
Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ELEMED:  

Εξηλεκτρισµός της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο 

Η ναυτιλία, που μεταφέρει πάνω από το 90% του 

παγκόσμιου εμπορίου, είναι ο πλέον ενεργειακά 

αποδοτικός τρόπος μεταφοράς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις τεράστιες ποσότητες φορτίων που 

μεταφέρουν τα πλοία καθημερινά. 

  

Ωστόσο, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές 

αυξάνονται συνεχώς, αυξάνεται επίσης η ανησυχία 

για τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον, καθώς 

συνεισφέρουν στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

αλλά και στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης με τις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) 

και αζώτου (NOx) καθώς και αιωρούμενων 

σωματιδίων (PM). 

  

Ειδικότερα στις παράκτιες περιοχές, οι εκπομπές 

των πλοίων στα λιμάνια συμβάλλουν σημαντικά 

στην ατμοσφαιρική ρύπανση και επηρεάζουν την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε 

ήδη επιβαρυμένα παραθαλάσσια αστικά κέντρα. 

  

Αναμφισβήτητα, η χρήση του πετρελαίου ως 

ναυτιλιακού καυσίμου θα κυριαρχεί και τα επόμενα 

χρόνια. Παρόλα αυτά, η ναυτιλία αρχίζει σιγά - σιγά 

να στρέφει την πλάτη της στο ρυπογόνο πετρέλαιο, 

αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις σε άλλους τύπους 

καυσίμων φιλικότερων προς το περιβάλλον ή 

αξιοποιώντας την ενέργεια ηλεκτρικών δικτύων της 

στεριάς. 

  

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, η χρήση του 

ηλεκτρισμού ως ναυτιλιακού «καυσίμου» έχει 

πολλά οφέλη, ιδιαίτερα αν η ηλεκτρική ενέργεια 

έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, 

αιολική κλπ.). Σε αυτά συγκαταλέγεται η βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης του πλοίου και ο 

περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

με την εξοικονόμηση καυσίμου, ο περιορισμός των 

αέριων ρύπων και η συμμόρφωση του πλοίου με 

τους νέους αυστηρότερους κανονισμούς που 

ισχύουν για τα πλοία, αλλά και η μείωση θορύβου 

και κραδασμών πάνω στο πλοίο. 

  

Το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρόγραμμα ΕLEMED (ELectrification in the 

Eastern MEDiterranean) στοχεύει ακριβώς στην 

αξιοποίηση του ηλεκτρισμού ως εναλλακτικού 

«καυσίμου» για τα πλοία, και πιο συγκεκριμένα: 

  

α) στην ανάπτυξη υποδομών στα λιμάνια για την 

τροφοδότηση των πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια 

από τη στεριά, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης 

των ενεργειακών τους αναγκών χωρίς τη χρήση 

των βοηθητικών μηχανών και εξαλείφοντας με 

τον τρόπο αυτό την εκπομπή στην ατμόσφαιρα 
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αέριων ρύπων όσο βρίσκονται στο λιμάνι (cold 

ironing), 

  

β) στην αποθήκευση της ενέργειας στα πλοία με 

φόρτιση ειδικών μπαταριών που θα μπορούν 

όταν αδειάζουν να ανταλλάσσονται απευθείας 

με άλλες φορτισμένες (electric bunkering) στο 

επόμενο λιμάνι, σε περίπτωση που η ηλεκτρική 

ισχύς του δικτύου ή ο μικρός χρόνος παραμονής 

στο λιμάνι δεν επαρκούν για την επαναφόρτισή 

τους, και 

  

γ) στην ανάπτυξη υβριδικών πλοίων (hybrid ships) 

που θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια 

και για πρόωση, αποσκοπώντας στην ακόμη 

μεγαλύτερη μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος της ναυτιλίας. 

  

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει το εταιρικό 

μέλος της HELMEPA Lloyd’s Register ως  

συντονιστής μαζί με 9 ακόμη εταίρους, 

περιλαμβάνει μελέτες, δράσεις ενημέρωσης και 

ανάπτυξη υποδομών στις ακόλουθες χώρες και 

λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα 

(Πειραιάς και Κυλλήνη) Κύπρο (Λεμεσός) και 

Σλοβενία (Κόπερ). 

  

Το λιμάνι της Κυλλήνης μάλιστα, θα είναι το πρώτο 

λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου στο οποίο θα 

αναπτυχθεί πιλοτικά υποδομή ηλεκτροδότησης 

πλοίων, την οποία θα αξιοποιεί σε πρώτη φάση ένα 

επιβατηγό πλοίο της γραμμής Κυλλήνη – Ζάκυνθος, 

αφού γίνουν σε αυτό οι απαραίτητες εγκαταστάσεις 

και μετατροπές. 

 

Προβλέπεται επίσης ο σχεδιασμός ενός πλήρως 

εξηλεκτρισμένου επιβατηγού πλοίου τύπου 

καταμαράν, που θα μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από 

1.000 επιβάτες και να καλύπτει απόσταση 17-20 

ναυτικών μιλίων αποκλειστικά με τη χρήση 

ηλεκτρικής ενέργειας, με την εγκατάσταση της 

μεγαλύτερης σε χωρητικότητα μπαταρίας που έχει 

χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής σε ευρωπαϊκό πλοίο. 

  

Μεγάλα λιμάνια παγκοσμίως, με πρωτοπόρα τα 

αμερικανικά, έχουν ήδη εγκαταστήσει υποδομές 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στον 

παρακάτω  διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη έχουν 

αποτυπωθεί όλες οι ολοκληρωμένες αλλά και οι 

μελλοντικές εγκαταστάσεις σε λιμάνια διεθνώς. 

  

Στόχος είναι μέχρι το 2025 τα κύρια ευρωπαϊκά 

λιμάνια να διαθέτουν σταθμούς ηλεκτροδότησης 

πλοίων, ενώ μέχρι το 2030 η τεχνολογία αυτή να 

έχει εφαρμοστεί σε όλα τα λιμάνια των ευρωπαϊκών 

θαλάσσιων διαδρομών, καλύπτοντας όλους τους 

τύπους πλοίων, από τα ακτοπλοϊκά μέχρι τα πλοία 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα 

κρουαζιερόπλοια. 

  

Πηγή: 

https://www.elemedproject.eu 

The elemed project in animation: 

https://www.youtube.com/watch?v=xwPPhrFiV1w 

(Συνεχίζεται �) 

Τα Ηνωµένα Έθνη µας καλούν να στηρίξουµε τις Εκστρατείες  

για ένα καλύτερο αύριο! (Μέρος γ’) 

Beat Plastic Pollution 

  

Καταπολεμήστε τη ρύπανση από πλαστικά ήταν το 

φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας 

Περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 

Ιουνίου. Φέτος αποτέλεσε μια παγκόσμια έκκληση 

για δράση ώστε να καταπολεμήσουμε μία από τις 

μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής 

μας. Παρότι το πλαστικό έχει πολύτιμες χρήσεις σε 

όλους τους τομείς, η παραγωγή του έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα τις τελευταίες δεκαετίες με σοβαρές 

περιβαλλοντικές συνέπειες, καθώς χρησιμοποιούμε 

κατά κόρον πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης, οι 

οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να 

αντικατασταθούν με επαναχρησιμοποιούμενες. 

  

 

 

 
 

http://hcmrathens.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=be8a010ad8f043a89c91345c27fd0197
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περιφερειακό σχέδιο δράσης για τα θαλάσσια 

απορρίμματα, καθώς και ένα πρόγραμμα για τον 

υπολογισμό του συνολικού περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος στα παράκτια ύδατα της Ινδίας. 

  

Τα νησιά Galapagos επίσης αναμένεται ότι θα 

απαγορεύσουν τα πλαστικά μιας χρήσης, η Σρι 

Λάνκα θα απαγορεύσει το φελιζόλ και η Κίνα 

προωθεί τη χρήση βιοδιασπώμενων σακουλών. 

Δείτε περισσότερες σχετικές ιστορίες,  

νέα και πρωτοβουλίες στο σύνδεσμο:  

http://worldenvironmentday.global/en/news/tide-has-turned 

  

Global Αlliance to eliminate lead paint 

(Παγκόσμια Συμμαχία για την εξάλειψη χρωμάτων με μόλυβδο) 

 

Η Παγκόσμια Συμμαχία για την εξάλειψη των 

χρωμάτων που περιέχουν μόλυβδο είναι μια 

εθελοντική συνεργασία που εφαρμόζεται από το 

UNEP και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) 

για την αποτροπή της έκθεσης σε μόλυβδο, 

προωθώντας παράλληλα τη σταδιακή κατάργηση 

των χρωμάτων που περιέχουν μόλυβδο. 

  

Ο μόλυβδος και οι χημικές του ενώσεις είναι τοξικές 

ουσίες οι οποίες εισέρχονται στον οργανισμό και 

Μερικές «πικρές» αλήθειες για τα πλαστικά: 

  

� Σε όλο τον κόσμο, 1 εκατομμύριο πλαστικά 

μπουκάλια αγοράζονται κάθε λεπτό! 

 

� Κάθε χρόνο χρησιμοποιούμε περίπου 5 

τρισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες μιας 

χρήσης. 

  

� Συνολικά, το 50% του πλαστικού που 

χρησιμοποιούμε είναι μιας χρήσης. 

  

� Σχεδόν το 1/3 των πλαστικών συσκευασιών που 

χρησιμοποιούμε δεν καταλήγει σε 

εγκαταστάσεις συλλογής και διαχείρισης 

απορριμμάτων, αλλά στο φυσικό μας 

περιβάλλον. 

  

� Κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού 

καταλήγουν στους ωκεανούς μας. 

� Το πλαστικό που καταλήγει στους ωκεανούς 

μπορεί να κυκλώσει τη Γη τέσσερις φορές σε ένα 

χρόνο! 

  

Με σύνθημα «Αν δεν μπορείς να το 

επαναχρησιμοποιήσεις, αρνήσου το» (If you can’t 

reuse it, refuse it), τα Ηνωμένα Έθνη μας καλούν  

να δραστηριοποιηθούμε, κάνοντας απλές  

κινήσεις ο καθένας στην καθημερινότητά του.  

Δείτε κάποιες από αυτές στο σύνδεσμο:  

http://worldenvironmentday.global/en/about/beat-

plastic-pollution και δείτε το βίντεο που μπορεί να 

σας ενθαρρύνει ώστε να πείτε «όχι» στα πλαστικά 

μιας χρήσης: http://worldenvironmentday.global/# 

  

Εκτός όμως από την προσωπική συμβολή του 

καθενός μας στη λύση του προβλήματος μέσα από 

την αλλαγή της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς, 

οι πρωτοβουλίες χωρών, κυβερνήσεων, 

επιχειρήσεων και οργανώσεων μπορούν να φέρουν 

χειροπιαστά αποτελέσματα. Στην Έκθεση του 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών (UNEP) που κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου 

περιλαμβάνονται οι πρωτοβουλίες όλων των χωρών 

παγκοσμίως που έχουν ήδη υιοθετηθεί ή 

αναμένεται να εφαρμοστούν σύντομα: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/

singleUsePlastic_sustainability.pdf 

  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η 

κυβέρνηση της Ινδίας δεσμεύτηκε να απαγορεύσει 

όλα τα πλαστικά μιας χρήσης μέχρι το 2022. Αυτή η 

δέσμευση μιας χώρας 1,3 δισεκατομμυρίων 

ανθρώπων είναι ίσως το πιο φιλόδοξο από τα 

παγκόσμια σχέδια για την καταπολέμηση της 

ρύπανσης από πλαστικά. Η Ινδία έχει 7.500 

χιλιόμετρα ακτογραμμής - την 7
η
 μεγαλύτερη στην 

Ασία και στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η 

κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα εθνικό και 

(Συνεχίζεται �) 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/india-sets-pace-global-race-beat-plastic-pollution
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf


-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

4 

εισαγωγής, της εξαγωγής, της πώλησης και της 

χρήσης χρωμάτων με μόλυβδο. 

  

� Να προωθηθεί η διεθνής πιστοποίηση των νέων 

προϊόντων βαφής για να βοηθηθούν οι 

καταναλωτές να αναγνωρίζουν χρώματα και 

επιχρίσματα χωρίς μόλυβδο. 

  

Στον παρακάτω χάρτη από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας, μπορείτε να δείτε τις χώρες στις 

οποίες πραγματοποιούνται έλεγχοι για τα χρώματα 

που περιέχουν μόλυβδο για το 2017. Δυστυχώς, 

μόνο το 34% των χωρών επιβεβαίωσε ότι έχουν 

νομικά δεσμευτικούς ελέγχους για την παραγωγή, 

εισαγωγή, πώληση και χρήση χρωμάτων με 

μόλυβδο (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα): 

http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/

lead_paint_regulations/en/ 

  

«Διεθνής εβδομάδα δράσης για την πρόληψη 

δηλητηρίασης από μόλυβδο» 

  

Για 6η συνεχή χρονιά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας οργανώνει Εβδομάδα δράσης, 21-27 

Οκτωβρίου 2018. Σκοπός είναι η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και 

η κινητοποίηση όλων των χωρών ώστε να 

εξαλείψουν τη χρήση μολύβδου σε χρώματα έως το 

2020, εφαρμόζοντας εθνικά μέτρα. Κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας, οι κυβερνήσεις, ο 

ακαδημαϊκός κόσμος, η βιομηχανία και η κοινωνία 

των πολιτών θα συνεργαστούν γι’ αυτό το σκοπό. 

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης #BanLeadPaint 

  

Think.Eat.Save Reduce your Foodprint 

(Σκέψου.Φάε.Εξοικονόμησε -  

Ελάττωσε το Αποτύπωμα σου στις τροφές) 

  

Πόσο αντιφατικό είναι το γεγονός πως τη στιγμή 

που περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι 

υποσιτίζονται παγκοσμίως, τουλάχιστον το 1/3 των 

τροφίμων που παράγονται κάθε χρόνο στον κόσμο 

για κατανάλωση (περίπου 1,3 δισεκατομμύρια 

τόνοι) σπαταλιέται; Για κάθε Ευρωπαίο πολίτη, 179 

κιλά τροφίμων σπαταλούνται κάθε χρόνο στην 

αλυσίδα παραγωγής και διανομής τροφίμων αλλά 

και στο σπίτι. Από αυτά, πολλά θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν με μικρές αλλαγές στις καθημερινές 

μας καταναλωτικές συνήθειες. 

  

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο 

πρόβλημα που έχει αρνητικές ανθρωπιστικές, 

περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η 

εκστρατεία Think.Eat.Save της Save Food Initiative, 

είναι μια συνεργασία μεταξύ του UNEP, του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας - 

τον καθιστούν επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 

Μία άγνωστη, για το ευρύτερο κοινό, προέλευση 

αυτού του κινδύνου αποτελούν τα χρώματα που 

χρησιμοποιούνται στο βάψιμο των σπιτιών μας και 

τα οποία περιέχουν μόλυβδο. 

  

Ο μόλυβδος συναντάται στο φυσικό 

περιβάλλον αλλά και σε τεχνητή μορφή και 

χρησιμοποιείται ως συστατικό σε πάρα πολλά 

προϊόντα, όπως π.χ. σε σμάλτα κεραμικών, 

συσσωρευτές (μπαταρίες),  ηλεκτρόδια 

συγκόλλησης, κράματα για σφαίρες και 

σκάγια, πλαστικά (ως σταθεροποιητής), 

ηλεκτρικά καλώδια, χρώματα, βερνίκια κ.λπ. Ο 

μόλυβδος μπορεί να βρεθεί σε διακοσμητικά 

χρώματα για εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους σπιτιών, σχολείων, δημόσιων και 

εμπορικών κτιρίων, καθώς και σε παιχνίδια, 

έπιπλα και παιδικές χαρές. 

  

Ο μόλυβδος μπορεί να έχει μόνιμες επιπτώσεις στην 

υγεία των παιδιών, αλλά προκαλεί βλάβες και στους 

ενήλικες. Η δηλητηρίαση από μόλυβδο στην 

παιδική ηλικία, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, όπως μαθησιακές 

δυσκολίες, αναιμία, διαταραχές στην όραση, 

συμπεριφορά, ανάπτυξη, επίπεδο νοημοσύνης, 

πνευματικές λειτουργίες και ικανότητες. 

  

Δείτε σύντομο βίντεο του UNEP για τις επι- 

πτώσεις του μολύβδου στην ανθρώπινη υγεία:  

https://www.youtube.com/watch?v=mTY5IFXi-kQ 

  

Οι κύριοι στόχοι της Συμμαχίας είναι: 

  

� Να ενημερωθούν οι κυβερνητικές και 

ρυθμιστικές αρχές, ο ιδιωτικός τομέας, οι 

κατασκευαστές, οι καταναλωτές, οι 

εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και όσοι παρέχουν 

υγειονομικές υπηρεσίες σχετικά με την 

τοξικότητα του μολύβδου στα χρώματα και τη 

διαθεσιμότητα τεχνικά ανώτερων και 

ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων. 

 

� Να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

κατάλληλων προγραμμάτων για τη μείωση και 

την εξάλειψη των κινδύνων από τη χρήση 

μολύβδου σε χρώματα και προϊόντα 

επικαλυμμένα με χρώματα μολύβδου. 

 

� Να εντοπιστούν οι κατασκευαστές χρωμάτων 

που συνεχίζουν να παράγουν και να πωλούν 

χρώματα που περιέχουν μόλυβδο με σκοπό τη 

σταδιακή κατάργηση του μολύβδου από τα 

προϊόντα τους. 

  

� Να θεσπιστούν κατάλληλα εθνικά ρυθμιστικά 

πλαίσια για την παύση της παραγωγής, της 
(Συνεχίζεται �) 

http://www.thinkeatsave.org/
https://www.save-food.org/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
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επίτευξη της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης». 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση ποιοτικούς 

περιγραφικούς δείκτες (Ecological Objectives – EO), 

τους οποίους θα δούμε αναλυτικά παρακάτω. 

 

Χερσαία και θαλάσσια ρύπανση 

 

Οι περιγραφικοί δείκτες (ΕΟ) που εξετάστηκαν για 

την εκτίμηση της χερσαίας και θαλάσσιας ρύπανσης 

στη Μεσόγειο είναι: 

 

ΕΟ5 Ευτροφισμός 

 

Εξετάζεται ο ανθρωπογενής ευτροφισμός ώστε να 

μειώνονται οι δυσμενείς επιπτώσεις του, όπως 

� Παρακολούθησε τι υπάρχει στο ψυγείο σου: 

Πολλές φορές αφήνουμε περισσεύματα 

φαγητού στο ψυγείο με την πρόθεση να τα 

καταναλώσουμε αργότερα, συνήθως όμως 

παραμένουν ξεχασμένα και τελικά τα πετάμε. Ο 

πιο εύκολος τρόπος για να μην καταλήγουν 

στον κάδο είναι να καθορίσεις συγκεκριμένη 

περιοχή στο ψυγείο για τα περισσεύματα. 

 

� Αγόρασε «αστεία» ή 

«άσχημα» φρούτα: 

Πολλά φρούτα και 

λαχανικά απορρίπτονται 

πριν καν φτάσουν στο 

ράφι επειδή το μέγεθος, 

το σχήμα ή το χρώμα 

τους δεν είναι «σωστά». 

Δώσε τους μια δεύτερη 

ευκαιρία! 

 

� Αναγνώρισε τη σήμανση των προϊόντων: Όταν η 

ετικέτα αναγράφει «ανάλωση έως…» αφορά 

νωπά προϊόντα και καλό είναι να τηρούμε την 

ημερομηνία. Η «ανάλωση κατά προτίμηση…», 

αφορά συνήθως προϊόντα μακράς διαρκείας 

που μπορούμε να τα καταναλώσουμε και μετά 

την ημερομηνία λήξης, σε σύντομο βέβαια 

χρονικό διάστημα. 

 

� Χρησιμοποίησε την κατάψυξη: Βάλε στην 

κατάψυξη τα φρέσκα προϊόντα και τα 

υπολείμματα εάν δεν έχεις την ευκαιρία να τα 

φας προτού χαλάσουν. Τα καταψυγμένα 

τρόφιμά θα παραμένουν ασφαλή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

 

� Ζήτα μικρότερες μερίδες: Πολλά εστιατόρια 

παρέχουν συχνά μισές μερίδες εφόσον ζητηθεί, 

σε μειωμένες τιμές. 

FAO, του Messe Düsseldorf και του Zero Hunger 

Challenge, η οποία ενθαρρύνει τις παγκόσμιες, 

περιφερειακές και εθνικές δράσεις ώστε να μειωθεί 

η σπατάλη φαγητού. 

  

Τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά: 

  

� Στις ΗΠΑ πάνω από το 90% τροφίμων που 

σπαταλούνται, καταλήγουν σε χώρους 

υγειονομικής ταφής. 

 

� Η μέση αμερικανική οικογένεια δαπανά 1.500 δο-

λάρια ετησίως για τρόφιμα που τελικά θα πεταχτούν. 

  

� Στην Ευρώπη η εκτροφή γουρουνιών με 

περισσεύματα τροφίμων θα μείωνε σημαντικά 

την ανάγκη για 40 εκατομμύρια τόνους σόγιας, 

που καλλιεργούνται σε τροπικά δάση κάθε χρόνο 

και εισάγονται στην Ευρώπη από τη Λατινική 

Αμερική για το τάισμα των ζώων. 

  

� Για κάθε κιλό γαρίδας που ψαρεύεται, περίπου 

5,7 κιλά άλλων ειδών πετιούνται ως 

παρεμπίπτοντα αλιεύματα (bycatch). 

  

«Πώς μπορούμε όμως εμείς οι ίδιοι να συμβάλουμε 

στη λύση του προβλήματος;» 

  

� Ψώνισε έξυπνα: Προγραμμάτισε τα γεύματα για 

τις επόμενες ημέρες, χρησιμοποίησε κατάλογο 

στο σουπερμάρκετ και απόφυγε τις 

παρορμητικές αγορές. Μην πέσεις στα «δίχτυα» 

μάρκετινγκ που σε ωθούν να αγοράσεις 

περισσότερα τρόφιμα από αυτά που 

χρειάζεσαι, λόγω προσφορών, ιδιαίτερα για τα 

φαγητά που δεν διατηρούνται για πολύ καιρό. 

Αν και αυτά μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρά 

ανά κιλό, μπορεί να είναι πιο ακριβά συνολικά 

αν πεταχτεί μεγάλο μέρος αυτής της τροφής. 

(Συνεχίζεται �) 

Η κατάσταση της Μεσογείου σύµφωνα µε την 1η Έκθεση του UNEP/MAP 

(Μέρος β’) 

Στο τεύχος Νο.77, είχαμε δει τα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της 

Μεσογείου, σύμφωνα με την 1
η
 Έκθεση (2017) του 

UNEP/MAP (https://www.medqsr.org/). Τώρα θα 

αναφερθούμε στα βασικά σημεία της χερσαίας και 

θαλάσσιας ρύπανσης, τη βιοποικιλότητα και τα 

οικοσυστήματα, τις διεργασίες και την 

αλληλεπίδραση ξηράς και θάλασσας.  

 

Να θυμίσουμε ότι η Έκθεση αυτή είναι η πρώτη που 

βασίζεται στους οικολογικούς στόχους και τους 

κοινούς δείκτες του IMAP (Integrated Monitoring 

and Assessment Programme), ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

με σκοπό την αξιολόγηση της Μεσογείου για την 

http://www.fao.org/home/en/
https://www.messe-duesseldorf.com/
http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtml
http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtml
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απώλεια βιοποικιλότητας,  υποβάθμιση 

οικοσυστήματος, έξαρση επιβλαβούς φυτοπλαγκτόν 

και έλλειψη οξυγόνου στο βυθό των θαλασσών. 

 

Το φαινόμενο του ευτροφισμού εμφανίζεται όταν 

στο νερό εισέρχονται πολλά θρεπτικά στοιχεία 

όπως ο φώσφορος και το άζωτο. Η αυξημένη 

συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών μπορεί να 

οφείλεται  σε  φυσικούς παράγοντες 

(γεωμορφολογικά,  κλιματολογικά και 

υδροδυναμικά χαρακτηριστικά της λίμνης, του 

ποταμού ή του κόλπου) ή ανθρωπογενείς 

επιδράσεις (πχ αστικά, κτηνοτροφικά και 

βιομηχανικά απόβλητα). 

 

Όταν η εισροή θρεπτικών ουσιών αυξάνεται αρκετά, 

τότε το νερό οδηγείται σε υποβάθμιση αφού 

ξεπερνιέται η φυσική ικανότητα της περιοχής να 

αφομοιώνει θρεπτικά συστατικά. Οι θρεπτικές 

ουσίες τροφοδοτούν τον πολλαπλασιασμό των 

βακτηριδίων και την υπέρμετρη ανάπτυξη των 

φυκών. Τα φύκια συσσωρεύονται στην επιφάνεια 

της θάλασσας και εμποδίζουν το φως να περάσει 

κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το ίδιο 

συμβαίνει και με το οξυγόνο. Έτσι, αυτά τα φύκια 

καταναλώνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά 

που απαιτούνται για την ανάπτυξη και των 

υπόλοιπων φυτικών και ζωικών οργανισμών μέσα 

στο υδάτινο οικοσύστημα. Στερώντας από τους 

οργανισμούς το ηλιακό φως και το οξυγόνο, ο 

αριθμός και η ποικιλία των ειδών που ζούν στο νερό 

ή κατοικούν στον πυθμένα της θάλασσας μειώνεται. 

 

Το κύριο συμπέρασμα της μελέτης για τον 

ευτροφισμό, είναι πως οι βασικές συγκεντρώσεις 

θρεπτικών ουσιών βρίσκονται εντός των ορίων για 

τις παράκτιες περιοχές και συμφωνούν με τις κύριες 

διεργασίες που διεξάγονται στην περιοχή της 

Μεσογείου. Η Ανατολική Μεσόγειος Θάλασσα 

εξακολουθεί να είναι η πλέον ολιγοτροφική περιοχή 

ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου. Οι κύριες 

παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου που είναι 

γνωστό ότι επηρεάζονται από φυσικές ή/και 

ανθρωπογενείς εισροές θρεπτικών ουσιών είναι η 

θάλασσα του Αλμποράν (Νότια Ισπανία – Βόρειο 

Μαρόκο), ο Κόλπος του Λέοντα (Νότια Γαλλία), ο 

Κόλπος Γκαμπές (Τυνησία), η Αδριατική Θάλασσα, 

το Βόρειο Αιγαίο και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. 

Για την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης για τα 

θρεπτικά συστατικά, απαιτείται ένα πιο 

ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων στα παράκτια 

σημεία. 

 

ΕΟ9 Ρύπανση 

 

Εξετάζονται τα επίπεδα ρύπων ώστε να μην 

προκαλούν σημαντικό αντίκτυπο στα παράκτια και 

θαλάσσια οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία. 

 

Για την εκτίμηση της ρύπανσης στη Μεσόγειο 

εξετάστηκαν κυρίως τα παρακάτω: 

 

- Συγκέντρωση επιβλαβών ρύπων 

 

- Εμφάνιση και έκταση έκτακτων περιστατικών 

ρύπανσης (π.χ. πετρελαιοκηλίδες) και ο 

αντίκτυπός τους στη θαλάσσια ζωή 

 

- Επίπεδα ρύπων που ανιχνεύονται σε θαλασσινά 

και ψάρια 

 

Οι συγκεντρώσεις επιβλαβών ρύπων δείχνουν 

γενικά αποδεκτά επίπεδα βαρέων μετάλλων που 

εξετάστηκαν στα μαλάκια και τα ψάρια. Στα μύδια ο 

μόλυβδος βρίσκεται πάνω από τα όρια στο 10% των 

σταθμών μέτρησης, ενώ ένα υψηλό ποσοστό 

επιπέδων μολύβδου και υδραργύρου στα ιζήματα 

σε παράκτιους σταθμούς βρέθηκαν πάνω από το 

όριο. 

 

Τα στοιχεία από την εξέταση των έκτακτων 

περιστατικών ρύπανσης δείχνουν ότι τα ποσοστά 

ατυχημάτων μειώθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο 

παρά την αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης στην 

περιοχή. 

 

Ε010 Θαλάσσια Απορρίμματα 

 

Εξετάζονται οι ιδιότητες και οι ποσότητες των 

θαλασσίων απορριμμάτων ώστε να μην προκαλούν 

βλάβες για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. 

Για την εκτίμηση της ρύπανσης από θαλάσσια 

απορρίμματα εξετάστηκαν: 

 

- Ποσότητα των απορριμμάτων που έχουν 

ξεβραστεί στις ακτές (ανάλυση της σύνθεσης των 

απορριμμάτων, της κατανομής και, όπου είναι 

δυνατόν, της πηγής). 

 

- Τάσεις στην ποσότητα των απορριμμάτων στη 

στήλη ύδατος και στο θαλάσσιο πυθμένα, 

συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών. 

 

Η εικόνα που έχουμε για τα θαλάσσια απορρίμματα 

εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και 
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γεωγραφικά περιορισμένη στο βόρειο τμήμα της 

Μεσογείου. Τα πλαστικά είναι το κύριο υλικό των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, φτάνοντας μέχρι το 80% 

- 90% των απορριμμάτων που καταγράφηκαν. Τα 

αποτσίγαρα, οι συσκευασίες τροφίμων και οι 

πλαστικές σακούλες βρίσκονται στην κορυφή της 

λίστας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θαλάσσιων 

απορριμμάτων προέρχεται από χερσαίες πηγές, ενώ 

ο τουρισμός συνδέεται άμεσα με την αύξηση των 

θαλάσσιων απορριμμάτων. 

Σχετικά με τα επιπλέοντα απορρίμματα και τα 

απορρίμματα στο βυθό, τα δεδομένα που έχουμε 

είναι γεωγραφικά περιορισμένα σε λίγες μόνο 

περιοχές της Μεσογείου. Επιπλέον, είναι αναγκαίο 

η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των 

απορριμμάτων να γίνεται με συνεπή τρόπο, 

βασιζόμενη σε κοινά πρωτόκολλα και 

τυποποιημένες μεθόδους, οδηγώντας σε 

συγκρίσιμα αποτελέσματα σε κλίμακα λεκάνης 

απορροής. Απουσιάζουν επίσης αποτελεσματικές 

πρακτικές διαχείρισης, που απαιτούν δράσεις σε 

πολιτικό επίπεδο, αλλά και κοινωνική δέσμευση. 

Αναλυτικότερα στο σύνδεσμο:  

https://www.medqsr.org/land-and-sea-based-pollution 

 

Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα 

 

Ας δούμε τους περιγραφικούς δείκτες (ΕΟ) που 

εξετάστηκαν για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας 

και των οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο: 

 

Ε01 Βιοποικιλότητα 

 

Για την εκτίμηση της 

β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η τ α ς 

εξετάζεται η ποιότητα 

των βιοτόπων και η 

κατανομή και αφθονία 

των ειδών. 

 

Συγκεκριμένα εξετάζεται η κατάσταση των 

θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων πτηνών, 

των θαλάσσιων χελωνών και των θαλάσσιων 

ερπετών. Οι υπάρχουσες μελέτες σχετικά με την 

ποιότητα των οικοτόπων και την κατάσταση των 

κοινοτήτων που ζουν εκεί, υποδηλώνουν ότι μεγάλο 

μέρος των οικοτόπων απειλείται ως ένα βαθμό, αν 

και για ένα μεγάλο μέρος της Μεσογείου δεν 

υπάρχουν δειγματοληψίες. Συνεπώς, τα μεγάλα 

κενά σε δεδομένα, δυστυχώς δεν επιτρέπουν μια 

συνολική περιφερειακή αξιολόγηση. 

 

Όσον αφορά τα θαλάσσια θηλαστικά, η μεσογειακή 

φώκια και τα 11 είδη κητωδών που ζουν μόνιμα στη 

Μεσόγειο, αντιμετωπίζουν αρκετές απειλές, λόγω 

των έντονων ανθρωπογενών πιέσεων σε ολόκληρη 

τη λεκάνη της Μεσογείου. Εμφανίζεται χαμηλός 

πληθυσμός και ανεπαρκής κατανομή για τη 

μεσογειακή φώκια, την πτεροφάλαινα, το 

φυσητήρα, την όρκα και το κοινό δελφίνι, ενώ 

υπάρχει ανάγκη συστηματικών προγραμμάτων 

παρακολούθησης. Για τα θαλάσσια πτηνά τα 

στοιχεία είναι επίσης ανεπαρκή. Παρόλα αυτά, 

παρατηρείται μια αυξανόμενη ποικιλία θαλάσσιων 

πτηνών, από τα νοτιοανατολικά προς τα 

βορειοδυτικά της Μεσογείου. 

 

Όσον αφορά τις θαλάσσιες χελώνες, οι 

περισσότερες περιοχές ωοτοκίας της Καρέτα καρέτα 

βρίσκονται στην ανατολική και κεντρική Μεσόγειο, 

ιδίως σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο και Λιβύη, ενώ 

όλες οι περιοχές ωοτοκίας των πράσινων χελωνών 

βρίσκονται στην ανατολική λεκάνη, κυρίως σε 

Τουρκία, Συρία και Κύπρο. Ωστόσο, για την ώρα, οι 

γνώσεις μας σχετικά με την αφθονία και τη 

δημογραφία των θαλάσσιων χελωνών δεν είναι 

επαρκείς και πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για 

την κάλυψη αυτών των κενών, ώστε να προβλεφθεί 

με βεβαιότητα η μελλοντική βιωσιμότητα των 

πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο. 

 

EO2 Μη αυτόχθονα είδη 

 

Τα μη αυτόχθονα (ξενικά) είδη που 

εισέρχονται εξαιτίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων εξετάζονται, ώστε να είναι σε 

επίπεδα που δεν αλλοιώνουν δυσμενώς τα 

οικοσυστήματα. 

 

Η μελέτη επισημαίνει πως στη Μεσόγειο η αύξηση 

της θερμοκρασίας της θάλασσας λόγω της 

κλιματικής αλλαγής είναι ο βασικός λόγος για την 

εισαγωγή ξενικών ειδών, κυρίως μέσω της 

Διώρυγας του Σουέζ και ακολουθούν η ναυτιλία 

μέσω της μεταφοράς οργανισμών στο θαλάσσιο 

έρμα και της επικάθισης τους στα ύφαλα των 

πλοίων και οι υδατοκαλλιέργειες. Την τελευταία 

δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη 

δημιουργία καταλόγων ξενικών ειδών καθώς και 

στην αξιολόγηση των οδών εισαγωγής τους και των 

επιπτώσεών τους σε περιφερειακή κλίμακα. Γενικά 

παρατηρείται σημαντική αύξηση στις τάσεις των 
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νέων ξενικών ειδών που εισέρχονται στη Μεσόγειο 

Θάλασσα.  

EO3 Πληθυσμοί εμπορικά εκμεταλλεύσιμων 

αλιευμάτων 

 

Οι πληθυσμοί όλων των εμπορικά 

εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων (ψάρια, 

μαλάκια, καρκινοειδή) εξετάζονται ώστε να 

βρίσκονται σε ασφαλή βιολογικά πλαίσια, 

παρουσιάζοντας κατανομή πληθυσμού κατά 

ηλικία και μέγεθος που να είναι ενδεικτική της 

καλής κατάστασης του αποθέματος. 

 

Το «ηχηρό» συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η 

πλειονότητα των μεσογειακών αποθεμάτων (~85%) 

υπεραλιεύεται. Η διατήρηση μιας σταθερής 

παραγωγής ψαριών της Μεσογείου αποτελεί 

προτεραιότητα στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης 

και της διατροφικής ασφάλειας των παράκτιων 

κοινοτήτων. Τα μεσογειακά αλιεύματα 

εμφανίζονται στάσιμα, με τρέχουσες αποδόσεις 

περίπου στους 800.000 τόνους, κάτω από τη 

μέγιστη απόδοση του περίπου 1 εκατομμυρίου 

τόνων, που σημειωνόταν στα μέσα της δεκαετίας 

του '90. 

 

Τα στοιχεία επίσης αναδεικνύουν ότι έως και το 

42% των αποθεμάτων που εκτιμήθηκαν στη 

Μεσόγειο παρουσιάζουν χαμηλή βιομάζα σε 

σύγκριση με τις υπάρχουσες χρονολογικές σειρές 

και μόνο για το 22% των αποθεμάτων η βιομάζα 

θεωρείται σχετικά υψηλή. Ωστόσο, το επίπεδο 

πληροφόρησης διαφέρει μεταξύ των ειδών και των 

γεωγραφικών περιοχών.  

 

Η σωστή εκτίμηση των συνολικών αλιευμάτων 

απαιτεί ακριβή γνώση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τον 

ενεργό αλιευτικό στόλο στη Μεσόγειο. Οι 

ιδιαιτερότητες του μεσογειακού στόλου, που 

αποτελείται κατά πλειοψηφία από σκάφη μικρής 

κλίμακας, καθώς και η διαφορετική ικανότητα των 

μεσογειακών παράκτιων κρατών να 

παρακολουθούν με ακρίβεια τις εκφορτώσεις των 

αλιευμάτων, καθιστούν δύσκολη μια ακριβή 

εκτίμηση των εκφορτώσεων στην περιοχή. 

Επιπλέον, οι παράνομες ή λαθραίες αλιευτικές 

δραστηριότητες στην περιοχή επηρεάζουν τις 

εκτιμήσεις. 

 

Αναλυτικότερα στο σύνδεσμο:  

https://www.medqsr.org/biodiversity-and-ecosystems 

 

Διεργασίες και αλληλεπίδραση ξηράς και θάλασσας 

 

Οι περιγραφικοί δείκτες (ΕΟ) που εξετάστηκαν για 

την εκτίμηση των διεργασιών και της 

αλληλεπίδρασης ξηράς και θάλασσας στη Μεσόγειο 

αναφέρονται στη συνέχεια: 

 

 

EO7 Υδρογραφία 

 

Εξετάζεται η μεταβολή των υδρογραφικών 

συνθηκών, ώστε η μόνιμη μεταβολή τους να 

μην επηρεάζει δυσμενώς τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα. 

 

Οι μεταβολές των υδρογραφικών συνθηκών 

(ρεύματα, κύματα, ιζήματα) λόγω νέων κατασκευών 

μπορούν να επηρεάσουν ή να διαταράξουν τη θέση 

και την έκταση των βιοτόπων. Σύμφωνα με την 

Έκθεση, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων/παρατήρησης των 

τάσεων σε περιφερειακό, υποπεριφερειακό ή και 

εθνικό επίπεδο. 

 

 
 

Οι μελέτες που εκτιμούν την έκταση των 

υδρογραφικών μεταβολών, γνωρίζοντας τις 

συνθήκες πριν και μετά τα κατασκευαστικά έργα  

και τη διασταύρωσή τους με τους θαλάσσιους 

οικοτόπους, είναι για την ώρα σπάνιες στη 

Μεσόγειο, με εξαίρεση κάποιες τοπικές μελέτες 

εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει 

σίγουρα έλλειψη υδρογραφικών δεδομένων με 

λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα στη 

Μεσόγειο Θάλασσα (βαθυμετρικά δεδομένα, 

τοπογραφία θαλάσσιου περιβάλλοντος, ταχύτητα 

ρευμάτων, έκθεση σε κύματα, κ.λπ.), γεγονός που 

αποτελεί μία από τις κύριες δυσκολίες για την 

εφαρμογή αυτού του περιγραφικού δείκτη. 

 

EO8 Παράκτια οικοσυστήματα και τοπία 

 

Εξετάζεται η διατήρηση των παράκτιων 

οικοσυστημάτων και τοπίων, καθώς και το 

μήκος της ακτογραμμής που αλλοιώνεται λόγω 

της επίδρασης των διαφόρων κατασκευών. 

 

Η μελέτη εκτιμά ότι οι μεσογειακές παράκτιες 

περιοχές απειλούνται από την εντατική κατασκευή 

κτιρίων και άλλων υποδομών που μπορούν να 

επηρεάσουν τοπία, οικοτόπους και βιοποικιλότητα. 

Το μήκος των ακτών που αλλοιώνονται λόγω της 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

� ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ. Η ΖΩΗ ΜΟΥ. 

https://europa.eu/euandme/el/passion/environment/ 

 

� Παγκόσμια θέρμανση και κλιματική αλλαγή: Μύθος ή πραγματικότητα; 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe94Ua_jG5I 

εξασφαλίζονται ποιοτικά και συγκρίσιμα εθνικά 

δεδομένα σε συγκεκριμένες κοινές μορφές, ως 

προϋπόθεση για πληρέστερες μελλοντικές 

Εκθέσεις (2023 MED Quality Status Report). 

 

- Τα Μεσογειακά Κράτη πρέπει να εξασφαλίσουν 

ότι οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν επαρκείς 

πόρους για να συνεισφέρουν στην προετοιμασία 

τ η ς  Έ κ θ ε σ η ς  Π ο ι ό τ η τ α ς  2 0 2 3 , 

συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας των 

δεδομένων για να υπάρξει περιφερειακή και 

υποπεριφερειακή αξιολογήση των κοινών 

δεικτών. 

 

 

επίδρασης των τεχνητών κατασκευών δεν 

παρακολουθείται συστηματικά. Η μόνη χώρα που 

έχει εφαρμόσει την παρακολούθηση του κοινού 

δείκτη EO8 σε εθνικό επίπεδο μέχρι στιγμής είναι η 

Ιταλία, ενώ το Μαυροβούνιο και η Γαλλία 

πραγματοποιούν παρόμοιες μελέτες. 

 

Αναλυτικότερα στο σύνδεσμο:  

https://www.medqsr.org/land-and-sea-interaction-and-processes 

 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Έκθεση 

υπογραμμίζει τα επόμενα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν: 

 

- Η εφαρμογή του IMAP (Integrated Monitoring 

and Assessment Programme) σε εθνικό επίπεδο 

πρέπει να ενισχυθεί από την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

 

- Τα Μεσογειακά Κράτη πρέπει να βελτιώσουν την 

τακτική υποβολή εκθέσεων, ώστε να 

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa

