροκειμζνου να ανατραπεί το όποιο κλίμα επιφφλαξθσ, 

χρειάηονται ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα και ςαφισ προςδιοριςμόσ των πολιτικϊν και 

των μζτρων, όπου κα λαμβάνονται υπόψθ οι ςτόχοι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και 

τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ περιοχϊν αλλά και κρατϊν με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ ανά 

μεγάλθ γεωγραφικι περιφζρεια τθσ ΕΕ (όπωσ π.χ. θ Πεςόγειοσ ι θ Βαλτικι). 

Χυνολικότερα, θ Υράςινθ Βίβλοσ είναι μια προςπάκεια να κακοριςτεί ζνα ολοκλθρωμζνο 

ευρωπαϊκό πλαίςιο πολιτικϊν για τθ κάλαςςα. Εντοφτοισ, θ δομικι ζλλειψθ (α) 

προςδιοριςμοφ των ορίων των επιμζρουσ ςυςτθμάτων, (β) ςτοιχείων όςον αφορά τισ 

ναυτιλιακζσ και καλάςςιεσ υποκζςεισ, κακϊσ επίςθσ και (γ) πολιτικισ ιεράρχθςθσ, ςε 

ςυνάρτθςθ με τισ (δ) επιχειροφμενεσ ςφνκετεσ διαςυνδζςεισ με άλλεσ περιοχζσ 

εξωτερικισ πολιτικισ τθσ ΕΕ (βλ. παραπομπζσ ςτον Διεκνζσ Δικαςτιριο του Δικαίου τθσ 

Κάλαςςασ), δυςχεραίνουν τον ςτόχο που κζτει θ Υράςινθ Βίβλοσ για μια εποικοδομθτικι 

ςυμβολι ςτθ ςυηιτθςθ τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ καλάςςιασ πολιτικισ. 
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Πε βάςθ αυτά τα δεδομζνα, υπάρχει ανάγκθ να κακοριςκοφν οι ακριβείσ ςτόχοι να 

αποςαφθνιςκοφν οι προςδοκίεσ, και να διαμορφωκοφν κριτιρια ϊςτε να καταςτεί 

δυνατι θ παρακολοφκθςθ και θ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςτόχων αυτϊν.  

Θ ανάγκθ αυτι δεν υποτιμά τθν χρθςιμότθτα να υπάρχει διαφάνεια και 

αποτελεςματικότθτα ςτθν διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Τμωσ τα κράτθ μζλθ πρζπει 

να εςτιάςουν ςε αυτά τα βαςικά ηθτιματα πρϊτα, προτοφ να αντιμετωπίςουν τα 

επιμζρουσ κζματα. Θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ «τι είναι αυτό που τα κράτθ-μζλθ 

επικυμοφν να πράξει (και/ι ςυντονίςει) θ ΕΕ;» πρζπει να δοκεί πριν επιχειρθκεί να 

απαντιςει το κρίςιμο ερϊτθμα «Υϊσ να οργανωκεί ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ και ςε διεκνζσ 

πλαίςιο θ διακυβζρνθςθ τθσ καλάςςιασ πολιτικισ;» Ζχει ςθμαςία θ διαμόρφωςθ των 

προτάςεων πολιτικισ τισ οποίεσ κα κλθκεί να υπθρετιςει ςτθν ςυνεχεία μια 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία λιψθσ και υλοποίθςθσ αποφάςεων. 

Υϊσ μπορεί θ πολυπλοκότθτα του ςτόχου τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διακυβζρνθςθσ 

να περιοριςκεί; Σι αντιπρόςωποι από τθ ναυτιλία, τθ ναυπθγικι, το ναυτιλιακό 

εξοπλιςμό, και τουσ λιμζνεσ εξζφραςαν τθν άποψθ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ βιομθχανίεσ και 

αγορζσ πρζπει να αποτελοφν τον πυρινα τθσ μελλοντικισ καλάςςιασ πολιτικισ τθσ ΕΕ, 

τόςο ςτθν κεματολογία, όςο και ςε ηθτιματα διακυβζρνθςθσ. Πε δεδομζνο ότι χωρίσ 

αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ, δεν κα υπιρχε, ι τουλάχιςτον κα περιοριηόταν θ πραγματικι 

(οικονομικό-κοινωνικι) ανάγκθ για μια εκτεταμζνθ πολιτικι τθσ ΕΕ, κα ιταν χριςιμο θ 

καλάςςια πολιτικι τθσ ΕΕ να αποδεχτεί τθν κεντρικι κζςθ των ευρωπαϊκϊν καλάςςιων 

βιομθχανιϊν ςτθν κεματολογία και τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ τθσ μελλοντικισ 

καλάςςια πολιτικι τθσ ΕΕ.  

Τμωσ θ ίδια θ κεντρικι κζςθ των ςυγκεκριμζνων ναυτιλιακϊν τομζων ςθμαίνει ότι οι 

τομείσ αυτοί κα πρζπει να αναμιχκοφν περιςςότερο ενεργά ςε μια Ξοινοτικι πολιτικι 

που κα πραγματεφεται τθν επίλυςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με τισ οικονομικζσ όςο και τισ 

περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ πτυχζσ των δραςτθριοτιτων τουσ. Τμωσ δεν είναι όλοι 

ζτοιμοι να δεχκοφν μια τζτοια προοπτικι: υπάρχουν ενςτάςεισ τόςο από βιομθχανίεσ, 

όςο και κράτθ-μζλθ που δεν επικυμοφν τθν περαιτζρω ανάπτυξθ μιασ ολιςτικισ 

Ξοινοτικισ πολιτικισ. Σριςμζνοι είναι πεπειςμζνοι για μια ςυνολικι πολιτικι, αλλά δεν 

ζχουν, τουλάχιςτον ακόμα, ςυμφωνιςεισ ςτισ κεματικζσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ 

πολιτικισ αυτισ. Άλλοι, είτε κράτθ μζλθ είτε εμπλεκόμενοι φορείσ, δεν είναι ζτοιμοι να 

δεχκοφν τθν προοπτικι αυτι - ζςτω και αν και ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ προσ 

τθν κατεφκυνςθ αυτι κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ.  

Από τον ευρφτατο αρικμό προτάςεων και ερωτθμάτων που ςχετίηονται με τθν 

διακυβζρνθςθ τθσ καλάςςια πολιτικισ διακρίνονται, καταρχιν, τζςςερα ςθμαντικότατα 

ςτοιχεία-προτάςεισ: (α) ο Μοινόσ Ευρωπαϊκόσ Θαλάςςιοσ Χϊροσ (ΜΘΧ), ςε ςυνδυαςμό 

με (β) τον Θαλάςςιο Χωροταξικό Υχεδιαςμό (ΘΧΥ), (γ) θ Ευρωπαϊκι ακτοφυλακι και 
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(δ) το Ευρωπαϊκό νθολόγιο. Ψα ςτοιχεία αυτά ςυνδζονται με αρκετζσ εςωτερικζσ 

πολιτικζσ, αλλά και με τθν προοπτικι ςυμμετοχισ τθσ ΕΕ ςτον ΛΠΣ και ςτα άλλα διεκνι 

φόρα. Ωπάρχουν προφανείσ ευαιςκθςίεσ, οι οποίεσ ζχουν εκφραςκεί από κράτθ-μζλθ 

αλλά και από εμπλεκομζνουσ φορείσ. 

5.3.1 ΜΡΙΟΡΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΥ ΘΑΝΑΥΥΙΡΥ ΧΩΤΡΥ (ΜΘΧ) 

Θ «κοινι ευκφνθ για τουσ ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ», κεωρείται από τα ςθμαντικότερα 

κζματα τθσ Υράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι ευρωπαϊκι καλάςςια πολιτικι.  

Ωπάρχει, από τθν μια πλευρά, θ πεποίκθςθ ότι θ εφαρμογι περιφερειακϊν και εκνικϊν 

ςτρατθγικϊν είναι θ πλζον αποτελεςματικι για τθν ανάπτυξθ μιασ ολιςτικισ Ευρωπαϊκισ 

προςζγγιςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχει αντίκεςθ ςτθν δθμιουργία Ευρωπαϊκισ 

πολιτικισ ςτθν βάςθ ενόσ ΞΚΧ λόγω τθσ αντίλθψθσ ότι θ Ευρωπαϊκι Ραυτιλιακι Υολιτικι 

πρζπει να ςτθρίηεται ςε διεκνείσ ςυμφωνίεσ και ςυμβάςεισ. 

Ψα ςθμαντικότερα ερωτιματα προζρχονται από τθν ανθςυχία, ιδιαίτερα τθσ 

πλοιοκτθςίασ, ότι ο ΞΚΧ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ μζςο προςτατευτιςμοφ του εμπορίου 

μεταξφ των κρατϊν-μελϊν και κα παρατθρθκοφν φαινόμενα τοπικιςμοφ και 

προςτατευτιςμοφ (πχ. ςτα κζματα επάνδρωςθσ των πλοίων) που κα κζςουν ςε κίνδυνο 

τθν ανταγωνιςτικότθτα των ναυτιλιακϊν βιομθχανιϊν. Υροσ το παρόν, υπάρχουν 

διαβεβαιϊςεισ ότι δεν υπάρχει διάκεςθ να δθμιουργθκοφν περιφερειακοί κανονιςμοί 

(π.χ. καμποτάη, κανονιςμοί ςαν το US Jones Act) που κα διαταράξουν το παγκόςμιο 

πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ποντοπόρου ναυτιλίασ. 

Άλλεσ ναυτιλιακζσ βιομθχανίεσ, όπωσ θ ναυπθγικι, που διαβλζπουν τον ΞΚΧ ςαν τον 

τρόπο να «προςτατευκοφν» από τον διεκνι ανταγωνιςμό. Για τον λόγο αυτό 

υποςτθρίηουν τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία εντόσ ενόσ ΞΚΧ. Κετικά είναι και τα ςυνδικάτα 

των εργαηομζνων, τα οποία προςδοκοφν ότι ο ΞΚΧ κα αποτελζςει τθν διαδικαςία για να 

υπάρξουν κοινζσ Ευρωπαϊκζσ αρχζσ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, τθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ και, πικανόν, κοινό επίπεδο αμοιβϊν και κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 

κατοχφρωςθ κοινϊν επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.  

Ψο πλζον ςθμαντικό πρόβλθμα είναι οι αςάφειεσ που υπάρχουν ςχετικά με τα 

χαρακτθριςτικά του εγχειριματοσ του ΞΚΧ. Για παράδειγμα, κα ςχετίηεται με τθν 

προςταςία κζςεων εργαςίασ (π.χ. ςτθν ακτοπλοΐα, ςτθν Ραυτιλία Πικρϊν Αποςτάςεων), 

ι κα περιοριςκεί μόνο ςτθν βελτίωςθ διαδικαςιϊν και ανταποδοτικζσ ενζργειεσ για τθν 

πραγματοποίθςθ των καλάςςιων μεταφορϊν ςτον Ευρωπαϊκό (όπωσ θ απλοποίθςθ 

εγγράφων που αναφζρονται ςτθ ναυτιλία μικρϊν αποςτάςεων). Χρειάηεται διευκρίνθςθ 

ςε τι αποςκοπεί ο ΞΚΧ, αφοφ ο όροσ χρθςιμοποιείται από πολλοφσ και με διαφορετικζσ 

εκδοχζσ χωρίσ να ορίηεται επακριβϊσ. 
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Θ αξία του προςδιοριςμοφ του Μοινοφ Θαλάςςιου Χϊρου οφείλεται ςτο ότι κα μειϊςει 

τθν πολυπλοκότθτα και κα δϊςει τθν δυνατότθτα να προςδιοριςκοφν γεωγραφικά, 

οικονομικά, περιβαλλοντικά, και κοινωνικά τα όρια του ςυςτιματοσ, ςυμβάλει να 

υπάρξει κακαρι εικόνασ για τθ βάςθ των δεδομζνων.  

Θ οριοκζτθςθ του ΞΚΧ δεν πρζπει να βαςιςκεί μόνο ςε τεχνικζσ προδιαγραφζσ, αλλά να 

υπάρχει ςφνδεςθ με τθν ςτρατθγικι τθσ Οιςαβόνασ για τθν ανταγωνιςτικότθτα των 

βιομθχανιϊν ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο. Χυνολικά, κα καλφψει τθν ανάγκθ απλοποίθςθσ των 

διαδικαςιϊν και των (ρυκμιςτικϊν) πολιτικϊν που ζχουν αναφορά ςτισ καλάςςιεσ 

μεταφορζσ, αλλά εκφράηονται ανθςυχίεσ για τισ επιπτϊςεισ τθσ πικανισ ‘υπερ-ρφκμιςθσ’ 

ςε κζματα αςφάλειασ (safety και security), περιβάλλοντοσ, και ανταγωνιςμοφ. Για το 

λόγο αυτό δεν πρζπει να ςυνδυαςκεί με προςτατευτικζσ λειτουργίεσ, όπωσ περιοριςμοφσ 

(ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, ςτουσ όρουσ απαςχόλθςθσ) ςτο Ευρωπαϊκό καμποτάη.  

Επιτρζποντασ να προςδιοριςκοφν τα όρια του ςυςτιματοσ και να υπάρξουν δεδομζνα 

για τθν λιψθ αποφάςεων ο ΞΚΧ κα αποτελζςει τθν βάςθ για να υπάρξει διακριτι 

ιεραρχία ςτθν λιψθ αποφάςεων. Ξε τον τρόπο αυτό κα ςυμβάλει ϊςτε να μειωκοφν 

τα πολλαπλά επίπεδα (δι-εκνικισ, εκνικισ, τοπικισ περιφερειακισ) διακυβζρνθςθσ και 

λιψθσ αποφάςεων πολιτικισ για τθν κάλαςςα ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο.  

Θ προοπτικι του ΞΚΧ δεν (πρζπει να) ςχετίηεται μόνο με τθν διακυβζρνθςθ αλλά και με 

κζματα ποιότθτασ ηωισ και απαςχόλθςθσ, με δράςεισ για μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςθ 

των Ευρωπαίων πολιτϊν όπωσ ςε κζματα προςταςίασ καλάςςιου περιβάλλοντοσ και 

επιβεβαίωςθσ τθσ ναυτικισ ταυτότθτασ, και τθν ςυςτθματικι προςπάκεια να επιτευχκεί 

βελτίωςθ ςτθν ελκυςτικότθτα του ναυτικοφ επαγγζλματοσ. Θ ευρφτθτα του κζματοσ 

εδράηεται ςτο δεδομζνο ότι το 40% τθσ παγκόςμιασ καλάςςιασ βιομθχανίασ παράγεται 

ςτθν Ευρϊπθ.  

Αλλά αρκετά από τα κράτθ-μζλθ δεν επικυμοφν τθν υποκατάςταςθ του ρόλου τουσ. 

Λδιαιτζρα από τθν ςτιγμι που το κζμα ςυνδζεται και με τθν ςυμμετοχι τθσ ΕΕ ςτον ΛΠΣ, 

ωσ εκπρόςωπου των 27 κρατϊν-μελϊν. Σ ΞΚΧ δθμιουργεί περαιτζρω προχποκζςεισ για 

τθν εκπροςϊπθςθ ενόσ ‘ενιαίου’ χϊρου από μία ενιαία αντιπροςωπεία. Ππορεί όμωσ να 

αποςυνδεκεί από τθν ςχετικι προοπτικι, δεδομζνου ότι θ τελευταία δεν αποτελεί 

αποδεκτι πρόταςθ από το ςφνολο των κρατϊν-μερϊν και των εμπλεκόμενων φορζων. 

Ακόμα και μετά τον προςδιοριςμό ενόσ ΞΚΧ, παραμζνει ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν 

επιτυχία του εγχειριματοσ ςυλλογισ δεδομζνων για τθν λιψθ αποφάςεων ςτον 

Ευρωπαϊκό χϊρο να ενιςχυκοφν οι ςχετικζσ, χρθματοδοτικζσ ι μθ, κοινοτικζσ δράςεισ. 

Χιμερα, με δεδομζνο τον επιμζρουσ ςχεδιαςμό πολιτικϊν, υπάρχουν ςοβαροί 

προβλθματιςμοί για τθν αποτελεςματικότθτα κοινοτικϊν πρωτοβουλιϊν που 

αναμενόταν να ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, τόςο ςε βαςικά 



    

96 

 

προγράμματα, όςο και ςε προγράμματα που ςτιριηαν επιμζρουσ Ξοινοτικζσ πολιτικζσ. 

Ψζτοιεσ περιπτϊςεισ αποτζλεςαν το πρόγραμμα δορυφορικισ πλοιγθςθσ Galileo και το 

πρόγραμμα Marco Polo, που κεωρικθκε το βαςικό πρόγραμμα για τθν ενίςχυςθ τθσ 

Ραυτιλίασ Πικρϊν Αποςτάςεων, αλλά δεν υπιρχε ανάλογθ χρθματοδοτικι υποςτιριξθ 

από τον κοινοτικό πλαίςιο. 

5.3.2 ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΟΘΡΝΡΓΙΡ 

Από τθν πλευρά τθσ Επιτροπισ ζχει γίνει λόγοσ για τθν προοπτικι ‘εκελοντικισ’ 

δεφτερθσ Ευρωπαϊκι ςθμαία – χωρίσ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ςφνδεςθσ (ι μθ-

ςφνδεςθσ) με τον ΜΘΧ. Ψο ενιςχυτικό προσ τθν κατεφκυνςθ δθμιουργίασ ενόσ 

Ευρωπαϊκοφ νθολογίου είναι ότι αρκετοί Ευρωπαϊκοί Ξανονιςμοί που υιοκετθκικαν τθν 

περίοδο 1986-2006 είναι πλζον κακοριςτικοί για τουσ κανόνεσ που διζπουν τισ εκνικζσ 

ςθμαίεσ και ζχουν δθμιουργθκεί προχποκζςεισ για μια Ευρωπαϊκι ςθμαία, από αυτζσ 

που ίςχυαν πριν δυο δεκαετίεσ.  

Τμωσ θ ίδια θ Επιτροπι αναγνωρίηει θ ότι είναι πολφ πικανό να μθν προχωριςει θ ιδζα 

τθσ ‘εκελοντικισ’ δεφτερθσ Ευρωπαϊκισ ςθμαίασ. Φα προβλιματα που υπιρχαν ςτθν 

πρϊτθ προςπάκεια για ζνα European Registry of Shipping (Euros) τα οποίο ςυηθτικθκε 

τθν περίοδο 1989-1996, εξακολουκοφν να ιςχφουν. Σ τρόποσ φορολόγθςθσ τθσ 

ναυτιλιακισ εταιρίασ, οι αμοιβζσ των εργαηομζνων και θ κοινωνικι αςφάλιςθ 

παραμζνουν μερικζσ από τισ ‘δφςκολεσ’ ζωσ ‘άλυτεσ’ παραμζτρουσ του εγχειριματοσ, με 

αποτζλεςμα να διαφωνοφν ςτθν προοπτικι να ξανανοίξει θ ςυηιτθςθ για ζνα Ευρωπαϊκό 

Ρθολόγιο οι κοινωνικοί εταίροι - εφοπλιςμόσ αλλά και ναυτεργαςία. 

Ωσ ςυνζπεια το κζμα τθσ δθμιουργίασ ενόσ Ευρωπαϊκοφ νθολογίου δείχνει να ζχει 

απομακρυνκεί. Σλζον, γίνεται λόγοσ για τθν ρεαλιςτικότερθ προοπτικι των 

Ευρωπαϊκϊν Μανονιςμϊν που (κα) εφαρμόηονται ‘ςτισ ευρωπαϊκζσ ςθμαίεσ’.  

5.3.3 ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΑΜΦΡΦΧΝΑΜΘ 

Θ πρόταςθ για τθν δθμιουργία Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ αλλά και του υφιςτάμενου 

European Maritime Safety Agency, είχε ωσ αφετθρία τθ ρφπανςθ των ακτϊν κρατϊν- 

μελϊν από το ναυάγιο του πλοίου Prestige και αποτελεί μζροσ τθσ ευρφτερθσ τάςθσ για 

τθν δθμιουργία μιασ Ευρωπαϊκισ κουλτοφρασ για τθν καλάςςια αςφάλεια. Θ τάςθ αυτι 

ζχει τθν αφετθρία τθσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990. Ρα ςθμειωκεί ότι θ ςχετικι 

ζκκεςθ για το ατφχθμα του Prestige ζκανε αναφορά ςτο κενό πολιτικισ που 

εξακολουκεί να προκφπτει από τθν απουςία ταχείασ μεταφοράσ ςτο εκνικό δίκαιο και 

πλιρουσ και αυςτθρισ εφαρμογισ των διεκνϊν διατάξεων, αλλά και των ευρωπαϊκϊν 

μθ-δεςμευτικϊν κανόνων για τθν καλάςςια αςφάλεια από αρκετά κράτθ μζλθ - για 

παράδειγμα: Ιταλία, Φινλανδία, Βζλγιο και Μάτω Χϊρεσ).  
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Κεωρικθκε απαραίτθτο να δθμιουργθκεί υπθρεςία προςταςίασ των ακτϊν, θ οποία να 

εξαςφαλίηει:  

1. Ψθν αςφάλεια ςτθ κάλαςςα και τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ 

(περιλαμβανομζνθσ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ αλιείασ), τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθ κάλαςςα και τθσ πειρατείασ. 

2. Ψθν αυςτθρι παρακολοφκθςθ οριςμζνων καλάςςιων οδϊν και τθν καταςτολι τθσ 

παράνομθσ ειςόδου ςε αυτζσ των πλοίων, και λακρομεταναςτϊν. 

3. Ψον ςτενότερο δυνατό ςυντονιςμό των απαραίτθτων μζτρων ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ ςτθ κάλαςςα, περιλαμβανομζνθσ τθσ υπόδειξθσ ςθμείων 

αναγκαςτικισ αγκυροβόλθςθσ ι ελλιμενιςμοφ.  

Αυτι τθ ςυνολικι πρόταςθ για τθν αςφάλεια των καλαςςϊν, δεν κα πρζπει να 

ςυρρικνωκεί ςε μία από τισ τρεισ κατευκφνςεισ. Αν και δεν είναι απαραίτθτα 

αλλθλζνδετεσ, και οι τρεισ προαναφερκείςεσ αρμοδιότθτεσ και οι λειτουργίεσ που 

ςυνεπάγονται είναι εξίςου ςθμαντικζσ και κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτουσ ςτόχουσ 

τθσ ΕΕ.  

Θ πρόταςθ είναι κετικι αν ηθτεί από τα κράτθ μζλθ να δθμιουργιςουν μία ευρωπαϊκι 

ακτοφυλακι, που να μπορεί να διαςφαλίηει τθν αςφάλεια ςτθ κάλαςςα και τθν 

προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ (περιλαμβανομζνων τθσ αλιείασ, τθσ 

πειρατείασ, του ναυτιλιακοφ εγκλιματοσ και τθσ τρομοκρατίασ), τθ ςτενι 

παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ οριςμζνων δρομολογίων, τθ δίωξθ τθσ παράνομθσ ειςόδου 

ςκαφϊν, τον γριγορο ςυντονιςμό των μζτρων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ, 

περιλαμβανομζνου του κακοριςμοφ του τόπου ι μίασ διαδικαςίασ ζκτακτου 

ελλιμενιςμοφ. 

Θ Ευρωπαϊκι Ακτοφυλακι κα βοθκοφςε ςτθν ενίςχυςθ τθσ ναυτικισ αςφάλειασ, ςε μία 

περίοδο όπου αναγνωρίηεται ότι χρειάηεται θ καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ των χωρϊν, 

ςτθν αποτροπι τθσ ρφπανςθσ και ςτον ζλεγχο των ακτϊν και των καλαςςϊν (περαιτζρω 

ανάπτυξθ τθσ EMSA). Ρι κετικζσ επιπτϊςεισ από τθν αναβάκμιςθ τθσ EMSA – που ιδθ 

αποτελεί ςθμαντικό (αναγνωριςμζνο από τον Διεκνι Οαυτιλιακό Ρργανιςμό) 

παράγοντα ςτθν διαμόρφωςθ κανόνων ςε κζματα αςφαλείασ – ζχουν ιδθ 

αναγνωριςκεί. Θ αναβάκμιςθ αυτι κα μποροφςε να υποςτθριχκεί από τθν παρουςία 

Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ που λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΠSA. Αρκετοί 

πλοιοκτιτεσ (βλ. Γερμανοί πλοιοκτιτεσ) είναι υπζρ τθσ προοπτικισ αυτισ, 

υποςτθρίηοντασ ότι κα ςυνζβαλε ςτο να αποφευχκοφν ατυχιματα όπωσ το Prestige.  

Κα πρζπει όμωσ να ςθμειωκεί ότι θ ςκζψθ για μια Ευρωπαϊκι Ακτοφυλακι που κα ζχει 

ωσ αρμοδιότθτα τθν αςφάλεια δεν ζχει κακολικι αποδοχι, αλλά βρίςκει αντίκετεσ 
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ομάδεσ ςυμφερόντων και κράτθ-μζλθ. Ωπάρχουν αμφιβολίεσ εάν χρειάηεται θ 

δθμιουργία ενόσ ακόμθ κεςμοφ. Θεωρϊντασ ότι μια Ευρωπαϊκι Ακτοφυλακι κα 

αυξιςει τθ γραφειοκρατία παρά κα ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αφξθςθ τθσ 

ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν, προτείνουν τα κράτθ-μζλθ να διατθριςουν τθ 

δικι τουσ εκνικι ακτοφυλακι και θ EMSA να διαδραματίςει. το ρόλο ςυντονιςτι ςε 

επιχειρθςιακά ηθτιματα. 

Επίςθσ οριςμζνα κράτθ μζλθ, όπωσ θ Πεγάλθ Βρετανία, ζχουν υποςτθρίξει τθν ανάγκθ 

να περιοριςτεί ςε κζματα αςφάλειασ (safety και security) και να μθν επεκτακεί ςε 

κζματα εγκλθματικότθτασ. Ζνα επιχείρθμα που ζχει διατυπωκεί είναι ότι κα προκαλζςει 

προβλιματα κακϊσ δεν κα υπάρχει διάκεςθ παραχϊρθςθσ ‘ςτρατιωτικισ κυριότθτασ’ 

και ‘εκνικισ κυριαρχίασ’. Ζχει μάλιςτα εκφραςκεί ο ςκεπτικιςμόσ ότι κα αποτελεί 

προπομπό δθμιουργίασ ενόσ ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Οαυτικοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι δια του 

Ευρωπαϊκοφ Χτρατοφ, τθσ Ακτοφυλακισ και του Ραυτικοφ, θ ΕΕ προχωρά ςε μια 

ςτρατιωτικι ενοποίθςθ που δεν είναι αποδεκτι από όλουσ. 

Ζχουν εκφραςκεί και απόψεισ υπζρ του περιοριςμοφ του ρολοφ τθσ ςτθν πλθροφόρθςθ 

ςε κζματα λακρομετανάςτευςθσ με ζμφαςθ ςτθν περιπολία ςτθν περιοχι τθσ 

Ξεςογείου και ςτθν ςυνεργαςία με τα γειτονικά κράτθ και ςτθν παροχι τεχνογνωςίασ 

ςε εκνικό επίπεδο.  

Ψο κζμα τθσ ακτοφυλακισ είναι ζνα κζμα για το οποίο είχε κατατεκεί ελλθνικι πρόταςθ 

ςτθν ΕΕ (αρχικά από τον Υρωκυπουργό κ. Ξ. Ξαραμανλι το 2004 κακϊσ και ςε άλλεσ 

ςυναντιςεισ - βλ. άτυπθ ςυνάντθςθ των ΩΥΕ οκτϊ μεςογειακϊν χωρϊν τθσ ΕΕ, 

Σκτϊβριοσ 2006). Για πρϊτθ φορά επιςιμωσ τζκθκε το κζμα ςτο Χυμβοφλιο Ωπουργϊν 

Δικαιοςφνθσ τθσ ΕΕ τον Σκτϊβριο του 2004. Θ ζμφαςθ είναι ςτθν ςυνεργαςία ςε επίπεδο 

Οιμενικοφ Χϊματοσ - o Υρωκυπουργόσ πρόςφατα ςτθ Χφνοδο των 25 για τθν ενζργεια, 

ζκεςε για λογαριαςμό των μεςογειακϊν χωρϊν το κζμα τθσ επιτακτικισ ανάγκθσ 

δθμιουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

«λακρομετανάςτευςθσ» με κοινζσ περιπολίεσ και ςυνεργαςία των μεςογειακϊν χωρϊν. 

Αν λθφκεί υπόψθ ότι ο μεγάλοσ αρικμόσ μεταναςτϊν χρθςιμοποιεί παράλια που 

βρίςκονται πολφ κοντά ςτα ελλθνικά νθςιά, είναι αναμενόμενθ θ ςφνδεςθ τθσ πρόταςθσ 

με τθν προςδοκία τθσ Ελλάδασ να καταςτιςει «ευρωπαϊκά» τα καλάςςια ςφνορά τθσ.  

Τμωσ θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ζχει κετικζσ επιδράςεισ ςε πρόςκετουσ τομείσ. Ξια 

προοπτικι Ευρωπαϊκισ ακτοφυλακισ με αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ. κα ςυμβάλει ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με τθν εφαρμογι τθσ ενιαίασ αγοράσ, 

εξαςφαλίηοντασ, εκτόσ των άλλων, τθν εναρμονιςμζνθ εφαρμογι των διεκνϊν 

κανονιςμϊν αςφαλείασ (security & safety) και τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων. 
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Θ πρόταςθ ςχετίηεται με τθν παρουςία ςθμαντικϊν ςχετικϊν κονδυλίων. Θ Ευρωπαϊκι 

Ακτοφυλακι κα πρζπει να διακζτει αφενόσ το απαιτοφμενο προςωπικό, αφετζρου τα 

απαραίτθτα μζςα και υποδομι. Για παράδειγμα, υπάρχουν δράςεισ όπωσ θ δθμιουργία 

του Ευρωπαϊκοφ VTMIS (Vessel Traffic Management Information System), που κα 

ολοκλθρωκεί το 2008 και το οποίο μπορεί να αποτελζςει το βαςικό ςφςτθμα 

ςυνεργαςίασ των ακτοφυλακϊν των κρατϊν-μελϊν. Ανάλογεσ δράςεισ κα πρζπει να 

λθφκοφν και ςε άλλουσ τομείσ που κα ενιςχφςουν τθν λειτουργικότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα μιασ μελλοντικισ Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ.  

5.3.4 ΥΧΟΦΡΟΙΥΞΡΥ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ - ΕΞΣΝΕΜΡΞΕΟΡΙ ΦΡΤΕΙΥ - ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘ 

ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ 

Πια ενοποιθμζνθ και ςυντονιςμζνθ διακυβζρνθςθ τθσ καλάςςιασ πολιτικισ είναι 

ευπρόςδεκτθ γιατί κα «δθμιουργιςει» επιπλζον γνϊςθ και κα οδθγιςει ςε εναρμόνιςθ 

των οδθγιϊν τθσ ΕΕ και απλοποίθςθ των πολιτικϊν, και κα επιτρζψει να βρεκοφν 

περιοχζσ κοινοφ ενδιαφζροντοσ αλλά και αλλθλο-καλυπτόμενθσ ευκφνθσ.  

Χιμερα, θ Ευρωπαϊκι ‘ναυτιλιακι πολιτικι’ επθρεάηει πολλοφσ τομείσ πολιτικισ για τουσ 

οποίουσ υπάρχει μθ ενοποιθμζνθ νομοκεςία. Θ διεφρυνςθ τθσ κεματολογίασ και θ 

μετατροπι τθσ ςε ‘καλάςςια πολιτικι’ που ςυνοδεφεται από ζναν ςυνολικό χωροταξικό 

ςχεδιαςμό, ςθμαίνει ότι θ Ξοινοτικι πολιτικι κα καλφπτει πολιτικζσ που ςχετίηονται με 

περιςςότερουσ τομείσ και όχι μόνο με αυτοφσ των μεταφορϊν, του εμπορίου, τθσ 

ναυπθγικισ κακϊσ και τθσ λιμενικισ βιομθχανίασ, των ναυτιλιακϊν και καλάςςιων 

υπθρεςιϊν. Υρόκειται για εξζλιξθ που επιβάλει να χρθςιμοποιθκοφν ςυντονιςμζνεσ 

διαδικαςίεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηουν ευρφτερθ ςυμμετοχι ςτον ςχετικό ςχεδιαςμό και τθν 

παρακολοφκθςθ του ςυνόλου τθσ εγχϊριασ διάςταςθσ τθσ πολιτικισ. 

Θ ενοποιθμζνθ πολιτικι χρειάηεται και περιφερειακοφσ φορείσ και ςυνεργαςία όλων 

των τοπικϊν και/ι περιφερειακϊν εμπλεκόμενων φορζων οι οποίοι πρζπει να 

διεκνοποιιςουν τισ αντιδράςεισ τουσ. Εκτόσ των άλλων, πρόκειται για μια διαδικαςία 

που κα επιτρζπει να υποδείξουν οι εμπλεκόμενοι φορείσ τισ περιπτϊςεισ, όπου θ 

νομοκεςία μιασ πολιτικισ ζρχεται ς’ αντίκεςθ με άλλεσ πολιτικζσ και προκαλεί μθ 

θκελθμζνεσ αρνθτικζσ επιδράςεισ.  

Ζνα ςθμαντικό κετικό ςτοιχείο προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αποτελεί θ EMSA (European 

Maritime Safety Agency). Είναι πρακτικι που υπεραςπίηεται θ Επιτροπι και τθν κεωρεί 

ςαν εξζχον παράδειγμα του τι μπορεί να πετφχει θ ΕΕ λειτουργϊντασ ενιαία. Κεωρείται 

‘βζλτιςτθ πρακτικι’ ανάπτυξθσ ενιαίασ πολιτικισ που δεν αντικακιςτά τον ρόλο και τισ 

ευκφνεσ των κρατϊν-μελϊν αλλά λειτουργεί ςυμπλθρωματικά προωκϊντασ τθν 

εναρμόνιςθ. Θ δε δράςθ του περιφερειακοφ αυτοφ οργανιςμοφ αναγνωρίηεται ςε 

διεκνζσ επίπεδο.  
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Θ Ευρωπαϊκι Ωπθρεςία Εξωτερικϊν Χυνόρων (FRONTEX) καλείται να παίξει ζνα ηωτικό 

ςυντονιςτικό ρόλο για τθν διαφφλαξθ των εξωτερικϊν ςυνόρων δίνοντασ προτεραιότθτα 

ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των νοτίων καλαςςίων ςυνόρων τθσ ΕΕ, 

αντιμετωπίηοντασ τθν μεγάλθ πίεςθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ιδιαίτερα ςε αυτά που βρίςκονται ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου 

και του Ατλαντικοφ, διενεργϊντασ κοινζσ επιχειριςεισ, με τθ ςυνεργαςία των 

Πεςογειακϊν Εταίρων, απαιτϊντασ άμεςθ και αποφαςιςτικι δράςθ, τόςο ςε εκνικό, όςο 

και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Θ ενίςχυςθ τθσ διαχείριςθσ των νότιων καλάςςιων εξωτερικϊν ςυνόρων ζχει ουςιαςτικι 

ςθμαςία για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ ενόσ ευρωπαϊκοφ υποδείγματοσ για τθν 

ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυνόρων. Ιδθ, θ Ελλάδα υποςτθρίηει πλιρωσ τισ 

πρωτοβουλίεσ τθσ FRONTEX και μετζχει ενεργά ςτισ επιχειριςεισ τθσ και τισ ςυνδυάηει με 

τθν πρωτοβουλία τθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ακτοφυλακι. 

Θ Ευρωπαϊκι Ωπθρεςία Εξωτερικϊν Χυνόρων (FRONTEX) μπορεί να διαδραματίςει 

αποφαςιςτικό ρόλο για τθν παροχι τεχνικισ βοικειασ που αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

διαχείριςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ ςτα εξωτερικά ςφνορα, χωρίσ να 

παραβλζπεται το γεγονόσ ότι τθν ευκφνθ για τον ζλεγχο και τθν επιτιρθςθ των 

εξωτερικϊν ςυνόρων εξακολουκοφν να τθν ζχουν τα κράτθ μζλθ, τα οποία παράλλθλα 

πρζπει να οργανϊςουν αποτελεςματικά και τισ εκνικζσ υπθρεςίεσ τουσ και ιδιαίτερα 

εκνικά κζντρων ςυντονιςμοφ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

οργανιςμϊν. Θ ενεργι ςυμμετοχι των κρατϊν μελϊν ςε επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 

τισ οποίεσ διαχειρίηεται θ FRONTEX, ολοκλθρϊνεται με τθν φπαρξθ ενόσ μόνιμου δικτφου 

παράκτιων περιπολιϊν. 

Υαράλλθλα ιδιαίτερα ςθμαντικό ηιτθμα αποτελεί θ ίδρυςθ πολλϊν περιφερειακϊν 

επιχειρθςιακϊν κζντρων ςτα νότια καλάςςια εξωτερικά ςφνορα, τα οποία κα πρζπει να 

επανδρωκοφν και κα εξοπλιςτοφν από τα κράτθ μζλθ και κα ςυντονίηονται από τθν 

FRONTEX. Τταν και όπου είναι ςκόπιμο, είναι χριςιμο να προςκαλοφνται οι γειτονικζσ 

τρίτεσ χϊρεσ τθσ περιοχισ να ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο περιπολίασ. Ψο υπόδειγμα αυτό 

είχε ιδθ προτακεί από το Συμβοφλιο CIVIPOL ςτθν Επιτροπι το 2003 για τον ζλεγχο των 

καλάςςιων ςυνόρων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν περιφερειακι ςυνεργαςία και τθ ςυνεργαςία 

μεταξφ κρατϊν-μελϊν και τθν διμερι ςυνεργαςία με γειτονικζσ χϊρεσ. Δυνατότθτεσ 

ναυτιλιακισ ςυνεργαςίασ υπάρχουν διακζςιμεσ ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ περιοχϊν 

ακόμα και ςτισ πολιτικζσ Ευρωπαϊκισ Γειτονίασ και Υυνεργαςίασ. Χπάρχει για 

παράδειγμα θ Οορβθγία, θ οποία ζχει ςχετικι πείρα ςυνεργαςίασ με γειτονικζσ χϊρεσ 

κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ. για τθν ςτιριξθ τθσ ολιςτικι προςζγγιςθσ τθσ εκνικισ τθσ πολιτικισ, 

με αναφορά ςε όλουσ τουσ ναυτιλιακοφσ τομείσ όπωσ ακριβϊσ θ πολιτικι που ζκεςε 
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υπό ςυηιτθςθ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Υτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, κα πρζπει να 

διερευνθκοφν αναλυτικά οι κετικζσ και όποιεσ άλλεσ (ζμμεςεσ ι άμεςεσ) επιδράςεισ 

μιασ τζτοιασ ςυνεργαςίασ.  

Αλλά χρειάηεται αποκζντρωςθ, με ςυμμετοχι ευρειϊν ομάδων ςυμφερόντων ςτθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων με ςτόχο τθν δικτφωςθ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

μεταξφ διακρατικϊν εταίρων. Πία ςαφϊσ αποτυπωμζνθ διαδικαςία περιφερειακισ 

ςυνεργαςίασ ςυμφωνεί με το όραμα για μια ενοποιθμζνθ διακυβζρνθςθ των ωκεανϊν 

και τθν ανάγκθ για μια ςυλλογικι ςτρατθγικι ςυνεργαςίασ για τουσ ωκεανοφσ ς’ επίπεδο 

ΕΕ και ςε διεκνζσ επίπεδο κεωρϊντασ ότι δθμιουργεί προχποκζςεισ για επζκταςθ των 

πολιτικϊν (Harmonized, Multimodal Radio-Navigation Policy, το ηιτθμα του κορφβου των 

ωκεανϊν) με βάςθ τθν άποψθ ότι τα καλάςςια οικοςυςτιματα είναι το κλειδί ςτθ 

διαχείριςθ τθσ κάλαςςασ. Τμωσ εκφράηονται και ανθςυχίεσ από οριςμζνουσ παράγοντεσ 

ςχετικά με τουσ πρόςκετουσ περιοριςμοφσ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ οι οποίοι 

μπορεί να προκφψουν από δράςεισ αυξθμζνθσ προςταςίασ ςυγκεκριμζνων καλάςςιων 

περιοχϊν.  

Επιπλζον, είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, παράλλθλα με τθν ολιςτικι προςζγγιςθ 

γεωγραφικζσ να λθφκοφν υπόψθ και περιφερειακζσ ιδιαιτερότθτεσ – ιδιαίτερα για τισ 

χϊρεσ τθσ Πεςογείου θ διάςταςθ αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Αρκετοί εμπλεκόμενοι 

φορείσ ηθτάνε μια πολιτικι για τθν βιομθχανία τουσ (πχ. λιμζνεσ) ϊςτε να υπάρξει ζνα 

ςαφζσ και ςυνεπζσ πλαίςιο, ι εκφράηουν προβλθματιςμό για τθν ανάπτυξθ τθσ ολιςτικισ 

Ξοινοτικισ προςζγγιςθσ κεωρϊντασ ότι οι δικζσ τουσ προτεραιότθτεσ κα περάςουν ςε 

δεφτερθ μοίρα. Ξαι ςτο παρελκόν το κζμα ιταν ςθμαντικό. Ωπιρχε για παράδειγμα θ 

δυςκολία να αποφαςιςκεί εάν θ ΕΕ επιδιϊκει να αναπτφξει μια γενικι «βιομθχανικι 

πολιτικι» για τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ ι μια «πολιτικι μεταφορϊν» που αναγνωρίηει 

τθσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ. Χτα πλαίςια τθσ υπό διαμόρφωςθ 

Ξοινοτικισ πολιτικισ κα πρζπει να καλυφκοφν οι ανάγκεσ μιασ πολιτικισ με αναφορά ςτο 

ςφνολο των καλάςςιων βιομθχανιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προαναφερκείςεσ 

ιδιαιτερότθτεσ. Σι τελευταίεσ παρουςιάηουν ςθμαντικζσ περιφερειακζσ 

διαφοροποιιςεισ, λόγω των επιμζρουσ γεωγραφικϊν και οικονομικϊν χαρακτθριςτικϊν 

του Ευρωπαϊκοφ χϊρου και πρζπει να λθφκοφν υπόψθ εντόσ ενόσ δομθμζνου διαλόγου 

ςε περιφερειακό επίπεδο. 

Είναι απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ νζων οργάνων, καλφτερθσ ςυνεργαςίασ και διαφορετικοφ 

τρόπου ςκζψθσ ζτςι ϊςτε θ απαραίτθτθ ανάμειξθ όλων πολιτικϊν και των τομζων να 

παράγει αποτελζςματα. Χρειάηεται να προωκθκεί θ καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ των 

φορζων λιψθσ απόφαςθσ ςε περιοχζσ με παρόμοια χαρακτθριςτικά και ηθτιματα, 

γεγονόσ που είναι ευρφτερα αποδεκτό. Ωπάρχει όμωσ διαφοροποίθςθ όςο αφορά ςτο 

‘επίπεδο’ (level) ανάπτυξθσ τθσ ςυνεργαςίασ. Σριςμζνοι κεωροφν ότι είναι αρκετι θ 

ανάπτυξθ μιασ διατομεακισ ςυνεργαςίασ μζςα ςτθν Επιτροπι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ 
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και των κρατϊν-μελϊν πάνω ςτθ ναυτιλιακι πολιτικι. Άλλοι κεωροφν ότι οι 

περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ είναι οι κυριότεροι ενδιαφερόμενοι φορείσ λιψθσ 

αποφάςεων για τθ διακυβζρνθςθ των καλαςςϊν, ςυνεπϊσ είναι προτεραιότθτα ι 

απαραίτθτθ ανάπτυξθ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ και διαςφνδεςθ περιφερειακϊν 

και τομεακϊν πολιτικϊν. 

Θ διεφρυνςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων (κυρίωσ ςτθν περιφερειακι διάςταςθ) 

για να είναι αποτελεςματικι χρειάηεται να υποςτθριχκεί με πόρουσ αλλά και με ςφςτθμα 

πλθροφόρθςθσ, ϊςτε να υποςτθριχκεί και ολοκλθρωκεί τθν ναυτιλιακι ςυνεργαςία. Θ 

Ευρωπαϊκι Υολιτικι πρζπει να ενδυναμϊςει υπάρχουςεσ πανευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ 

δικτφωςθσ και ζρευνασ για να εναρμονίςει και να ενοποιιςει τισ ευρωπαϊκζσ παράκτιεσ 

και καλάςςιεσ πολιτικζσ. Επίςθσ, πρζπει να ενδυναμϊςει και να ςυμπλθρϊςει 

υπάρχουςεσ πρωτοβουλίεσ για τθν κοινοποίθςθ εμπειρικϊν ςτοιχείων ςε διαφορετικζσ 

ευρωπαϊκζσ περιοχζσ διευκολφνοντασ ζτςι τθ δθμιουργία πολιτικϊν για τισ παράκτιεσ 

πολιτικζσ. 

Κα πρζπει βεβαία να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν και πολιτικζσ, που αναφζρονται ςε άλλα 

κζματα (αλιεία, περιβάλλον κλπ.) για τισ οποίεσ υπάρχει διαφορετικι διοικθτικι 

αρμοδιότθτα και ενίοτε διαφορετικι κατεφκυνςθ. Ωπάρχουν πικανότθτεσ με τθν 

διατιρθςθ τθσ ςθμερινισ δομισ διακυβζρνθςθσ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν να τίκενται 

διαφορετικοί και οριςμζνεσ φορζσ αλλθλοςυγκρουόμενοι ςτόχοι. Θ απουςία προφανοφσ 

ιεραρχίασ δθμιουργεί επίςθσ προβλιματα ςτθν υλοποίθςθ και τουσ μθχανιςμοφσ 

επίβλεψθσ των πολιτικϊν που αποφαςίηοντασ.  

Ψο ΩΕΡ υποςτθρίηει ότι κα πρζπει να βρεκεί θ ςωςτι ιςορροπία ανάμεςα ςτα κζματα 

που διαχειρίηεται, και τα οποία είναι θ πρόοδοσ τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ ςτθν ΕΕ, θ 

προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, θ ελευκερία των καλαςςϊν, και τα 

δικαιϊματα των παράκτιων κρατϊν. Χε ευρφτερο ευρωπαϊκό πλαίςιο, γίνεται ιδιαίτεροσ 

λόγοσ και για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ Λρλανδικισ προςζγγιςθσ, που ζχει μια ολιςτικι 

προςζγγιςθ τθσ ‘καλαςςιάσ πολιτικισ’ ςε αντίκεςθ με τα ςθμαντικι προβλιματα άλλων 

χωρϊν που υπάρχει πολυδιάςπαςθ. Βάςθ τθσ προςζγγιςθσ του ΩΕΡ, κα πρζπει να 

αποτελεί θ «ικανότθτα υποςτιριξθσ» που διακζτουν θ ιδία θ ΕΕ αλλά και τα κράτθ-μζλθ. 

Λκανότθτα υποςτιριξθσ μιασ ποιοτικισ και ανταγωνιςτικισ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ τθσ 

ΕΕ και των επιδεξιοτιτων που ζχουν αναπτυχκεί, αλλά και ικανότθτα υποςτιριξθσ του 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ και των πόρων του, προσ όφελοσ των ευρωπαϊκϊν κοινωνιϊν 

και των μελλοντικϊν γενεϊν. 

5.3.5 Ρ ΤΡΝΡΥ ΦΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΕΣΙΦΤΡΣΘΥ ΜΑΙ ΦΡΧ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΧ ΜΡΙΟΡΒΡΧΝΙΡΧ 

Θ ολιςτικι προςζγγιςθ για τθν ναυτιλία που εκφράηεται ςτθν Υράςινθ Βίβλο δθμιουργεί 

προχποκζςεισ για να αλλάξει θ μζχρι ςιμερα δομι τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
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Υολιτικισ. Θ ςφνταξθ τθσ Υράςινθσ Βίβλου ςυνοδεφτθκε από τθν ενεργοποίθςθ των 

Επιτρόπων, και των αντιςτοίχων Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Επιτροπισ, με ευκφνθ (α) τισ 

επιχειριςεισ και τθ βιομθχανία, (β) τισ μεταφορζσ, (γ) το περιβάλλον (δ) τθν 

περιφερειακι πολιτικι, (ε) τθν αλιεία και τισ ναυτιλιακζσ υποκζςεισ (ςτ) τθν ζρευνα, και 

(θ) τθν ενζργεια.  

Υρζπει να ςθμειωκεί ότι θ κινθτοποίθςθ αυτι δθμιουργεί και τθν πικανότθτα 

κατάκεςθσ πρόταςθσ για τθν μια νζα Γενικι Διεφκυνςθ τθσ Επιτροπισ που δεν κα δίνει 

ζμφαςθ ςτθν ‘ναυτιλία’ και τισ ‘καλάςςιεσ μεταφορζσ’ αλλά ςτθν ‘κάλαςςα’, και κα 

αποτελεί το μοναδικό ςθμείο δι-επαφισ του ςυνόλου των καλάςςιων βιομθχανιϊν με 

τθν ΕΕ - ςε αναλογία με τον τρόπο που δθμιουργικθκε θ αντίςτοιχθ Γενικι Διεφκυνςθ 

για το περιβάλλον τθν δεκαετία του 1970. Θ επιχειρθματολογία που ζχει αναπτυχκεί 

(παρά τθν απουςία ‘κεςμικά’ διατυπωμζνθσ ςχετικισ πρόταςθσ) αναφορικά με τθν 

εξζλιξθ αυτι ςχετίηεται και με τθν διεκνι εμπειρία ςχετικισ διαδικαςίασ ςε περιπτϊςεισ 

ανάλογων ολιςτικϊν προςεγγίςεων, όπωσ θ περίπτωςθ τθσ Αυςτραλίασ. Σι υπζρμαχοι 

τθσ ςχετικισ προοπτικισ κεωροφν ότι με μια ανάλογθ ολιςτικι διοικθτικι προςζγγιςθ κα 

υπάρξει δυνατότθτα να αντιμετωπιςκοφν όλεσ τισ διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ πολιτικισ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάςταςθσ τθσ ‘ναυτιλία’ μζςα ςτθ καλάςςια πολιτικι. 

 Σι παραδοςιακζσ ναυτιλιακζσ δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ, ζχουν εντονότατο ενδιαφζρον να 

επιβεβαιϊςουν ότι δεν επιδιϊκεται να δθμιουργθκεί μια νζα Γενικι Διεφκυνςθ και δεν 

υπάρχει προςπάκεια αντικατάςταςθσ του ρολοφ που διαδραματίηει θ Γενικι Διεφκυνςθ 

για τθν Ενεργεία και τισ Πεταφορζσ αλλά αναηθτείται τρόποσ ςυνεργαςίασ και 

ςυντονιςμοφ τθσ με άλλεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ τθσ Επιτροπι. Θ ΓΔ για τισ Πεταφορζσ ζχει 

αναπτφξει ςθμαντικι τεχνογνωςία, διατθρεί ζνα αποτελεςματικό modus operandi που 

εξαςφαλίηει τθν ςυνεργία των κοινωνικϊν εταιρϊν και ςθμαντικοφ αρικμοφ άλλων 

εμπλεκομζνων φορζων ςτθν ανάπτυξθ βιϊςιμων πολιτικϊν για τισ καλάςςιεσ 

μεταφορζσ, ενϊ ζχει επιδείξει ςχετικά επαρκι ικανότθτα υποςτιριξθσ των πολιτικϊν τθσ 

ΕΕ. 

Βεβαία κα πρζπει να προωκθκοφν δομζσ που κα επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι τθσ 

ςυνεργαςία τθσ με άλλεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ, ςυμβάλλοντασ ςτο να λαμβάνονται 

ευκολότερα οι Ξοινοτικζσ αποφάςεισ για τθν καλάςςια πολιτικι και να ξεπεραςκοφν τα 

προβλιματα που αφοροφν τθ διακυβζρνθςθ τθσ εν λόγω πολιτικισ, εξαιτίασ τθσ 

αλλθλεξάρτθςθσ κρατικϊν δομϊν, περιφερειακϊν δομϊν και τθσ κατανομισ των 

αρμοδιοτιτων ςτα περιφερειακά όργανα.  

Χε ςχζςθ με τον ρόλο του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου ζχει γίνει θ κετικι πρόταςθ για 

δθμιουργία ειδικισ Επιτροπισ Ευρωπαϊκισ Ραυτιλιακισ Υολιτικισ, ϊςτε οι εργαςίεσ του 

ΕΞ να βρίςκονται ςε ςυςχζτιςθ με τισ προτάςεισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
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5.3.6 ΔΙΕΘΟΕΙΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΙ ΜΑΙ ΕΕ 

Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι οι προτάςεισ για τθ καλάςςια διακυβζρνθςθ είναι 

«άτολμεσ» ωσ προσ τθν άμεςθ ιςχυροποίθςθ του ρόλου τθσ ΕΕ ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο 

κόςμο ςε κζματα καλάςςιασ πολιτικισ. Θ ΕΕ διακζτει τθ ςχετικι δφναμθ ςτθν παγκόςμια 

αγορά θ οποία τθσ επιτρζπει να μπορεί να πιζςει να υιοκετθκοφν τα απαραίτθτα 

πρότυπα ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του καλάςςιου τομζα τα οποία κα «υποχρεωκοφν» 

να αποδεχκοφν τρίτεσ χϊρεσ. Πζςω του ΛΠΣ και του ILO θ ΕΕ κα μποροφςε να 

αναηθτιςει τθν ευρεία αποδοχι και ςτθν ςυνζχεια τθν εφαρμογι ναυτιλιακϊν Χυνκθκϊν 

που κα επζφεραν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ παγκόςμιεσ κάλαςςεσ. Ωποςτθρίηεται δε από 

οριςμζνουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ότι θ ΕΕ μπορεί ακόμα και να προωκιςει παγκοςμίωσ 

τθν υιοκζτθςι τθσ ιδζασ να ειςζλκει ςε προςτατευμζνεσ ηϊνεσ το 40% τθσ κάλαςςασ.  

Τμωσ είναι δεδομζνθ θ ανάγκθ να λαμβάνεται υπόψθ θ διεκνισ διάςταςθ τθσ ναυτιλίασ 

αλλά και του υπόλοιπου καλάςςιου τομζα, ϊςτε να διαφυλαχκεί θ ανταγωνιςτικι κζςθ 

ναυτιλιακϊν βιομθχανιϊν, όπωσ θ ναυτιλία, οι ναυπθγιςεισ, ο καλάςςιοσ εξοπλιςμόσ και 

θ λιμενικι βιομθχανία. Επίςθσ θ διεκνισ διάςταςθ των προβλθμάτων ςυνεχίηει να 

αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα για τθν ανάπτυξθ αυτόνομων περιφερειακϊν 

πολιτικϊν απαντιςεων από τα Ευρωπαϊκά κράτθ. Ρποιαδιποτε Ευρωπαϊκι Θαλάςςια 

Σολιτικι πρζπει να παραμείνει «παγκόςμια» ςε εφροσ και προςανατολιςμό H EE 

πρζπει να ςτοχεφςει ςτθν περιφροφρθςθ των προχποκζςεων εκείνων που κάνουν τθν 

ευρωπαϊκι ναυτιλία ανταγωνιςτικι ςε παγκόςμιο επίπεδο. Εκτόσ των άλλων ζνασ 

ανταγωνιςτικόσ εμπορικόσ ςτόλοσ υποςτθρίηει και το ευρφτερο ναυτιλιακό πλζγμα 

(cluster). 

H UNCLOS αποτελεί τθν βάςθ για αποφάςεισ ςε κζματα που αφοροφν το Δίκαιο τθσ 

κάλαςςασ, λειτουργεί ςε παγκόςμιο επίπεδο και ςυμμετζχουν όλα τα κράτθ-μζλθ. Φο 

ίδιο ιςχφει και για τον ΙΞΡ, κυρίωσ όςο αφορά ςτα κζματα ναυτιλίασ, ναυπθγικισ, και 

ναυτιλιακοφ εξοπλιςμοφ. Ρ ρόλοσ των ςυγκεκριμζνων οργανιςμϊν κα πρζπει να 

ενιςχυκεί περαιτζρω. Χπάρχουν επίςθσ και μια ςειρά από άλλα φόρουμ με διεκνι 

χαρακτιρα (Helsinki Commission (Helcom) κακϊσ και άλλεσ πολιτικζσ πρωτοβουλίεσ 

που αποτελοφν προςπάκειεσ περαιτζρω διεκνοποίθςθσ περιφερειακϊν προβλθμάτων, 

ο ρόλοσ των οποίων κα πρζπει να εξεταςκεί διεξοδικά.  

Ωπάρχει βζβαια θ ανάγκθ για ταχφτατθ κφρωςθ των Διεκνϊν Χυμβάςεων παράλλθλα με 

τθν ανάγκθ για ζνα ςτακερό νομοκετικό περιβάλλον και μια ενοποιθμζνθ και ολιςτικι 

προςζγγιςθ τθσ νομοκετικισ ανάπτυξθσ. Σι πολιτικζσ τθσ ΕΕ πρζπει όςο το δυνατόν να 

ςυμβαδίηουν με τουσ κανονιςμοφσ του ΛΠΣ, αναγνωρίηοντασ τον κεντρικό ρόλο του ΛΠΣ. 

Θ δε κφρωςθ των αποφάςεων του ΛΠΣ να ςτθρίηεται από πρακτικζσ που επιτρζπουν τθν 

επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ ενςωμάτωςθσ των κανονιςμϊν του ΛΠΣ ςτθ νομοκεςία τθσ 

ΕΕ.  
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Χιμερα, τα ίδια τα κράτθ μζλθ δυςκολεφουν τθν διεκνι διαδικαςία, όςον αφορά τθν 

επικφρωςθ Διεκνϊν Χυμβάςεων. Τπωσ για παράδειγμα θ ςυμμόρφωςθ τθν, που αφορά 

τθν ευκολίεσ για τθν υποδοχι καταλοίπων και κανζνα από τα Πεςογειακά Ξράτθ-Πζλθ 

δεν ζχει επιβεβαιϊςει ςτον ΛΠΣ ότι ζχει ςυμμορφωκεί με τθν MARPOL Annex V, παρά το 

γεγονόσ ότι το ςυγκεκριμζνο Υαράρτθμα ζχει τεκεί ςε ιςχφ ςτισ χϊρεσ αυτζσ από το 

1988. Χυνεπάγεται ότι θ Πεςόγειοσ δεν είναι ακόμθ ειδικι περιοχι ςφμφωνα με τθν 

MARPOL Annex V ενϊ όλα τα πλοία που προςεγγίηουν κοινοτικά λιμάνια πρζπει να είναι 

πλιρωσ ςυμμορφωμζνα με το Annex V. Υολφ ςθμαντικι και θ εφαρμογι και άλλων 

διεκνϊν ςυνκθκϊν οι οποίεσ ακόμα δεν ζχουν τεκεί ς’ εφαρμογι (HNS Convention, 

Bunkers Convention, Athens Protocol).  

Είναι προφανζσ ότι λόγω των πολλαπλϊν γεωγραφικϊν οικονομικϊν περιβαλλοντικϊν 

και κοινωνικϊν διαςτάςεων, χρειάηεται να υπάρχει ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων αλλά 

και παράλλθλθ δζςμευςθ για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν που προβλζπουν οι διεκνείσ 

κανονιςμοί. 

Υαράλλθλα, επιβάλλεται να δθμιουργθκοφν εςωτερικζσ διαδικαςίεσ που κα επιτρζπουν 

ςτα κράτθ-μζλθ τθν εξζταςθ όλων των ςχετικϊν με τθ ναυτιλία Χυμβάςεων των Διεκνϊν 

Σργανιςμϊν και των Ξανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου για τθν διαπίςτωςθ 

αλλθλεξαρτιςεων, με ςκοπό τθν εξάλειψθ αντιφάςεων και τθ διευκόλυνςθ πικανϊν 

ςυνεργαςιϊν μεταξφ διαφορετικϊν τομζων πολιτικισ. 

5.3.7 ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ ΕΕ ΥΦΡΟ INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION (IMO) 

Θ ςυμμετοχι ςτον ΛΠΣ ζχει ςχζςθ και με τθν διάκεςθ τθσ ΕΕ να μεταφράηει άμεςα θ ΕΕ 

ςε εκνικοφσ κανονιςμοφσ τισ Χυμβάςεισ που δεν ζχουν κυρωκεί από επαρκι αρικμό 

χωρϊν ϊςτε να γίνουν υποχρεωτικοί κανονιςμοί του ΛΠΣ. Θ πλιρθσ ςυμμετοχι τθσ ΕΕ 

ωσ μζλοσ επιδιϊκεται ςε ςυμφωνία με τθ ςχετικι ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ το 2002. 

Σ ΛΠΣ ζχει κεςπίςει ςθμαντικοφσ διεκνείσ κανόνεσ ςτθν βάςθ μιασ διακριτισ ιεραρχίασ. 

Θ ιεραρχία βαςίςκθκε ςτθν ςυναίνεςθ του κράτουσ-ςθμαία για τθν λιψθ απόφαςθσ 

αλλά και τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των Χυμβάςεων που ζχει ψθφίςει και 

επικυρϊςει (ςυνυπογράψει). Σι ςυμφωνθκείςεσ Χυμβάςεισ του ΛΠΣ τίκενται ςε ιςχφ και 

εφαρμόηονται υποχρεωτικά μόνο μετά από τθν επικφρωςι τουσ από ζναν ςθμαντικό 

αρικμό χωρϊν ςτο οποίο είναι νθολογθμζνο ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ παγκόςμιασ 

χωρθτικότθτασ. Σ μθχανιςμόσ αυτόσ λειτοφργθςε ικανοποιθτικά κατά τθ διάρκεια των 

ετϊν που θ πλοιοκτθςία και θ νθολόγθςθ του μεγαλφτερου τμιματοσ του παγκόςμιου 

ςτόλου ςυγκεντρϊκθκαν ςε μικρό αρικμό κρατϊν-ςθμαιϊν με παρόμοιεσ αντιλιψεισ 

ςχετικά με τθν απαιτοφμενθ ρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου.  

Θ ευρφτερθ πρακτικι τθσ νθολόγθςθ πλοίων ςε κράτθ χωρίσ ναυτιλιακι παράδοςθ 

δυςκόλεψε τόςο τθν λιψθ ςυμφωνιϊν όςο και τθν εφαρμογι των διεκνϊν Χυμβάςεων. 
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Σι διαφωνίεσ είναι πλζον ςθμαντικζσ, αφοροφν ακόμα και ςτα κζματα προτεραιότθτασ. 

Πε τον τρόπο αυτό περιορίηεται θ δυνατότθτα του ΛΠΣ να ενεργιςει άμεςα. Ψο 

ςθμαντικότερο πρόβλθμα προκφπτει από τθν αποτυχία ςθμαντικϊν, από άποψθ 

νθολογθμζνθσ χωρθτικότθτασ, κρατϊν-ςθμαίασ να εφαρμόςουν όςα ζχουν ςυμφωνιςει 

και επικυρϊςει. Χιμερα, είτε λόγω ζλλειψθσ τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ, είτε λόγω 

απουςίασ τθσ απαραίτθτθσ πολιτικισ προκυμίασ, αρκετά κράτθ-ςθμαίασ δεν εφαρμόηουν 

το ςφνολο των προκυπτουςϊν υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν εφαρμογι των 

Χυμβάςεων αυτϊν – αν και προφανϊσ, αμελείσ για τθν εφαρμογι ςε εκνικό επίπεδο των 

διεκνϊν πρότυπων για τθν αςφάλεια των καλαςςϊν δεν είναι οφτε όλεσ, οφτε μόνο, οι 

νζεσ ναυτιλιακζσ δυνάμεισ . Ψα προβλιματα εφαρμογισ ζγιναν ιδιαίτερα εμφανι ςτισ 

αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 και οδιγθςαν ςτθν δθμιουργία ειδικισ υπό-επιτροπι του 

IMO (Flag-State Implementation (FSI) Sub-committee) με ςτόχο να βοθκά τισ εκνικζσ 

υπθρεςίεσ να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Αρκετζσ χϊρεσ, ανάμεςα τουσ και τα 

περιςςότερα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, επικυμοφςαν θ ςυγκεκριμζνθ επιτροπι του ΛΠΣ να 

διακζτει και δυνάμεισ επιβολισ λιψθσ πρακτικϊν μζτρων από τα κράτθ-ςθμαία.  

Σριςμζνα κράτθ-μζλθ (βλ. Χκανδιναβικζσ χϊρεσ) αλλά και το Ελλθνικό Ωπουργείο 

Εμπορικισ Ραυτιλίασ ζχουν εκφράςει τθν αντίκεςθ τουσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ προοπτικι, 

κεωρϊντασ ότι θ αντιπροςϊπευςθ των κρατϊν-μελϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ ο 

ΛΠΣ (αλλά και ο ILO) είναι επαρκισ. Ρα ςθμειωκεί ότι τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ που 

διακζτουν τθν ςθμαντικότερθ ναυτιλιακι δφναμθ τθσ ΕΕ και αποτελοφν παγκόςμιεσ 

ναυτιλιακζσ δυνάμεισ ςυμμετζχουν ςτο 40μελζσ Χυμβοφλιο του ΛΠΣ (Ελλάδα, Λταλία, 

Πεγάλθ Βρετανία, Γερμάνια, Γαλλία, Σλλανδία, Χουθδία, Ξφπροσ, Φιλανδία, Πάλτα, 

Λςπανία) με ςυνζπεια τθν αυξθμζνθ ςυμμετοχι των εκνικϊν αντιπροςωπειϊν τουσ ςτθ 

λιψθ αποφάςεων. Ενάντια ςτθν εκπροςϊπθςθ των κρατϊν-μελϊν ςτον ΛΠΣ και υπζρ 

τθσ διατιρθςθσ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ είναι και οι κοινωνικοί εταίροι (πλοιοκτθςία, 

ναυτεργαςία) δίνοντασ όμωσ ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ άμεςθσ εξεφρεςθσ τρόπων 

αποτελεςματικισ κφρωςθσ και εφαρμογισ των Χυμβάςεων του ΛΠΣ. 

Ωπάρχει ακόμα και ο φόβοσ ότι θ «υπερβολικι» ςυνεργαςία των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν κα 

οδθγιςει ςε ανεπικφμθτθ πολιτικοποίθςθ του ΛΠΣ, ζνα φαινόμενο το οποίο 

παρατθρικθκε και ςτο παρελκόν - ζςτω και με αυξθμζνεσ ευκφνεσ τρίτων χωρϊν με 

ζντονεσ προςτατευτικζσ προτιμιςεισ – με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθν ικανότθτα 

παραγωγισ πολιτικισ από τον ΛΠΣ. Ρα ςθμειωκεί ότι ιδθ εκφράηονται ανθςυχίεσ ότι θ 

αυξθμζνθ ςυνεργαςία κρατϊν-μελϊν εντόσ του ΛΠΣ (όχι μονό των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν) 

μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων του 

οργανιςμοφ). Τςο αφορά τθν Ευρωπαϊκι περίπτωςθ, αρκετοί κεωροφν ότι ζχει ιδθ 

βρεκεί μια ιςορροπία που ςυμβάλλει ςτον αποφαςιςτικό ρόλο τθσ ΕΕ, με αποτζλεςμα 

οφτε διαδοχι τθσ ΕΕ ςτθ κζςθ των κρατϊν-μελϊν οφτε θ ςυνεργαςία εντόσ του ΛΠΣ να 

βοθκοφν τθν καλι λειτουργία του Σργανιςμοφ.  
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Θ κοινι φωνι των 27 κρατϊν-μελϊν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο, και να είναι ιδιαιτζρα εμφανισ ςτθν προςπάκεια επικφρωςθσ 

και άμεςθσ υλοποίθςθ των αποφάςεων του ΙΞΡ από τθν ναυτιλιακι κοινότθτα παρά 

ςτθν παραγωγι πολιτικισ. Σ δε ςυντονιςμόσ και ςυνεργαςία αυτι πρζπει να είναι μια 

διαφανισ διαδικαςία, τόςο για να εξαςφαλιςκεί θ ιςότιμθ ςυμβολι των κρατϊν-μελϊν 

ςτο εςωτερικό τθσ Ξοινότθτασ, όςο και για να είναι προφανισ ο ςτόχοσ τθσ ςυνεργαςίασ 

ςτα τρίτα κράτθ. 

Επίςθσ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ τεχνικι υποςτιριξθ ςτον ΙΞΡ από πλευράσ των 

κρατϊν-μελϊν, ιδιαίτερα όςων αποτελοφν παραδοςιακζσ ναυτιλιακζσ δυνάμεισ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ελλάδασ) κεωρείται ςθμαντικι και αρκετζσ ςτιγμζσ είναι 

κακοριςτικι, λόγω τθσ τεχνογνωςίασ που διακζτουν οι χϊρεσ αυτζσ. Θ ςθμαντικότθτα 

ςχετίηεται και με τθν παράδοςθ και ικανότθτα ναυτιλιακϊν κρατϊν όπωσ θ Ελλάδα, να 

προςφζρουν ςτον ‘τεχνικό διάλογο’. 

Αναφορικά με τθν εφαρμογι των αποφάςεων του ΛΠΣ ςτο Ξοινοτικό δίκαιο, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει να δθμιουργθκεί μια επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ των ςυμβάςεων. Ψο γεγονόσ μπορεί να μεταφζρει ζλεγχο, αλλά κα 

επιταχφνει τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ των διεκνϊν Χυμβάςεων ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο. 

Ψο ΩΕΡ ζχει ιδθ ζκφραςθ τθν άποψθ ότι θ υιοκζτθςθ των διεκνϊν ςυνκθκϊν του ΛΠΣ 

και του ILO από τισ ναυτιλιακζσ δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ κα βοθκιςουν ςτθ διεκνι 

εφαρμογι τουσ. Είναι ιδιαιτζρα αναγκαία θ νομικι βεβαιότθτα, τθν ςτιγμι που θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει εκφράςει τθν προοπτικι να προςφφγει ςτο Δικαςτιριο των 

Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων κατά των κρατϊν-μελϊν που δεν εφαρμόηουν τισ υφιςτάμενεσ 

αποφάςεισ τθσ ΕΕ αναφορικά με τθν μεταφορά των Χυμβάςεων του ΛΠΣ ςτο εκνικό 

δίκαιο.  

5.3.8 ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΖΟΩΥΘ ΜΑΙ ΔΙΕΘΟΘ ΦΡΤΑ ΦΩΟ ΘΟΩΞΕΟΩΟ ΕΘΟΩΟ (UNCLOS) 

Θ Μοινότθτα είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το 

Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ (UNCLOS), θ οποία απαιτεί από όλα τα μζρθ τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ να ςυνεργάηονται για τθ διατιρθςθ και διαχείριςθ των καλάςςιων 

βιολογικϊν πόρων.  

Θ Διεκνισ Χφμβαςθ για το Δίκαιο τθσ Κάλαςςασ (1982) κεςπίηει ζνα περιεκτικό νομικό 

πλαίςιο για τθ ρφκμιςθ των ωκεανϊν, τισ χριςεισ και τουσ πόρουσ τουσ. Υεριζχει, μεταξφ 

άλλων, διατάξεισ ςχετικά με τα χωρικά φδατα, τθν ςυνορεφουςα ηϊνθ, τθν θπειρωτικι 

υφαλοκρθπίδα, τθν αποκλειςτικι οικονομικι ηϊνθ και τα διεκνι φδατα. Υεριλαμβάνει 

επίςθσ, διατάξεισ για τθν προςταςία και τθ διατιρθςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, τθ 

καλάςςια επιςτθμονικι ζρευνα και τθν ανάπτυξθ και μεταφορά τθσ καλάςςιασ 

τεχνολογίασ.  
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Σι προςκικεσ του UNCLOS για τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ των χωρϊν νθολόγθςθσ 

είναι μεγάλθσ ςθμαντικότθτασ κακϊσ αποτελοφν κοινοτικό κεκτθμζνο και ςχετίηονται 

εκτόσ των άλλων «γνιςιο δεςμό» με τθν ςχζςθ δθλαδι μεταξφ τθσ εκνικότθτασ του 

πλοιοκτιτθ και τθσ χϊρασ νθολόγθςθσ. Ωποςτθρίηεται βζβαια ότι θ φπαρξθ του παρόντοσ 

κακεςτϊτοσ δυςχεραίνει τον εντοπιςμό των υπαίτιων ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων ι 

ςυμβάντων.  

Θ UNCLOS επεκτείνεται και ςε κζματα πζρα από τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ, τθν αλιεία 

και τθν ζρευνα ςτουσ ωκεανοφσ και ςε κζματα που αφοροφν τθν εξωτερικι πολιτικι – 

βλ. υφαλοκρθπίδα – με ςυνζπεια, όςο εξελίςςεται θ Ευρωπαϊκι ενοποίθςθ να τίκεται 

αναπόφευκτα (;) κζμα δικαιοδοςίασ τθσ Επιτροπισ.  

Θ διατιρθςθ και εφαρμογι τθσ UNCLOS αποτελεί τθν βάςθ για να εξαςφαλιςτεί θ 

εφαρμογι του υπάρχοντοσ διεκνοφσ κακεςτϊτοσ, το οποίο ορίηεται τόςο από τθν 

UNCLOS όςο και από άλλεσ διεκνείσ Χυνκικεσ. Πε δεδομζνθ τθν προτίμθςθ των 

κοινωνικϊν εταίρων για ‘παγκόςμιεσ’ λφςεισ ςτα κζματα τθσ ναυτιλίασ, υπάρχουν και 

εςωτερικζσ διαφωνίεσ ςτα κράτθ-μζλθ αλλά και από τισ ενϊςεισ των πλοιοκτθτϊν και 

χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι ςε οποιαδιποτε προςπάκεια ανακεϊρθςθσ του status 

quo.  

Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι θ ςφνδεςθ με το Διεκνζσ Δικαςτιριο για το Δίκαιο τθσ 

Θάλαςςασ είναι χριςιμθ αφοφ, εκτόσ κεμάτων εφαρμογισ κα επιτρζψει να 

ςυηθτθκοφν διεξοδικά και αλλά ευαίςκθτα, ιδιαιτζρα για τθν Ελλάδα, κζματα (πχ. 

κζματα υφαλοκρθπίδασ) ςε διεκνζσ επίπεδο. 

Σι πολιτικζσ πρζπει να εφαρμόηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τον UNCLOS, οι δε Χυνκικεσ 

πρζπει να επικυρωκοφν και οι κανονιςμοί και οι νόμοι να εφαρμοςτοφν για να 

επιτευχκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα πολιτικισ. Τμωσ οι επιλογζσ-προτάςεισ τθσ ΕΕ, 

οι οποίεσ αιτιολογοφνται ακριβϊσ με κριτιριο τθν ανάγκθ άρτιασ εφαρμογισ των 

ςχετικϊν κανόνων δεν πρζπει να διαταράςςει αρχζσ που δθμιουργικθκαν από τθν 

UNCLOS και διατθροφνται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Χυνεπϊσ, κα πρζπει να υπάρξει 

λεπτομερισ διάλογοσ πριν προτακεί μια προςαρμογι των δικαιωμάτων των κρατϊν – 

ςθμαίασ, μια κζςθ τθν οποία υποςτθρίηει ςκεναρά και το Ελλθνικό Ωπουργείο Εμπορικισ 

Ραυτιλίασ.  

Ψισ τελευταίεσ δυο δεκαετίεσ ζχουν αναπτυχκεί καλάςςιεσ πολιτικζσ που ζχουν ωσ βάςθ 

τισ ελεγκτικζσ δράςεισ του κράτουσ-ελλιμενιςμοφ, ςτθν προςπάκεια να αντιμετωπιςκοφν 

προβλιματα που εμφανίηονται από τθν εφαρμογι πολιτικϊν με βάςθ το κράτοσ-

ςθμαίασ. Τμωσ οι πολιτικζσ με βάςθ το κράτουσ-ελλιμενιςμοφ εμφανίηουν 

μειονεκτιματα. Υρϊτον, αποτελοφν ‘δεφτερεσ καλφτερεσ’ λφςεισ λόγω τθσ 

καταςταλτικισ, παρά προλθπτικισ, φφςθσ τουσ. Δεφτερον, δεν μποροφν να επιβλθκοφν 
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μονομερϊσ από οριςμζνα κράτθ. Χτθν περίπτωςθ αυτι κα προκαλοφςαν τθν αφξθςθ του 

κόςτοσ επίςκεψθσ ςυγκεκριμζνων λιμζνων, δθμιουργϊντασ ςυγκριτικό μειονζκτθμα ςε 

ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ τουσ. Χυνεπϊσ θ αποτελεςματικι εφαρμογι καλάςςιων 

πολιτικϊν από τα κράτθ-ςθμαία, ςτθν βάςθ τθσ ςχζςθσ ‘γνθςίου-δεςμοφ’ και του 

πλαιςίου των διεκνϊν ςυμβάςεων όπωσ θ UNCLOS, εξακολουκεί να αποτελεί τθν πλζον 

επικυμθτι πολιτικι. Εκτόσ των άλλων περιορίηει και τισ προοπτικζσ.  

5.3.9 ΣΑΓΜΡΥΞΙΡΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΕΞΣΡΤΙΡΧ 

Θ Ελλάδα, αποδίδει πολιτικι προτεραιότθτα ςτον επίκαιρο γφρο διαπραγματεφςεων 

του ΣΡΕ (GATS, Doha Development Agenda) για τθν επίτευξθ τθσ απελευκζρωςθσ των 

ναυτιλιακϊν μεταφορϊν. μωσ δεν υπάρχει ευρφτερθ ςυμφωνία για τθν ανάγκθ να 

ξεκινιςουν νζεσ ςυηθτιςεισ ςτο ΣΡΕ ςτα πλαίςια τθσ GATS με αποτζλεςμα να 

προτείνεται από πολλοφσ φορείσ να παραμείνει ςε ιςχφ θ παραμονι ςτθν «ναυτιλιακι 

ςυμφωνία» (maritime standstill agreement) που αναφζρεται ςτθν διατιρθςθ του 

παρόντοσ κακεςτϊτοσ. 

5.3.10 ΕΠΩΦΕΤΙΜΘ ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΘΥ ΕΕ 

Πια πολυλειτουργικι προςζγγιςθ πολιτικισ μεταφορϊν κα πρζπει να επικουρείται από 

μία εξωτερικι πολιτικι που περιφρουρεί το διεκνζσ περιβάλλον για τθ ναυτιλία και όλεσ 

τισ ναυτιλιακζσ βιομθχανίεσ.  

Θ Εξωτερικι πολιτικι τθσ ΕΕ κα είναι χριςιμο να ςτθρίξει τθν ολιςτικισ προςζγγιςθσ τθσ 

Υράςινθσ Βίβλου για τθν ενοποιθμζνθ προςζγγιςθ των καλάςςιων ηθτθμάτων ωσ μζςο 

για «περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ και καλφτερο νομικό πλαίςιο», αλλά παράλλθλα να 

προωκεί διαδικαςίεσ, με γειτονικζσ χϊρεσ, αλλά και άλλεσ ναυτιλιακζσ χϊρεσ, που κα 

επιτρζπουν να λθφκοφν υπόψθ γεωγραφικζσ και περιφερειακζσ ιδιαιτερότθτεσ ςτθν 

διαμόρφωςθ τοπικϊν, περιφερειακϊν, θ διεκνϊν πολιτικϊν για τθν κάλαςςα. 

Ψαυτόχρονα, μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ με περιφερειακό θ 

ςυνολικό χαρακτιρα, τα οποία, λόγω κλίμακασ, δεν μποροφν να επιλυκοφν μόνο από τθν 

ΕΕ. Ψζτοιεσ περιπτϊςεισ κετικϊν πολιτικϊν πρωτοβουλιϊν ςτα πλαίςια τθσ εξωτερικισ 

πολιτικισ αποτελοφν και τομείσ-δράςεισ που προτείνει θ Υράςινθ Βίβλοσ, όπωσ: (α) θ 

επίτευξθ δεςμευτικϊν ελάχιςτων προτφπων ανακφκλωςθσ πλοίων και θ καταςκευι 

κακαρϊν εγκαταςτάςεων ανακφκλωςθσ πλοίων, (β) θ χρθματοδότθςθ δράςεων για να 

καταπολεμιςουν τθν ΥΟΑ Αλιεία οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, και (γ) θ ανάπτυξθ 

πρωτοβουλιϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ πειρατείασ ςε διεκνζσ και ςε περιφερειακό 

επίπεδο με ειδικά μζτρα αναπτυξιακισ βοικειασ για παράλια κράτθ. 
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5.4 ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ 

1. Χτθν Υράςινθ Βίβλο για τθν Ραυτιλία περιγράφεται ζνασ ευρφ φάςμα εν δυνάμει 

προτάςεων Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. Θ διεφρυνςθ τθσ κεματολογίασ τθσ 

Ευρωπαϊκϊν Υολιτικϊν για τθν Ραυτιλία κακιςτά τθν προϊκθςθ αρκετϊν από τθσ 

προτάςεισ τθσ Υράςινθσ Βίβλου ωσ απόλυτα αναγκαίεσ.  

2. Για να κακοριςτεί ζνα ολοκλθρωμζνο ευρωπαϊκό πλαίςιο πολιτικϊν για τθ 

κάλαςςα, απαιτοφνται:  

 (α) ο προςδιοριςμόσ των ορίων των επιμζρουσ ςυςτθμάτων,  

 (β) να κακοριςκοφν οι ακριβείσ ςτόχοι να αποςαφθνιςκοφν οι προςδοκίεσ, 

και να διαμορφωκοφν κριτιρια ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ 

παρακολοφκθςθ και θ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςτόχων 

αυτϊν και 

 (γ) να υπάρξει πολιτικι ιεράρχθςθ των προβλθμάτων που επιδιϊκουν να 

επιλφςουν οι Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ. 

3. Θ εκτεταμζνθ λίςτα των προτάςεων για τθν καλάςςια διακυβζρνθςθ δθμιουργεί 

ερωτθματικά για το ποιεσ ακριβϊσ είναι οι προτεραιότθτεσ. Επιπλζον, υπάρχουν 

κρίςιμα ερωτθματικά λόγω τθσ αςάφειασ πολλϊν προςδιοριςμϊν. Ωπάρχουν 

κετικζσ ςκζψεισ, το ςφνολο των οποίων κα κρικεί από τθν τελικι διατφπωςθ των 

πολιτικϊν και των ςτόχων. Χρειάηονται ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα και ςαφισ 

προςδιοριςμόσ των πολιτικϊν και των μζτρων, όπου κα λαμβάνονται υπόψθ οι 

ςτόχοι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ περιοχϊν αλλά 

και κρατϊν με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ ανά μεγάλθ γεωγραφικι περιφζρεια τθσ ΕΕ 

(όπωσ π.χ. θ Πεςόγειοσ). 

4. Υαράδειγμα αναγκαίων αλλαγϊν αποτελεί θ προϊκθςθ του καλυτζρου 

ςυντονιςμοφ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. Θ πλζον αποτελεςματικι διαδικαςία 

για τθν ανάπτυξθ μιασ ολιςτικισ Ευρωπαϊκισ προςζγγιςθσ προχποκζτει τθν 

ςυναντίλθψθ των υπεφκυνων κεςμικϊν παραγόντων για κακεμία από τισ 

‘διαςτάςεισ’ τθσ πολιτικισ αυτισ. Χιμερα, θ πολλαπλότθτα των διαςτάςεων των 

ΕΥΡ (πχ. περιβαλλοντικι διάςταςθ, διάςταςθ των μεταφορϊν, διάςταςθ τθσ 

κοινωνικισ πολιτικισ) οδθγεί αρκετζσ φορζσ ςε φαινόμενα ςυγκρουόμενων 

πολιτικϊν. Υαραδείγματα ςχετικισ ςυνεργαςίασ ςε Ευρωπαϊκό πλαίςιο υπιρξαν 

και ςτο παρελκόν - ενδεικτικά, θ ςυνεργαςία των Χυμβουλίων υπουργϊν 

Υεριβάλλοντοσ και Πεταφορϊν για κζματα καλάςςιασ αςφάλειασ τθν δεκαετία 

του 1990, ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν δθμιουργία ςχετικισ Ευρωπαϊκισ 

πολιτικισ.  
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5. Χτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ κα πρζπει να εξαςφαλιςκεί ο διακριτόσ ρόλοσ 

τθσ ναυτιλίασ και των καλάςςιων μεταφορϊν. Ξυρίαρχο ςτόχο τθσ Ευρωπαϊκισ 

πολιτικισ αποτελεί θ αποτελεςματικι παροχι υπθρεςιϊν καλάςςιων μεταφορϊν 

με ςεβαςμό ςτισ κοινωνικό-οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και 

θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αυτϊν. Θ ναυτιλία και θ παροχι καλάςςιων 

μεταφορϊν αποτελοφν, αφενόσ τα βαςικά ςυςτατικά ςτοιχειά τθσ υπό εξζταςθσ 

πολιτικισ, όςο και τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που επιδροφν κακοριςτικά 

ςτθν διαμόρφωςθ και επίλυςθ των προβλθμάτων που καλείται να αντιμετωπίςει 

θ Ευρωπαϊκι Υολιτικι. Χωρίσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ ναυτιλία, τθ ναυπθγικι, το 

ναυτιλιακό εξοπλιςμό, και τουσ λιμζνεσ, κα περιοριηόταν θ πραγματικι 

(οικονομικό-κοινωνικι) ανάγκθ για μια εκτεταμζνθ πολιτικι τθσ ΕΕ, κα ιταν 

χριςιμο θ καλάςςια πολιτικι να αποδεχτεί τθν κεντρικι κζςθ των βιομθχανιϊν 

αυτϊν ςτθν κεματολογία και τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ τθσ μελλοντικισ 

καλάςςια πολιτικι τθσ ΕΕ. Υυνεπϊσ, είναι χριςιμο οι αποφάςεισ ςτον 

ναυτιλιακό τομζα να λαμβάνονται βάςει ςυντονιςμοφ των ςχετικϊν τομεακϊν 

Υυμβουλίων (μεταφορϊν, ενζργειασ περιβάλλοντοσ, περιφερειακισ πολιτικισ, 

Αλιείασ, ανταγωνιςτικότθτασ, κοινωνικισ πολιτικισ) με διακριτό όμωσ ρόλο του 

Υυμβουλίου Ξεταφορϊν, ωσ κατεξοχιν ειδικοφ Υυμβουλίου για τθν ανάπτυξθ 

πολιτικϊν για τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ. Ρα ςθμειωκεί ότι ευρφτερο ρόλο ςε μια 

ςειρά άλλων κεμάτων που απαςχολοφν τθν ΕΕ διαδραματίηει το Χυμβοφλιο 

Γενικϊν Ωποκζςεων. Χτθν περίπτωςθ των πολιτικϊν για τθν κάλαςςα δεν 

προτείνεται να υιοκετθκεί αντίςτοιχθ πρακτικι, λόγω του ότι οι καλαςςιζσ 

μεταφορζσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ με 

ςτρατθγικι ςθμαςία – γεγονόσ που ζχει αναγνωριςκεί από τθν Χυνκικθ τθσ 

Φϊμθσ (1957) και γίνεται αποδεκτό ακόμα και ςιμερα, «επιβάλλοντασ» τθν 

ιδιαίτερθ διαδικαςία λιψθσ Ξοινοτικϊν αποφάςεων. 

6. Αποτελεί επίςθσ κρίςιμθ παράμετρο να εξαςφαλιςκεί το ςτοιχείο αυτό και ςτθν 

ςφνκεςθ τθσ προτεινόμενθσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Επιτροπισ Ραυτιλίασ 

(COMAR). Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ ςφνκεςθ και οι 

αρμοδιότθτεσ τθσ ςχετικισ επιτροπισ δεν προςδιορίηονται ςτθν Υράςινθ Βίβλο, 

με ςυνζπεια να μθν μπορεί να διατυπωκεί ςαφισ τοποκζτθςθ για τθν αξία και 

τον ρόλο τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιτροπισ. 

7. Θ ςτρατθγικι που κα εξυπθρετοφςε τθν προαναφερκείςα επιδίωξθ αποτελεί θ 

δεφτερθ από τισ προτεινόμενεσ ςτρατθγικζσ που ςυμπεριλαμβάνει θ Υράςινθ 

Βίβλοσ, δθλαδι θ φπαρξθ ενδεικτικοφ χρονοδιαγράμματοσ το οποίο να 

προςδιορίηει τθσ δράςεισ και τθν ζκταςθ ςυμμετοχισ των εμπλεκόμενων 

παραγόντων, και νομιμοποιοφν τα κράτθ–μζλθ, θ ΕΕ ορίηει τθ γεωγραφικι ζκταςθ 

των εμπλεκόμενων περιφερειϊν, θ Επιτροπι παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με 

τθσ κανόνεσ. Θ ςτρατθγικι αυτι κα επιτρζψει τθν αναγκαία ενοποίθςθ των 
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ςτόχων των πολιτικϊν και τθν παράλλθλθ αξιοποίθςθ τθσ τεχνογνωςίασ των 

ςθμαντικϊν ναυτιλιακϊν δυνάμεων τθσ ΕΕ (όπωσ θ Ελλάδα). 

8. Είναι ςθμαντικι θ αναγνϊριςθ τθσ αναγκαιότθτασ χριςθσ πόρων από τα 

Μοινοτικά διαρκρωτικά ταμεία για τθν ανάπτυξθ των παράκτιων και 

νθςιωτικϊν περιοχϊν τθσ ΕΕ. Κετικι είναι και θ πρόταςθ επανεξζταςθσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ δραςτθριοτιτων ελζγχου ςτα κράτθ-μζλθ που λειτουργοφν ωσ 

πφλεσ ςτθν εςωτερικι αγορά. Σι επιλογζσ αυτζσ ζχουν επιπτϊςεισ και ςτθν 

διακυβζρνθςθ τθσ πολιτικισ: Επιβάλλεται να ςυνδεκεί θ ανάπτυξθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Υολιτικισ με περιφερειακά κζντρα αποφάςεων (πχ. Διάςκεψθ τθσ 

Πεςογείου Καλάςςθσ, Δθμιουργία κοινϊν Ξζντρων Χυντονιςμοφ των κρατϊν-

μελϊν, και αντίςτοιχα εκτελεςτικά περιφερειακά όργανα) που ενιςχφουν τισ 

παράκτιεσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιμζρουσ 

γεωπολιτικζσ και οικονομικζσ ιδιαιτερότθτεσ των περιοχϊν αυτϊν. Χτθν 

κατεφκυνςθ αυτι κα ςυμβάλλει και θ προϊκθςθ ςυντονιςμζνθσ προςζγγιςθσ του 

ναυτιλιακοφ χϊρου ςτθ Πεςόγειο. Πε γνϊμονα τισ ςυνκικεσ που χαρακτθρίηουν 

τουσ επιμζρουσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ καλάςςιασ βιομθχανίασ, οι πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ κα πρζπει να ενιςχφουν αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ που (α) 

οριοκετοφν και αποςαφθνίηουν κζματα διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ και 

προςταςίασ ακτϊν, νθςιϊν και ωκεανϊν (β) υποςτθρίηουν το ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Καλάςςιασ βιομθχανίασ και (γ) Χυνδζουν τισ 

καλάςςιεσ πολιτικζσ με τισ ναυτιλιακζσ περιφζρειεσ μζςω ολοκλθρωμζνων 

πλαιςίων και ςυςτθμάτων ςτιριξθσ. 

9. Θ προτεινόμενθ δθμιουργία Ξοινοφ Ευρωπαϊκοφ Καλάςςιου Χϊρου (ΞΚΧ) είναι a 

priori κετικι μόνο ςτον βακμό που αποτελεί προςπάκεια ομογενοποίθςθσ τθσ 

εφαρμογισ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν, ενίςχυςθσ του ενιαίου ςχεδιαςμοφ, τθσ 

βελτίωςθσ διαδικαςιϊν και φπαρξθσ ανταποδοτικϊν ενεργειϊν για τθν 

πραγματοποίθςθ των καλάςςιων μεταφορϊν ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο (όπωσ θ 

απλοποίθςθ εγγράφων που αναφζρονται ςτθ ναυτιλία μικρϊν αποςτάςεων). Θ 

όποια προςπάκεια ςφνδεςθσ του ΞΚΧ με τθν δθμιουργία ενόσ χϊρου που κα 

δθμιουργιςει ‘ειδικό περιφερειακό κακεςτϊσ’ ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ 

οικονομικι δραςτθριότθτα κα πρζπει να αποφευχκεί ι, να εξεταςτεί διεξοδικά 

πριν επιλεχκεί ωσ Ξοινοτικι πρακτικι. 

10. Υροχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικότθτα του ΚΧΧ αποτελεί θ ανάπτυξθ 

διαπεριφερειακϊν οργάνων χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν παράκτια ηϊνθ. Χτα 

πλαίςια των οργάνων αυτϊν κα πρζπει περιςςότερα από ζνα κράτθ-μζλθ να 

διαμορφϊνουν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ οι οποίεσ, μζςα από τθν δθμιουργία 

ενόσ ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ και ενόσ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ ςυγκζντρωςθσ 

δεδομζνων για περιφερειακό και εκνικό χωροταξικό ςχεδιαςμό, ςυγκριτικι 
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ανάλυςθ και ανταλλαγι απόψεων, κα επιτρζψουν τθν επιλογι βζλτιςτων 

πρακτικϊν. Θ κρίςιμθ παράμετροσ για τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ 

επιλογισ, είναι να λειτουργιςει ςτθ βάςθ γνϊςεων και των απαραίτθτων 

δεδομζνων για δράςθ. 

11. Αρνθτικι εξζλιξθ αποτελεί θ ιδζα προϊκθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςθμαίασ. Φα 

προβλιματα που υπιρχαν ςτθν πρϊτθ ςχετικι προςπάκεια εξακολουκοφν να 

ιςχφουν. Σ τρόποσ φορολόγθςθσ τθσ ναυτιλιακισ εταιρίασ, οι αμοιβζσ των 

εργαηομζνων και θ κοινωνικι αςφάλιςθ παραμζνουν μερικζσ από τισ ‘δφςκολεσ’ 

ζωσ ‘άλυτεσ’ παραμζτρουσ του εγχειριματοσ, που μπορεί να εντείνουν τισ 

προοπτικζσ φυγισ από τα Ευρωπαϊκά νθολόγια, με αρνθτικότθτεσ ςυνζπειεσ, 

τόςο για τθν Ευρωπαϊκι οικονομία, όςο και για τθν δυναμικι του επιδιωκόμενου 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου. 

12. Θ δθμιουργία Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ είναι χριςιμο να ςυμπεριλαμβάνει 

τόςο τθ φφλαξθ των καλαςςίων ςυνόρων και τθν καταπολζμθςθ του 

διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ – προοπτικι θ οποία αποτελεί και ελλθνικι 

προτεραιότθτα - όςο και τθν εναρμονιςμζνθ εφαρμογι των διεκνϊν 

κανονιςμϊν αςφαλείασ (security & safety) και τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων. Θ 

πρόταςθ ςυνδζεται με τθν απόφαςθ των κρατϊν-μελϊν για τθν παροχι 

ςθμαντικϊν ςχετικϊν κονδυλίων, για τθν παροχι μζςων και τθν πρόςλθψθ 

προςωπικοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ και διευκολφνεται από τον κετικό 

ρόλο τθσ ΕMSA.  

13. Σι επιχειροφμενεσ ςφνκετεσ διαςυνδζςεισ με τον ρόλο ςτα περιοχζσ εξωτερικισ 

πολιτικισ τθσ ΕΕ, δυςχεραίνουν τθν υλοποίθςθ αρκετϊν ςτόχο που κζτει θ 

Υράςινθ Βίβλοσ για μια εποικοδομθτικι ςυμβολι ςτθ ςυηιτθςθ τθσ 

διακυβζρνθςθσ τθσ καλάςςιασ πολιτικισ. Κα αποτελοφςε χριςιμθ εξζλιξθ να 

υπάρξουν διακριτζσ διαδικαςίεσ προϊκθςθσ/διακυβζρνθςθσ των πολιτικϊν με 

περιφερειακό ι Ευρωπαϊκό χαρακτιρα και πολιτικϊν που αναπτφςςονται ςτο 

διεκνζσ περιβάλλον και εξαρτϊνται από τον γενικότερο ρολό τθσ ΕΕ ωσ 

γεωπολιτικισ δφναμθσ.  

14. Χπάρχουν κετικζσ προτάςεισ που προκφπτουν από τθν ςτρατθγικι 

ενςωμάτωςθσ τθσ ναυτιλιακισ διάςταςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Σολιτικι Αςφάλειασ 

και Άμυνασ (EΣΑΑ). Χε ςχζςθ με τθν ναυτιλία, οι προτάςεισ που πρζπει να 

αποτελζςουν προτεραιότθτασ τθσ Ξοινοτικισ Υολιτικισ είναι: 

α) θ χριςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ για θ ανάπτυξθ μθχανιςμϊν που κα 

υλοποιοφν τθν αναγκαία εφαρμογι διεκνϊν μζτρων ςτισ ναυτιλιακζσ 

μεταφορζσ,  
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(β) θ υιοκζτθςθ διεκνϊν μζτρων για τθν διαφφλαξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

τθσ Ξοινοτικισ ναυτιλίασ, μζςω απόδοςθ πολιτικισ προτεραιότθτασ ςτον 

επίκαιρο γφρο διαπραγματεφςεων του Υ.Σ.Ε. (GATS, Doha Development 

Agenda) για τθν επίτευξθ τθσ απελευκζρωςθσ των ναυτιλιακϊν μεταφορϊν  

15. Υεριπτϊςεισ κετικϊν πρωτοβουλιϊν αποτελοφν και δράςεισ που θ εξωτερικι 

πολιτικι να ςυμβάλλει ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ με περιφερειακό θ ςυνολικό 

χαρακτιρα, τα οποία, λόγω κλίμακασ, δεν μποροφν να επιλυκοφν μόνο από τθν 

ΕΕ αποτελοφν και:  

(α) θ επίτευξθ δεςμευτικϊν ελάχιςτων προτφπων ανακφκλωςθσ πλοίων και θ 

καταςκευι κακαρϊν εγκαταςτάςεων ανακφκλωςθσ πλοίων,  

(β) θ χρθματοδότθςθ δράςεων για να καταπολεμιςουν τθν ΣΝΑ Αλιεία οι 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, και  

(γ) θ ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ πειρατείασ ςε 

διεκνζσ επίπεδο με ειδικά μζτρα αναπτυξιακισ βοικειασ για παράλια κράτθ.  

(δ) Χριςθ αναπτυξιακισ βοικειασ και ςυνεργαςίασ για να ενκαρρυνκοφν 

τρίτεσ χϊρεσ να υιοκετιςουν κάκε βζλτιςτθ πρακτικι ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ τθσ ναυτιλίασ. 

16. Φρεισ ςθμαντικοί λόγοι λειτουργοφν ενάντια ςτθν επιλογι τθσ άμεςθσ 

ςυμμετοχι τθσ ΕΕ ςτον ΙΞΡ, αλλά και ςε επί μζρουσ οργανιςμοφσ του ΡΘΕ και 

ςε ςχετικοφ διεκνείσ οργανιςμοφσ: (α) Θα χακεί το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ 

αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ των εκνικϊν αντιπροςωπειϊν των κρατϊν-μελϊν, 11 

ςτο ςφνολο ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ελλάδασ - ςτο 40μελζσ Υυμβοφλιο του 

ΙΞΡ (β) θ «υπερβολικι» ςυνεργαςία των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν μπορεί να 

οδθγιςει ςε ανεπικφμθτθ πολιτικοποίθςθ του ΙΞΡ και να επθρεάςει αρνθτικά 

τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων - ιδθ εκφράηονται ανθςυχίεσ 

για τθν αυξθμζνθ ςυνεργαςία κρατϊν (όχι μόνο Ευρωπαϊκϊν) εντόσ του ΙΞΡ, 

(γ) Θ τεχνικι υποςτιριξθ ςτον ΙΞΡ από πλευράσ των κρατϊν-μελϊν, ιδιαίτερα 

όςων αποτελοφν παραδοςιακζσ ναυτιλιακζσ δυνάμεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ Ελλάδασ) κεωρείται κακοριςτικι. 

Ψα προβλιματα εφαρμογισ των αποφάςεων του ΛΠΣ (και άλλων οργανιςμϊν) 

είναι ιδιαίτερα εμφανι, με ςυνζπεια ο ςυντονιςμόσ των κρατϊν-μελϊν κρίνεται 

περιςςότεροσ απαραίτθτοσ ςτθν προςπάκεια επικφρωςθσ και άμεςθσ 

υλοποίθςθ των αποφάςεων του ΙΞΡ από τθν ναυτιλιακι κοινότθτα παρά ςτθν 

παραγωγι πολιτικισ. Ρ δε ςυντονιςμόσ και ςυνεργαςία αυτι πρζπει να είναι 

μια διαφανισ διαδικαςία, τόςο για να εξαςφαλιςκεί θ ιςότιμθ ςυμβολι των 
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κρατϊν-μελϊν ςτο εςωτερικό τθσ Μοινότθτασ, όςο και για να είναι προφανισ ο 

ςτόχοσ τθσ ςυνεργαςίασ ςτα τρίτα κράτθ. Για το λόγο αυτό είναι κετικι θ 

δθμιουργία επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ των ςυμβάςεων του 

ΛΠΣ, θ οποία κα επιταχφνει τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ των διεκνϊν Χυμβάςεων 

ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο και κα ςυμβάλλει ςτθν αναγκαία βεβαιότθτα αναφορικά 

με τθν μεταφορά των Χυμβάςεων του ΛΠΣ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν ςτο 

εκνικό δίκαιο.  

17. Εφαρμογι και επιβολι με τθ ςυςτθματικι ειςαγωγι, παραπομπϊν ςτο Διεκνζσ 

Δικαςτιριο του Δικαίου τθσ Θάλαςςασ ι και ςε άλλεσ μορφζσ ειρθνικισ 

διευκζτθςθσ πικανϊν διαφορϊν. Διερεφνθςθ τρόπων για τθν εξαίρεςθ από τθν 

αρχι τθσ αποκλειςτικισ δικαιοδοςίασ του κράτουσ ςθμαίασ επί των ςκαφϊν 

του, ι για τθν αντιμετϊπιςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ εν λόγω αρχισ. 

18. Θ διατιρθςθ και εφαρμογι των κανόνων τθσ Χφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για 

το Δίκαιο τθσ Κάλαςςασ (UNCLOS) αποτελεί τθν βάςθ για να εξαςφαλιςτεί θ 

εφαρμογι του υπάρχοντοσ διεκνοφσ κακεςτϊτοσ. Ξε δεδομζνθ τθν προτίμθςθ 

για ‘παγκόςμιεσ’ λφςεισ ςτα κζματα τθσ ναυτιλίασ, χρειάηεται ιδιαίτερθ 

προςοχι ςε οποιαδιποτε προςπάκεια ανακεϊρθςθσ του status quo. Φο κζμα 

είναι ιδιαιτζρα ςθμαντικό για τθν Ελλάδα, και κάκε ςθμαντικι ναυτιλιακι 

δφναμθ, επειδι αποτελεί προςδιοριςτικό παράγοντα τθσ ςχζςθσ εκνικότθτασ 

πλοιοκτιτθ και τθσ χϊρασ νθολόγθςθσ. Δεν πρζπει βζβαια να παραγνωριςκοφν 

τα ςθμαντικά προβλιματα που δθμιουργεί το γεγονόσ ότι οι υφιςτάμενεσ 

προβλζψεισ για τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ των χωρϊν νθολόγθςθσ του 

παρόντοσ κακεςτϊτοσ δυςχεραίνουν τον εντοπιςμό των υπαίτιων ςε περιπτϊςεισ 

ατυχθμάτων ι ςυμβάντων. Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι θ ςφνδεςθ τθσ 

Μοινοτικι πολιτικισ με το Διεκνζσ Δικαςτιριο για το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ 

μπορεί να είναι χριςιμθ ςτθν Ελλθνικι περίπτωςθ αφοφ, εκτόσ κεμάτων 

εφαρμογισ τθσ UNCLOS, κα ςυμβάλλουν ςτο να ςυηθτθκοφν διεξοδικά και αλλά 

ευαίςκθτα για τθν Ελλάδα, κζματα (πχ. κζματα υφαλοκρθπίδασ) ςε διεκνζσ 

επίπεδο. 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 6 
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ΜΑΙ ΕΣΙΒΕΒΑΙΩΥΘ ΦΘΥ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΦΘΥ ΦΑΧΦΡΦΘΦΑΥ  
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6.1 ΡΙ ΘΕΥΕΙΥ ΦΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΕΣΙΦΤΡΣΘΥ 

Θ Επιτροπι κάνει μια ςθμαντικι παρατιρθςθ ότι από τισ ςυηθτιςεισ που ζγιναν για να 

ςυνταχκεί θ Υράςινθ Βίβλοσ δείχνουν ότι είναι πολφ λίγοι οι Ευρωπαίοι που πιςτεφουν 

ότι είναι πολίτεσ μιασ ναυτικισ Ευρϊπθσ. Θ Επιτροπι πιςτεφει ότι κα υπάρξουν 

ςθμαντικά κζρδθ αν προωκθκεί το αίςκθμα μιασ κοινισ ταυτότθτασ ανάμεςα ςε όλουσ 

όςουσ ηουν από τισ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ ι των οποίων θ ποιότθτα ηωισ 

ςυνδζεται κατά μεγάλο μζροσ με τθ κάλαςςα. Αυτό μπορεί να ςυντείνει ςτθν 

κατανόθςθ των ςχζςεων που υπάρχουν και τθσ ςθμαςίασ τθσ κάλαςςασ για τθ 

ανκρϊπινθ ηωι και να οδθγιςει ςε καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ των ωκεανϊν 

και των καλαςςϊν και τθσ ςυμβολισ των καλάςςιων δραςτθριοτιτων ςτθν οικονομία 

και τθν ευθμερία μασ. Ψο αποτζλεςμα μπορεί να είναι μια ευνοϊκότερθ εικόνα των 

καλάςςιων δραςτθριοτιτων, θ εκτίμθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν και ζνα 

μεγαλφτερο ενδιαφζρον ςτθν επιλογι μιασ ςταδιοδρομίασ που ςχετίηεται με αυτζσ. 

Αυτό δεν αποτελεί δευτερεφον ηιτθμα. Τλοι οι καλάςςιοι κλάδοι πρζπει να 

ςυνεχίςουν να προςελκφουν νζουσ εργαηόμενουσ υψθλϊν προςόντων. Ψα ςτοιχεία που 

υπάρχουν δείχνουν ότι θ εικόνα του επαγγελματικοφ κόςμου των ναυτικϊν είναι 

αςαφισ και ςυχνά αρνθτικι. Σι ςυνκικεσ επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν και των 

εμπορικϊν πλοίων κεωροφνται ςκλθρζσ. 

Γενικά, θ εικόνα τθσ ναυτιλίασ επθρεάςτθκε ςοβαρά από τθν αρνθτικι προβολι των 

ατυχθμάτων ρφπανςθσ από πετρελαιοειδι. Χθμαντικζσ βελτιϊςεισ των επιπζδων 

αςφάλειασ πζραςαν ςχεδόν απαρατιρθτεσ. Είναι ςαφζσ από όλεσ τισ πλευρζσ ότι 

υπάρχει ανάγκθ καλφτερθσ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ για τα ηθτιματα που αφοροφν 

τθ κάλαςςα και τθ ναυτιλία.  

6.2 ΜΧΤΙΡΦΕΤΑ ΗΘΦΘΞΑΦΑ 

Ψα κζματα ςτα αποδίδεται προτεραιότθτα:  

 προϊκθςθ αιςκιματοσ κοινισ ταυτότθτασ 

 προςζλκυςθ νζων εργαηόμενων υψθλϊν προςόντων 

 κζςπιςθ βραβείων για βζλτιςτεσ πρακτικζσ 

 εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ (κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ καλάςςιασ 

οικονομίασ που κα υποκινιςει ενδιαφζρον για τα επαγγζλματα του κλάδου) 

 υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθσ UNESCO για τθν προςταςία τθσ υποβρφχιασ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
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Πζςα από αυτοφσ τουσ άξονεσ επιδιϊκεται θ περαιτζρω ευαιςκθτοποίθςθ του 

Ευρωπαίου Υολίτθ ςε κάλαςςασ και ναυτιλίασ. Θ ανάπτυξθ μθχανιςμϊν διάδοςθσ 

αυτϊν των δράςεων ςυμβάλλει και ςτθν ζρευνα και τθν προϊκθςθ τθσ ναυτιλιακισ 

κουλτοφρασ ςτισ παραδοςιακζσ ναυτιλιακζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, με ζμμεςο αποτζλεςμα τθν 

προςζλκυςθ νζων ςτθν ναυτιλιακι βιομθχανία. 

Πε δεδομζνο μάλιςτα τον διεκνι χαρακτιρα τθσ ναυτιλίασ το ηθτοφμενο γίνεται ακόμθ 

πιο δφςκολο να επιτευχκεί κακϊσ αφορά τθν δυνατότθτα παρζμβαςθσ και 

προςαρμογισ ςε διαφορετικά πολιτιςτικά ςυςτιματα με κοινι όμωσ βάςθ τθν 

Ευρωπαϊκι κουλτοφρα.  

Πζςο τθσ διάχυςθσ τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ μθ ειδικοφ 

κοινοφ, αναμζνεται να επιτευχκεί θ προϊκθςθ τθσ κοινισ ναυτικισ ταυτότθτασ μζςα 

από τθν εμπλοκι και του μθ ειδικοφ κοινοφ και ιδίωσ νζων. 

6.2 ΑΟΑΝΧΥΘ ΘΕΥΕΩΟ- ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ 

Ψο ςφνολο των φορζων που τοποκετοφνται ςε αυτι τθν ενότθτα πιςτεφουν ότι θ 

ναυτιλιακι κλθρονομιά ζνα πολφτιμο εργαλείο για να προωκιςει μια κετικι δθμόςια 

εικόνα για τθ ναυτιλιακι βιομθχανία και δθλϊνουν ζτοιμοι να ςυμμετάςχουν ςε 

προγράμματα με τζτοιο ςτόχο. 

Υρζπει να τονιςκεί ότι θ πλειοψθφία των φορζων είναι περιφερειακισ διάςταςθσ, 

λιμάνια ι φορείσ με ειδικό ενδιαφζρον τθν καλάςςια ι ναυτικι παράδοςθ. 

Κεωροφν ότι θ ΕΕ πρζπει να ςτθριχκεί και να υποςτθρίξει τθ ναυτιλιακι κλθρονομιά 

τθσ για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

 Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

 Ανάπτυξθ τουριςμοφ 

 Ενίςχυςθ δθμόςιασ εικόνασ ναυτιλίασ 

 Ενίςχυςθ αιςκιματοσ ναυτιλιακισ ταυτότθτασ 

 Ωσ μζςα για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων επιλζγονται  

 Θ βράβευςθ βζλτιςτων πρακτικϊν 

 Θ προϊκθςθ μιασ κοινισ ναυτιλιακισ ταυτότθτασ (ανά περιοχι) μζςω ςειράσ 

εκδθλϊςεων 

 Χφνδεςθ Ραυτιλιακισ Ξλθρονομιάσ και τον Ψουριςμοφ  
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 Ψζλοσ ο πλζον εξειδικευμζνοσ φορζασ European Maritime Heritage κεωρεί ότι: 

 Ψο μζλλον μιασ ναυτιλιακισ Ευρϊπθσ βρίςκεται ςτθ ναυτιλιακι τθσ κλθρονομιά 

 Ξρατϊντασ τθ ναυτιλιακι κλθρονομιά ηωντανι διατθροφμε τον πρωταγωνιςτικό 

ρόλο τθσ Ευρωπαϊκισ Ραυτιλίασ 

 Υρζπει να διατθρθκοφν και να παραμείνουν λειτουργικά τα παραδοςιακά πλοία 

 Γενικά, χρειάηεται ςτιριξθ και απαλοιφι νομικϊν δυςκολιϊν και αναγνϊριςθ 

όλων αυτϊν που προςπακοφν με διάφορουσ τρόπουσ και ίδια μζςα να 

διατθριςουν τθ ναυτιλιακι παράδοςθ τθσ Ευρϊπθσ ηωντανι. 
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ΣΑΤΑΟΡΞΘ ΔΙΑΜΙΟΘΥΘ ΑΟΘΤΩΣΩΟ ΥΦΙΥ ΣΑΤΑΜΦΙΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ ΦΘΥ ΟΡΦΙΑΥ 

ΕΧΤΩΣΘΥ: ΕΟΘΞΕΤΩΥΘ, ΑΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ 

 

 

 

Δρ. Άννα Φριανταφυλλίδου 

ΕΝΙΑΞΕΣ 
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1. Θ ΣΤΡΜΝΘΥΘ ΦΘΥ ΞΕΦΑΟΑΥΦΕΧΥΘΥ ΥΦΑ ΟΡΦΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΥΧΟΡΤΑ ΦΘΥ Ε.Ε. 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει δϊςει αυξανόμενθ προςοχι ςτθ διαχείριςθ των εξωτερικϊν 

ςυνόρων τθσ με ςκοπό τθν παρεμπόδιςθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ. Θ μετανάςτευςθ χωρίσ χαρτιά κεωρικθκε ηιτθμα κορυφαίασ 

προτεραιότθτασ πριν από τθ διεφρυνςθ του 2004. Για το λόγο αυτό ενιςχφκθκε θ 

ςυνεργαςία και θ αμοιβαία κατάρτιςθ μεταξφ των ςυνοριοφυλακϊν ςτθν ΕΕ των 27, 

παρζχοντασ ςτα νζα κράτθ μζλθ ςτθν Ξεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ περίπλοκο 

εξοπλιςμό και προθγμζνθ τεχνογνωςία. Επιπλζον, κακιερϊκθκε μια Ευρωπαϊκι 

πολιτικι γειτνίαςθσ που ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν προϊκθςθ των φιλικϊν ςχζςεων, τθσ 

πολιτικισ και οικονομικισ ςτακερότθτασ ςτθν ανατολικο-ευρωπαϊκι «γειτονιά» τθσ ΕΕ. 

Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ αυτισ είναι και θ παρεμπόδιςθ των ροϊν 

μετανάςτευςθσ κακϊσ επίςθσ και θ εξωτερίκευςθ τθσ διαχείριςθσ και του ελζγχου των 

ροϊν προσ τισ γειτονικζσ χϊρεσ πριν οι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά προςεγγίςουν τα 

εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ. Θ ευρωπαϊκι πολιτικι γειτνίαςθσ ζχει επεκτακεί πρόςφατα 

για να περιλάβει τθν Ευρω-Πεςογειακι ςυνεργαςία και τισ χϊρεσ τθσ Πζςθσ Ανατολισ 

αλλά είναι ακόμα πάρα πολφ νωρίσ να αξιολογιςει κανείσ τα αποτελζςματα τθσ ςε 

αυτζσ τισ περιοχζσ, ειδικά δε όςον αφορά ςτο κζμα τθσ μετανάςτευςθσ.  

Οιγότερθ προςοχι ζχει δοκεί μζχρι ςιμερα ςτθ διαχείριςθ των καλάςςιων ςυνόρων 

τθσ ΕΕ. Θ ςθμαςία του κζματοσ αυτοφ ζγινε ιδιαίτερα αιςκθτι κατά τθ διάρκεια του 

προθγοφμενου ζτουσ (2006) λόγω μιασ δραματικισ και απροςδόκθτθσ αφξθςθσ ςτισ 

αφίξεισ των μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά από τθν Ωποςαχάρια Αφρικι και τθν Αςία ςτισ 

νότιεσ ακτζσ τθσ Ευρϊπθσ. Σι Ξανάριεσ νιςοι ςτον Ατλαντικό, που αποτελοφν τμιμα 

του ιςπανικοφ κράτουσ, ζχουν γίνει ςτόχοσ για χιλιάδεσ μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που 

φεφγουν από τισ ακτζσ τθσ Παυριτανίασ και τθσ Χενεγάλθσ για τθν Ψενερίφθ. Σι 

αρικμοί ζχουν τετραπλαςιαςτεί από περίπου 6.000 το 2005 ςε 25.000 το 2006. 

Επιπλζον περίπου 4.000 παρεμποδίςτθκαν και ςταμάτθςαν κοντά ςτθν αφρικανικι 

ακτι ενϊ οι ιςπανικζσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ (ΠΞΣ) ζχουν καταχωριςει πάνω 

από 1.000 που πζκαναν ςτθν προςπάκεια τουσ να φτάςουν ςτισ Ξανάριεσ νιςουσ (αν 

και οι ίδιεσ οργανϊςεισ εκτιμοφν ότι ο πραγματικόσ αρικμόσ νεκρϊν κα μποροφςε να 

είναι ζξι φορζσ υψθλότεροσ).  

Σ δεφτεροσ πλζον ςθμαντικόσ προοριςμόσ πζρυςι (2006) ιταν το μικροςκοπικό νθςί 

τθσ Lampedusa, νότια τθσ Χικελίασ. H Lampedusa λαμβάνει κάκε χρόνο μεταξφ 15.000 

και 20.000 μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά (16.000 περίπου το 2006), κυρίωσ από τθν 

Ωποςαχάρια Αφρικι που φεφγουν από τισ Οιβυκζσ ακτζσ μζςα ςε παλιά αλιευτικά 

ςκάφθ ι άλλου είδουσ πλοιάρια. Περικά από αυτά τα πλοιάρια φκάνουν ςτισ ακτζσ 

τθσ Πάλτασ κυρίωσ κατά λάκοσ ι ςτθν προςπάκεια να αποφφγουν τθν ιταλικι 

ακτοφυλακι. Χαν αποτζλεςμα, θ Πάλτα δζχτθκε περίπου 1.000 μετανάςτεσ χωρίσ 
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χαρτιά κατά τθ διάρκεια του 2006, ζνασ εντυπωςιακά μεγάλοσ αρικμόσ για ζνα νθςί 

που ζχει ςυνολικά 400.000 κατοίκουσ.  

Ψα νθςιά του Αιγαίου ςτθν Ελλάδα είναι ο προτιμοφμενοσ προοριςμόσ των μεταναςτϊν 

χωρίσ χαρτιά που προζρχονται από τθν Αςία (Αφγανοί ςτθν πλειοψθφία τουσ) που 

επιδιϊκουν να μπουν ςτθν Ευρϊπθ μζςω τθσ Ψουρκίασ διαςχίηοντασ τα ςτενά 

περάςματα μεταξφ τουρκικϊν ακτϊν και ελλθνικϊν νθςιϊν όπωσ θ Πυτιλινθ (Οζςβοσ), 

θ Χίοσ ι θ Φόδοσ. Ψο ελλθνικό λιμενικό ςϊμα εντόπιςε το 2006 περίπου 4.000 

ανκρϊπουσ που ειςιρκαν παράνομα ςτθ χϊρα μζςω αυτισ τθσ οδοφ και υπολογίηει 

ότι αυτοί αποτελοφν το 70-80% τθσ ςυνολικισ παράνομθσ μετανάςτευςθσ μζςω των 

ελλθνικϊν καλάςςιων ςυνόρων.  

Θ μετανάςτευςθ μζςω των νότιων ςυνόρων κάλαςςασ τθσ ΕΕ είναι ςε ςυνολικοφσ 

αρικμοφσ ςχετικά μικρι. Ψο 2006 ανιλκε ςε 45.000 ανκρϊπουσ, αλλά το 2005 ιταν 

κάτω από 30.000 (όπωσ αναφζρεται θ κφρια αφξθςθ καταχωρικθκε ςτισ Ξανάριεσ 

νιςουσ κατά τθ διάρκεια του 2006). Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ΕΕ των 15 (εκτόσ από 

τθν Ελλάδα) δζχτθκε το 2004 ςυνολικά 2.6 εκατομμφρια μετανάςτεσ ςφμφωνα με 

ςτοιχεία του ΣΣΧΑ, ςτεγάηει κατ' εκτίμθςθ περίπου 1.5 εκατομμφριο μετανάςτεσ χωρίσ 

χαρτιά και θ ΕΕ των 27 ζχει ζναν ςυνολικό πλθκυςμό 486.5 εκατομμυρίων, γίνεται 

εμφανζσ ότι θ είςοδοσ μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά από τα νότια καλάςςια ςφνορα τθσ ΕΕ 

αποτελεί μόνον ζνα ελάχιςτο μζροσ των ςυνολικϊν μεταναςτευτικϊν ροϊν και 

πλθκυςμϊν ςτθν Ευρϊπθ. Σι παράνομα ειςερχόμενοι μετανάςτεσ ςτθν νότια Ευρϊπθ 

αποτελοφν ζναν αμελθτζο αρικμό ςτο γενικό πλθκυςμό τθσ ΕΕ.  

Εν τοφτοισ, θ φφςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ μζςω των καλάςςιων ςυνόρων τθσ 

δίνει μια υψθλι ειδθςεογραφικι αξία: οι αφίξεισ είναι δραματικζσ, τα πλοιάρια 

ανατρζπονται μερικζσ φορζσ ι βυκίηονται κοντά ςτθν ακτι και οι μετανάςτεσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων εγκφων γυναικϊν και μικρϊν παιδιϊν) μερικζσ φορζσ 

πεκαίνουν ςτθν προςπάκειά τουσ να φκάςουν ςτο ζδαφοσ τθσ ΕΕ. Σι δεκάδεσ ι 

μερικζσ εκατοντάδεσ (βεβαίωσ όχι χιλιάδεσ) των μεταναςτϊν ςε κάκε μια από αυτζσ τισ 

«λζμβουσ τθσ τφχθσ» φκάνουν ςε μικρά νθςιά όπου ακόμθ και ζνασ μικρόσ αρικμόσ 

Ωποςαχάριων Αφρικανϊν ι νοτιοανατολικϊν Αςιατϊν γίνεται ιδιαίτερα ορατόσ από 

τουσ ντόπιουσ. Σι εγκαταςτάςεισ ςε αυτά τα αρχικά ςθμεία άφιξθσ είναι περιοριςμζνεσ 

και θ ακτοφυλακι, θ αςτυνομία και το προςωπικό των διεκνϊν οργανιςμϊν (Διεκνισ 

Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ, Ερυκρόσ Χταυρόσ, Ωπάτθ Αρμοςτεία για τουσ Υρόςφυγεσ) 

δεν είναι ςε κζςθ να αντεπεξζρκουν ςε αυτζσ τισ μικρζσ «κρίςεισ». Εν τοφτοισ θ χάραξθ 

τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ πολιτικισ για το κζμα αυτό πρζπει να ςτθριχκεί ςτα 

αλθκινά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του φαινομζνου, τα οποία περιγράφονται 

παρακάτω, και όχι ςτθν εκμετάλλευςι του από τα ΠΠΕ.  
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Υαρακάτω κα περιγράψω τισ τρεισ κφριεσ διαδρομζσ μζςω των οποίων οι μετανάςτεσ 

χωρίσ χαρτιά από τθν Αφρικι και τθν Αςία φκάνουν και προςπακοφν να διαςχίςουν τα 

νότια καλάςςια ςφνορα τθσ ΕΕ. Κα ςχολιάςω τισ ροζσ και τισ τάςεισ του φαινομζνου, 

τα μζςα ςυγκοινωνίασ και τισ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν οι παράνομοι 

μετανάςτεσ και οι διακινθτζσ τουσ, τισ κφριεσ χϊρεσ προζλευςθσ, διζλευςθσ και 

προοριςμοφ κακϊσ επίςθσ και τα μζτρα που ζχουν λθφκεί μζχρι τϊρα ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Χτο τελευταίο τμιμα αυτισ τθσ ζκκεςθσ κα αξιολογιςω τθν 

κατάςταςθ ςυγκριτικά και κα παρουςιάςω οριςμζνεσ προτάςεισ ςχετικά με τθν 

Ευρωπαϊκι πολιτικι ςτο κζμα αυτό. 

 

2. ΦΤΕΙΥ ΜΧΤΙΕΥ ΔΙΑΔΤΡΞΕΥ ΑΣΡ ΦΡ ΟΡΦΡ ΥΦΘΟ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ 

2.1 Από τθ Νιβφθ ι τθν Φυνθςία ςτθ Ξάλτα και τθν Ιταλία  

Θ Λταλία επθρεάηεται κυρίωσ από τθν παράνομθ μετανάςτευςθ που προζρχεται από τθ 

Οιβφθ και ςε μια μικρότερθ ζκταςθ από τθν Ψυνθςία. Σι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που 

διαςχίηουν τθν Πεςόγειο, φτάνουν ςτο μικροςκοπικό νθςί τθσ Lampedusa, το οποίο 

βρίςκεται ενδιάμεςα μεταξφ τθσ ακτισ τθσ Λταλίασ και τθσ Ψυνθςίασ (βλ. Χάρτθ 1 

παρακάτω, θ Lampedusa είναι 115 μίλια νότια τθσ Χικελικισ ακτισ, 180 μίλια βόρεια 

τθσ Οιβφθσ και μόνο 75 μίλια βόρεια τθσ Ψυνθςίασ). Υεριςταςιακά οι μετανάςτεσ που 

κατευκφνονται ςτθ Lampedusa εκτρζπουν τθ διαδρομι τουσ προσ τθ Πάλτα είτε κατά 

λάκοσ είτε προκειμζνου να αποφφγουν τα ιταλικά ςκάφθ και τα αεροπλάνα τθσ 

ιταλικισ ακτοφυλακισ που επιτθροφν τθν περιοχι.  

 

Χάρτθσ 1: Ιταλία και Βόρεια Αφρικι 
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Υθγι: Microsoft Encarta Encyclopedia, διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο, θμερομθνία πρόςβαςθσ 17 

Φεβρουαρίου 2007. 

Ξατά τθ διάρκεια του 2006, θ Lampedusa δζχτθκε περίπου 16.000 μετανάςτεσ χωρίσ 

χαρτιά, κυρίωσ κατά τθ διάρκεια των κερινϊν μθνϊν. Ψο νθςί λαμβάνει 15-20.000 

μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά ετθςίωσ αλλά θ τάςθ του φαινομζνου είναι αυξθτικι (10.400 

μετανάςτεσ ςυνελιφκθςαν μεταξφ Λανουαρίου και Λουλίου 2006 ζναντι 6.900 κατά τθ 

διάρκεια τθσ ίδιασ περιόδου το 2005). Δεδομζνου ότι το τοπικό κζντρο υποδοχισ 

μπορεί να φιλοξενιςει μζχρι 190 ανκρϊπουσ κανονικά (αν και ςφμφωνα με τοπικό 

προςωπικό του Διεκνοφσ Σργανιςμοφ Πετανάςτευςθσ (ΔΣΠ) ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

ζχει φιλοξενιςει προςωρινά πάνω από 600 ανκρϊπουσ), οι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά 

μεταφζρονται ςφντομα ςε κζντρα υποδοχισ ςτθ Χικελία ι/και άλλεσ νότιεσ ιταλικζσ 

περιοχζσ όπωσ θ Apulia. 

Αρκετοί μετανάςτεσ που κατευκφνονταν αρχικά ςτθ Lampedusa φκάνουν τελικά ςτισ 

ακτζσ τθσ Πάλτασ είτε κατά λάκοσ είτε ςτθν προςπάκεια να αποφφγουν τθν ιταλικι 

ακτοφυλακι. Θ Πάλτα δζχτθκε κατά τθ διάρκεια του 2006, πάνω από 1.000 

μετανάςτεσ και αιτοφντεσ άςυλο. Αν και ο απόλυτοσ αρικμόσ είναι χαμθλόσ, θ ςχετικι 

ςθμαςία του είναι τεράςτια λόγω του μικροφ μεγζκουσ του νθςιοφ. Χφμφωνα με τισ 

αρχζσ τθσ Πάλτασ, θ άφιξθ 300 μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά ςε μια μόνο εβδομάδα του 

Λουνίου 2006 ιταν για τθ Πάλτα το αντίςτοιχο μιασ άφιξθσ 50.000 ατόμων ςτισ ακτζσ 

τθσ Λςπανίασ ςτθν ίδια χρονικι περίοδο.  

Ξατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2006, οι αρχζσ τθσ Πάλτασ πιραν 

ςυνζντευξθ από 660 μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά και επεξεργάςτθκαν 645 φακζλουσ. Από 

αυτοφσ ςε 15 άτομα χορθγικθκε το κακεςτϊσ του πρόςφυγα, ςε άλλα 293 δόκθκε 

κακεςτϊσ παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ. Πιλϊντασ ςε δθμοςιογράφουσ, 
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αρκετοί μετανάςτεσ που ζφκαςαν ςτθ Πάλτα τονίηουν ότι είναι «παγιδευμζνοι» ςτο 

νθςί δεδομζνου ότι ο ςτόχοσ τουσ ιταν να φκάςουν ςτθν Λταλία ι/και από εκεί μια 

άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα. Χυγχρόνωσ οι αρχζσ τθσ Πάλτασ διαμαρτφρονται ότι θ προςοχι 

και οι πόροι διατίκενται για τθν Λςπανία λόγω τθσ ζκτακτθσ κατάςταςθσ ςτισ Ξανάριεσ 

νιςουσ το περαςμζνο καλοκαίρι (2006), παραμελϊντασ τθν ςυγκριτικά μικρι αλλά 

τοπικά ςθμαντικι κρίςθ τουσ.  

Σι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που φκάνουν ςτθ Lampedusa προζρχονται από πολλζσ 

διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ Ωποςαχάριασ Αφρικισ όπωσ θ Αικιοπία, θ Ερυκραία, θ λαϊκι 

Δθμοκρατία του Ξογκό, θ Ριγθρία, θ Γκάνα ι θ Χενεγάλθ. Ψαξιδεφουν κυρίωσ μζςω του 

Χουδάν ι του Ρίγθρα προσ τθ νότια Οιβφθ. Χρθςιμοποιοφν τισ παλαιζσ διαδρομζσ των 

καραβανιϊν και του διά-τθσ Χαχάρασ εμπορίου, ςταματϊντασ ςτο Agadez ςτο Ρίγθρα 

και κινοφμενοι ζπειτα προσ τθν όαςθ Sebha ςτθ Οιβφθ ι προσ το Tamanrasset ςτθ 

νότια Αλγερία (βλ. Χάρτθ 3 παρακάτω). Θ δυναμικι αυτι τθσ δια-τθσ Χαχάρασ 

μετακίνθςθσ είναι ςθμαντικι ςτθν αξιολόγθςθ του γενικοφ ηθτιματοσ τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ προσ τθν Λταλία και τθν Ευρϊπθ.  

Θ δια-τθσ Χαχάρασ μετανάςτευςθ δεν είναι ζνα νζο φαινόμενο και θ κινθτικότθτα πζρα 

από τθν ζρθμο τθσ Χαχάρασ ζχει υπάρξει ιςτορικά για λόγουσ εμπορίου, κατάκτθςθσ ι 

προςκυνιματοσ. Θ δια-τθσ Χαχάρασ κινθτικότθτα και το εμπόριο είχε καταρρεφςει με 

τθν εμφάνιςθ τθσ αποικιοκρατίασ και τθν χάραξθ των (τεχνθτϊν) κρατικϊν ορίων αλλά 

αυξικθκε πάλι από τθ δεκαετία του 1970 και τθ δεκαετία του 1980 και φςτερα. Σι 

λόγοι είναι κυρίωσ θ οικονομικι φφεςθ ςτισ Ωποςαχάριεσ περιοχζσ, οι περιβαλλοντικζσ 

καταςτροφζσ (θ ξθραςία για παράδειγμα) κακϊσ επίςθσ και οι εχκροπραξίεσ. Τλοι 

αυτοί οι λόγοι ωκοφν τουσ ανκρϊπουσ να μεταναςτεφςουν ςτισ χϊρεσ του Παγκρζμπ 

(Παυριτανία, Παρόκο, Οιβφθ, Αλγερία και Αίγυπτοσ).  

Λδιαίτερα θ Οιβφθ, ςτα πλαίςια τθσ πολιτικισ παναφρικανικισ επιρροισ του Οίβυου 

θγζτθ Muammar Al-Qhadaffi ςτθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1990 φιλοξενοφςε κατ' 

εκτίμθςθ 1.5 εκατομμφριο οικονομικοφσ μετανάςτεσ που εργάηονταν ςτθ γεωργία, τισ 

οικοδομζσ και τισ υπθρεςίεσ. Τμωσ από το 2000 υπιρξε αυξανόμενθ δυςαρζςκεια 

μεταξφ του λιβυκοφ πλθκυςμοφ για τθ μετανάςτευςθ αυτι ςε ςθμείο που 

ςθμειϊκθκαν βίαιεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ ντόπιων και υποςαχάριων αφρικανϊν 

μεταναςτϊν το 2001. Για να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα, μεταξφ 2003 και 2005, θ 

κυβζρνθςθ τθσ Οιβφθσ προχϊρθςε ςε μαηικζσ απελάςεισ 145.000 μεταναςτϊν χωρίσ 

χαρτιά προσ τισ υποςαχάριεσ χϊρεσ.  

Θ αλλαγι τθσ πολιτικισ ςτθ Οιβφθ ζχει οδθγιςει ςε μια αφξθςθ τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ προσ τθ χϊρα αυτι αλλά και μετατόπιςθ προσ τα δυτικά των 

διαδρομϊν μετανάςτευςθσ, μζςω τθσ Αλγερίασ ι του Παρόκου προσ τθν Λςπανία. 

Χυγχρόνωσ, μερικοί από τουσ υποςαχάριουσ Αφρικανοφσ μετανάςτεσ που ςκόπευαν 
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αρχικά να παραμείνουν ςτθ Οιβφθ, αποφάςιςαν να κινθκοφν προσ τθν Ευρϊπθ λόγω 

τθσ επιδεινοφμενθσ κατάςταςθσ ςτθ χϊρα αυτι. Χφμφωνα με πρόςφατεσ μαρτυρίεσ 

(Αυγοφςτου 2006) Παροκινϊν μεταναςτϊν που φκάνουν ςτθ Lampedusa, τα χριματα 

που καταβάλλουν ςτουσ διακινθτζσ για το ταξίδι Παρόκο-Οιβφθ-Λταλία φκάνουν τα 

2.000 ευρϊ. Υροθγοφμενεσ μελζτεσ (2003) υπολόγιηαν τισ τιμζσ για τθ μετάβαςθ από 

το Παρόκο ςτθν Λςπανία ςε 500-800 ευρϊ για τουσ Παροκινοφσ και 800-1200 ευρϊ για 

τουσ υποςαχάριουσ Αφρικανοφσ, ςθμειϊνοντασ ότι οι τιμζσ ιταν παρόμοιεσ για το 

πζραςμα από τθ Οιβφθ ςτθν Λταλία. 

Σι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά φκάνουν ςτθ Οιβφθ με μικρά φορτθγά ι υπερφορτωμζνα 

αγροτικά αυτοκίνθτα. Υλθρϊνουν ςυνικωσ διαφορετικά ποςά ςε διαφορετικοφσ 

διακινθτζσ (ι δίκτυα διακινθτϊν) για κάκε ςκζλοσ του ταξιδιοφ τουσ που περιλαμβάνει 

ζνα μακρφ ι δφςκολο πζραςμα (από τθ ςτεριά ι τθ κάλαςςα). Πετά τθν είςοδο τουσ 

ςτο λιβυκό ζδαφοσ, κινοφνται βόρεια, για να φκάςουν ςτθν πρωτεφουςα Ψρίπολθ. 

Τταν φκάςουν εκεί, τα τοπικά δίκτυα διακινθτϊν τουσ μοιράηουν ςε «ςπίτια» ανάλογα 

με τθν εκνικότθτα τουσ. Ππορεί να μείνουν ςτα ςπίτια αυτά μερικζσ θμζρεσ, 

εβδομάδεσ ι μινεσ περιμζνοντασ να τουσ πουν οι διακινθτζσ πότε υπάρχει κζςθ για 

αυτοφσ ςε κάποιο πλοιάριο που αναχωρεί για τθν Λταλία ι τθ Πάλτα. Ξατά τθ διάρκεια 

του χρόνου αναμονισ τουσ, οι μετανάςτεσ δεν βγαίνουν από τα ςπίτια αυτά από φόβο 

μθ ςυλλθφκοφν. Σι διακινθτζσ τοφσ προμθκεφουν με τρόφιμα και νερό. 

Χάρτθσ 3: Δια-τθσ Υαχάρασ Διαδρομζσ Ξετανάςτευςθσ 

(Υθγι: www.migrationinformation.org, δθμοςιεφτθκε τθν 1 Δεκεμβρίου 2007, θμερομθνία πρόςβαςθσ 17 

Φεβρουαρίου 2007 ) 

http://www.migrationinformation.org/
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Αν και οι παράνομοι μετανάςτεσ μιςκϊνουν το διακινθτι με δικι τουσ πρωτοβουλία και 

ςυνικωσ με ζνα ςυγκεκριμζνο ςχζδιο ςτο μυαλό τουσ, δεν ζχουν κανζναν ζλεγχο πάνω 

ςτουσ όρουσ και τισ ςυνκικεσ του ταξιδιοφ (το είδοσ του πλοιαρίου για παράδειγμα ι το 

βακμό αςφάλειασ του). Επίςθσ ςυνικωσ ζχουν ελάχιςτεσ γνϊςεισ για το που ακριβϊσ 

πθγαίνουν, και ποια είναι θ πολιτικι μετανάςτευςθσ ι θ κατάςταςθ που κα 

αντιμετωπίςουν κατά τθν άφιξθ τουσ.  

Περικοί μετανάςτεσ επιλζγουν τθν Λταλία ςκόπιμα επειδι ζχουν ακοφςει για αυτιν από 

άλλουσ - πράγματι οι περιςςότεροι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που ζδωςαν ςυνζντευξθ ςε 

ερευνθτζσ ι δθμοςιογράφουσ ςθμειϊνουν τον ιδιαίτερο ρόλο που παίηουν παλαιότεροι 

μετανάςτεσ που επιςτρζφουν ςτθ χϊρα προζλευςθσ ςτο να διαδίδουν πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν Ευρϊπθ. Σι παλαιότεροι μετανάςτεσ αφθγοφνται ιςτορίεσ για το πόςο 

πλοφςια είναι θ Ευρϊπθ και πόςο εφκολο είναι να βγάλει κανείσ τα προσ το ηθν εκεί. 

Εντοφτοισ πολλοί επιλζγουν τθν Λταλία κατά τφχθ ι δεν ζχουν κάποια ιδιαίτερθ 

προτίμθςθ μεταξφ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν.  

Θ ιταλικι ακτοφυλακι ζχει επιτείνει τθν επιτιρθςι των ακτϊν τθσ Lampedusa και τθσ 

Χικελίασ. Υαρ’ όλα αυτά τα αποτελζςματα δεν είναι κεαματικά κακότι θ περιοχι 

επιτιρθςθσ είναι μεγάλθ. Ψο πζραςμα μεταξφ Οιβφθσ και Lampedusa ι Πάλτασ πάνω ςε 

υπερφορτωμζνα παλαιά αλιευτικά ι άλλα πλοιάρια διαρκεί αρκετζσ θμζρεσ. Σι βάρκεσ 

που εντοπίηονται κοντά ςτισ ιταλικζσ ακτζσ ςυνοδεφονται ςυνικωσ ςε ζνα ιταλικό λιμάνι 

ςτθ Lampedusa ι τθ Χικελία όπου δίνονται οι πρϊτεσ βοικειεσ ςτουσ μετανάςτεσ. Επίςθσ 

γίνεται ζλεγχοσ τθσ υγείασ τουσ και τίκενται υπό κράτθςθ προςωρινά ςτα κζντρα 

υποδοχισ με ςκοπό τθν διαπίςτωςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ. Ξατόπιν, φςτερα από λίγεσ 

θμζρεσ ι εβδομάδεσ, τουσ δίνεται μια εντολι απζλαςθσ και αφινονται ελεφκεροι. Σι 

περιςςότεροι από αυτοφσ ταξιδεφουν κατόπιν προσ άλλεσ ιταλικζσ περιοχζσ βορειότερα 

ι επίςθσ προσ άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και εντάςςονται ςτθν ευρφτερθ ομάδα οικονομικϊν 

μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά ςτθν Ευρϊπθ.  

Από το 2003, θ Οιβφθ ζχει ςυνεργαςτεί με τθν Λταλία ςτθν προςπάκεια καλφτερου 

ελζγχου τθσ μετανάςτευςθσ από τθν υποςαχάρια Αφρικι προσ τθν Ευρϊπθ. Σι πολιτικζσ 

που υιοκετικθκαν με το ςτόχο αυτό είναι ιδιαίτερα προβλθματικζσ. Θ Οιβφθ δζχτθκε τθν 

επανειςδοχι χιλιάδων μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά που ζφκαςαν ςτθν Λταλία από τθ Οιβφθ, 

τουσ οποίουσ απζλαςε προσ χϊρεσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ και τθσ Αςίασ με 

ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ. Πεταξφ Αυγοφςτου 2003 και Δεκεμβρίου 2004, 5.688 άνκρωποι 

επιςτράφθκαν ςτισ υποτικζμενεσ χϊρεσ προζλευςισ τουσ που περιλάμβαναν το 

Ππαγκλαντζσ, τθν Αίγυπτο, τθν Ερυκραία, τθ Γκάνα, το Πάλι, το Ρίγθρα, τθ Ριγθρία, το 

Υακιςτάν, το Χουδάν και τθ Χυρία ςε πάνω από 50 ναυλωμζνεσ πτιςεισ που 

χρθματοδοτικθκαν εν μζρει από τθν Λταλία (αυτό ιταν μια πολιτικι που υιοκετικθκε 

από τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ του κ. Berlusconi). Αυτζσ οι διαδικαςίεσ παρζβθςαν 
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τθν αρχι τθσ μθ-επαναπροϊκθςθσ (non-refoulement) αφοφ οι ιταλικζσ αρχζσ δεν ζδωςαν 

ςτουσ παράνομουσ μετανάςτεσ που χρειάηονταν προςταςία τθ δυνατότθτα για να 

υποβάλουν αίτθςθ για άςυλο όταν ζφκαςαν ςε ιταλικό ζδαφοσ. Θ επαναπροϊκθςθ ςτθ 

Οιβφθ και θ περαιτζρω απζλαςθ τουσ ζλαβε χϊρα χωρίσ να γίνουν ςεβαςτζσ οι διατάξεισ 

τθσ Χυνκικθσ τθσ Γενεφθσ του 1951 για τουσ Υρόςφυγεσ. Θ Λταλία ζχει επικυρϊςει τθν 

Χυνκικθ αυτι ενϊ θ Οιβφθ όχι. Σι ΠΞΣ και οι διεκνείσ οργανιςμοί επίςθσ αναφζρουν ότι 

οι ςυνκικεσ απζλαςθσ από τθ Οιβφθ μερικζσ φορζσ είναι τζτοιεσ που κζτουν ςε κίνδυνο 

τθν ίδια τθν επιβίωςθ των απελαυνομζνων. 

Πετά από τθ Διυπουργικι Διάςκεψθ για τθ μετανάςτευςθ που οργανϊκθκε το Ροζμβριο 

του 2006 ςτθν Οιβφθ, ςε ςυνεργαςία μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ και Αφρικανικισ Ζνωςθσ, θ 

λιβυκι κυβζρνθςθ ςυμφϊνθςε οι ιταλικζσ και μαλτζηικεσ δυνάμεισ ακτοφυλακισ να 

επιτθροφν τα βόρεια καλάςςια ςφνορα τθσ ςε ςυνεργαςία με λιβυκζσ δυνάμεισ με ςκοπό 

τθν παρεμπόδιςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ προσ τθν Λταλία και τθν ΕΕ. Θ ΕΕ ζχει 

προςφζρει επίςθσ βοικεια ςτθ Οιβφθ για τον ζλεγχο των απζραντων νότιων ςυνόρων τθσ 

ςτθν ζρθμο τθσ Χαχάρασ. 

 

2.2 Από το Ξαρόκο και τθ Δυτικι Αφρικι ςτθν Ιςπανία  

Θ δεφτερθ κφρια διαδρομι από τθν υποςαχάρια Αφρικι προσ τθν Ευρϊπθ είναι μζςω 

των χωρϊν του Παγκρζμπ προσ τθν Λςπανία. Αυτι θ διαδρομι περνοφςε παραδοςιακά 

από τα ςτενά του Γιβραλτάρ, όπου θ απόςταςθ μεταξφ Παρόκου και Λςπανίασ είναι 

μόνον εννζα μίλια (περίπου 15 χλμ), ι από τα χερςαία ςφνορα μεταξφ του Παρόκου και 

των δφο ιςπανικϊν περίκλειςτων εδαφϊν τθσ Ceuta και Melilla ςτθ νότια μεςογειακι 

ακτι. Εντοφτοισ, τα τελευταία δζκα χρόνια, το πζραςμα ςτο Γιβραλτάρ ζχει γίνει πιο 

επικίνδυνο επειδι θ επιτιρθςθ των ςυνόρων ζχει εντακεί. Ξατά ςυνζπεια οι διακινθτζσ 

δεν περνοφν μαηί με τουσ «πελάτεσ» τουσ αλλά εμπιςτεφονται τθν οδιγθςθ των 

πλοιαρίων ςε ζναν από αυτοφσ.  

Ψο πζραςμα των χερςαίων ςυνόρων ςτθ Ceuta και τθ Melilla ζχει γίνει ουςιαςτικά 

αδφνατο λόγω δφο μεταλλικϊν περιφράξεων με θλεκτροφόρα καλϊδια, κακεμία ψθλι 

ζξι μζτρα, οι οποίεσ ζχουν καταςκευαςτεί με τθν οικονομικι ενίςχυςθ τθσ ΕΕ. Σι 

περιφράξεισ αυτζσ φρουροφνται 24 ϊρεσ τθν θμζρα από ςυνοριοφφλακεσ με 

προωκθμζνο τεχνολογικό εξοπλιςμό (υπζρυκρα κιάλια, ραντάρ, κ.λπ.). Εν τοφτοισ, 

περιςταςιακά αυτζσ οι περιφράξεισ δζχονται τθν επίκεςθ εκατοντάδων μεταναςτϊν και 

ενϊ οι περιςςότεροι ωκοφνται πίςω μερικοί κατορκϊνουν να περάςουν, κάποιοι δε 

άλλοι χάνουν τθ ηωι τουσ. Υερίπου 40.000 άνκρωποι προςπακοφν το χρόνο να 

διαςχίςουν τα χερςαία ςφνορα ςτθ Ceuta και τθ Melilla είτε δραςκελίηοντασ τθν 

περίφραξθ, είτε επιτικζμενοι κατά τθσ περίφραξθσ αυτισ είτε τζλοσ κολυμπϊντασ γφρω 

από τα ςφνορα. Υροκειμζνου να αποφφγουν τθν δυςφορία των κατοίκων των δφο 
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πόλεων αυτϊν, οι ιςπανικζσ αρχζσ μεταφζρουν τουσ μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που 

κατορκϊνουν να περάςουν ςε κζντρα υποδοχισ ςτθν θπειρωτικι Λςπανία, είτε οι 

μετανάςτεσ μεταβαίνουν μόνοι τουσ προσ τθν τελευταία.  

Θ καλφτερθ επιτιρθςθ τθσ μαροκινισ μεςογειακισ ακτισ ζχει οδθγιςει ςτθν εκτροπι 

των μεταναςτευτικϊν διαδρομϊν προσ τα νότια, προσ τθν ατλαντικι ακτι του Παρόκου 

και πιο κάτω, τα τελευταία χρόνια, προσ τθ Παυριτανία, τθ Χενεγάλθ και πρόςφατα τθν 

Γκάμπια (βλ. Χάρτθ 4 παρακάτω). Ψο πζραςμα δεν γίνεται πλζον προσ τθ νότια ιςπανικι 

περιφζρεια τθσ Ανδαλουςίασ αλλά προσ τισ Ξανάριεσ νιςουσ ςτον Ατλαντικό (που είναι 

επίςθσ τμιμα του ιςπανικοφ εδάφουσ), ςε περίπου 620 μίλια (1.000 χλμ) απόςταςθ 

δυτικά από τθν αφρικανικι ακτι.  

Σι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που ζφκαςαν ςτισ Ξανάριεσ νιςουσ αρικμοφςαν περίπου 

9.000 το 2004, 6.000 το 2005 και ανιλκαν ςε πάνω από 25.000 το 2006. Υζρα από τουσ 

24.000 που εντοπίςτθκαν με τθν άφιξθ τουσ ςτα νθςιά, άλλοι 4.000 περίπου 

εντοπίςτθκαν κατά τθν αναχϊρθςθ τουσ από τισ αφρικανικζσ ακτζσ και αναγκάςτθκαν να 

γυρίςουν πίςω ενϊ περιςςότεροι από 1.000 ζχαςαν τθ ηωι τουσ ςτθν προςπάκεια να 

διαςχίςουν τα καλάςςια ςφνορα τθσ ΕΕ προσ τα Ξανάρια νθςιά. Λςπανικζσ μθ 

κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ (ΠΞΣ) ςτισ Ξανάριεσ νιςουσ, εντοφτοισ, υπολογίηουν ότι ο 

φόροσ κανάτου πικανόν να είναι ζξι φορζσ υψθλότεροσ για το 2006. Υαρόμοιεσ 

εκτιμιςεισ δίνονται από τθν οργάνωςθ Red Crescent ςτθ Παυριτανία που ανεβάηουν το 

φόρο κανάτου για τθν περίοδο Λανουάριοσ-Πάιοσ 2006 ςε 1.600 άτομα τουλάχιςτον.  

 

Χάρτθσ 4: Mαυριτανία και τα Μανάρια Οθςιά 
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Υθγι: Υολιτικόσ χάρτθσ τθσ Δυτικισ Χαχάρασ, http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/westernsahara.jpg, 

θμερομθνία πρόςβαςθσ 17 Φεβρουαρίου 2007. 

 

Ψο ταξίδι από τθ Παυριτανία ι τθ Χενεγάλθ προσ τισ Ξανάριεσ νιςουσ διαρκεί 7 με 10 

θμζρεσ. Θ οργάνωςθ του ταξιδιοφ και τα δίκτυα των διακινθτϊν μοιάηουν πολφ με αυτά 

που περιζγραψα πιο πάνω όςον αφορά ςτθ Οιβφθ και τθν Λταλία. Γερμανοί 

δθμοςιογράφοι από το περιοδικό Der Spiegel υπολόγιηαν ότι περίπου 100 άνκρωποι 

φκάνουν κάκε θμζρα ςτο Nouadhibou ςτθ βόρεια πλευρά τθσ Παυριτανίασ από τθ 

Χενεγάλθ και άλλεσ τθσ χϊρεσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ. Ξατά τθν άφιξθ τουσ ζρχονται 

ςε επαφι με τα δίκτυα των διακινθτϊν που τουσ νοικιάηουν ακόμθ και δωμάτια προσ 3 

ευρϊ τθν θμζρα. Υεριμζνουν εκεί για να επιβιβαςτοφν ςε κάποιο πλοιάριο για τισ 

Ξανάριεσ νιςουσ. Ψα ποςά που καταβάλλονται για το πζραςμα ποικίλλουν μεταξφ 400 

ευρϊ για μια ανοικτι ξφλινθ βάρκα και 1.500 ευρϊ για μια βάρκα με άκατο από ατςάλι. 

Θ «Αφρικανικι διαδρομι» μζςω των Ξανάριων νιςων χρθςιμοποιείται επίςθσ όλο και 

περιςςότερο από Αςιάτεσ που προζρχονται από τθν Λνδία και το Υακιςτάν. Ψαξιδεφουν 

ςυχνά νόμιμα αεροπορικϊσ προσ τα Αραβικά Εμιράτα ι το Ρτουμπάι, κατόπιν ςυνεχίηουν 

με μια κεϊρθςθ ειςόδου για τουριςμό προσ τθ Παυριτανία ι τθ Χενεγάλθ και από εκεί 

χρθςιμοποιοφν τα δίκτυα των διακινθτϊν που περιγράφονται παραπάνω. Χφμφωνα με 

πρόςφατα άρκρα ςτα ΠΠΕ (Φεβρουαρίου 2007), οι πακιςτανικζσ κακϊσ επίςθσ και 

μαυριτανικζσ και ιςπανικζσ αρχζσ γνωρίηουν αυτζσ τισ εξελίξεισ αλλά δεν μποροφν να 

κάνουν και πολλά για να τουσ ςταματιςουν. Επιπλζον, δεν είναι εφκολο να διευκετθκεί 

το κζμα των Υακιςτανϊν ι Λνδϊν που εντοπίηονται ςτθ Παυριτανία ωσ μετανάςτεσ χωρίσ 

χαρτιά. Χυχνά δεν είναι δυνατό να διαπιςτωκεί θ ταυτότθτα τουσ γιατί ζχουν 

καταςτρζψει τα ζγγραφα τουσ και αρνοφνται να αποκαλφψουν τθν υπθκοότθτά τουσ για 

να αποφφγουν τθν απζλαςθ. Θ Λςπανία και θ ΕΕ προςπακοφν να τουσ κρατιςουν μακριά 

από τα ςφνορα τθσ ΕΕ ενϊ θ Παυριτανία και θ Χενεγάλθ επίςθσ δεν τουσ κζλουν. Ψζλοσ 

οι ινδικζσ ι πακιςτανικζσ αρχζσ δεν μποροφν να εξακριβϊςουν με βεβαιότθτα τθν 

υπθκοότθτά τουσ ζτςι ϊςτε να τουσ δεχτοφν πίςω. 

Σι μαυριτανικζσ και ςενεγαλζηικεσ αρχζσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να επιτθριςουν 

αποτελεςματικά τα καλάςςια ςφνορα τουσ επειδι ςτεροφνται τόςο το προςωπικό όςο 

και τον τεχνικό εξοπλιςμό. Πεταξφ Αυγοφςτου και Δεκεμβρίου 2007, θ FRONTEX 

οργάνωςε μια κοινι επιχείρθςθ περιπόλου και ελζγχου των καλάςςιων ςυνόρων τθσ 

Παυριτανίασ και τθσ Χενεγάλθσ με τθ ςυμμετοχι τθσ Λςπανίασ, τθσ Λταλίασ, τθσ 

Υορτογαλίασ και τθσ Φινλανδίασ, κακϊσ και με τθ ςυνεργαςία τθσ ίδιασ τθσ 

Παυριτανίασ. Ψα χρθςιμοποιοφμενα μζςα περιζλαβαν όχι μόνο λζμβουσ υψθλισ 

ταχφτθτασ και πεπειραμζνα προςωπικό αλλά και αεροπλάνα και ελικόπτερα. Θ 

επιχείρθςθ αυτι (με το όνομα HERA ΛΛ) οδιγθςε ςτον εντοπιςμό και τθν παρεμπόδιςθ 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/westernsahara.jpg
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3.668 παράνομων μεταναςτϊν, ςταματϊντασ 57 πλοιάρια τα οποία υποχρεϊκθκαν να 

επιςτρζψουν ςτισ αφρικανικζσ ακτζσ.  

Θ ςχετικι επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να αποδοκεί ςτθν αποτρεπτικι επίδραςθ που 

είχαν για τουσ μετανάςτεσ τα πλοιάρια των διακινθτϊν που αναγκάςτθκαν να 

επιςτρζψουν ςτθν αφρικανικι ακτι, κακϊσ επίςθσ και ςτθν δθμοςιότθτα που δόκθκε 

ςτθν επιχείρθςθ από τα ΠΠΕ εκείνθ τθν περίοδο. Εντοφτοισ, θ ιταλικι ακτοφυλακι 

αναφζρει ότι θ μείωςθ ςτισ απόπειρεσ παράνομθσ διάςχιςθσ των ςυνόρων με πλοιάρια 

οφειλόταν επίςθσ ςτθν επιδείνωςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν κατά τθ διάρκεια των 

τελευταίων μθνϊν του 2006 και ςτθν αρχι του Φαμαηανιοφ. Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί 

ότι οι ξφλινεσ ρθχζσ βάρκεσ που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά από τουσ μετανάςτεσ μποροφν 

μόνο να εντοπιςτοφν από μια κοντινι απόςταςθ (περίπου 2 μιλίων) γιατί κακϊσ είναι 

ρθχζσ κρφβονται από τον κυματιςμό του Ατλαντικοφ ωκεανοφ και τα ραντάρ δεν τισ 

«βλζπουν». Δεδομζνου ότι θ περιοχι τθσ περιπολίασ είναι απζραντθ, γίνεται δφςκολο 

παρά τθ χριςθ των αεροπλάνων και των ελικοπτζρων να ανιχνευκοφν αποτελεςματικά 

όλεσ ι τουλάχιςτον οι περιςςότερεσ βάρκεσ που φεφγουν από τθ μαυριτανικι και 

ςενεγαλζηικθ ακτι.  

Θ επιτυχία τζτοιων κοινϊν προςπακειϊν επιτιρθςθσ των καλάςςιων ςυνόρων μπορεί να 

εμφανιςτεί ςθμαντικι ζναντι τθσ ςυνολικισ απουςίασ ελζγχων εάν θ διαχείριςθ των 

καλάςςιων ςυνόρων τθσ Παυριτανίασ ι τθσ Χενεγάλθσ αφεκεί ςτθν ακτοφυλακι των 

χωρϊν αυτϊν και μόνο. Εντοφτοισ, εάν λάβουμε υπόψθ το κόςτοσ αυτϊν των 

επιχειριςεων (θ HERA ΛΛ κόςτιςε 3.5 εκατομμφρια ευρϊ, εκ των οποίων τα 2.8 

εκατομμφρια ςυνζβαλλε θ FRONTEX) θ ζκβαςι τουσ είναι αμφιςβθτιςιμθ. Σι περίπου 

4.000 παράνομοι μετανάςτεσ που παρεμποδίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ HERA ΛΛ 

αποτελοφν λιγότερο από το 20% όλων των μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά που ζφκαςαν ςτισ 

Ξανάριεσ νιςουσ το 2006. Επιπλζον, δεν υπάρχει καμία εγγφθςθ ότι εκείνοι που 

εντοπίςτθκαν και εμποδίςτθκαν μία φορά δεν κα προςπακιςουν πάλι ςε μερικζσ 

εβδομάδεσ ι μινεσ. 

 

2.3 Από τθν Φουρκία ςτθν Ελλάδα 

Θ κφρια διαδρομι παράνομθσ μετανάςτευςθσ από τθν Αςία ςτθν Ευρϊπθ περνά από τθν 

Ψουρκία προσ τισ ακτζσ του Αιγαίου. Σι μετανάςτεσ διαςχίηουν τα ςτενά καλάςςια 

περάςματα που χωρίηουν τθν θπειρωτικι Ψουρκία από τα ελλθνικά νθςιά του Αιγαίου 

(π.χ. τθν Πυτιλινθ (Οζςβο), τθ Φόδο ι τθ Χίο) με μικρά αλιευτικά ςκάφθ. Διαςχίηουν τθ 

νφχτα, ςυνοδευόμενοι ςυχνά από τουσ διακινθτζσ που κρφβονται μεταξφ των πελατϊν 

τουσ. Ψισ περιςςότερεσ φορζσ εντοπίηονται από τισ λιμενικζσ αρχζσ, και ομοίωσ με τθν 

Λταλία ι τθν Λςπανία, ςυνοδεφονται ςτα τοπικά κζντρα υποδοχισ ςτα νθςιά αυτά. Εκεί 

τουσ παρζχονται οι πρϊτεσ βοικειεσ, περνοφν από ελζγχουσ υγείασ και προ-
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ανακρίνονται από αξιωματικοφσ του λιμενικοφ ςϊματοσ. Υαρόμοια με τουσ μετανάςτεσ 

χωρίσ χαρτιά που χρθςιμοποιοφν τθ διαδρομι Οιβφθ-Λταλία ι Παγκρζμπ-Λςπανία, οι 

παράνομοι μετανάςτεσ που προςπακοφν να διαςχίςουν τα καλάςςια ςφνορα τθσ 

Ψουρκίασ με τθν Ελλάδα αποκρφπτουν τθν ταυτότθτά τουσ με ςκοπό να αποφφγουν τθν 

επαναπροϊκθςθ προσ τθ χϊρα προζλευςισ τουσ. Πετά τθ φάςθ τθσ προ-ανάκριςθσ θ 

οποία διενεργείται από το λιμενικό ςϊμα, οι διακινθτζσ διϊκονται ποινικά ενϊ οι απλοί 

μετανάςτεσ περνοφν ςυνικωσ μερικζσ εβδομάδεσ ςτο κζντρο υποδοχισ, κατόπιν 

λαμβάνουν μια διαταγι απζλαςθσ και αφινονται ελεφκεροι. 

Σι περιςςότεροι από αυτοφσ ςυνεχίηουν το ταξίδι τουσ με πλοία τθσ γραμμισ προσ τθν 

Ακινα με ςκοπό να ζρκουν ςε επαφι με ςυγγενείσ, φίλουσ ι ομοεκνείσ τουσ που ηουν 

εκεί. Είτε εγκακίςτανται και εκείνοι ςτθν Ακινα και εντάςςονται ςτθν άτυπθ αγορά 

εργαςίασ ςτθν Ελλάδα είτε μετακινοφνται προσ τθ Γερμανία, τθ Γαλλία ι τθ Πεγάλθ 

Βρετανία, ανάλογα με το που ςτοχεφουν τελικά να πάνε ι/και που ζχουν φιλικά ι 

ςυγγενικά πρόςωπα για να τουσ βοθκιςουν. Χε μερικζσ περιπτϊςεισ, οι διακινθτζσ 

μεταφζρουν τουσ παράνομουσ μετανάςτεσ κατευκείαν ςτισ ακτζσ τθσ θπειρωτικισ 

Ελλάδασ, π.χ. ςτθν Εφβοια, από τθν οποία μποροφν εφκολα να φκάςουν ςτθν Ακινα. 

Χάρτθσ 4: Ελλάδα και Φουρκία 

 

Υθγι: προςαρμοςμζνοσ από Ωπουργείο Εμπορικισ Ραυτιλίασ, Ψμιμα Αςφάλειασ, Φεβρουάριοσ 2007. 
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Σ αρικμόσ των μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά που περνοφν δια μζςω των καλάςςιων 

ςυνόρων τθσ Ελλάδασ δεν είναι ιδιαίτερα υψθλόσ. Ψο 2006, το λιμενικό ςϊμα εντόπιςε 

ςχεδόν 3.500 ανκρϊπουσ που ζφκαςαν ςτα ελλθνικά νθςιά ςε 290 περιπτϊςεισ. 

Ανάμεςα τουσ ςυνελιφκθκαν 120 λακρζμποροι και καταςχζκθκαν 68 πλοιάρια. Σι 

αρικμοί είναι ςχετικά ςτακεροί κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δζκα ετϊν (περίπου 

4.000 άνκρωποι το χρόνο) με εξαίρεςθ μια αιχμι το 2001 όταν εντοπίςτθκαν 7.000 

περίπου μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που ειςιλκαν μζςω των καλάςςιων ςυνόρων ςτθ 

χϊρα. Θ αφξθςθ εκείνθσ τθσ χρονιάσ ςθμειϊκθκε κυρίωσ ςτουσ αρικμοφσ Αφγανϊν και 

Λρακινϊν Ξοφρδων που προςπακοφςαν να μεταναςτεφςουν παράνομα. Σι κφριεσ 

υπθκοότθτεσ μεταξφ εκείνων που εντοπίηονται από το λιμενικό ςϊμα είναι Αφγανοί, 

Λρακινοί Ξοφρδοι και Υακιςτανοί ακολουκοφμενοι από Ψοφρκουσ-Ξοφρδουσ, Λρακινοφσ 

(όχι κουρδικισ καταγωγισ), Ψοφρκουσ (εκτόσ των κουρδικισ καταγωγισ), και Λρανοφσ. 

Περικοί Αιγφπτιοι και Χφριοι ζχουν επίςθσ καταγραφεί. Σι λακρζμποροι που 

ςυλλαμβάνονται είναι κυρίωσ Ψοφρκοι και Ζλλθνεσ.  

Ψα δίκτυα διακινθτϊν που λειτουργοφν ςτθν Ψουρκία ζχουν τθ βάςθ τουσ ςτθν 

Ξωνςταντινοφπολθ κυρίωσ, αν και το κακζνα δίκτυο υιοκετεί το δικό του modus 

operandi. Περικά είναι χαλαρά οργανωμζνα δίκτυα μικρότερων ομάδων διακινθτϊν, 

που αναλαμβάνουν το κακζνα ζνα διαφορετικό ςκζλοσ τθσ διακίνθςθσ των παράνομων 

μεταναςτϊν (π.χ. τθ διάςχιςθ των τουρκικϊν ςυνόρων με το Λράκ, τθ Χυρία, ι το Iράν, 

μεταφορά προσ τθν Ξωνςταντινοφπολθ, μεταφορά προσ τα παράλια του Αιγαίου, 

διάςχιςθ των καλάςςιων ςυνόρων και είςοδο ςτθν Ελλάδα). Άλλα δίκτυα παρομοιάηουν 

περιςςότερο ςτθν οργάνωςθ τουσ με τθ λεγόμενθ «μαφία» αφοφ εξειδικεφονται ςτθν 

λεπτομερι οργάνωςθ του ταξιδιοφ των παράνομων μεταναςτϊν ζχοντασ επαφζσ ςε 

όλουσ τουσ ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ διζλευςθσ. Χε μερικζσ περιπτϊςεισ, οι μετανάςτεσ 

«αγοράηουν» το πζραςμα τουσ όχι μόνο προσ τθν Ελλάδα αλλά και από τθν Ελλάδα προσ 

τθν Λταλία ι άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, βορειότερα. Υερνοφν λακραία και πάλι τα 

καλάςςια ςφνορα Ελλάδασ-Λταλίασ από το λιμάνι τθσ Υάτρασ προσ το Ππρίντεηι, το 

Ππάρι ι τθν Αγκϊνα.  

Υρόςφατεσ μελζτεσ (2002) κεωροφν ότι θ παράνομθ διακίνθςθ ανκρϊπων ςτθν Πζςθ 

Ανατολι μζςω τθσ Ψουρκίασ γίνεται κυρίωσ από τον πρϊτο τφπο οργανϊςεων που 

περιγράψαμε. Σι οργανϊςεισ δθλαδι αυτζσ μποροφν καλφτερα να περιγραφοφν ωσ 

δίκτυα τοπικϊν «πρακτόρων» που λειτουργοφν ωσ ανεξάρτθτεσ μεμονωμζνεσ ομάδεσ. 

Αυτά τα δίκτυα διατθροφν τθ ςυνοχι τουσ λόγω του αμοιβαίου ςυμφζροντοσ των 

διακινθτϊν και των πελατϊν τουσ να ολοκλθρϊςουν το ταξίδι τουσ οι δεφτεροι. Θ 

λειτουργία των δικτφων χαρακτθρίηεται από διαπροςωπικζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ 

κακϊσ επίςθσ και από εκνικοφσ, εκνοτικοφσ, ςυγγενικοφσ ι φιλικοφσ ςυνδζςμουσ μεταξφ 

των ανκρϊπων.  
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Πια μελζτθ που δθμοςιεφτθκε το 2006 εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ ςτθν παράνομθ 

διακίνθςθ ανκρϊπων ςτθν Ελλάδα και ςθμειϊνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί δράςτεσ 

μζςα ςε κάκε δίκτυο που ειδικεφονται ςε διαφορετικζσ λειτουργίεσ: ο θγζτθσ, αυτοί που 

«ψαρεφουν» τουσ πελάτεσ, οι μεταφορείσ ι οι οδθγοί, οι ανιχνευτζσ, οι ιδιοκτιτεσ των 

ξενοδοχείων/ςπιτιϊν/διαμεριςμάτων, και οι διεφκαρμζνοι δθμόςιοι υπάλλθλοι που 

ολοκλθρϊνουν τθν αλυςίδα τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ανκρϊπων.  

Ψο ελλθνικό λιμενικό ςϊμα διακζτει μονάδεσ που ειδικεφονται ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 

παράνομθσ διακίνθςθσ ανκρϊπων ςτο Αιγαίο και ζχουν μια ςφαιρικι εικόνα τθσ 

κατάςταςθσ και των κφριων διαδρομϊν παράνομθσ μετανάςτευςθσ από τθν Αςία και τθ 

Πζςθ Ανατολι μζςω τθσ Ψουρκίασ προσ τθν Ελλάδα και τθν ΕΕ. Θ επιτυχία εντοφτοισ των 

επιχειριςεων εντοπιςμοφ και καταδίωξθσ οριςμζνεσ φορζσ μειϊνεται για να 

διαφυλαχκεί θ αςφάλεια των μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά που επιβαίνουν ςτα πλοιάρια. Σι 

διακινθτζσ καταδιϊκονται μόνον αφοφ αφιςουν τουσ «πελάτεσ» τουσ ςτθν ξθρά από το 

φόβο ότι θ δίωξθ ενόσ υπερφορτωμζνου ταχυπλόου μπορεί να οδθγιςει ςτθν ανατροπι 

του και τον πνιγμό των επιβαινόντων, οι οποίοι ςυχνά περιλαμβάνουν γυναίκεσ και μικρά 

παιδιά.  

Ωπάρχει μια ιδιομορφία ςτθ διαχείριςθ των καλάςςιων ςυνόρων Ψουρκίασ-Ελλάδασ: οι 

πελάτεσ των λακρεμπόρων δεν είναι κυρίωσ νζοι άνδρεσ (όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

Λταλίασ και τθσ Λςπανίασ) αλλά πιο ςυχνά ολόκλθρεσ οικογζνειεσ που ταξιδεφουν μαηί, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των γυναικϊν και των παιδιϊν. Επίςθσ οι περιςςότεροι 

μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά προσ τθν Ελλάδα από τθν Ψουρκία είναι μουςουλμάνοι οι 

οποίοι εγκαταλείπουν τισ χϊρεσ τουσ όχι μόνο λόγω οικονομικϊν δυςχερειϊν αλλά και 

κυρίωσ για να αποφφγουν τισ εκνοτικζσ ςυγκροφςεισ και τθν πολιτικι καταπίεςθ ςτισ 

χϊρεσ αυτζσ (π.χ. Λράκ, Αφγανιςτάν). Υροζρχονται ςυχνά από τα μεςαία κοινωνικο-

οικονομικά ςτρϊματα και αναηθτοφν ςτθν Ευρϊπθ καλφτερεσ προοπτικζσ ηωισ. 

Ψο μικοσ και θ μορφολογία των ακτϊν των ελλθνικϊν νθςιϊν ςτο Αιγαίο και θ εγγφτθτά 

τουσ με τθν τουρκικι ακτι κάνει τθν αςτυνόμευςθ αυτοφ του μζρουσ των εξωτερικϊν 

καλάςςιων ςυνόρων τθσ ΕΕ ιδιαίτερα δαπανθρι από άποψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και 

τεχνικοφ εξοπλιςμοφ. Ψο ελλθνικό λιμενικό ςϊμα ςυνεργάηεται με τθν EUROPOL κακϊσ 

και τισ αςτυνομικζσ αρχζσ των δυτικϊν και βόρειων χωρϊν τθσ ΕΕ (π.χ. Πεγάλθ Βρετανία 

ι Γαλλία) όπου ςυμβαίνει να εντοπιςτοφν μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά οι οποίοι 

προζρχονται από τθν Ελλάδα (για παράδειγμα, ζνασ παράνομοσ μετανάςτθσ που 

ςυνελιφκθ από Βρετανοφσ ςυνοριοφφλακεσ να προςπακεί να διαςχίςει παράνομα τθ 

ςιραγγα που ςυνδζει κάτω από το Ξανάλι τθσ Πάγχθσ τθν Γαλλία με τθν Βρετανία, είχε 

ςτθν τςζπθ του μια διαταγι απζλαςθσ από τθ Οζςβο, θ οποία είχε εκδοκεί τρεισ μινεσ 

νωρίτερα). Ψο ελλθνικό λιμενικό ςυνεργάηεται επίςθσ με τθν τουρκικι αςτυνομία για τον 

εντοπιςμό των διαδρομϊν τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ μζςω Ψουρκίασ και για τθν 

εξάρκρωςθ των ςχετικϊν δικτφων διακινθτϊν. Σι από κοινοφ με άλλεσ νότιεσ ευρωπαϊκζσ 
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χϊρεσ οργανωμζνεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα για τον ζλεγχο των καλάςςιων ςυνόρων 

είναι ακόμα περιοριςμζνεσ.  

Δεδομζνθσ τθσ ςχετικισ ςτακερότθτασ των παράνομων μεταναςτευτικϊν ροϊν ςτα 

ελλθνικά καλάςςια ςφνορα, δεν ζχει υπάρξει μζχρι τϊρα κανζνα ςχζδιο για τθ 

ςυςτθματικι ςυνεργαςία και τθν κατανομι των ςχετικϊν βαρϊν μεταξφ των χωρϊν τθσ 

ΕΕ. Κεωρϊ εντοφτοισ ότι κοινζσ επιχειριςεισ ςτα πλαίςια τθσ FRONTEX που κα 

περιελάμβαναν μια ςυςτθματικότερθ ανταλλαγι προςωπικοφ και τεχνογνωςίασ μεταξφ 

τθσ Ελλάδασ και των τελικϊν χωρϊν προοριςμοφ όπωσ θ Γερμανία, θ Πεγάλθ Βρετανία, 

θ Γαλλία ι οι Ξάτω Χϊρεσ κα μποροφςαν να ζχουν μια ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ μετανάςτευςθσ χωρίσ χαρτιά και τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ 

ανκρϊπων ςτθν περιοχι. 

 

3. ΥΧΓΜΤΙΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΦΑΥΕΙΥ  

Ψα νότια καλάςςια ςφνορα τθσ ΕΕ παραβιάηονται μζςω τριϊν κφριων διαδρομϊν 

παράνομθσ μετανάςτευςθσ. Σι δφο από αυτζσ τισ διαδρομζσ (Οιβφθ ι Ψυνθςία προσ τθν 

Λταλία (και τθ Πάλτα), και Παυριτανία, Παρόκο και πιο πρόςφατα Χενεγάλθ προσ τθν 

Λςπανία μζςω των Ξανάριων νιςων) ζχουν πολλά κοινά. Είναι πραγματικά δφο 

διαφορετικζσ διαδρομζσ που ικανοποιοφν τουσ ίδιουσ πλθκυςμοφσ: κυρίωσ νεαροφσ 

άνδρεσ τθσ Ωποςαχάριασ Αφρικισ, προερχόμενουσ από διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ κεντρικισ 

και δυτικισ Αφρικισ κακϊσ και από το λεγόμενο Ξζρασ τθσ Αφρικισ (Ερυκραία, Αικιοπία, 

Χομαλία).  

Σι τρόποι και τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται ςτισ δφο περιπτϊςεισ για τθν λακραία 

διακίνθςθ των ανκρϊπων είναι παρόμοια. Σι μετακινιςεισ γίνονται με τα πόδια, με 

μικρά φορτθγά ι αγροτικά αυτοκίνθτα. Ψα καλάςςια περάςματα διαςχίηονται με παλαιά 

αλιευτικά ςκάφθ, μικρζσ ξφλινεσ βάρκεσ ι άλλα πλοιάρια. Θ ποιότθτα και θ αςφάλεια 

αυτϊν των ςκαφϊν είναι χαμθλι. Αλλά οι ενδιαφερόμενοι μετανάςτεσ είναι 

αποφαςιςμζνοι να δοκιμάςουν το πζραςμα, να ξοδζψουν πολλά χριματα και να 

διακινδυνεφςουν ακόμα και τθ ηωι τουσ για να φκάςουν ςτον «παράδειςο» τθσ 

Ευρϊπθσ.  

Ψα δίκτυα των διακινθτϊν επίςθσ μοιάηουν πολφ ςτο modus operandi τουσ: είναι χαλαρά 

ςυνδεδεμζνα δίκτυα, που περιλαμβάνουν περιςςότερουσ τοπικοφσ ανεξάρτθτουσ 

πράκτορεσ ι ομάδεσ τζτοιων. Περικζσ φορζσ οι διακινθτζσ εξαπατοφν τουσ πελάτεσ τουσ, 

οι οποίοι όμωσ δεν ζχουν άλλθ επιλογι από το να προςπακιςουν και πάλι, αφοφ 

βρίςκονται ιδθ ςτα μιςά του ταξιδιοφ τουσ από τθ χϊρασ προζλευςισ τουσ προσ τθν 

Ευρϊπθ. Ψα δίκτυα των διακινθτϊν είναι εφκαμπτα, ξεφυτρϊνουν όπου προκφπτουν νζεσ 
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ευκαιρίεσ (όπωσ ςτθ Παυριτανία, τθ Χενεγάλθ και τθ Οιβφθ τα τελευταία χρόνια) ενϊ 

εξαφανίηονται ι μειϊνουν τθ δράςθ τουσ ςε άλλεσ περιοχζσ όπωσ θ καλφτερα 

φρουροφμενθ περιοχι του ςτενοφ του Γιβραλτάρ. Ψο κόςτοσ του περάςματοσ των 

Ευρωπαϊκϊν καλάςςιων ςυνόρων ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι επίςθσ παρόμοιο: αρχίηει 

από μερικζσ εκατοντάδεσ ευρϊ και φτάνει τισ λίγεσ χιλιάδεσ κατ’ άτομο. Σι τιμζσ 

ποικίλλουν ανάλογα με τον ςχετικό κίνδυνο που αναλαμβάνει ο διακινθτισ, τθν ποιότθτα 

τθσ βάρκασ κακϊσ και άλλουσ παράγοντεσ.  

Θ επιτιρθςθ και ο ζλεγχοσ των καλάςςιων ςυνόρων τθσ ΕΕ ςε αυτζσ τισ δφο περιοχζσ 

(Οιβφθ-Λταλία και Παγκρζμπ/Χενεγάλθ-Λςπανία) κοςτίηουν πολλά χριματα, απαιτοφν 

περίπλοκο και ακριβό εξοπλιςμό, είναι δε δυςχερείσ διότι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ 

καλάςςια ζκταςθ που πρζπει να επιτθρθκεί είναι τεράςτια (εφόςον ςτόχοσ είναι οι 

μετανάςτεσ να εντοπιςτοφν κοντά ςτθν ακτι αναχϊρθςθσ τουσ ζτςι ϊςτε μποροφν να 

ςταλοφν πίςω ςτθ Οιβφθ ι θ Παυριτανία για παράδειγμα αντί να μεταφερκοφν ςε ζνα 

κζντρο υποδοχισ ςτθν ευρωπαϊκι επικράτεια).  

Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, οι μετανάςτεσ εντοπίηονται κατά τθν άφιξθ τουσ ι 

διαςϊηονται κοντά ςτθν ευρωπαϊκι ακτι τθν ϊρα που το πλοιάριο τουσ βυκίηεται (είτε 

επειδι ο διακινθτισ τουσ ζχει ρίξει επίτθδεσ ςτθ κάλαςςα, οφτωσ ϊςτε το λιμενικό και θ 

ακτοφυλακι να ςπεφςουν ςτθ διάςωςθ τουσ και οι διακινθτζσ να βρουν το χρόνο να 

διαφφγουν). Ζωσ πρόςφατα οι ερευνθτζσ που μελετοφν το φαινόμενο εκτιμοφςαν ότι το 

ποςοςτό κινδφνου κανάτου κατά τθ διάςχιςθ των καλάςςιων ςυνόρων τθσ ΕΕ προσ τθν 

Λςπανία ι τθν Λταλία είναι περίπου 1%. Δυςτυχϊσ οι πιο πρόςφατεσ εξελίξεισ που 

περιλαμβάνουν μακρφτερα ταξίδια ςτον Ατλαντικό Ωκεανό από τθ Παυριτανία ι τθ 

Χενεγάλθ προσ τισ Ξανάριεσ νιςουσ δείχνουν ότι ο κίνδυνοσ κανάτου ζχει ανζβει ςτο 50% 

ςτισ διαδρομζσ αυτζσ (ασ ςθμειωκεί ότι πολλοί από εκείνουσ που χάνουν τθ ηωι τουσ δεν 

βρίςκονται ποτζ). Εκτιμάται ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία των μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά που 

ειςζρχονται ςτισ Ξανάριεσ νιςουσ, τθ Lampedusa ι τθ Πάλτα εντοπίηονται από τισ 

τοπικζσ αρχζσ για τον απλό λόγο ότι τα νθςιά είναι μικρά, μακριά από τθν θπειρωτικι 

χϊρα και είναι ςχεδόν αδφνατο να αποφφγουν οι παράνομοι μετανάςτεσ τον εντοπιςμό 

τουσ από τθν αςτυνομία ι τθν ακτοφυλακι.  

Ζνα μζροσ εκείνων που εντοπίηονται ςτζλνονται πίςω ςτισ χϊρεσ διζλευςθσ ι 

προζλευςθσ τουσ ανάλογα με το αν θ ταυτότθτά τουσ μπορεί να εξακριβωκεί κακϊσ 

επίςθσ και ανάλογα με τισ διμερείσ ςυμφωνίεσ που υπάρχουν μεταξφ τθσ Λςπανίασ και 

του Παρόκου ι τθσ Παυριτανίασ και μεταξφ τθσ Λταλίασ και τθσ Οιβφθσ. Ψα τελευταία 

χρόνια (2003-2005) θ Λταλία είχε εφαρμόςει μια ιδιαίτερα αμφιςβθτιςιμθ πολιτικι ςτο 

κζμα των επαναπροωκιςεων μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά προσ τθ Οιβφθ χωρίσ να λάβει 

υπόψθ τθσ επαρκϊσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα των τελευταίων.  
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Θ διαδρομι από τισ αςιατικζσ χϊρεσ προσ τθν Ψουρκία και τθν Ελλάδα είναι 

διαφορετικισ φφςθσ από τισ δφο προθγοφμενεσ. Αυτι θ διαδρομι χρθςιμοποιείται 

κυρίωσ από Υακιςτανοφσ, Αφγανοφσ και Λρακινοφσ που ταξιδεφουν ωσ οικογζνειεσ. Σ 

κίνδυνοσ κανάτου ςτθν διαδρομι αυτι είναι πολφ χαμθλότεροσ: οι περιςςότεροι 

άνκρωποι επιηοφν του περάςματοσ. Ψο λιμενικό ςϊμα υπολογίηει ότι εντοπίηει το 70-80% 

όλων των παράνομων μεταναςτϊν που ειςζρχονται ςτα ελλθνικά καλάςςια ςφνορα από 

τθν Ψουρκία. Σι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που δεν εντοπίηονται από τισ ελλθνικζσ αρχζσ, 

παίρνουν το πλοίο τθσ γραμμισ για κάποιο άλλο νθςί του Αιγαίου και καταλιγουν ςτθν 

θπειρωτικι Ελλάδα. Ψθν ίδια διαδρομι ακολουκοφν και όςοι εντοπίηονται αρχικά και 

ειςάγονται ςε τοπικά κζντρα υποδοχισ.  

Διεκνείσ οργανιςμοί ζχουν εντοφτοισ εκφράςει τθν ανθςυχία τουσ ότι δεν παρζχονται 

ςτουσ πικανοφσ αιτοφντεσ άςυλο οι ςυνκικεσ που προβλζπονται από τθ Χυνκικθ τθσ 

Γενεφθσ του 1951 για τουσ Υρόςφυγεσ, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ηθτιςουν άςυλο 

κατά τθν άφιξθ τουσ ςτθν Ελλάδα εάν το επικυμοφν. Υρόςφατεσ μελζτεσ (2004) δείχνουν 

επίςθσ ότι κάποιοι από εκείνουσ που κα μποροφςαν να ηθτιςουν άςυλο (άνκρωποι 

Ξουρδικισ καταγωγισ για παράδειγμα) δεν επικυμοφν να το κάνουν επειδι προτιμοφν 

να ςυνεχίςουν το ταξίδι τουσ προσ τα δυτικά και βόρεια με ςκοπό να ηθτιςουν άςυλο 

εκεί, ςε κάποια χϊρα όπου ζχουν ιδθ ςυγγενείσ ι φίλουσ. Ζνα επιπλζον κίνθτρο ςτο 

κζμα αυτό είναι ότι θ Ελλάδα ζχει ζνα εξαιρετικά χαμθλό ποςοςτό χοριγθςθσ αςφλου 

(ςτακερά κάτω από 10% και κατά τθ διάρκεια του περαςμζνου χρόνου κάτω από 1%, 

αντίκετα προσ τισ περιςςότερεσ δυτικοευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπου τα ποςοςτά ζγκριςθσ 

κυμαίνονται μεταξφ 20% και 40%). 

Ψα μζτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπιςτεί θ παράνομθ μετανάςτευςθ ςτισ τρεισ 

διαδρομζσ που ανζφερα παραπάνω ζχουν τα εξισ κοινά ςθμεία: περιλαμβάνουν 

εντατικζσ προςπάκειεσ να επιτθρθκοφν τα καλάςςια ςφνορα 24 ϊρεσ τθν θμζρα κατά 

τθ διάρκεια ολόκλθρου του ζτουσ, χρθςιμοποιϊντασ ςθμαντικοφσ ανκρϊπινουσ και 

τεχνικοφσ πόρουσ. Υεριλαμβάνουν επίςθσ αυξανόμενεσ προςπάκειεσ να ςυνεργαςτοφν 

οι Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με τισ χϊρεσ διζλευςθσ με ςτόχο τθν εξωτερίκευςθ του ελζγχου 

των ςυνόρων προσ τισ χϊρεσ αυτζσ. Αυτό είναι όλο και περιςςότερο εμφανζσ ςτθν 

περίπτωςθ τθσ Λταλίασ και τθσ Λςπανίασ και των χωρϊν του Παγκρζμπ ενϊ αφορά 

λιγότερο τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ψουρκίασ. Εν τοφτοισ όλα τα κράτθ μζλθ τθσ 

ΕΕ ςχετικά αςκοφν υψθλι πίεςθ χωριςτά αλλά και μζςω τθσ ΕΕ προσ τισ χϊρεσ διζλευςθσ 

για αποδοτικότερο ζλεγχο των ςυνόρων τουσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι αυτόσ ο ζλεγχοσ 

γίνεται αποδοτικότεροσ μερικζσ φορζσ ςε βάροσ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων των 

μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά: θ επαναπροϊκθςθ προσ και περαιτζρω απζλαςθ των 

παράνομων μεταναςτϊν από τισ χϊρεσ διζλευςθσ δεν ικανοποιοφν τα πρότυπα τθσ ΕΕ 

για ανκρϊπινθ μεταχείριςθ και ςυχνά παραβιάηουν τθν αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ 

(non-refoulement).  
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Ζνα άλλο ςθμαντικό ηιτθμα που εξετάηεται είναι το γεγονόσ ότι μόλισ αρχίςουν οι 

μετανάςτεσ το ταξίδι τουσ είναι μάλλον απίκανο να εγκαταλείψουν τθν προςπάκεια, 

πριν φκάςουν κάπου (ςτθ βόρεια Αφρικι ι τθν Ευρϊπθ) όπου να βρουν εργαςία και 

αςφάλεια. Σ λόγοσ ςυχνά είναι ότι κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ δανείηονται 

χριματα ι χρεϊνονται ςτουσ διακινθτζσ. Ψα χριματα αυτά υποτίκεται ότι κα τα 

ξεπλθρϊςουν όταν φτάςουν ςτθν Ευρϊπθ και βρουν δουλειά εκεί. Αυτά τα χρζθ 

προςτίκενται ςτθν αρχικι τουσ οικονομικι ανάγκθ να μεταναςτεφςουν ωκϊντασ τουσ 

ςτθν απόφαςθ απελπιςίασ: «να περάςω τα ςφνορα ι να πεκάνω». Ξατά ςυνζπεια ακόμα 

και αν θ ακτοφυλακι τουσ ςταματιςει επανειλθμμζνα, δεν εγκαταλείπουν τθν 

προςπάκεια να μεταναςτεφςουν. 

Θ πρόςφατθ δθμιουργία τθσ FRONTEX (2004) ζχει βοθκιςει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ 

κοινϊν επιχειρθςιακϊν δράςεων μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, ιδιαίτερα δε μεταξφ 

των νότιων και βόρειων κρατϊν μελϊν που επθρεάηονται από τθν παράνομθ 

μετανάςτευςθ τόςο ωσ χϊρεσ διζλευςθσ όςο και ωσ χϊρεσ προοριςμοφ (παραδείγματα 

τζτοιων επιχειριςεων δίνονται ςτο Υαράρτθμα αυτισ τθσ ζκκεςθσ). Αυτζσ οι 

επιχειριςεισ ζχουν λειτουργιςει ωσ τϊρα κυρίωσ ςε πειραματικό ςτάδιο και αφοροφν 

ςτθν ανταλλαγι προςωπικοφ και τεχνικϊν μζςων και τεχνογνωςίασ μεταξφ των χωρϊν 

τθσ ΕΕ και ςε μικρότερθ ζκταςθ μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ και των εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ χωρϊν διζλευςθσ.  

Ωπάρχουν βζβαια πολλά περιςςότερα που μποροφν να γίνουν για να αντιμετωπιςτεί το 

κζμα τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ δια μζςου των καλάςςιων ςυνόρων τθσ ΕΕ και οι 

ςχετικζσ πολιτικζσ πρζπει να ζχουν ζναν διπλό και ςυντονιςμζνο ςτόχο: τθν 

αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των καλάςςιων ςυνόρων τθσ ΕΕ αλλά και τθν 

προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ μζςω ςυγκεκριμζνων 

ςχεδίων δράςθσ που κα ζχουν ςαν ςτόχο να καταπολεμιςουν τα αίτια τθσ παράνομθσ 

μετανάςτευςθσ. Ζχοντασ κατά νου αυτόν τον διπλό ςτόχο, προτείνω τα ακόλουκα: 

ςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςυνόρων: 

(α) να βελτιωκεί θ ςυνεργαςία με τισ αρχζσ των χωρϊν διζλευςθσ ζτςι ϊςτε να 

αποτρζπονται ςτο μζτρο του δυνατοφ οι μετανάςτεσ από τθν προςπάκεια να διαςχίςουν 

τα καλάςςια ςφνορα παράνομα και με κίνδυνο τθσ ηωισ τουσ.  

Αυτό μπορεί να επιτευχκεί μζςα από τθν οργάνωςθ περιοδικϊν εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων απευκυνόμενων ςε λιμενικοφσ/ακτοφυλακι και αςτυνομικοφσ από 

χϊρεσ τθσ νότιασ Ευρϊπθσ και τθσ Βόρειασ Αφρικισ, και Πζςθσ Ανατολισ. Αυτά τα 

προγράμματα μποροφν να οργανωκοφν υπό τθν αιγίδα τθσ ΕΕ (ςτα πλαίςια για 

παράδειγμα του AENEAS II) από τα ενδιαφερόμενα κράτθ μζλθ (π.χ. Ελλάδα, Λταλία ι 

Λςπανία). 
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(β) να βελτιωκεί θ ςυνεργαςία και ανταλλαγι εμπειριϊν, εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ κακϊσ 

επίςθσ και τεχνικϊν μζςων μεταξφ των νότιων κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ ςτο κζμα αυτό.  

Θ ςφςταςθ μιασ δφναμθσ Ευρωπαϊκισ ακτοφυλακισ κα μποροφςε να ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτον τομζα αυτό. Γιατί κα ςτιριηε τθν ςυνεχι ςυνεργαςία και ανταλλαγι 

γνϊςεων και εμπειριϊν ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ. Θ φπαρξθ μιασ Ευρωπαϊκισ 

ακτοφυλακισ κα μποροφςε να αυξιςει ςθμαντικά τθν αποτελεςματικότθτα των ελζγχων 

τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ γιατί κα δθμιουργοφςε τθν απαραίτθτθ κάκετθ και 

οριηόντια δικτφωςθ μεταξφ των κρατϊν μελϊν για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθν 

ςυνεργαςία μεταξφ τουσ ςε κζματα που αφοροφν τθν προζλευςθ/διζλευςθ των 

παράνομων μεταναςτϊν πριν τθν άφιξθ τουσ ςτθν ΕΕ κακϊσ και τισ ςτρατθγικζσ που 

ακολουκοφν για τθν ςυνζχεια του ταξιδιοφ τουσ.  

(γ) να βελτιωκεί θ ςυνεργαςία των νότιων με τα βόρεια και δυτικά κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 

που είναι ςυχνά οι τελικοί προοριςμοί των μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά, με ςκοπό τθν 

εξάρκρωςθ των διεκνϊν δικτφων διακίνθςθσ ανκρϊπων.  

Αυτό το μζτρο μπορεί να επιτευχκεί με τθν οργάνωςθ ομάδων εργαςίασ που να 

ςυγκαλοφνται περιοδικά από τθν FRONTEX με τθ ςυμμετοχι και διεκνϊν οργανϊςεων 

που δραςτθριοποιοφνται ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ και εμπορίασ 

ανκρϊπων όπωσ για παράδειγμα ο Διεκνισ Σργανιςμόσ Πετανάςτευςθσ (ΔΣΠ/ΛΣΠ).  

(δ) να εξαςφαλιςτεί θ ανκρϊπινθ μεταχείριςθ των μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά ςτισ χϊρεσ 

διζλευςθσ.  

(ε) να εξαςφαλιςτεί ότι οι μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά που κζλουν να κάνουν αίτθςθ για 

άςυλο, ζχουν τθ δυνατότθτα να το κάνουν όταν φκάνουν ςτο ζδαφοσ μιασ χϊρασ τθσ ΕΕ 

και δεν ςτζλνονται πίςω ςτθ χϊρα διζλευςθσ ςε παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ μθ-

επαναπροϊκθςθσ (non-refoulement). Ψο κζμα αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό όταν θ 

χϊρα διζλευςθσ ςτθν οποία επιςτρζφονται δεν ζχει κυρϊςει τθ Χυνκικθ τθσ Γενεφθσ του 

1951 για τουσ Υρόςφυγεσ (όπωσ για παράδειγμα θ Οιβφθ, αλλά και εν μζρει θ Ψουρκία 

δεδομζνου ότι θ τελευταία ζχει κυρϊςει τθν Χυνκικθ αλλά μόνον όςον αφορά ςτουσ 

αιτοφντεσ άςυλο που προζρχονται από τθν Ευρϊπθ).  

Για τθν υλοποίθςθ των προτάςεων (δ) και (ε), θ ΕΕ κα πρζπει να προωκιςει τθν 

περιφερειακι ςυνεργαςία των άμεςα εμπλεκόμενων χωρϊν (νότιεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ) 

με χϊρεσ τθσ ΕΕ που ζχουν μεγαλφτερθ εμπειρία ςτον τομζα αυτό κακϊσ και με τθ 

ςυμμετοχι και υποςτιριξθ τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ του ΣΘΕ κακϊσ και εκνικϊν φορζων 

για τθν προςταςία και ςτιριξθ των Υροςφφγων, όπωσ ςτθν Ελλάδα για παράδειγμα το 

Ελλθνικό Χυμβοφλιο για τουσ Υρόςφυγεσ. Θ ςυνεργαςία αυτι κα επιτευχκεί μζςα από τθ 

χρθματοδότθςθ προγραμμάτων πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθσ ςτισ χϊρεσ διζλευςθσ 

αλλά και ςτισ χϊρεσ πρϊτθσ άφιξθσ των μεταναςτϊν ςτθν ΕΕ. 
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ:  

ΕΧΤΩΣΑΙΜΡΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΘΥ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ ΥΦΑ 

ΕΠΩΦΕΤΙΜΑ ΥΧΟΡΤΑ (FRONTEX) – Σαραδείγματα επιχειριςεων 

Υθγι: http://www.frontex.europa.eu/ 

 

1. EASTERN MEDITERRANEAN - POSEIDON 

06-12-2006 

Increased land and maritime border checks and surveillance and exchange and improvement of 

knowledge and skills of border guard officers were the main aims of the operation Poseidon that 

took place in June – July 2006 in the Eastern Mediterranean Sea area and on the Greek – Turkish 

land border.  

 The outcomes of the operation confirmed the presumption that this region is on one of 

important routes of illegal migration to the European Union. The participation of liaison officers 

from Austria, Italy, Poland and the United Kingdom contributed to the number of detected cases 

of illegal migration and human smuggling. Besides, their presence proved useful in enhancing 

exchange of information and expertise especially on various types of travel documents essential 

for detection of false/falsified documents.  

 During this two-week operation the total of 422 persons trying to travel illegally were detected. 

These include 86 persons detected in Greek and Italian ports (cases of persons hidden in vehicles, 

use of false documents or travel without any travel documents and cases of facilitation), 73 

persons detected at sea and 263 illegal migrants detected at the land border (including 6 cases of 

facilitation of illegal migration).  

 

2. CENTRAL MEDITERRANEAN – NAUTILUS  

26-10-2006 

In accordance with Article 8 of FRONTEX Regulation, Malta requested FRONTEX support in a 

situation requiring increased technical and operational assistance. 

Two operations were prepared in the region. Within the first one, a group of experts dealing with 

identification of migrants started working in Malta on 1 August, including experts from the UK, 

Denmark, Hungary, Germany and Italy. The worked carried out by the experts in Malta 

http://www.frontex.europa.eu/
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substantially contributed to the number of successfully identified migrants and thus increased the 

possibility of their return to their countries of origin. 

Besides, a joint sea operation was conducted to tackle the migration flow in the Central 

Mediterranean region targeting Malta and Italy. The operation, in which 5 Member States 

participated (Malta, Italy, Greece, France and Germany), took place on 5 – 15 October.  

“I am very satisfied with the successful course of this operation. It was a pilot project and I am 

very happy that despite the partly unfavourable weather conditions, understandable for the 

season, it could be carried out according to the schedule. From the coordination point of view the 

operation went very smoothly and it was a good example of the effectiveness of joint efforts. The 

lessons learnt will be taken into account in future operations”, said Ilkka Laitinen, the Executive 

Director of FRONTEX.  

 

3. MEDSEA STUDY 

26-07-2006 

The Presidency Conclusions of European Council meeting of 15/16 December 2005 have given 

FRONTEX a number of tasks in the Mediterranean region. In reaction to the conclusions, a Risk 

Analysis report on Africa has been produced by FRONTEX to present an overview of the situation 

in the region, assess the needs and propose possible solutions. Besides, a feasibility study 

(MEDSEA) was carried out. The aim was to study the reinforcing monitoring and surveillance of 

the southern maritime border of the EU, namely in the Mediterranean Sea, and the possibility of 

creating a Mediterranean Coastal Patrols Network involving EU Member States and North African 

countries. When created the Network would enhance the management of security risks in sea 

zones and enhance daily cooperation. Such a Network would serve not only as a reliable platform 

for regular exchange of information but also as a platform for jointly planned border control 

measures and FRONTEX coordinated joint operations.  

Besides, FRONTEX is now working on another study aimed at exploring the technical feasibility of 

establishing a surveillance system covering the whole southern maritime border of the EU and the 

Mediterranean Sea (BORTEC). Such a system would use modern technology with the aim of saving 

lives at sea and tackling illegal immigration.  

 

4. Longest FRONTEX coordinated operation – HERA, the Canary Islands  

19-12-2006 

http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=76&GRP=9645&LANG=1&cmsId=347
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Altogether 7 Member States/Schengen Associated Countries participated in the so far longest 

operation coordinated by Frontex with a total budget of 3.5 million EUR, 2.8 million EUR of which 

were co-financed by Frontex, divided into two modules – HERA I and HERA II.  

 

The first module of the operation, HERA I, started on 17 July with the deployment of three 

subsequent groups of experts from France, Germany, Italy, Portugal, the Netherlands, Norway 

and the United Kingdom in the Canary Islands. These experts were involved in identification of 

migrants that had arrived to the Canary Islands and establishment of their countries of origin. 

During the course of this operation the total of 18 987 of illegal immigrants landed in the Canary 

Islands (as of 10 cases the country of origin of these migrants could be December). In 100 

established. This fact contributed to the number of returns of illegal migrants carried out by 

Spanish authorities with the total of 6076 returnees between June and October. Besides, 

information collected during interviews enabled to detain several facilitators mainly in Senegal. 

The second module, HERA II, was commenced on 11 August. Originally planned for 9 weeks, the 

operation was later prolonged. Following a request for participation sent by Frontex, three 

Member States offered their assets for the joint sea operation, being Italy (1 vessel, 1 aircraft), 

Portugal (1 vessel) and Finland (1 aircraft). Vessels and planes from these countries, together with 

Spanish technical means, patrolled the coastal areas of Senegal, Mauritania, Cape Verde and the 

Canary Islands. Based on their bilateral agreements with Spain, Senegal and Mauritania were also 

involved with their assets and staff. The main aim of this joint effort was to detect vessels setting 

off towards the Canary Islands and to divert them back to their point of departure thus reducing 

the number of lives lost at sea. During the course of the operation more than 3 500 migrants were 

stopped from this dangerous endeavour close to African coast.  

During the course of HERA II, which finished on 15 December, the flow of irregular migration has 

decreased drastically. One of the important factors enabling continuous enhanced patrolling 

during as well as after the operation was the strong involvement of Senegal and Mauritania with 

which Frontex seeks to enter into permanent partnership. At present the area continues to be 

patrolled by Spanish means with the active participation of Senegalese and Mauritanian 

authorities.  
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 8 

 

Θ ‘ΘΑΝΑΥΥΙΑ’ ΔΙΑΥΦΑΥΘ ΦΩΟ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΩΟ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ 

 

Ρίκοσ Δενιόηοσ 

Αντιπλοίαρχοσ Ο.Χ., Διδάκτωρ Υανεπιςτθμίου Αιγαίου 

 

Τπωσ αναφζρει θ Ευρωπαϊκι Χτρατθγικι Αςφαλείασ, ‘το διεκνζσ περιβάλλον αςφαλείασ 

μετά το τζλοσ του Ψυχροφ Υολζμου χαρακτθρίηεται από όλο και πιο ανοιχτά ςφνορα, 

ενϊ οι εςωτερικζσ και εξωτερικζσ διαςτάςεισ τθσ αςφάλειασ είναι άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνεσ’. Θ ‘Ευρϊπθ αποτελεί ςτόχο προτεραιότθτασ για το οργανωμζνο ζγκλθμα’, 

ότι ‘ςθμαντικό μζροσ των ζκνομων δραςτθριοτιτων εντοπίηεται ςτουσ τομείσ τθσ 

παράνομθσ διακίνθςθσ ανκρϊπων *γυναικϊν και παρανόμων μεταναςτϊν+, ναρκωτικϊν 

και όπλων’ και ‘μπορεί να ζχει διαςυνδζςεισ με τθν τρομοκρατία’. Ξάνει, επίςθσ, 

αναφορά ςτθ καλάςςια πειρατεία. Αυτό το πλζγμα ζκνομων δραςτθριοτιτων επθρεάηει 

άμεςα ι ζμμεςα τθν Ευρωπαϊκι «φυςικι» και οικονομικι αςφάλεια, κακϊσ και τθν 

κοινωνικι ςτακερότθτα. Θ καλάςςια διάςταςθ των δραςτθριοτιτων αυτϊν είναι αρκετά 

ςθμαντικι και χριηει άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ.  

Θ Ελλάδα, χϊρα παραδοςιακά ναυτιλιακι και πολυνθςιακι, ςτα πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ 

τθσ επιλογισ για ποιοτικι ναυτιλία, περιφερειακι ανάπτυξθ και κοινωνικι ςυνοχι, δίνει 

πρωτεφουςα κζςθ ςτθν αξία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, τθσ προςταςίασ του καλαςςίου 

περιβάλλοντοσ και τθν πάταξθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ που διεξάγεται μζςω των 

καλαςςίων οδϊν και των λιμζνων τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Πε ακτογραμμι 16.000 

χλμ., 3.000 περίπου νθςιά και βραχονθςίδεσ, με πυκνι κίνθςθ πλοίων και ςκαφϊν κάκε 

μεγζκουσ και είδουσ, με επικρατοφςεσ κατά το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου δυςμενείσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ και ποικιλόμορφεσ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ, οι ελλθνικζσ κάλαςςεσ 

αποτελοφν ζναν πολφ ευαίςκθτο από πλευράσ αςφάλειασ χϊρο.  

Θ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίηει πρόβλθμα από τθν είςοδο 

λακρομεταναςτϊν, το οποίο οφείλεται κυρίωσ ςε εξωγενείσ παράγοντεσ και ειδικότερα 
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ςτισ μεγάλεσ πολιτικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ μεταβολζσ, που επιλκαν ςε 

παγκόςμια κλίμακα και ιδιαίτερα ςτισ χϊρεσ τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. Θ εκδιλωςθ 

πολεμικϊν επιχειριςεων ςτο Λράκ ζδωςε νζεσ διαςτάςεισ ςτο πρόβλθμα, αφοφ 

αυξικθκαν τα λακρομεταναςτευτικά ρεφματα από τθν Αςία προσ τισ ανεπτυγμζνεσ 

χϊρεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ. Θ Ελλάδα λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ, αλλά και τθσ 

ιδιότθτασ τθσ ωσ μζλουσ τθσ ΕΕ, κα εξακολουκιςει να αποτελεί ςθμείο διζλευςθσ και 

προοριςμοφ των λακρομεταναςτϊν, με τθν διαμορφοφμενθ δε κατάςταςθ κα κλθκεί να 

αντιμετωπίςει το πρόβλθμα αυτό με τισ νζεσ ιδιαίτερα αυξθμζνεσ διαςτάςεισ του.  

Οαμβανομζνου υπόψθ ότι ζνασ αρικμόσ λακρομεταναςτϊν αφικνείται ςιμερα ςτθ χϊρα 

μασ μζςω των καλαςςίων ςυνόρων τθσ, το ΩΕΡ δια του Οιμενικοφ Χϊματοσ, το οποίο ζχει 

τθν επιτιρθςθ και τον ζλεγχο των καλαςςίων ςυνόρων, καλείται υπό το πρίςμα των νζων 

δεδομζνων, να αναλάβει ζνα μεγάλο μζροσ τθσ προςπάκειασ ςε εκνικό και κοινοτικό 

επίπεδο για τθν αποτροπι διείςδυςθσ λακρομεταναςτϊν ςτθν ελλθνικι επικράτεια ι 

μζςω αυτισ ςε κάποιο άλλο ςθμείο του ενιαίου ευρωπαϊκοφ χϊρου. Υζραν αυτοφ, θ 

ανάλθψθ τθσ διοργάνωςθσ των Σλυμπιακϊν Αγϊνων του 2004 δθμιοφργθςε πρόςκετεσ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ ςτθ χϊρα μασ και ζκανε επιτακτικι τθν ανάγκθ κωράκιςθσ των 

καλαςςίων ςυνόρων μασ, ζναντι οποιαςδιποτε μορφισ οργανωμζνου εγκλιματοσ 

(τρομοκρατία, λακρομετανάςτευςθ, λακρεμπόριο όπλων, ναρκωτικϊν κλπ). 

Θ Ελλάδα, ωσ πολυνθςιακι χϊρα με ευρεία καλάςςια ςφνορα (θ ςυνολικι ακτογραμμι 

τθσ χϊρασ είναι 16.000 χλμ.), τα οποία προσ ανατολάσ αποτελοφν και ςφνορα τθσ 

Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ, αιςκάνεται ιδιαίτερα τθ λακρομεταναςτευτικι πίεςθ. Υολφ 

περιςςότερο μετά τθν 11θ Χεπτ. 2001 και τθν αυξθμζνθ επιτιρθςθ κατά του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ και τθσ τρομοκρατίασ από ακραίουσ μουςουλμάνουσ 

τρομοκράτεσ. Ψο ΟΧ διακζτει ζμψυχο υλικό και μζςα για τθ διαφφλαξθ των ςυνόρων 

αςκϊντασ παράλλθλα δφο πολιτικζσ. Αφενόσ τθν αποτροπι ειςόδου παρανόμων 

μεταναςτϊν με ςυνεχείσ περιπολίεσ αεροςκαφϊν και πλοίων και αφετζρου επιχειριςεισ 

ζρευνασ και διάςωςθσ για όςουσ κινδυνεφουν, με κεντρικό ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ 

χϊρου «ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ» για όλουσ τουσ ευρωπαίουσ πολίτεσ. 

Θ αντιμετϊπιςθ τθσ από κάλαςςα λακρομετανάςτευςθσ και γενικά θ αςτυνόμευςθ του 

ελλθνικοφ καλαςςίου χϊρου παρουςιάηει ιδιομορφίεσ και εγγενείσ δυςκολίεσ όπωσ: 

(1) Θ οριογραμμι τθσ αιγιαλίτιδασ ηϊνθσ, δθλαδι των χωρικϊν μασ υδάτων, πρακτικά 

δεν αποτελεί μία ςαφι και απαραβίαςτθ γραμμι (όπωσ τα χερςαία ςφνορα) αλλά ζνα 

χϊρο νόμιμα διαπλεφςιμο ςφμφωνα με το κακεςτϊσ τθσ αβλαβοφσ διζλευςθσ (Innocent 

Passage). Ξατά ςυνζπεια εδϊ δεν επαρκοφν πρακτικζσ ςτατικοφ ελζγχου (ςθμείου ι 

γραμμισ) αλλά απαιτείται επιτιρθςθ ηϊνθσ με υπολογίςιμο βάκοσ πεδίου. 
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(2) Θ πυκνότατθ διεκνισ ναυτιλιακι κίνθςθ που παρατθρείται μζςα ςτον ευρφτερο 

ελλθνικό καλάςςιο χϊρο (δθλαδι μζςα ςτο ελλθνικό FIR/SAR), από τον οποίο διζρχονται 

πλοία που ςυνδζουν μεταξφ τουσ τισ περιοχζσ Δυτικισ Πεςογείου, Ευξείνου Υόντου, 

Πζςθσ Ανατολισ, Αδριατικισ και Χουζη, κακιςτά πρακτικά αδφνατο τον πλιρθ ζλεγχό 

τουσ. 

 (3) Θ εκτεταμζνθ ελλθνικι ακτογραμμι αλλά και το πλικοσ των νθςιϊν, βραχονθςίδων 

(πάνω από 3.000), δθμιουργοφν ζνα χϊρο πολυςχιδζςτατο και προςπελάςιμο από 

άπειρεσ πλευρζσ και κατευκφνςεισ όπωσ αποδεικνφεται από περιςτατικά αποβίβαςθσ 

λακρομεταναςτϊν ςτο Οαφριο, τθν Εφβοια, ςτον Υειραιά, ςτθν Ερμιόνθ, ςτο Ξατάκολο, 

ςτθ Πφκονο και ςε άλλα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Ζτςι θ ςυνεχισ παρουςία των 

περιπολικϊν ςκαφϊν ςτθν οριογραμμι (π.χ. του ανατολικοφ Αιγαίου), δεν εξαςφαλίηει 

πλιρωσ τθν αποτροπι λακραίασ ειςόδου αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα μασ, αφοφ όπωσ 

προαναφζρκθκε ζχουν καταγραφεί περιςτατικά αποβίβαςθσ λακρομεταναςτϊν ςε ακτζσ 

τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ. 

Ιδιαίτερα προβλήματα του Ανατολικοφ Αιγαίου 

Εκτόσ των ανωτζρω, τα προβλιματα αντιμετϊπιςθσ των Ψοφρκων διακινθτϊν που 

μεταφζρουν λακρομετανάςτεσ από τισ Ψουρκικζσ ακτζσ ςτα νθςιά του ανατολικοφ 

Αιγαίου επιτείνονται ακόμθ περιςςότερο για τουσ εξισ λόγουσ: 

(1) Σι διακινθτζσ αποβιβάηουν λακρομετανάςτεσ ςε όλα τα 

παραμεκόρια νθςιά-νθςίδεσ και βραχονθςίδεσ, από τθ Πυτιλινθ και νοτιότερα μζχρι τθ 

Χφμθ, και ανατολικά μζχρι τισ νθςίδεσ Χτρογγφλθ και Ξαςτελόριηο. 

(2) Λδιαίτερα για τθν Δωδεκάνθςο το πρόβλθμα γίνεται οξφτατο, αφοφ 

από τθ νιςο Αγακονιςι και νοτιότερα θ περιοχι είναι διάςπαρτθ από ακατοίκθτεσ 

νθςίδεσ και βραχονθςίδεσ, όπου οι διακινθτζσ δεν διςτάηουν να εγκαταλείψουν τουσ 

λακρομετανάςτεσ, με κίνδυνο να πεκάνουν από πείνα και δίψα αν δεν τουσ αντιλθφκεί 

κάποιοσ αλιζασ ι πλωτά του ΟΧ, εκμεταλλευόμενοι τισ μθδαμινζσ αποςτάςεισ και τον 

ελάχιςτο χρόνο που απαιτείται γι' αυτό. 

(3) Θ ευρφτατθ καλάςςια περιοχι που χρθςιμοποιοφν οι διακινθτζσ, 

εξαναγκάηει το ΟΧ να διαςπείρει τα περιπολικά ςκάφθ ςε πάρα πολλά ςθμεία με 

αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατι θ κάλυψθ όλων των καλαςςίων περιοχϊν και ακτϊν 

των νθςιϊν μασ, που βρίςκονται εγγφτερα ςτα τουρκικά παράλια. 

(4) Σι Ψοφρκοι διακινθτζσ χρθςιμοποιοφν για τισ μεταφορζσ 

λακρομεταναςτϊν ταχφπλοα ςκάφθ, τα οποία αναπτφςςουν μεγάλεσ ταχφτθτεσ (50 



    

 
163 

κόμβουσ και άνω). Ψο γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τισ μικρζσ αποςτάςεισ των 

τουρκικϊν ακτϊν από τισ ελλθνικζσ, δίνει τθ δυνατότθτα μεταφοράσ των 

λακρομεταναςτϊν ςε ελάχιςτο χρόνο, περιορίηοντασ ςθμαντικά τα περικϊρια 

εντοπιςμοφ-επζμβαςθσ των περιπολικϊν μασ ςκαφϊν. 

(5) Θ χριςθ όπλων εκ μζρουσ των Οιμενικϊν που επανδρϊνουν τα 

περιπολικά ςκάφθ, υπό ςυνκικεσ ςκότουσ, κυματιςμοφ κ.λ.π, είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνθ, διότι πικανόν να υπάρξουν κφματα μεταξφ των λακρομεταναςτϊν, γι' αυτό 

και αποφεφγεται. 

(6) Θ αναχαίτιςθ των δουλεμπορικϊν ςκαφϊν και θ επιςτροφι τουσ 

ςτα τουρκικά χωρικά φδατα, όποτε αυτι είναι εφικτι, δεν ζχει ουςιαςτικά 

αποτελζςματα, αφοφ είναι βζβαιο ότι οι λακρομετανάςτεσ κα επιχειριςουν τθν ίδια ι 

τισ επόμενεσ μζρεσ να αποβιβαςτοφν ςε άλλο ςθμείο. 

(7) Χτα ανωτζρω προβλιματα, κα πρζπει να προςτεκεί θ κραςφτθτα 

των Ψοφρκων κυρίωσ δουλεμπόρων και θ αδιαφορία τουσ για τθ ηωι των 

λακρομεταναςτϊν, τθν οποία κζτουν ςε άμεςο κίνδυνο επιβιβάηοντασ αρικμό 

πολλαπλάςιο από τθ μεταφορικι ικανότθτα των ςκαφϊν ι εξαναγκάηοντάσ τουσ να 

πζςουν ςτα βακιά νερά για να διαφφγουν οι ίδιοι τθν ςφλλθψθ.5  

ΑΟΑΝΘΦΘΕΙΥΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘ ΦΡΧ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΡΥ 

Τςον αφορά τθν επιτιρθςθ των καλαςςίων ςυνόρων τθσ χϊρασ μασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ, το ΩΕΡ αντζδραςε ζγκαιρα και προζβθ 

ςταδιακά ςτθ λιψθ των παρακάτω μζτρων: 

(1) Χε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Ωπουργεία, εκπόνθςε ειδικό ςχζδιο με τθν 

επωνυμία «ΣΡΥΕΙΔΩΟΙΡ», με το οποίο κακορίςτθκε μία ςειρά ενεργειϊν για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ ςτισ περιοχζσ των νθςιϊν Ξζρκυρασ, Οζςβου, 

Χίου, Χάμου, Ξω και Φόδου. 

                                                           
5
 Έρνπλ ππάξμεη πνιιέο πεξηπηώζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ηα πεξηπνιηθά ζθάθε ηνπ ΛΣ έρνπλ 

εγθαηαιείςεη ηελ θαηαδίσμε ησλ δνπιεκπόξσλ, θαη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηάζσζε-πεξηζπιινγή 

ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ. Από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1992 κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2002, έρνπλ 

θαηαγξαθεί 21 ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζηνλ ειιεληθό ζαιάζζην ρώξν, ηα νπνία δπζηπρώο ζηνίρεζαλ 

ηε δσή 197 αηόκσλ. 
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(2) Υροζβθ ςτθν ζκδοςθ Ωπουργικισ Απόφαςθσ, με τθν οποία κακόριςε διοικθτικζσ 

κυρϊςεισ ςε βάροσ υπευκφνων για εμπορικά πλοία που εγκαταλείπονται από αλλοδαπά 

μζλθ πλθρϊματοσ, τα οποία ειςζρχονται λακραία ςτθ χϊρα. 

(3) Ενίςχυςε άμεςα τισ παραμεκόριεσ περιοχζσ με προςωπικό και επιχειρθςιακά μζςα 

διακζτοντασ ς' αυτζσ τα πλζον αξιόπιςτα περιπολικά ςκάφθ και οχιματα. 

(4) Υρογραμμάτιςε και υλοποίθςε εξοπλιςτικά προγράμματα και προςλιψεισ ζμψυχου 

δυναμικοφ, με αποτζλεςμα ςιμερα όλεσ οι παραμεκόριεσ Οιμενικζσ Αρχζσ κακϊσ και 

αυτζσ που αςτυνομεφουν ευαίςκθτεσ περιοχζσ ςτθν ενδοχϊρα, να διακζτουν ικανό 

αρικμό προςωπικοφ και τον πλζον ςφγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό όπωσ, περιπολικά 

ςκάφθ ανοικτισ καλάςςθσ, ταχείεσ καταδιωκτικζσ ακάτουσ, ταχφπλοα ςκάφθ, 

περιπολικά οχιματα επιτθριςεωσ ακτϊν (τφπου Jeep), διόπτρεσ θμζρασ – νφκτασ, 

κερμικζσ κάμερεσ κακϊσ και ςφγχρονο ατομικό εξοπλιςμό. 

(5) Χε περιόδουσ ζξαρςθσ του φαινομζνου τθσ λακρομετανάςτευςθσ διακζτει άνδρεσ 

των Ειδικϊν Αποςτολϊν του ΟΧ για τθν καλφτερθ επιτιρθςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ευαίςκθτεσ περιοχζσ. Για τθν υποςτιριξθ του ζργου των περιπολικϊν ςκαφϊν, το ΟΧ 

διακζτει επτά (7) αεροςκάφθ και πζντε (5) δικινθτιρια ελικόπτερα. 

(6) Χχετικά με τθν αναμόρφωςθ του ςχεδίου «Υοςειδϊνιο» αναφζρονται τα παρακάτω : 

(α) Ψο Χεπτζμβριο του 1999 το ΩΕΡ ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Ωπουργεία, προζβθ 

ςτθν αναμόρφωςθ και βελτίωςθ του προαναφερκζντοσ ςχεδίου «ΣΡΥΕΙΔΩΟΙΡ» με 

ςκοπό τον αποτελεςματικότερο ςυντονιςμό των εμπλεκομζνων Ωπθρεςιϊν και φορζων,6 

ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ που διενεργείται δια καλάςςθσ. Ξατά τθν 

αναπροςαρμογι του εν λόγω ςχεδίου ελιφκθςαν υπόψθ και τα δεδομζνα τθσ Χυνκικθσ 

Schengen,7 κακϊσ και οι ςυςτάςεισ τθσ ad hoc Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων Schengen, 

που επιςκζφκθκε τθ χϊρα μασ τον Σκτϊβριο του 1998 ςτα πλαίςια αςτυνομικισ 

ςυνεργαςίασ των χωρϊν μελϊν τθσ Χυμφωνίασ. 

                                                           
6
 Κύξηα απνζηνιή ησλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ είλαη, ε ζύιιεςε ησλ πξνζώπσλ πνπ δηαθηλνύλ 

ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο, ε θαηάζρεζε ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο θαη ε 

παξάδνζή ηνπο ζηνλ πθηζηάκελν κεραληζκό ππνδνρήο ηνπο. 

7
 Η Σπλζήθε απηή ππνγξάθεθε ην 1985 ζηελ πόιε Σέλγθελ ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ θαη πξνβιέπεη κεηαμύ 

άιισλ, ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία πξνζώπσλ θαη αγαζώλ κέζα ζηα όξηα ηεο ΔΔ, δηεπθνιύλνληαο ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δηθαζηηθώλ, αζηπλνκηθώλ, ιηκεληθώλ θαη ηεισλεηαθώλ αξρώλ ησλ ρσξώλ 

Σέλγθελ, κε ηε ιεηηνπξγία ελόο ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηώλ (S.I.S). 
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(β) Ψο εν λόγω ανακεωρθκζν ςχζδιο, που καλφπτει πλζον όλθ τθ χϊρα, αποτελείται από 

δφο (2) μζρθ, ιτοι το επιχειρθςιακό, του οποίου τθν υλοποίθςθ ζχει αναλάβει το ΩΕΡ δια 

των υφιςταμζνων του Ωπθρεςιϊν (Οιμενικϊν Αρχϊν) και το μζροσ που αφορά τθν 

υποδοχι-φιλοξενία των λακρομεταναςτϊν, του οποίου τθν υλοποίθςθ ανζλαβαν τα 

ςυναρμόδια Ωπουργεία (Εςωτερικϊν- Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Ωγείασ-

Υρόνοιασ, Σικονομικϊν και Δθμόςιασ Ψάξθσ).  

(7) Ψον Πάιο του 2001 τζκθκε ςε εφαρμογι ο Ρ.2910/2001, ο οποίοσ εκτόσ των άλλων, 

κακορίηει τουσ μθχανιςμοφσ που κα είναι ςε κζςθ να ελζγχουν τθ ροι του 

μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ και τουσ κανόνεσ που κα παρζχουν ςτουσ αλλοδαποφσ τθ 

δυνατότθτα νόμιμθσ διαμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα, εξαςφαλίηοντασ ς' αυτοφσ τα 

κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθ δυνατότθτα ζνταξθσ τουσ ςτθν ελλθνικι 

κοινωνία. Χτον προαναφερόμενο Ρόμο, επαναπροςδιορίςκθκαν επί το αυςτθρότερο οι 

ποινικζσ κυρϊςεισ ςε βάροσ αυτϊν, οι οποίοι μεταφζρουν παράνομα ςτθ χϊρα 

αλλοδαποφσ. 

(8) Ψθν 8/11/2001 υπογράφθκε, ςε εφαρμογι του άρκρου 8 τθσ Ελλθνοτουρκικισ 

Χυμφωνίασ (Ρ. 2126/2001), Υρωτόκολλο, το οποίο προβλζπει τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ επανειςδοχισ των λακρομεταναςτϊν από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

Θ λιψθ των ανωτζρω μζτρων, ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτισ Οιμενικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ μασ 

να αυξιςουν τθν παρουςία τουσ ςτο καλάςςιο και χερςαίο χϊρο ευκφνθσ τουσ, να 

βελτιϊςουν ςθμαντικά το μθχανιςμό καλάςςιασ επιτιρθςθσ και να καταγράψουν 

ςθμαντικά αποτελζςματα ςτον τομζα αυτό.  

ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΙΟΘΥΘΥ ΝΑΘΤΡΞΕΦΑΟΑΥΦΩΟ 

  (1) Ξατά το ζτοσ 2000 αντιμετωπίςτθκαν 89 περιςτατικά κατά τα οποία 

ςυνελιφκθςαν 3.664 λακρομετανάςτεσ, 124 διακινθτζσ και καταςχζκθκαν 52 ςκάφθ-

πλοία και 1 όχθμα. 

 (2) Ξατά το ζτοσ 2001 αντιμετωπίςτθκαν 370 περιςτατικά κατά τα οποία ςυνελιφκθςαν 

6.864 λακρομετανάςτεσ, 137 διακινθτζσ και καταςχζκθκαν 90 ςκάφθ-πλοία και 3 

οχιματα. 

 (3) Ξατά το ζτοσ 2002 αντιμετωπίςτθκαν 277 περιςτατικά κατά τα οποία ςυνελιφκθςαν 

3.926 λακρομετανάςτεσ, 83 διακινθτζσ και καταςχζκθκαν 67 ςκάφθ-πλοία και 3 

οχιματα. 
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 (4) Ξατά το ζτοσ 2003 αντιμετωπίςτθκαν 208 περιςτατικά κατά τα οποία ςυνελιφκθςαν 

2.439 λακρομετανάςτεσ, 74 διακινθτζσ και καταςχζκθκαν 47 ςκάφθ – πλοία και 2 

οχιματα. 

 (5)  Ξατά το ζτοσ 2004 αντιμετωπίςτθκαν 269 περιςτατικά κατά τα οποία ςυνελιφκθςαν 

3.047 λακρομετανάςτεσ, 124 διακινθτζσ και καταςχζκθκαν 67 ςκάφθ – πλοία και 3 

οχιματα. 

Η Ελλάδα αποτελεί τόςο τον τελικό, όςο και τον ενδιάμεςο τόπο προοριςμοφ των 

παράνομων μεταναςτϊν. Λόγω τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ που παρουςιάηει ςε ςχζςθ με 

τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ, αλλά και τθσ ιδιότθτασ τθσ ωσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

αποτελεί ζναν ελκυςτικό τελικό προοριςμό για τουσ μετανάςτεσ που προζρχονται κυρίωσ 

από τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ αλλά και κατά ζνα ςθμαντικό ποςοςτό από χϊρεσ τθσ Αςίασ, 

τθσ Αφρικισ και τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Παράλλθλα, λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ, 

ωσ το ανατολικότερο άκρο τθσ Ε.Ε., αποτελεί βαςικό ενδιάμεςο ςτακμό τθσ 

μεταναςτευτικισ διαδρομισ προσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ.  

3. Δίωξθ λακρεμπορίου ναρκωτικϊν 

(1) Θ διακίνθςθ ναρκωτικϊν, μία από τισ πιο προςοδοφόρεσ εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ, αποτελεί δθμοφιλζσ πεδίο δράςθσ οργανωμζνων εγκλθματικϊν 

ομάδων. Σι ποιοτικζσ και ποςοτικζσ μεταβολζσ του προβλιματοσ των ναρκωτικϊν, θ 

αλλθλεπίδραςθ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό βίο των Ελλινων 

πολιτϊν, αποτελοφν πλζον ςτακερι παράμετρο ςτα προβλιματα που απαςχολοφν τθ 

ςφγχρονθ ελλθνικι κοινωνία.  

(2) Σι εγκλθματικζσ οργανϊςεισ που δραςτθριοποιικθκαν ςτθν παράνομθ διακίνθςθ 

ναρκωτικϊν και αποτζλεςαν αντικείμενο ζρευνασ ιταν κυρίωσ αλβανικζσ και ελλθνικζσ.  

(3) Θ τάςθ διαςφνδεςθσ των οργανωμζνων εγκλθματικϊν ομάδων τθσ αλλοδαπισ 

(Ξολομβίασ, Λςπανίασ, Σλλανδίασ κ.λπ.) με ελλθνικζσ οργανϊςεισ που ζχουν ωσ μζλθ, 

πλοιοκτιτεσ και λοιπά πρόςωπα δραςτθριοποιοφμενα ςε ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ 

(πρακτορεία, ναυλομεςιτικά γραφεία κλπ), οι οποίοι διακζτουν τα πλοία και τθν 

τεχνογνωςία για τθ μεταφορά ναρκωτικϊν από τισ καλάςςιεσ οδοφσ, ςυνεχίςκθκε και 

κατά τα ζτθ 2003 - 2004. Ωσ αξιοςθμείωτα ςτοιχεία των εγκλθματικϊν αυτϊν 

οργανϊςεων καταγράφονται τα κάτωκι: 

  (α) Ψα πλοία μεταφοράσ ανικουν ςε off-shore εταιρείεσ, οι οποίεσ ειςάγουν 

μεγάλα χρθματικά ποςά ςτθν Ελλάδα ςε μετρθτά, για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

προετοιμαςίασ του πλοίου και του πλθρϊματοσ. 
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  (β) Υραγματοποιείται εικονικι μεταβίβαςθ (πϊλθςθ) του πλοίου, ενϊ αυτό είναι 

ιδθ εν πλω για τθ φόρτωςθ του παράνομου φορτίου. 

(4) Επίςθσ, ςυνεχίςτθκε θ τάςθ εμπλοκισ πολλϊν Αλβανικϊν εγκλθματικϊν οργανϊςεων 

ςτθ διακίνθςθ ναρκωτικϊν ςτθ χϊρα μασ. Ενϊ αρχικά θ εμπλοκι τουσ αφοροφςε τθ 

διακίνθςθ ακατζργαςτθσ κάνναβθσ, από το ζτοσ 1996 και μετά παρατθρείται «θγετικι» 

δραςτθριοποίθςι τουσ και ςε άλλεσ μορφζσ ναρκωτικϊν, όπωσ θρωίνθ και κοκαΐνθ, 

αφοφ τα κζρδθ από αυτά τα είδθ ναρκωτικϊν είναι πολφ μεγαλφτερα. Tο ςυμπζραςμα 

αυτό ςυνάγεται από το γεγονόσ ότι θ ςυνολικι ποςότθτα - ςτισ μεγαλφτερεσ υποκζςεισ 

κατάςχεςθσ θρωίνθσ - ειςιχκθ ςτθ χϊρα μασ από τθν Αλβανία. Αξιοςθμείωτο δε είναι το 

γεγονόσ ότι οι Αλβανικζσ εγκλθματικζσ οργανϊςεισ ζχουν αποκτιςει απευκείασ 

πρόςβαςθ ςτισ οργανϊςεισ προμθκευτϊν κοκαΐνθσ τθσ Οατινικισ Αμερικισ. 

(5) Τςον αφορά τθ διακίνθςθ ςυνκετικϊν ναρκωτικϊν8 τφπου αμφεταμίνθσ, 

μεκαμφεταμίνθσ και άλλων παρομοίων, δεν επιςθμάνκθκε ιδιαίτερθ μορφι οργάνωςθσ 

των κυκλωμάτων διακίνθςθσ, που να τα εντάςςει ςτθ μορφι του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ. Υαρ’ όλο που θ διακίνθςθ τζτοιων ναρκωτικϊν αυξάνεται, θ όλθ διάρκρωςθ 

των εμπλεκομζνων ομάδων (εξαιρουμζνων βζβαια εκείνων τθσ χϊρασ παραςκευισ), 

ακολουκεί προσ το παρόν τισ παραδοςιακζσ μορφζσ και όχι εκείνεσ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ. 

Δρομολόγια – Φρόποσ δράςθσ 

α. Σ Βαλκανικόσ άξονασ εξακολουκεί να παίηει πρωτεφοντα ρόλο ςτθ διά ξθράσ 

διακίνθςθ θρωίνθσ από τθ Ροτιοδυτικι Αςία ςτθν Ευρϊπθ. Σ Άξονασ ξεκινάει από τθν 

Ψουρκία, που κεωρείται θ γζφυρα μεταξφ Αςίασ και Ευρϊπθσ, και με διάφορεσ 

διακλαδϊςεισ, που ξεφεφγουν τθσ κλαςικισ Βαλκανικισ οδοφ, καταλιγει ςε 

Ευρωπαϊκοφσ προοριςμοφσ. Θ γεωπολιτικι κζςθ τθσ χϊρασ μασ, κακόςον βρίςκεται ςτο 

ςταυροδρόμι των βαςικϊν χωρϊν κατανάλωςθσ ναρκωτικϊν, τθν κακιςτά ενδιάμεςθ 

χϊρα «transit» και λιγότερο χϊρα προοριςμοφ. 

β. Θ Ελλάδα ανικει ςτο Ρότιο Βαλκανικό Άξονα: Ψουρκία-Ελλάδα-Λταλία.  

γ. Τςον αφορά τθ διακίνθςθ τθσ κοκαΐνθσ ςτθ χϊρα μασ, πρωτεφοντα ρόλο ζχει θ διά 

καλάςςθσ (με πλοία) διακίνθςθ. Ψο γεγονόσ αυτό καταδεικνφει για ακόμα μια φορά τθ 

                                                           
8
 Τα πιένλ δηαδεδνκέλα ζπλζεηηθά λαξθσηηθά πνπ θπθινθνξνύλ θαη ζηελ Διιάδα είλαη, ην MDMA 

γλσζηό θαη σο «Ecstasy», ην νπνίν ζεσξείηαη γεληθά «λαξθσηηθό ησλ θιακπ», ην «crystal speed» ην 

νπνίν παξαζθεπάδεηαη ζηελ Τζερία, ην Mandrax (ηακπιέηεο κεζαθνπαιόλεο) γλσζηό θαη σο «White 

pipe» θαζώο θαη ε Κεηακίλε γλσζηή θαη σο «ζπέζηαι-Κ, Βηηακίλε-Κ ή Κηη-Καη».   
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ςπουδαιότθτα τθσ διά καλάςςθσ διακίνθςθσ μεγάλων ποςοτιτων κοκαΐνθσ, που 

προζρχονται κυρίωσ από χϊρεσ τθσ Ροτίου Αμερικισ.  

δ. Επιπλζον, ςυνεχίςτθκε θ τάςθ που υπιρχε και προθγοφμενα χρόνια μεταφοράσ 

κάνναβθσ είτε από τθν Αλβανία προσ τθ νιςο Ξζρκυρα με ταχφπλοα ςκάφθ, είτε μζςω 

τθσ ελλθνοαλβανικισ μεκορίου. Χε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι ποςότθτεσ αποκρφβονται για 

κάποιο διάςτθμα ςε μικρι απόςταςθ και από τισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων. 

Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτην κλιμάκωςη τησ απειλήσ από τη διακίνηςη 

ναρκωτικών  

 Θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδοσ, θ οποία τθν κακιςτά ουςιαςτικά «πφλθ» ειςόδου 

ναρκωτικϊν ουςιϊν προσ τθν Ε.Ε., κακϊσ βρίςκεται πάνω ςε ζναν από τουσ κυριότερουσ 

δρόμουσ διακίνθςθσ θρωίνθσ που προζρχεται από χϊρεσ τθσ Αςίασ και τθσ Πζςθσ 

Ανατολισ, τον λεγόμενο «Βαλκανικό άξονα».  

 Θ γειτνίαςθ τθσ Ελλάδασ με τθν Αλβανία, θ οποία αποτελεί ζνα βαςικό κζντρο 

παραγωγισ και προςυγκζντρωςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν που προορίηονται για 

διαμετακόμιςθ ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Υαράλλθλα ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα βρίςκουν 

καταφφγιο αρχθγικά ςτελζχθ Ε.Σ., όπου αναπτφςςουν τα αρχικά ςτάδια τθσ δράςθσ τουσ 

(ςχεδιαςμόσ, ςτρατολόγθςθ νζων μελϊν κ.α.) και καταλιγουν τα εγκλθματικά τουσ 

κζρδθ από τθ πϊλθςθ των ναρκωτικϊν.  

 Ψο γεωφυςικό τθσ περιβάλλον τθσ Ελλάδοσ, με τα εκτεταμζνα καλάςςια ςφνορα και 

τισ δφςβατεσ ορεινζσ περιοχζσ κατά μικοσ των ςυνόρων, που κακιςτοφν ιδιαίτερα 

δφςκολθ τθν εφαρμογι αποτελεςματικϊν μεκόδων ςυνοριακοφ ελζγχου από τισ Αρχζσ 

Επιβολισ του Ρόμου.  

 Θ υψθλι ςυγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ ςτα δφο μεγάλα αςτικά κζντρα, με τθν 

παράλλθλθ εξαςκζνιςθ του πλθκυςμιακοφ ςτοιχείου ςτθν περιφζρεια. Θ αςτικοποίθςθ 

ευνοεί τθ δράςθ και τθν απόκρυψθ-κάλυψθ τθσ εγκλθματικισ δράςθσ των Ε.Σ. που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθ διακίνθςθ ναρκωτικϊν 

 Σ μεγάλοσ αρικμόσ οικονομικϊν μεταναςτϊν και θ παράλλθλθ ανάπτυξθ αλλοδαπϊν 

μεταναςτευτικϊν κοινοτιτων ςτθ Χϊρα ευνοεί τθν ευελιξία τθσ δράςθσ Ε.Σ., των οποίων 

τα μζλθ ζχουν τθν ίδια εκνοτικι ταυτότθτα. Χαρακτθριςτικι είναι θ δράςθ των Ε.Σ. 

Αλβανικισ εκνικότθτασ, οι οποίεσ εκμεταλλεφονται τθ παρουςία του μεγάλου αρικμοφ 

ομοεκνϊν τουσ οικονομικϊν μεταναςτϊν, προκειμζνου να αποκρφβουν τθ παράνομθ 

δραςτθριότθτα τουσ, αλλά και να ςτρατολογοφν νζα μζλθ τθσ ίδιασ εκνικότθτασ από τθν 

μεταναςτευτικι κοινότθτα.  
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 Θ κζςθ τθσ χϊρασ ςτο ενιαίο οικονομικό περιβάλλον τθσ Ε.Ε. που χαρακτθρίηεται από 

τθν ελευκερία διακίνθςθσ προςϊπων και αγακϊν, αποτελεί ςθμαντικι ςυνκικθ που 

ευνοεί τθ δράςθ Ε.Σ. που δραςτθριοποιοφνται ςτθ διαςυνοριακι μεταφορά ναρκωτικϊν 

ουςιϊν. Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ ειςαγωγι ναρκωτικϊν ουςιϊν από τρίτεσ χϊρεσ 

ςτθν Ελλάδα ςθμαίνει ουςιαςτικά και ειςαγωγι τουσ ςτθν Ε.Ε.  

Τα αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ ζχουν τόςο οικονομικι, όςο και 

κοινωνικι διάςταςθ. Το εμπόριο ναρκωτικϊν αποφζρει ςτισ Εγκλθματικζσ Οργανϊςεισ τα 

ςθμαντικότερα κζρδθ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Τα κζρδθ 

αυτά νομιμοποιοφνται με διάφοροφσ τρόπουσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό 

και κυρίωσ ςε Χϊρεσ τθσ Βαλκανικισ. Εκτιμάται ότι θ εξάρτθςθ των Χωρϊν αυτϊν και 

ιδιαίτερα τθσ Αλβανίασ από τα κζρδθ των ναρκωτικϊν, τα οποία επανεπενδφονται ςε 

νόμιμεσ δραςτθριότθτεσ, ζχει λάβει ιδιαίτερα ςοβαρζσ διαςτάςεισ. Σε αυτζσ τισ Χϊρεσ τα 

αρχθγικά μζλθ των Ε.Ο. ζχουν καταφζρει να αποκτιςουν ςθμαντικι κοινωνικι και 

πολιτικι επιρροι και να διαφκείρουν δθμόςιουσ λειτουργοφσ και αξιωματοφχουσ.  

Παράλλθλα ςτθν Ελλάδα επθρεάηεται θ ομαλι κοινωνικοοικονομικι διαβίωςθ των 

κοινοτιτων των οικονομικϊν μεταναςτϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ «κάλυψθ» τθσ 

δράςθσ ομοεκνϊν αλλοδαπϊν διακινθτϊν. Ωσ αποτζλεςμα «ςτιγματίηονται» 

ςυγκεκριμζνεσ εκνικζσ κοινότθτεσ μεταναςτϊν, ενϊ γίνεται δυςκολότερθ θ κοινωνικι 

τουσ ζνταξθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Οι διαςτάςεισ του φαινομζνου που αναφζρκθκαν 

ζωσ τϊρα εκτιμάται ότι κα ςυνεχιςτοφν να υφίςτανται και τα επόμενα ζτθ.  

4. Νακρεμπόριο τςιγάρων 

Θ ςυγκεκριμζνθ εγκλθματικι δραςτθριότθτα εξακολουκεί να ζχει ςτακερι παρουςία ςτθ 

χϊρα θ οποία εκδθλϊνεται κυρίωσ με τθν παράνομθ ειςαγωγι λακραίων τςιγάρων από 

το εξωτερικό με ςκοπό, τόςο τθν εςωτερικι κατανάλωςθ ςτθν ελλθνικι αγορά, όςο και 

τθν περαιτζρω προϊκθςθ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., κακιςτϊντασ τθν Ελλάδα ενδιάμεςθ 

χϊρα μεταφοράσ. Θ ςυγκεκριμζνθ εγκλθματικι δραςτθριότθτα όπωσ αναπτφςςεται ςτθ 

χϊρα μασ αφορά δφο κφριεσ τρόπουσ διάπραξθσ:  

 τθν ειςαγωγι από το εξωτερικό λακραίων τςιγάρων ελλθνικϊν εταιρειϊν 

που προορίηονται για τθν ελλθνικι παράνομθ αγορά  

 τθν ειςαγωγι από το εξωτερικό λακραίων τςιγάρων αλλοδαπισ μάρκασ από 

Ε.Σ. που χρθςιμοποιοφν τθν Ελλάδα ωσ ενδιάμεςο προοριςμό με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ των τςιγάρων προσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και κυρίωσ το Θνωμζνο 

Βαςίλειο, όπου ο ειδικόσ φόροσ κατανάλωςθσ είναι ιδιαίτερα υψθλόσ ςε 

ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ.  
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Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ τα λακραία τςιγάρα είτε καταςκευάηονται ςε παράνομα 

εργαςτιρια που λειτουργοφν ςε Βαλκανικζσ χϊρεσ είτε είναι γνιςια που εξάγονται 

νόμιμα από τθν Ελλάδα ςτο εξωτερικό και εκ των υςτζρων επαναπροωκοφνται 

παράνομα ςτθν Ελλάδα προκειμζνου να πωλθκοφν ςτθν ελλθνικι αγορά. 

 Σ τρόποσ ειςαγωγισ τουσ γίνεται είτε νομότυπα, μζςω των κεςμοκετθμζνων ςθμείων 

ειςόδου προϊόντων από το εξωτερικό (όπου λειτουργοφν τελωνειακοί ςτακμοί), είτε 

παράνομα, ςυνικωσ με πλοία τα οποία, προςεγγίηοντασ ερθμικζσ παραλίεσ τθσ χϊρασ, 

μεταφορτϊνουν τα τςιγάρα ςε φορτθγά αυτοκίνθτα (που φζρουν ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ πλαςτζσ ι κλεμμζνεσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ). Για τθν νομότυπθ ειςαγωγι 

τα τςιγάρα αποκρφβονται μαηί με άλλα νόμιμα προϊόντα, τα οποία δθλϊνονται ςτα 

παραςτατικά ςυνοδευτικά ζγγραφα των μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων. Θ 

πϊλθςθ ςτο κοινό γίνεται ςυνικωσ ςε υπαίκριεσ αγορζσ των αςτικϊν περιοχϊν τθσ 

Χϊρασ, όπου δραςτθριοποιοφνται πλανόδιοι παράνομοι μικροπωλθτζσ που πωλοφν τα 

λακραία τςιγάρα ςε ιδιαίτερα χαμθλζσ τιμζσ, ςυγκριτικά με τα νόμιμα.  

Χτθ δεφτερθ περίπτωςθ, όπωσ προαναφζρκθκε, οι Ε.Σ. διακινοφν τα λακραία τςιγάρα 

προσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., χρθςιμοποιϊντασ τθν Ελλάδα ωσ ενδιάμεςο ςτακμό. Σ τρόποσ 

ειςαγωγισ τουσ ςτθν Ελλάδα παραμζνει ο ίδιοσ με όςα προαναφζρκθκαν. Για τθν 

εξαγωγι τουσ μεταφζρονται ςυνικωσ μαηί με άλλα νόμιμα φορτία ελλθνικϊν εταιρειϊν, 

είτε εν γνϊςει των τελευταίων είτε εν αγνοία τουσ με πλαςτογράφθςθ εγγράφων. Σ 

τομζασ των διαςυνοριακϊν μεταφορϊν πλιττεται περιςςότερο από τθ ςυγκεκριμζνθ 

εγκλθματικι δραςτθριότθτα. Σι Ε.Σ. προςπακοφν να διακινιςουν μαηικζσ ποςότθτεσ 

λακραίων τςιγάρων μεταφζροντασ αυτά μαηί με άλλα εμπορεφματα ςε πλοία που 

ανικουν ςε ναυτιλιακζσ εταιρείεσ του εξωτερικοφ. Χε περιπτϊςεισ εξαγωγισ από τθν 

Ελλάδα προσ άλλεσ χϊρεσ διαπιςτϊνεται ότι τα τςιγάρα αποκρφβονται κατά τθ 

μεταφορά τουσ μαηί με άλλα εμπορεφματα εγχϊριων εταιρειϊν που εξάγονται νόμιμα. 

Υρζπει να επιςθμανκεί επίςθσ θ πλαςτογράφθςθ εγγράφων με ςτοιχεία εικονικϊν 

εταιρειϊν ι πραγματικϊν εταιρειϊν -εν άγνοια των τελευταίων- που χρθςιμοποιοφνται 

ωσ παραςτατικά για τθν ειςαγωγι- εξαγωγι προϊόντων, με ςκοπό τθν παραπλάνθςθ των 

τελωνειακϊν αρχϊν.  

Παράγοντεσ που διευκολφνουν τθν διενζργεια πράξεων λακρεμπορίασ τςιγάρων 

Σ κυριότεροσ παράγοντασ που ευνοεί τθν ανάπτυξθ του φαινομζνου είναι οι διαφορά 

ςτθ φορολόγθςθ και ςτισ τιμζσ πϊλθςθσ των τςιγάρων που ιςχφουν ςιμερα ανάμεςα 

ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. αλλά και ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τισ χϊρεσ των Βαλκανίων. Θ 

ςυνκικθ αυτι προκαλεί τθν ευκαιρία για υψθλά κζρδθ από τθ διακίνθςθ λακραίων 

τςιγάρων με τθ δραςτθριοποίθςθ Ε.Σ. με διεκνζσ πεδίο δράςθσ. Υρζπει να επιςθμανκεί 

ότι οι Ε.Σ. διευκολφνονται ςτισ μεταφορζσ των λακραίων τςιγάρων εντόσ τθσ Ε.Ε., διότι 
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μεταξφ των Ξ-Π οι μεταφορζσ φορτίων γίνονται ελεφκερα, με μόνο δικαιολογθτικό το 

δελτίο αποςτολισ. Σ ζλεγχοσ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ γίνεται μόνον δειγματολθπτικά 

και όταν υπάρχουν πλθροφορίεσ για λακρεμπόριο.  

Ειδικότερα, όςον αφορά τα λακραία τςιγάρα ελλθνικισ μάρκασ, πρζπει να επιςθμανκεί 

το γεγονόσ ότι υπάρχει ηιτθςθ για αυτά από το αγοραςτικό κοινό με αποτζλεςμα να 

αναπτφςςεται αντίςτοιχα θ προςφορά τουσ ςτθν παράνομθ αγορά. Ψο λακρεμπόριο 

τςιγάρων, όπωσ αναπτφςςεται ςτθ Χϊρα μασ, ευνοείται από τθ γεωγραφικι τθσ κζςθ, 

που τθν κακιςτά ουςιαςτικά το ανατολικότερο άκρο τθσ Ε.Ε. Τπωσ προαναφζρκθκε θ 

ελευκερία διακίνθςθσ αγακϊν και προςϊπων ςτο ενιαίο περιβάλλον των Ξ-Π μειϊνει το 

ρίςκο ανακάλυψθσ τθσ διαςυνοριακισ λακρεμπορίασ εντόσ τθσ Ε.Ε.. Ωσ εκ τοφτου, τα 

ςφνορα τθσ ελλθνικισ επικράτεια αποτελοφν παράλλθλα και εξωτερικά ςφνορα τθσ Ε.Ε.  

Υαράλλθλα το γεωφυςικό περιβάλλον τθσ Χϊρασ, που περιλαμβάνει εκτεταμζνεσ 

καλάςςιεσ περιοχζσ κακιςτά ιδιαίτερα δφςκολο το ζργο τθσ πρόλθψθσ, υπό τθν οπτικι 

του αποτελεςματικοφ ςυνοριακοφ ελζγχου, με αποτζλεςμα να εμφανίηονται περιπτϊςεισ 

ειςαγωγισ μαηικϊν ποςοτιτων λακραίων τςιγάρων με καλάςςια μζςα.  

Για τθ χϊρα μασ θ διακίνθςθ λακραίων τςιγάρων ζχει ςαφείσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ, 

κακϊσ ο τομζασ τθσ καπνοβιομθχανίασ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμζνοσ ςε εκνικό επίπεδο 

και ωσ εκ τοφτου θ οικονομικι ηθμιά από τθ δράςθ των Ε.Ο. αφορά τόςο τισ ελλθνικζσ 

καπνοβιομθχανίεσ που χάνουν ςθμαντικά κζρδθ, όςο και το κράτοσ από τουσ 

διαφυγόντεσ φόρουσ.  

Επιπρόςκετα, αναφορικά με τα τςιγάρα που παράγονται και διακινοφνται παράνομα, 

υφίςταται ο ενδεχόμενοσ κίνδυνοσ για τθν υγεία των καταναλωτϊν, κακϊσ θ καταςκευι 

τουσ δεν τίκεται ςε κανζναν υγειονομικό ζλεγχο και περιοριςμό, από τισ αρμόδιεσ 

υγειονομικζσ αρχζσ, όπωσ υλοποιείται ςτα γνιςια.  
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ΕΜΟΡΞΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ ΥΦΡΟ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΘΑΝΑΥΥΙΡ ΧΩΤΡ ΣΤΩΦΡΒΡΧΝΙΕΥ 

ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ ΦΡΧΥ 

1α. Γενικά  

Ψο Οιμενικό Χϊμα ωσ διωκτικι αρχι με τθ διοικθτικι και γενικι αςτυνομικι και 

ανακριτικι αρμοδιότθτα ςτον ελλθνικό καλάςςιο χϊρο και το χερςαίο τμιμα των 

λιμζνων, είναι αρμόδιο για τθν πρόλθψθ και καταςτολι κάκε μορφισ οργανωμζνου 

εγκλιματοσ που ικελε εκδθλωκεί ςτουσ τομείσ ευκφνθσ του. Αιχμι του δόρατοσ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του ΣΕ, από πλευράσ Οιμενικοφ Χϊματοσ, αποτελοφν, θ Διεφκυνςθ 

Αςφαλείασ που ανικει ςτον Ξλάδο Β’ του Α/ΟΧ και θ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Πζςων 

και Ειδικϊν Πονάδων Ο.Χ. του Ξλάδου Εϋ του Α/ΟΧ. 

1. Θ Διεφκυνςθ Αςφαλείασ είναι αρμόδια για κζματα διεκνοφσ αςτυνομικισ 

ςυνεργαςίασ, κρατικισ αςφάλειασ, κακϊσ και δίωξθσ ναρκωτικϊν, ςε ςυνεργαςία 

με εκνικι και διεκνι αςτυνομία, ςυγκροτοφμενθ ςε αντίςτοιχα τμιματα.  

Ψο Ψμιμα Διεκνοφσ Αςτυνομικισ Χυνεργαςίασ αςχολείται με τθν εποπτεία και 

τον ςυντονιςμό των ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ μορφϊν οργανωμζνου 

εγκλιματοσ και τρομοκρατίασ ςτα πλοία κακϊσ και ςτο καλάςςιο και χερςαίο 

χϊρο αρμοδιότθτασ Ο.Χ. Επιπλζον το εν λόγω Ψμιμα είναι εντεταλμζνο για τθν 

τιρθςθ και παρακολοφκθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ 

ςυμφωνία Schengen, θ αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν που αναφζρονται ςε 

περιςτατικά διατάραξθσ τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ ςε χϊρουσ αρμοδιότθτασ του 

Οιμενικοφ Χϊματοσ. 

Ψο Ψμιμα Ξρατικισ Αςφάλειασ είναι εντεταλμζνο για τθν εφαρμογι τθσ 

νομοκεςίασ που ςχετίηεται με τθν κρατικι αςφάλεια ςτουσ χϊρουσ που 

αςτυνομεφονται από το Οιμενικό Χϊμα. Ακόμθ ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθν 

αναηιτθςθ, εξακρίβωςθ, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν που 

ανάγονται ςε κζματα Εκνικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Χτο Ψμιμα Δίωξθσ Ραρκωτικϊν ζχει ανατεκεί θ μελζτθ και εκπόνθςθ ςχεδίων 

δράςθσ για αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν περιςτατικϊν διακίνθςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν 

ςτο χϊρο ευκφνθσ του Οιμενικοφ Χϊματοσ. Ακόμθ θ ενεργοποίθςθ, εποπτεία και 

ο ςυντονιςμόσ των Οιμενικϊν Αρχϊν για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν 

διακίνθςθσ εμπορίασ και χριςθσ ναρκωτικϊν – ψυχοτρόπων ουςιϊν, κακϊσ και 

για τθν αντιμετϊπιςθ οικονομικϊν εγκλθμάτων που ζχουν ςχζςθ με τα 

ναρκωτικά. Επίςθσ, θ ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ θμεδαπζσ και αλλοδαπζσ 
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αρχζσ τόςο για τθν ςυλλογι ςτοιχείων όςο και για τθν οργάνωςθ ςυνδυαςμζνων 

επιχειριςεων για τθ δίωξθ παραβατϊν τθσ νομοκεςίασ για τα ναρκωτικά και τισ 

ψυχότροπεσ ουςίεσ. 

1.β. Θ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Ξζςων και Ειδικϊν Ξονάδων Ν.Υ., είναι αρμόδια 

για τθν τιρθςθ ςε ετοιμότθτα των πλωτϊν, χερςαίων και εναζριων μζςων, των 

ειδικϊν μονάδων του Ο.Χ. για τθν υλοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν ςχεδιαςμϊν ςε 

κζματα δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ, λιμενικισ αςτυνομίασ κ.α., κακϊσ και για 

τον ςχεδιαςμό- ςυντονιςμό-παρακολοφκθςθ επιχειριςεων του Οιμενικοφ Χϊματοσ, 

που προβλζπονται από τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία και τισ διεκνείσ 

υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ κακϊσ και επιχειριςεων ςε ςυνεργαςία με το Υολεμικό 

Ραυτικό.  

Αναφορικά με τισ αρμοδιότθτεσ των ειδικϊν μονάδων του Ο.Χ. αυτζσ είναι: 

- Εφαρμογι προλθπτικϊν μζτρων, προσ αποτροπι ςοβαρϊν απειλϊν κατά 

τθσ αςφάλειασ τθσ ναυςιπλοΐασ από παράνομεσ πράξεισ ωσ και θ 

καταςτολι παράνομων πράξεων ςτθ κάλαςςα, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςε 

κανόνεσ διεκνοφσ δικαίου που δεςμεφουν τθν Ελλάδα. 

- Επιχειριςεισ πρόλθψθσ και καταςτολισ κάκε φφςεωσ ειδικϊν ι 

οργανωμζνων εγκλθμάτων βίασ που ςτρζφονται κατά ατόμων ι 

πραγμάτων και τα οποία τελοφνται από μεμονωμζνα άτομα ι ομάδεσ με 

απαγωγι ι κατακράτθςθ προςϊπων ι κατάλθψθ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ 

χϊρου ι μεταφορικοφ μζςου με τθ χριςθ ζνοπλθσ ι βομβιςτικισ απειλισ 

ι με τθν άςκθςθ άλλου είδουσ βίασ. 

- Επιχειριςεισ δίωξθσ ναρκωτικϊν, αρχαιοκαπθλίασ, λακρομετανάςτευςθσ, 

διακίνθςθσ παρανόμων ειδϊν, λακρεμπορίου και γενικά παρανόμων 

πράξεων. 

- Εξουδετζρωςθ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν και αντιμετϊπιςθ βομβιςτικϊν 

απειλϊν και ενεργειϊν κακϊσ και αντιμετϊπιςθ απειλϊν με χριςθ ΦΒΧΥ 

ουςιϊν.  

2. Υφςταςθ Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ 

Θ ιδζα τθσ Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ προωκείται με δυο τρόπουσ: 

Πζςω τθσ Ελλθνοϊςπανικισ ςυνεργαςίασ και ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ των κ.κ. Υρωκυπουργϊν Ελλάδασ – Λςπανίασ. Για το ςκοπό αυτό 

πραγματοποιικθκαν κοινζσ Ελλθνοϊςπανικζσ ςυναντιςεισ ςε υψθλό επίπεδο τόςο ςτθν 
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Ελλάδα, όςο και ςτθν Λςπανία. Χτα πλαίςια τθσ ανωτζρω ςυνεργαςίασ προωκικθκε μετά 

από υποςτιριξθ δζκα Ξ.Π.-Ε.Ε. κοινι πρόταςθ αναφορικά με τθ διενζργεια μελζτθσ 

δθμιουργίασ ενοποιθμζνου Ευρωπαϊκοφ Χυςτιματοσ ελζγχου και διαχείριςθσ καλαςςίων 

Χυνόρων (Integrated European – Maritime Control and Surveillance System). 

Πζςω τθσ κοινισ δράςθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και Οιβυκϊν Αρχϊν με ςκοπό τθ 

διαχείριςθ των λακρομεταναςτευτικϊν ροϊν που προζρχονται από τθν εν λόγω χϊρα 

προσ τθσ Ε.Ε. Χτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω ςυνεργαςίασ Ε.Ε.- Οιβφθσ περιελιφκθ και θ 

πρόταςθ δθμιουργίασ EU TASK FORCE. 

Σι παραπάνω προτάςεισ ςυμπεριελιφκθςαν επίςθσ και ςτο Αρικμ. 15744/13-12-05 

ΑSSIM 66 RELEX 761 ζγγραφο του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου ςτα προβλεπόμενα για τθ 

Πεςόγειο μζτρα για τθν καταπολζμθςθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ. Χφμφωνα με τα 

ανωτζρω υιοκετείται θ Ελλθνοϊςπανικι πρόταςθ θ οποία υλοποιείται με τθν μορφι δφο 

μελετϊν υπό τον ςυντονιςμό τθσ FRONTEX και ςυγκεκριμζνα: 

   α) Εκπόνθςθ μελζτθσ εφικτότθτασ για τθν δθμιουργία “Πεςογειακοφ Δικτφου 

Υαράκτιων Υεριπολιϊν”. (MEDSEA). Θ εν λόγω μελζτθ περατϊκθκε τον 08/2006 και ζχει 

υποβλθκεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενϊ ζχουν παρκεί αποφάςεισ για υλοποίθςθ των 

πρϊτων βθμάτων. 

   β) Εκπόνθςθ μελζτθσ καταγραφισ μεκόδων και τεχνολογιϊν επιτιρθςθσ καλαςςίων 

ςυνόρων (BORTEC STUDY). Υερατϊκθκε τον 12/2006, ζχει υποβλθκεί ςτθν ιεραρχία τθσ 

Frontex, για προϊκθςθ ςτα αρμόδια όργανα τθσ Ε.Ε. για υλοποίθςθ. 

Ψα αποτελζςματα των ανωτζρω δφο μελετϊν κα ςυνεξεταςκοφν ϊςτε να προτακεί το 

βζλτιςτο μοντζλο διαχείριςθσ Καλαςςίων Χυνόρων το οποίο αρχικά κα καλφπτει τθν 

περιοχι τθσ Πεςογείου. 

 

3. Ευρωπαϊκό Μζντρο Θαλαςςίων Υυνόρων 

Ψο Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναγκαιότθτα για τθν προςταςία των 

Ξρατϊν Πελϊν τθσ Ε.Ε. (Ξ.Π.- Ε.Ε.) από τθ λακρομετανάςτευςθ και κάκε μορφι 

διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ με αποφάςεισ του ίδρυςε: Ψο Ξζντρο Χερςαίων Χυνόρων με 

ζδρα τθ Γερμανία, το Ξζντρο Εναζριων Χυνόρων με ζδρα τθν Λταλία και μετά από 

Ελλθνοϊςπανικι πρόταςθ δυο Ξζντρα Καλαςςίων Χυνόρων με ζδρεσ αντίςτοιχα τθν 

Ελλάδα και τθν Λςπανία (Χχετ.: το αρικ. πρωτ. 13779/03 FRONT 145/20-10-03 ζγγραφο 

Χυμβουλίου Ε.Ε. και τα ςυμπεράςματα Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου 16-17/10/2003). 
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Χφμφωνα με τα ανωτζρω οι αρμοδιότθτεσ των εν λόγω Ξζντρων Καλαςςίων Χυνόρων 

είναι οι εξισ:  

 Σ ςχεδιαςμόσ – οργάνωςθ – ςυντονιςμόσ κοινϊν επιχειριςεων ςε καλάςςιεσ 

περιοχζσ και Ρομοκετθμζνα Χθμεία των Ευρωπαϊκϊν Χωρϊν. 

 Θ αξιολόγθςθ και αναφορά περί των διεξαγόμενων επιχειριςεων ςτα Ευρωπαϊκά 

Τργανα. 

 Σ προςδιοριςμόσ ςθμείων επικινδυνότθτασ (Focal points), ςε ςυγκεκριμζνεσ 

καλάςςιεσ περιοχζσ. 

 Θ ανταλλαγι Αξιωματικϊν Χυνδζςμων μεταξφ ςυγκεκριμζνων Ρομοκετθμζνων 

Χθμείων ι Πονάδων καλάςςιασ επιτιρθςθσ. 

 Θ βελτίωςθ μεκόδων και αποδοχι κοινϊν πρακτικϊν επί ελζγχων προςϊπων ςε 

Ρομοκετθμζνα ςθμεία των καλαςςίων Χυνόρων κακϊσ και ςτθν επιτιρθςθ καλαςςίων 

ςυνόρων. 

 Θ βελτίωςθ χριςθσ ανταλλαγισ θλεκτρονικϊν δεδομζνων μεταξφ των αρμοδίων 

Αρχϊν για τουσ ελζγχουσ προςϊπων και τθν επιτιρθςθ των καλαςςίων περιοχϊν. 

 Διαχείριςθ, ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ κοινϊν επιχειριςεων ςτα καλάςςια εξωτερικά 

ςφνορα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανταλλαγισ προςωπικοφ και δραςτθριοτιτων επί 

κεμάτων εκπαίδευςθσ – επιχειριςεων, για τον εντοπιςμό πλαςτϊν εγγράφων και 

κεωριςεων ςε νομοκετθμζνα ςθμεία των καλαςςίων ςυνόρων.  

 Ψα εν λόγω Ξζντρα λειτουργοφν ςτα Επιτελεία των αντιςτοίχων Ελλθνικϊν και Λςπανικϊν 

Αρχϊν, αρμοδίων για κζματα λακρομετανάςτευςθσ και υποςτθρίηονται από το 

προςωπικό (Επιτελείσ Αξιωματικοφσ - Γραμματεία) των εν λόγω Αρχϊν. Πε ςκοπό τον 

αποτελεςματικότερο ςυντονιςμό τθσ επιχειρθςιακισ δράςεωσ των δφο Ξζντρων, 

λειτοφργθςε επίςθσ Χυντονιςτικι Επιτροπι (Coordination Committee), αποτελοφμενθ 

από τουσ Διευκυντζσ των δφο Ξζντρων, Εμπειρογνϊμονεσ των Ξρατϊν Πελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και λοιπϊν Ευρωπαϊκϊν Σργάνων.  

Ψο κόςτοσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ των δφο Ξζντρων βάρυνε κάκε μια από τισ δφο 

χϊρεσ. Σι δραςτθριότθτεσ των δφο Ξζντρων ςε επιχειρθςιακό επίπεδο 

ςυγχρθματοδοτικθκε εν μζρει από κοινοτικά κονδφλια (Υρόγραμμα ARGO).  

Θ επιχειρθςιακι λειτουργία του Ευρωπαϊκοφ Ξζντρου Καλαςςίων Χυνόρων ςτθν χϊρα 

μασ πζτυχε δφο Χτρατθγικοφσ Χτόχουσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ μασ α) προςζδωςε ςτθν 

Ελλάδα θγετικό ρόλο ςτθν διαμορφοφμενθ πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε ςχζςθ με 
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τα καλάςςια ςφνορα τθσ και β) ενίςχυςε τθν διαπραγματευτικι μασ κζςθ ςε κζματα 

δικαίου τθσ καλάςςθσ ζναντι τθσ γείτονοσ χϊρασ (Ψουρκία). Ψαυτόχρονα θ ανάκεςθ του 

Ξζντρου αποτζλεςε ζμμεςθ αναγνϊριςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του Ο.Χ. ςε 

ςφγκριςθ με αντίςτοιχα ςϊματα των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε.   

Διεξαγωγι Επιχειριςεων – Χρθματοδότθςθ 

Πζχρι ςιμερα το Ε.Ξ.ΚΑ.Χ. ςχεδίαςε και εκτζλεςε με επιτυχία πζντε (5) κοινζσ 

επιχειριςεισ ςτθν Ξεντρικι και Ανατολικι Πεςόγειο, με τθ ςυμμετοχι Ξ-Π Ε.Ε. και 

Ψρίτων Χωρϊν. Για τισ ανωτζρω επιχειριςεισ εγκρίκθκε από Τργανα τθσ Ε.Ε. θ 

ςυγχρθματοδότθςθ αυτϊν (μζςω του χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ ARGO) ςε ποςοςτό 

80% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ των επιχειριςεων (1.462.000 €), το οποίο κα 

κατανεμθκεί ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ αναλόγωσ τθσ οικονομικισ ςυνειςφοράσ τουσ. 

Για το ζτοσ 2006 εξαγγζλκθκε από το Ε.Ξ.ΚΑ.Χ. θ πραγματοποίθςθ (3) τριϊν κοινϊν 

επιχειριςεων και υποβλικθκαν ςτα όργανα τθσ Ε.Ε. προτάςεισ ςυγχρθματοδότθςθσ 

ςυνολικοφ ποςοφ 1.900.000€. 

Ανωτζρω δράςεισ δεν ζτυχαν επιλογισ για ςυγχρθματοδότθςθ κατόπιν παρζμβαςθσ 

επιτελϊν FRONTEX και διατφπωςθσ τθσ άποψθσ επικάλυψθσ αρμοδιοτιτων νεοςφςτατου 

Σργάνου. Εκ των τριϊν δράςεων που υποβλικθκαν θ πρόταςθ για τθν 

ςυγχρθματοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ AMPHITRITI κρατικθκε ςτθ λίςτα των επιλαχουςϊν, 

χωρίσ περαιτζρω εξζλιξθ.  

Συςιαςτικά οι λοιπζσ δφο επιχειριςεισ ORION και VesIAS πραγματοποιικθκαν υπό τθν 

αιγίδα και ςυγχρθματοδότθςθ τθσ FRONTEX ενςωματoφμενεσ ςε μία επιχείρθςθ με τθν 

κωδικι ονομαςία POSEIDON, που ζλαβε χϊρα από 25/6 ζωσ 05/07/06 ςε καλάςςιεσ 

περιοχζσ Ανατολικοφ Αιγαίου και χερςαίεσ περιοχζσ (λιμζνεσ) τθσ χϊρασ μασ και τθσ 

Λταλίασ ςε ςυνεργαςία με ΩΔΨ και αρμόδιεσ Λταλικζσ Αρχζσ.  

Χτα πλαίςια των πρωτοβουλιϊν που ζχουν αναλθφκεί από το Ω.Ε.Ρ. για τθν ςυνεργαςία 

αρμοδίων Αρχϊν ΞΠ – ΕΕ. Ξαι Ψρίτων Χωρϊν για τθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ 

διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ Υεριπολικό Χκάφοσ Ο.Χ. Ανοιχτισ Καλάςςθσ (ΥΑΚ Σ70) 

ςυμμετείχε ςτθν Ξοινι Ευρωπαϊκι Επιχείρθςθ με τθν επωνυμία NAUTILUS που 

πραγματοποιικθκε από 05 ζωσ 15.10.2006 ςε προεπιλεγμζνεσ καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ 

Ξεντρικισ Πεςογείου (μεταξφ Πάλτασ – Οιβφθσ). Χτθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ 

ςυμμετείχαν επίςθσ επιχειρθςιακά μζςα Λταλίασ, Πάλτασ, Γερμανίασ και Γαλλίασ υπό το 

ςυντονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ωπθρεςίασ για τθ διαχείριςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων τθσ 

Ε.Ε. (FRONTEX). Από πλευράσ Ο.Χ. δφο (02) Αξιωματικοί ςυμμετείχαν ςτα ςυντονιςτικά 

Επιχειρθςιακά Ξζντρα Πάλτασ και Οαμπεντοφςα (Λταλίασ) μαηί με άλλουσ Αξιωματικοφσ 

ςυμμετεχόντων ΞΠ – Ε.Ε. 
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Ξατά τθ διάρκεια τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ Υεριπολικό Χκάφοσ Ανοιχτισ Καλάςςθσ του 

Ελλθνικοφ Οιμενικοφ Χϊματοσ επιχειροφςε ςε ςυγκεκριμζνθ καλάςςια περιοχι και ςε 

απόςταςθ 60ν.μ. από Βόρειεσ Ακτζσ Οιβφθσ ςφμφωνα με Επιχειρθςιακό Χχζδιο. 

Θ εν λόγω προςπάκεια - ςυμμετοχι ςτθν επιχείρθςθ ανάγεται ςτισ γενικότερεσ 

πρωτοβουλίεσ που ζχουν αναλθφκεί από Ω.Ε.Ρ. για τθ ςφςταςθ – δθμιουργία 

Ευρωπαϊκισ Ακτοφυλακισ (Eurocoastguard) θ οποία είχε προτακεί ςτο παρελκόν από τθ 

Χϊρα μασ ςε υψθλότατο επίπεδο. 

Από το Ο.Χ κινοφνται οι διαδικαςίεσ για τθν υλοποίθςθ διενζργειασ Ξοινισ 

Ελλθνοαλβανικισ Επιχείρθςθσ ςτθ καλάςςια περιοχι Ξζρκυρασ – Αλβανίασ, με τθ 

ςυμμετοχι Εμπειρογνωμόνων Ξ.Π.- Ε.Ε. κακϊσ και Ευρωπαϊκϊν ι Διεκνϊν Σργανιςμϊν. 

Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ υλοποίθςθσ εντόσ διμινου.  

Εκπαίδευςθ 

- Ψο Ε.Ξ.ΚΑ.Χ. ςε ςυνεργαςία με το Ad Hoc Training Center – AΨC και εν ςυνεχεία με το 

αρμόδιο τμιμα FRONTEX προϊκθςε τθν υιοκζτθςθ αρχϊν Ελλθνικοφ Χυςτιματοσ 

εκπαίδευςθσ ωσ Ευρωπαϊκοφ για τθν επιτιρθςθ των καλαςςίων Χυνόρων τθσ Ε.Ε. 

- Χε ςυνεργαςία με Λταλικζσ Αρχζσ πραγματοποιικθκε εκπαίδευςθ Οιβφων αξιωματικϊν 

κατά τθν διεξαγωγι κοινισ επιχείρθςθσ (NETTUNO IV 10-20/10/05) ςτα πλαίςια δζςμθσ 

μζτρων τθσ Ε.Ε. για τθν αποτροπι λακρομεταναςτευτικϊν ροϊν από τθ Οιβφθ. Χτα ίδια 

πλαίςια, θ Ωπθρεςία μασ κα ςυνεχίςει να ςυμμετάςχει ςε προγράμματα πρακτικισ 

εκπαίδευςθσ (on job training) ςε Οιβφουσ Αξιωματικοφσ με ςκοπό τθ μεταφορά 

τεχνογνωςίασ και επιχειρθςιακισ Εμπειρίασ για Κζματα Καλαςςίων Χυνόρων. 

Διεκνείσ Υυνεργαςίεσ 

 Ζχει κεμελιωκεί Χυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Αρχζσ των Χωρϊν τθσ Βαλτικισ 

(Υρωτοβουλία για τθν Χυνεργαςία Ξρατϊν τθσ Βαλτικισ κάλαςςασ – B.S.R.B.C.C.). 

 Ζχει κεμελιωκεί Χυνεργαςία με το Democratic Control of Armed Forces (D.C.A.F.) με ζδρα 

τθ Γενεφθ ςτα πλαίςια εκπαίδευςθσ – προςζγγιςθσ Αρχθγϊν και ανϊτατων αξιωματικϊν 

των νεοςφςτατων Χυνοριοφυλακϊν των χωρϊν των Δυτικϊν Βαλκανίων (Βοςνία – 

Ερηεγοβίνθ, Ξροατία, Χερβία – Παυροβοφνιο, Αλβανία, FYROM). 

 Σλοκλιρωςθ διαδικαςιϊν για τθν κφρωςθ προαναφερόμενου Υρωτοκόλλου. 
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 Ωπεγράφθ τθν 19/12/05 Υρωτόκολλο Χυνεργαςίασ μεταξφ των Ωπουργείου Εμπορικισ 

Ραυτιλίασ τθσ Ελλάδοσ και του Ωπουργείου Εςωτερικϊν τθσ Αλβανίασ με ςκοπό τθν 

αποτελεςματικι αςτυνόμευςθ τθσ καλάςςιασ μεκορίου των δυο χωρϊν. 

Χτα πλαίςια υλοποίθςθσ ανωτζρω Υρωτοκόλλου Χυνεργαςίασ από ΕΞΚΑΧ ςε ςυνεργαςία 

με τθν μόνιμθ Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Αλβανία (Permanent 

Assistance Mission of European Commission in Albania-PAMECA) πραγματοποιικθκε τθν 

10-11 Απριλίου 2006 εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςτουσ Αγ.Χαράντα για το προςωπικό τθσ 

Αςτυνομίασ Χυνόρων τθσ Αλβανία. Χτα ίδια πλαίςια ζχουν πραγματοποιθκεί ςυναντιςεισ 

Αξιωματικϊν Οιμενικισ Αρχισ Ξζρκυρασ και αρμοδίων Αλβανικϊν Αρχϊν με αποτζλεςμα 

τθν ευχερι αντιμετϊπιςθ διάφορων περιςτατικϊν που λαμβάνουν χϊρα ςε αμφότερεσ 

περιοχζσ. Θ εκπαίδευςθ που κα παραςχεκεί από το Ο.Χ. κα επεκτακεί και ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ Ραυτιλίασ (Ζρευνα και Διάςωςθ, ISPS Code, Αςφάλεια λιμζνων κλπ). 

Πετά από πρόταςθ του Ο.Χ. για παροχι διοικθτικισ βοικειασ ςτθν Αλβανία ςε κζματα 

Ραυτιλίασ, αςφάλειασ καλαςςίων ςυνόρων/λιμζνων και προςταςίασ καλαςςίου 

περιβάλλοντοσ ιδθ προγραμματίηεται θ αποςτολι Αξιωματικοφ Ο.Χ. ςτα Ψίρανα που κα 

ςυντονίςει τιε ενζργειεσ – διαδικαςίεσ παροχισ τθσ προαναφερόμενθσ τεχνογνωςίασ, 

προκειμζνου οι Αρχζσ τθσ γειτονικισ χϊρασ εναρμονιςκοφν με Διεκνι Ρομοκεςία και 

Ευρωπαϊκό Ξεκτθμζνο. 

Ψο Ο.Χ. κα ςυνεχίςει να ςυμμετζχει ανελλιπϊσ ςτισ Διεκνείσ ςυναντιςεισ, που 

αποβλζπουν τόςο ςτθ παροχι τεχνικισ και Ωπθρεςιακισ εμπειρίασ για κζματα Ραυτιλίασ 

όςο και ςτθν μετάδοςθ του Ευρωπαϊκοφ Ξεκτθμζνου για κζματα Αςτυνομικισ 

Χυνεργαςίασ Ο.Χ. με Ψρίτεσ Χϊρεσ. 

Ψο Ο.Χ. κα παρακολουκιςει εκ του ςφνεγγυσ, ςε ςυνεργαςία με το ΩΥΕ, τισ κζςεισ – 

προτάςεισ τθσ FRONTEX για τθν Αςτυνομικι Χυνεργαςία αυτισ με τισ Ψουρκικζσ Αρχζσ, 

δεδομζνου ότι θ πλειοψθφία των λακρομεταναςτϊν δια καλάςςθσ, προσ τθν χϊρα μασ 

προζρχονται από αυτι, λόγω τθσ ςτάςεωσ των Αρχϊν τθσ εν λόγω χϊρασ παρουςιάηονται 

δυςχζρειεσ κατά τθν υλοποίθςθ του Υρωτοκόλλου Χυνεργαςίασ. 

4. FRONTEX 

Είναι ο ευρωπαϊκόσ οργανιςμόσ για τθ διαχείριςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ ςτα 

εξωτερικά ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυςτάκθκε με τον 

Ξανονιςμό (ΕΞ) 2007/2004 του Χυμβουλίου (26.10.2004, ΕΕ L 349/25.11.2004). 

H FRONTEX ςυντονίηει τθν επιχειρθςιακι ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν ςτον 

τομζα τθσ διαχείριςθσ των εξωτερικϊν ςυνόρων• επικουρεί τα κράτθ μζλθ ςτθν 

εκπαίδευςθ των εκνικϊν ςυνοριακϊν φυλάκων, μεταξφ άλλων με τθν κακιζρωςθ κοινϊν 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=391764:cs&lang=el&list=391764:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=European%20Agency%20for%20the%20Management%20of%20Operational%20Cooperation%20at%20the%20External%20Borders~
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προδιαγραφϊν εκπαίδευςθσ· πραγματοποιεί αναλφςεισ κινδφνου· παρακολουκεί τισ 

εξελίξεισ των ερευνϊν ςχετικά με τον ζλεγχο και τθν επιτιρθςθ των εξωτερικϊν 

ςυνόρων· επικουρεί τα κράτθ μζλθ ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται αυξθμζνθ τεχνικι και 

επιχειρθςιακι ςυνδρομι ςτα εξωτερικά ςφνορα· και παρζχει ςτα κράτθ μζλθ τθν 

αναγκαία ςτιριξθ για τθν οργάνωςθ κοινϊν επιχειριςεων επαναπατριςμοφ. 

H FRONTEX ςυνδζεται ςτενά με άλλουσ εταίρουσ τθσ Ξοινότθτασ και τθσ ΕΕ, αρμόδιουσ 

για τθν αςφάλεια των εξωτερικϊν ςυνόρων, όπωσ θ EUROPOL, CEPOL, OLAF, για τθν 

τελωνειακι ςυνεργαςία και τθ ςυνεργαςία όςον αφορά τουσ φυτοχγειονομικοφσ και 

κτθνιατρικοφσ ελζγχουσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ γενικισ ςυνοχισ. H FRONTEX 

ενιςχφει τθν αςφάλεια των ςυνόρων εξαςφαλίηοντασ το ςυντονιςμό των ενεργειϊν των 

κρατϊν-μελϊν κατά τθν εφαρμογι των κοινοτικϊν μζτρων που αφοροφν τθ διαχείριςθ 

των εξωτερικϊν ςυνόρων. 

Θ δομι οργάνωςθσ τθσ Frontex φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. 
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5. Eφαρμογι Μεκτθμζνου Schengen 

Ψο Ο.Χ. αναφορικά με τθν ςυνκικθ Schengen μεριμνά για:  

 Επζκταςθ του ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν SCHENGEN (N.SIS) και τθσ πρόςβαςθσ 

ςτο Θλεκτρονικό Χφςτθμα Διωκτικϊν Εγγράφων ςε όλεσ τισ Οιμενικζσ Αρχζσ τθσ Χϊρασ 

μασ. 

 Εφοδιαςμόσ Οιμενικϊν Αρχϊν με εξοπλιςμό ανίχνευςθσ πλαςτϊν εγγράφων 

(photophones - ultraviolet κλπ) ςε Ρομοκετθμζνα Χθμεία ειςόδου – εξόδου ςε εφαρμογι 

Χφςταςθσ Χυμβουλίου Ε.Ε. 

 Εφοδιαςμό Οιμενικϊν Αρχϊν με Θ/Ω και κρυπτοςυςκευζσ για τθν κάλυψθ 

αναγκϊν αςτυνομικϊν ελζγχων προςϊπων που διζρχονται από χϊρουσ αρμοδιότθτασ 

ΟΧ. 

 Εξζταςθ ςκοπιμότθτασ και δυνατότθτασ υπογραφισ Πνθμονίου ςυνεργαςίασ 

μεταξφ ΟΧ και Ενόπλων Δυνάμεων για τα καλάςςια ςφνορα ςτα πρότυπα του 

υφιςτάμενου μνθμονίου μεταξφ ΕΟ.ΑΧ. και Χτρατοφ θράσ αναφορικά με τθ διαχείριςθ 

των χερςαίων ςυνόρων.  

 Ενθμζρωςθ των αρμοδίων Ευρωπαϊκϊν Σργάνων (SCHENGEN EVALUATION) επί 

τθσ προόδου του ΟΧ αναφορικά με τθν επιτιρθςθ καλαςςίων ςυνόρων τθσ χϊρασ μασ 

κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ μετά τθν πρόςφατθ επίςκεψθ αξιολόγθςθσ ςτθ Χϊρα μασ. 

 Χυντονιςμό αρμοδίων Οιμενικϊν Αρχϊν προκειμζνου ολοκλθρωκοφν διοικθτικζσ 

παρεμβάςεισ SCHENGEN ςτουσ κυριότερουσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ μασ. 

 

6. Proliferation Security Initiative (p.s.i.) – Διεκνισ Υφμβαςθ Διευκόλυνςθσ Οαυτιλιακισ 
Μίνθςθσ (S.U.A)  

Χυμμετοχι εκπροςϊπων ΩΕΡ/ Ε.Ξ.ΚΑ.Χ. ςτισ Αςκιςεισ – Χυςκζψεισ που διενεργοφνται 

ςτα πλαίςια Υρωτοβουλίασ Αςφάλειασ για τθν αποτροπι διαςποράσ Τπλων Παηικισ 

Ξαταςτροφισ (Proliferation Security Initiative P.S.I.) ςτα πλαίςια Σ.Θ.Ε. Ειδικότερα το 

Ο.Χ., ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδια Ωπουργεία (Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – Ωπουργείο Σικονομικϊν –

ΩΥ.Ε. κ.λ.π.) κα παρακολουκιςει ιδιαίτερα: 

(1) Ψισ διαπραγματεφςεισ με Θ.Υ.Α. για τθ ςφναψθ Χυμφωνίασ νθοψιϊν. 
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(2) Ψθν τροποποίθςθ τθσ Διεκνοφσ Χυμβάςεωσ για τθν καταςτολι παράνομων πράξεων 

κατά τθσ αςφάλειασ Ραυςιπλοΐασ (S.U.A.). 

(3) Υρακτικά κζματα ελζγχου εμπορευματοκιβωτίων (containers).  

 

7. Ματάρτιςθ Επιτελικϊν – Υτρατθγικϊν Υχεδίων (projects) Θαλαςςίων Υυνόρων 

Χυμμετοχι εκπροςϊπων του Ο.Χ. ςτθν κατάρτιςθ του ενιαίου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςυνόρων με τθν ςυνεργαςία ΩΔΨ, ΩΕΚΑ (ΓΕΧ, ΓΕΑ.ΓΕΡ) – 

ΩΥ.Ε. – ΩΥ.ΕΧ.ΔΑ.- ΩΥ.ΣΛΞ. Θ διαμόρφωςθ του εν λόγω ςχεδίου αποτελεί τθν βαςικι 

προχπόκεςθ για διεκδίκθςθ από τθν Χϊρα μασ κονδυλίων του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου 

Διαχείριςθσ Χυνόρων (External Borders Fund). 

Χυμμετοχι εκπροςϊπων του Ο.Χ. ςτισ ςυναντιςεισ που πραγματοποιοφνται υπό τθν 

αιγίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με ςκοπό τθν διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ 

για τθν διεκδίκθςθ των κονδυλίων του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Διαχείριςθσ Χυνόρων 

(External Boarders Fund). Ψα εν λόγω κονδφλια υλοποιοφνται ςτα πλαίςια τθσ 

Ευρωπαϊκισ Υροοπτικισ 2007-2013 και αφοροφν τον καταμεριςμό των ποςϊν αυτϊν 

(Burden Sharing) με βάςθ τθ λακρομεταναςτευτικι πίεςθ που αςκείται προσ τθ χϊρα μασ 

και θ οποία λειτουργεί και προσ όφελοσ των λοιπϊν ΞΠ-ΕΕ. 

8. Σροτάςεισ πολιτικισ  

 Είναι ςθμαντικό να ενκαρρυνκοφν από τθν Ε.Ε., ερευνθτικζσ πρωτοβουλίεσ 

με τθν ςυνεργαςία κρατικϊν υπθρεςιϊν και ακαδθμαϊκϊν φορζων για τθν 

ζρευνα του οργανωμζνου εγκλιματοσ που λαμβάνει χϊρα ςτον ελλθνικό 

καλάςςιο χϊρο και ςτουσ λιμζνεσ. 

 Θ διεκνισ ςυνεργαςία ςε όλα τα επίπεδα για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ 

των φαινομζνων αυτϊν, με τθν κατά το δυνατόν εναρμόνιςθ των 

ςτρατθγικϊν και μθχανιςμϊν πρόλθψθσ και ελζγχου και ο κακοριςμόσ μίασ 

ςφγχρονθσ και ευζλικτθσ αντεγκλθματικισ πολιτικισ είναι οι πλζον 

ουςιαςτικοί τρόποι ςε βάκοσ αντιμετϊπιςθσ. Θ αντεγκλθματικι πολιτικι 

πρζπει να βαςίηεται ςε μια παγκόςμια ςτρατθγικι για τθν καταπολζμθςθ 

του υπερεκνικοφ οργανωμζνου εγκλιματοσ. Υροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ 

κινείται και θ πρόταςθ Ελλάδασ – Λςπανίασ, για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ακτοφυλακισ. Άρα είναι επιτακτικι θ επίςπευςθ των ενεργειϊν 

προκειμζνου να υλοποιθκεί αυτι θ ενζργεια. 
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 Θ ςυνεργαςία των διαφόρων περιφερειακϊν οργανιςμϊν, κυβερνθτικϊν και 

μθ, όπωσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ο ΣΣΧΑ, θ πρωτοβουλία SECI, θ Λντερπόλ κ.α. 

κα πρζπει να είναι ουςιαςτικι και ςυντονιςμζνθ για καλφτερα 

αποτελζςματα και αποφυγι επικαλφψεων, αποςκοπϊντασ ςτθ δθμιουργία 

ενόσ εχκρικοφ περιβάλλοντοσ για τθν εδραίωςθ και ανάπτυξθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ ςτο καλάςςιο χϊρο. 

 Θ καταςταλτικι πολιτικι πρζπει να ςυνδυάηει και μθ παραδοςιακά μζτρα τα 

οποία να ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν αφαίρεςθ τθσ οικονομικισ δφναμθσ των 

εγκλθματικϊν οργανϊςεων με τθ λιψθ μζτρων οικονομικοφ χαρακτιρα και 

ςτθ διάβρωςθ τθσ δομισ τουσ με τθν ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν μζςω 

διείςδυςθσ εντεταλμζνων οργάνων και παρακολοφκθςθσ με τθ χριςθ τθσ 

ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

 Για τθν αντιμετϊπιςθ του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ, το βάροσ πρζπει να 

δοκεί ςτθν ενκάρρυνςθ και ενίςχυςθ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των αρμοδίων υπθρεςιϊν των ενδιαφερομζνων κρατϊν. Ψο ηιτθμα 

τθσ καταπολζμθςθσ του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ ςτο καλάςςιο χϊρο και 

ειδικότερα τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί 

ςτθν ουςία του με τθν αςτυνομικι αντίλθψθ τθσ ςτείρασ καταςτολισ. 

Απαιτείται μια μακροπρόκεςμθ κατά βάςθ πολιτικι προςζγγιςθ θ οποία κα 

δίνει προτεραιότθτα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ των χωρϊν προζλευςθσ των 

μεταναςτϊν με τθν ςυμβολι των βιομθχανικά αναπτυγμζνων κρατϊν και 

διακυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, οι χϊρεσ μζλθ των οποίων αποτελοφν χϊρεσ 

υποδοχισ μεταναςτϊν, όπωσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 Κα ιταν χριςιμο να ςυςτακεί ζνα forum το οποίο κα αςχολείται με τθν 

επεξεργαςία και τθ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των δομϊν τθσ αςτυνομικισ 

ςυνεργαςίασ και των προβλθμάτων που παρουςιάηει αυτι ςτθν πράξθ 

εμπεδϊνοντασ και βελτιϊνοντασ τθν ςυνεργαςία. 
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