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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #95 
Περίοδος: 5/1/2016-18/1/2016 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ και με αφορμή την ολοκλήρωσή του, 

διοργανώνεται από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη 

Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» στις 26 & 27 

Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The HUB Events» στην Αθήνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ 

  

Κίνα. Τέσσερις συνοικίες στην πρωτεύουσα, όπου τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης έσπασαν κάθε 
ρεκόρ φέτος το χειμώνα, θα πρέπει να προχωρήσουν στο κλείσιμο 2.500 επιχειρήσεων έως το τέλος του 
2016, ενώ περισσότερες αναμένεται να κλείσουν τον επόμενο χρόνο. Περισσότερα εδώ 

Ήδη από τις πρώτες μέρες του χρόνου, το Λονδίνο έχει υπερβεί τα ετήσια όρια ρύπανσης, μόλις λίγες 
εβδομάδες αφού η κυβέρνηση δημοσίευσε τα σχέδιά της για να βελτιώσει την ατμόσφαιρα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. Στο Δυτικό Λονδίνο ξεπέρασε τα όρια το διοξείδιο του αζώτου, ένα τοξικό αέριο που πα-

ράγεται από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και έχει 
συνδεθεί με αναπνευστικά και καρδιακά προβλήμα-
τα. Περισσότερα εδώ  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει προ-
ειδοποίηση σχετικά με νέα θανατηφόρα επίπεδα 
ρύπανσης σε πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις του 
κόσμου, υποστηρίζοντας ότι η κακή ποιότητα του 
αέρα προκαλεί το θάνατο εκατομμυρίων σε όλη την 
υδρόγειο. Περισσότερα εδώ  

Η Κίνα θα σταματήσει την έγκριση νέων ανθρακωρυχείων για 3 χρόνια, σε μια απόπειρα να μειώσει το 

μερίδιο του άνθρακα στο ενεργειακό της αποτύπωμα για τον περιορισμό της ρύπανσης και την επίτευξη 

των στόχων της κλιματικής αλλαγής. Ο τομέας αυτός όμως απασχολεί σχεδόν 6 εκατομμύρια ανθρώ-

πους. Περισσότερα εδώ 

Ποια είναι η σημασία των κοραλλιογε-
νών υφάλων σε μια περιοχή σαν την 
Φλόριντα; Ο τρίτος μεγαλύτερος κο-

ραλλιογενής ύφαλος στον κόσμο είναι 
ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα για 
τη διατήρηση της υποβρύχιας ζωής. 

Πώς οι επιστήμονες και η τεχνολογία 
μπορεί να συμβάλλει στη διατήρησή 
τους; Είναι εφικτή η αποκατάσταση 

τους;  
Περισσότερα εδώ 

Το τελευταίο πρόγραμμα της NASA, το Reef Airborne Laboratory 

Coral (CORAL), θα εξερευνήσει τους ωκεανούς σε μια προσπά-

θεια  να σωθούν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι. Το CORAL θα είναι 

μια τριετής εκστρατεία, ερευνώντας όλους τους κοραλλιογενείς 

υφάλους της 

Γης, χρησιμο-

ποιώντας τον 

εξοπλισμό υψη-

λής τεχνολογίας 

της NASA. Περισ-

σότερα εδώ 

http://medsos.gr/medsos/images/stories/PDF/Final%20Agenda_13-1-2016_gr.pdf
http://news.in.gr/world/article/?aid=1500050353
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/08/london-takes-just-one-week-to-breach-annual-air-pollution-limits
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/16/world-heslth-organisation-figures-deadly-pollution-levels-world-biggest-cities
http://news.trust.org/item/20160118101012-4kvql/?source=fiOtherNews2
http://www.theatlantic.com/video/index/423696/a-coral-reef-revival/?utm_source=SFFB
http://theterramarproject.org/thedailycatch/nasa-stays-close-to-home-to-study-coral-reefs/
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Περισσότερα εδώ  

Η γη σε μια νέα γεωλογική εποχή. Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, κα-
θώς και η αύξηση του πληθυσμού και της κατανάλωσης έχουν οδηγήσει στην «Ανθρωποκαίνο», που πι-
θανότατα ξεκίνησε γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα, μετατρέποντας τον άνθρωπο σε μια μεγάλη γεωλο-
γική δύναμη. Περισσότερα εδώ  

Μπορούμε να δούμε τις πόλεις ως ζωντανούς οργανισμούς που μεταβολίζουν υλικά και πόρους; Νέα 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού συγκεντρώνει ιδέες και καλές πρακτικές για μια βιώσιμη ανάπτυ-
ξη των ευρωπαϊκών πόλεων, με το πέρασμα των πόλεων από το σημερινό γραμμικό σύστημα σε ένα 
κυκλικό-ολιστικό σύστημα, που βασίζεται στην ανακύκλωση των υλικών, στη συγκομιδή νερού, στην 
παραγωγή ενέργειας (π.χ. με φωτοβολταϊκά στις στέγες) και τροφής (αστικοί λαχανόκηποι). Περισσότερα 

εδώ  

Ποιες είναι οι χώρες που ευθύνονται για την πλειο-
νότητα των πλαστικών στους ωκεανούς; Σε μια 
πρόσφατη έκθεση, το Ocean Conservancy ισχυρίζε-
ται ότι η Κίνα, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊ-
λάνδη και το Βιετνάμ ευθύνονται για το 60% των 
πλαστικών αποβλήτων που εισέρχεται θάλασσες. 
Με αυτό το ρυθμό, σχεδόν ένας τόνος πλαστικών 
θα βρίσκεται στους ωκεανούς για κάθε 3 τόνους 
ψαριών από το 2025. Περισσότερα εδώ  

Η ποσότητα της θερμότητας που απορροφάται από τους ωκεανούς σημείωσε άνοδο κατά τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες, παρά την επιβράδυνση της αύξησης της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης, σύμφωνα 

με μια αμερικανική μελέτη. Περισσότερα εδώ  

Mια νέα μέθοδο ανάπτυξης για την εύρεση υπό-
γειων θερμικών νησίδων στις πόλεις, στηριζόμενη 
στην ανάλυση δορυφορικών δεδομένων. Οι υπό-
γειες θερμικές νησίδες στις πόλεις έχουν ένα τε-
ράστιο γεωθερμικό δυναμικό. Τα ζεστά υπόγεια 
ύδατα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρα-
γωγή βιώσιμης ενέργειας για θέρμανση το χειμώ-
να και ψύξη το καλοκαίρι. Αυτό ίσως θα μπορού-
σε να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος 
της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας στις 
πόλεις και θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου. Περισσότερα εδώ  

Το Jason-3 είναι μια διεθνής αποστολή υπό την 
ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμό-

σφαιρας (NOAA) σε συνεργασία με τη NASA, για τη 
συλλογή περιβαλλοντικών πληροφοριών από τους 

ωκεανούς του κόσμου, αξιοποιώντας την τεχνο-
γνωσία της NASA και την επιστημονική έρευνα για 
την αντιμετώπιση κρίσιμων παγκόσμιων προκλή-

σεων.  
Περισσότερα εδώ 

Το Καλυψώ, το θρυλικό ωκεανογραφικό σκάφος του 
Ζακ-Υβ Κουστώ, που σάπιζε εγκαταλειμμένο από το 
2007 σε ένα γαλλικό λιμάνι, θα ξεκινήσει και πάλι τα 
ταξίδια του στις ανοιχτές θάλασσες, ανακοίνωσε το 

Ίδρυμα Κουστώ. Περισσότερα εδώ κι εδώ 

 

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/07/human-impact-has-pushed-earth-into-the-anthropocene-scientists-say?CMP=Share_iOSApp_Other
http://www.kathimerini.gr/845061/article/epikairothta/perivallon/oi-sygxrones-poleis-e3oikonomoyn-poroys
http://www.pri.org/stories/2016-01-13/5-countries-dump-more-plastic-oceans-rest-world-combined
http://news.trust.org/item/20160118160237-1stkr/?source=fiHeadlineStory
http://www.copernicus.eu/news/satellites-find-underground-energy-cities
http://www.nasa.gov/press-release/jason-3-launches-to-monitor-global-sea-level-rise
http://www.bbc.com/news/world-europe-35258433
http://www.cousteau.org/follow-the-calypso-timeline-in-the-last-20-years/
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Μετά από πολλά χρόνια επιστημονικών και αρχαιο-
λογικών αξιολογήσεων η NOAA προτείνει την επέ-
κταση του Εθνικού Θαλάσσιου Καταφύγιου στα α-

νοικτά της Βόρειας Καρολίνας. Η προτεινόμενη επέ-
κταση θα προστατεύσει σημαντικά ναυάγια συμπε-
ριλαμβανομένου ενός από το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Περισσότερα εδώ 

Μια «λεωφόρος» για την προστασία θαλασσίων θηλαστικών στη Δυτική Μεσόγειο; To Υπουργείο Περι-
βάλλοντος της Μαδρίτης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προτείνει σχετικό έργο για να 
προστατεύσει τις φάλαινες και άλλα θαλάσσια θηλαστικά που απειλούνται από τις δραστηριότητες εκ-
μετάλλευσης πετρελαίου. Η τοποθεσία που θα υποστηρίξει το έργο παραμένει αβέβαιη. Περισσότερα εδώ 

Το 1/3 των ψαριών του γλυκού νερού κινδυνεύουν 
εάν μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα κατασκευα-

στούν στον Αμαζόνιο, το Κονγκό και το Μεκόνγκ. Έως 
τώρα λίγα φράγματα έχουν κατασκευαστεί στις λεκά-

νες των τριών αυτών μεγάλων ποταμών, λόγω της 
απόστασης και των τεράστιων λεκανών απορροής. 

Όμως ποιο θα είναι το μέλλον των 450 περίπου σχεδί-
ων για νέα φράγματα που συζητούνται για την παρο-
χή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας στις πόλεις που το 

έχουν ανάγκη; Περισσότερα εδώ  

Ακόμα δύο δηλητηριώδη είδη από την Ερυθρά 
Θάλασσα πέρασαν από τη διώρυγα του Σουέζ και 
εντοπίστηκαν στην Ρόδο, προειδοποιεί το Ελληνι-

κό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).  
Πρόκειται για το άκρως επεκτατικό λεοντόψαρο 
Pterois miles, το οποίο μέχρι σήμερα γνωρίζαμε 
μόνο από ντοκιμαντέρ και ενυδρεία, και για τον 
δηλητηριώδη αχινό Diadema setosum. Περισσότε-

ρα εδώ  

Τα τελικά στοιχεία από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ για το 2014 δείχνουν σημαντι-
κή μείωση της βοήθειας προς τις Ελάχιστα Ανεπτυγμένες Χώρες (ΕΑΧ). Το ποσοστό της συνολικής βοή-
θειας του ΟΟΣΑ που πηγαίνει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μειώθηκε από 33% το 2013 σε 30% το 
2014. Οι ΕΑΧ είναι μια ειδική κατηγορία φτωχών χωρών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις και 

που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη από το 1971. Τα κριτήρια για την ένταξη γίνονται με βάση 
εθνικό εισόδημα, την ανθρώπινη ανάπτυξη και την οικονομική ευπάθεια. Υπάρχουν επί του παρόντος 

48 χώρες με καθεστώς ΛΑΧ. Περισσότερα εδώ 

Η Δανία παρήγαγε το 42% της ηλεκτρικής της ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες το 
περασμένο έτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το υψηλότερο ποσοστό που κα-
ταγράφεται σε όλο τον κόσμο. Τα νέα στοιχεία στο τέλος του έτους παρουσιάζουν 
αύξηση 3% από το  2014, η οποία ήταν μια χρονιά ρεκόρ για την δανική παραγωγή 

αιολικής ενέργειας. Περισσότερα εδώ 

http://monitor.noaa.gov/management/expansion.html
http://www.independent.co.uk/environment/nature/mediterranean-highway-planned-to-protect-marine-life-from-oil-exploration-a6798166.html
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/08/hydro-dam-boom-threatens-third-of-worlds-freshwater-fish
http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=745604
http://www.iied.org/whats-happening-aid-least-developed-countries
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/18/denmark-broke-world-record-for-wind-power-in-2015
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Γνώμες Νέων Επιστημών 

«Η πρόκληση αξιοποίησης του ευρωπαϊκού θαλάσσιου αναπτυξιακού δυναμικού μέσα από πρακτικές 

εφαρμογές» 

 

 Αποτελεί γεγονός ότι η φέρουσα αναπτυξιακή ικανότητα του χερσαίου χώρου αγγίζει τα όριά της. Για τον 

λόγο αυτό ο αναπτυξιακός προσανατολισμός κατευθύνεται αναπόδραστα προς τον θαλάσσιο χώρο, με αποτέλε-

σμα να αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδύονται από την εκμετάλλευσή 

του, συνεκτιμώντας την ανάγκη προστασίας του και της ενδυνάμωσης του κοινωνικού αποτυπώματος. Τη συνθήκη 

αυτή εξυπηρετεί η γαλάζια ανάπτυξη.  

 Η γαλάζια ανάπτυξη μπορεί να ορίζεται ως το πεδίο ισορροπίας μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων 

και της μακροπρόθεσμης ικανότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να τις υποστηρίζουν, διατηρώντας ταυτό-

χρονα την ελαστικότητα και υγεία τους. Από τον συγκεκριμένο ορισμό προκύπτει ότι η σύνδεση με τη βιώσιμη α-

νάπτυξη είναι έκδηλη, γεγονός το οποίο τροφοδοτεί τον επιστημονικό διάλογο με τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Έχει άραγε η γαλάζια ανάπτυξη ουσιαστικό περιεχόμενο ή περιορίζεται στη διακηρυκτική της υπόσταση; 

Είναι μετρήσιμοι οι στόχοι της; Κινδυνεύει η γαλάζια οικονομία από τον εγκλωβισμό της στην περιοριστική πράσι-

νη διάσταση; Πώς χρησιμοποιείται ο όρος από τα εμπλεκόμενα μέρη; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ευκαιρίες για τα 

κράτη, την επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, τις επαγγελματικές ομάδες και της Κοινωνίας των Πολιτών; 

 Για τον λόγο αυτό ενισχύεται η ανάγκη για εισαγωγή πρακτικών εφαρμογών της θαλάσσιας διακυβέρνη-

σης με στόχο τη ρύθμιση, υποστήριξη και διαχείριση της αναπτυξιακής δυναμικής του θαλάσσιου χώρου, κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται οι πιέσεις που ασκούνται από τους χρήστες, να ενθαρρύνονται οι επενδυ-

τικές πρωτοβουλίες, να ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία, αλλά και 

να προστατεύονται τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. Η εργαλειακή χρήση του Θαλάσσιου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού (ΘΧΣ) εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό, εξυπηρετώντας τη στρατηγική κατεύθυνση που ακολουθούν τα 

κράτη – μέλη της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, ενισχύοντας παράλληλα τη 

μεταξύ τους συνεργασία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το παραγόμενο αποτέλεσμα. 

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η γαλάζια ανάπτυξη (1) θεσμοθετήθηκε ως στρατηγική και προωθήθηκε ως 

συμβολή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 2020 της 

ΕΕ (2), για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στρατηγική επενδύει στην ανάγκη για αξιο-

ποίηση του θαλάσσιου αναπτυξιακού αποθέματος, διαπνεόμενη από το ευρωπαϊκό όραμα για τις θάλασσες, με το 

οποίο προωθείται η ολιστική, ενιαία και συνολική προσέγγιση των θαλάσσιων υποθέσεων και εγκαταλείπεται η 

ανάπτυξη περιστασιακών πολιτικών. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η γαλάζια ανάπτυξη να επαναπροσδιο-

ρίζει και να εκσυγχρονίζει την ΟΘΠ. Η διαπίστωση στηρίζεται στο γεγονός ότι αφενός αυτή αποτελεί μια διατομεα-

κή πολιτική της ΟΘΠ (3) και αφετέρου ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της εδράζεται σε μέτρα ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής. 

Στα μέτρα υλοποίησής της, κυρίαρχο ρόλο παίζει ο ΘΧΣ. Η κανονιστική του μεταχείριση επέρχεται με τη θέσπιση 

της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ για τον ΘΧΣ, η οποία εμπεριέχει τέσσερεις χρονικούς σταθμούς (βλ. Σχήμα 1).  
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 
Επιμέλεια-Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Σχήμα 1: Χρονοδιάγραμμα υποχρεώσεων για τα κράτη – μέλη βάσει της Οδηγίας για τον ΘΧΣ 2014/89/ΕΕ 

 
Πηγή: European Commission, «The Maritime Spatial Planning Directive - For the sustainable growth of Europe's blue economy», Luxembourg: Office for Official Publica-

tions of the European Communities, 2014, Belgium 

 Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη – μέλη εξακολουθούν να είναι 

αρμόδια για τον σχεδιασμό και τον προσδιορισμό της μορφής και του περιεχομένου των θαλάσσιων χωροταξικών 

τους σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών τους ρυθμίσεων, καθώς και για τη χωροχρονική κατανο-

μή των δραστηριοτήτων και χρήσεων στον θαλάσσιο χώρο. Παράλληλα, αναπτύσσεται μια κοινή βάση αναφοράς 

των σχεδίων των κρατών – μελών, για τον αρμονικό τους συντονισμό και την εξασφάλιση νομικής σταθερότητας, 

ενώ εισάγεται ένα σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία αλλά 

και να εξασφαλιστεί η οριζόντια εφαρμογή του ΘΧΣ σε όλο το ευρωπαϊκό θαλάσσιο περιβάλλον. 

 Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης συνδέεται με την επι-

τυχή εφαρμογή του ΘΧΣ. Ωστόσο, η εφαρμογή του ΘΧΣ δεν λειτουργεί ως μαγικό φίλτρο για την προώθηση της 

γαλάζιας ανάπτυξης αλλά ως καταλυτικός παράγοντας και πρακτικό εργαλείο οργάνωσής της. Για τον λόγο αυτό, 

στην περίπτωση της ΕΕ οι προσπάθειες των κρατών – μελών οφείλουν να εδράζονται σ’ ένα υπόβαθρο, στο οποίο 

θα ενσωματώνεται η ΟΘΠ σε εθνικό επίπεδο, όχι ως άθροισμα των επιμέρους πολιτικών αλλά ως ολοκληρωμένο, 

ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης των θαλάσσιων και παράκτιων ζητημάτων. 

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνι-

κή Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και 

της ναυτιλίας COM(2012) 494 τελικό 

(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» COM

(2010) 2020 τελικό 

(3) Πρόκειται για: (1) Γαλάζια ανάπτυξη, (2) Δεδομένα και γνώσεις για τη θάλασσα, (3) Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, (4) Ολο-

κληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση και (5) Στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες.  

Δημήτρης Μπανούσης, Σύμβουλος με ειδίκευση στην περιβαλλοντική πολιτική και τη σχεδίαση, υλοποίη-
ση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων, Διπλωματούχος μηχανικός Χωροτα-
ξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Απόφοιτος ΠΜΣ Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη  
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