
 

 

 

 

 

 

 

 

   www.litusgo.eu 

 

 

 

LitusGo Δγρεηξίδην 

Δλόηεηα 1  

Εςπωπαϊκό θεζμικό πλαίζιο 

 

 

 

 

 

   
 
Τπεύθςνορ Έκδοζηρ:  

Isotech Ltd, Επεςνηηέρ – ύμβοςλοι Πεπιβάλλονηορ 
www.isotech.com.cy 

http://www.litusgo.eu/


 

 www.litusgo.eu   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ  

Ξξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the 

Development of Innovation 2009. Το Εγσειπίδιο αςηό δεζμεύει μόνο 

ηον ζςνηάκηη ηος και η Επιηποπή δεν μποπεί να θευπηθεί ςπεύθςνη 

για οποιαδήποηε σπήζη μποπεί να γίνει ζηιρ πληποθοπίερ πος 

πεπιέσονηαι ζε αςηό. 

 

ISBN set 978-9963-720-22-4 

ISBN 978-9963-720-24-8 



 

 www.litusgo.eu   3 

Ειζαγωγή ζηο εκπαιδεςηικό εγσειπίδιο ηος LitusGo 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ 

ηζηνρώξν www.litusgo.eu. Ρν έξγν LitusGo έρεη σο ζηόρν ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο 

θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ 

από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ρν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: 

απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ 

είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Ρν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο 

ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε 

θαη Ρνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ 

ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, 

ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 

βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

ράξηηλε ζήθε. 

http://www.litusgo.eu/
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ςγγπαθείρ ηος Εγσειπιδίος 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα 

εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo: 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ 

ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Μέληα Η. Ιντδίδνπ, Ξνιηηηθόο 

Κεραληθόο/ Αθηνκεραληθόο θαη Κηράιεο Η. Ιντδίδεο, Σεκηθόο 

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Ξεξηβάιινληνο.  

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ  3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε 

επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ξεξηβάιινληνο θαη 

Ξνιηηηζκνύ/ Ξξόγξακκα ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ. Θύξηνη ζπγγξαθείο: 

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, πεύζπλε 

Ξξνγξάκκαηνο ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ, Αιέμαλδξνο Κνπηαθηζήο, 

Νηθνλνκνιόγνο Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Νηθνλνκάθεο, 

Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο Ππνπδεο, ΚΑ International Development. 

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα 

ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΡΖ. Θύξηνο Ππγγξαθέαο: 

Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΡΖ ήηαλ ππεύζπλε 

γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν 

Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Εσλώλ). 

Ρν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία 

Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Ρερλώλ (MA Sustainable Design). 

 

O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο 

γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 
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Οι Εηαίποι ηος LitusGo:   

 

Ρν εηαηξηθό ζρήκα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θπξηόηεξσλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Πύκβνπινη, ΚΘΝ θαη Ρνπηθέο Αξρέο. 

 

Ππληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:  

ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / Πύκβνπινη Ξεξηβάιινληνο 

www.isνtech.com.cy 

 

Θύπξνο: 

Δήμορ Πάθος www.pafos.org.cy 

ΑΙΣΗ Ιένηπο Λελεηών και Έπεςναρ, www.akti.org.cy  

 

Διιάδα: 

Η ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ Πεπιβάλλονηορ και Πολιηιζμού 

www.ellet.gr / Ππόγπαμμα ΑΕΘΦΟΡΟ ΑΘΓΑΘΟ, www.egaio.gr 

ONISIS - Ανάπηςξη διαδικηςακών εθαπμογών 

www.onisis.gr 

 

Κάιηα:  

Ο Δήμορ ηος Kirkop www.kirkop.gov.mt 

 

Νιιαλδία:  

Οπγανιζμόρ EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net 

 

 

http://www.is�tech.com.cy/
http://www.pafos.org.cy/
http://www.akti.org.cy/
http://www.ellet.gr/
http://www.egaio.gr/
http://www.onisis.gr/
http://www.kirkop.gov.mt/
http://www.eucc.net/
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Ενόηηηα 1 

Εςπωπαϊκό θεζμικό πλαίζιο 

 

Απηή ε πξώηε ελόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo, κε 

ηίηιν «Δπξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην», έρεη δηαθνξεηηθή δνκή από ηηο 

άιιεο: πεξηιακβάλεη ηε ζύλνςε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ αθνξά 

ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ησλ 19 ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, πνπ  

θαιύπηνληαη από ην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo. Ρν 

Δπξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην είλαη πινύζην θαη θαιύπηεη όια ηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Ρν ζεκαληηθό, όκσο, 

είλαη  λα εθαξκόδνληαη νη λόκνη, νη ζπζηάζεηο, νη Ππκβάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ, αιιηώο ην 

ζεζκηθό πιαίζην παξακέλεη ρσξίο λόεκα. Γηα ην ιόγν απηό ε νκάδα 

ηνπ LitusGo ζεσξεί όηη ε γλώζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, παξάιιεια 

κε θαιά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο, απνηειεί κηα πνιύ ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

ηνπηθώλ αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Κέζα από ηε γλώζε ηνπ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη κέζα από παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ, 

γίλεηαη πην πηζαλή ε επξύηεξε εθαξκνγή ηνπ θαη πξνώζεζή ηνπ από 

ηεο ηνπηθέο αξρέο. Θαη γη απηό αθηεξώλεηαη ην πξώην θεθάιαην ζην 

ζέκα απηό.  
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Ενόηηηα 2:  

ςμμεηοσή ηων κοινωνικών εηαίπων/δημόζια ζςμμεηοσή 

 

Ρν δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνύλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, αλαγλσξίζηεθε θαη δηαζθαιίζηεθε 

επίζεκα κε ηε Πύκβαζε ηνπ Aarhus «γηα ηελ Ξξόζβαζε ζηελ 

Ξιεξνθόξεζε, ηε Γεκόζηα Ππκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεσο 

απνθάζεσλ θαη ηελ Ξξόζβαζε ζηε Γηθαηνζύλε γηα Ξεξηβαιινληηθά 

Θέκαηα», ε νπνία πηνζεηήζεθε ηελ 25ε Ηνπλίνπ 1998 ζηε Γαλέδηθε 

πόιε ηνπ Aarhus, ζην Ρέηαξην πνπξγηθό Ππκβνύιην πνπ έγηλε ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο «Ξεξηβάιινλ γηα ηελ Δπξώπε». Ζ ζύκβαζε 

ηνπ Aarhus είλαη ε πξώηε δηεζλήο ζύκβαζε πνπ ζπλδέεη ηα 

πεξηβαιινληηθά δηθαηώκαηα ηνπ πνιίηε κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 

Ζ ζύκβαζε ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην δηθαίσκά ηνπ ζηελ 

πξόζβαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθόξεζε. Αλαγλσξίδεηαη όηη ε 

βηώζηκε αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κε ηελ εκπινθή όισλ 

ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ζέηεη ηα δεηήκαηα ηεο θπβεξλεηηθήο 

επζύλεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο αληαπόθξηζεο ησλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε. Έθηνηε ε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη δπν νδεγίεο θαη έλα θαλνληζκό αλαθνξηθά κε 

ηνπο ηξείο "ππιώλεο"  ηεο Πύκβαζεο ηνπ Aarhus, πνπ  πξέπεη λα 

ελζσκαησζνύλ ζην εζληθό δίθαην ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION-

MAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS, Aarhus, Denmark, 

on 25 June 1998, available at: http://ec.europa.eu/environment/aarhus/ 

 

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/
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Ενόηηηα 3: Αειθόπορ Σοςπιζμόρ 

 

Ν ηνπξηζκόο είλαη έλαο από ηνπο πην ηζρπξνύο νηθνλνκηθνύο ηνκείο 

ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: πεξίπνπ 2 εθαηνκκύξηα 

επηρεηξήζεηο (θπξίσο κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο) εκπιέθνληαη κε 

ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όια ηα θξάηε κέιε, νη νπνίεο 

παξάγνπλ απηή ηε ζηηγκή κέρξη θαη 12% ηνπ ΑΞΔ (άκεζα ή έκκεζα), 

δεκηνπξγνύλ ην 6% ηεο απαζρόιεζεο (άκεζα) θαη ην 30% ηνπ 

εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ. Ρα πνζνζηά απηά αλακέλεηαη λα απμεζνύλ 

πεξαηηέξσ θαζώο ε ηνπξηζηηθή δήηεζε αλακέλεηαη λα απμεζεί.  

Πύκθσλα κε ηελ αξρηθή Δπξσπατθή Ππλζήθε, ν ηνπξηζκόο θαη νη 

ξπζκίζεηο ηνπο δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αιιά παξακέλνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ θάζε Θξάηνπο 

Κέινπο.  Όκσο, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ πξνσζεζεί 

κέηξα  θαη εηζεγήζεηο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηνπ αεηθόξνπ/ βηώζηκνπ 

ηνπξηζκνύ ζε πνιιέο άιιεο λνκνζεζίεο. Ρα κέηξα απηά αθνξνύλ, ζε 

κεγάιν βαζκό, ηελ θαιύηεξε ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ παξαθηίσλ 

δσλώλ, θαζώο θαη ηελ δηάζεζε ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ θαη ηερληθήο 

θαζνδήγεζεο. Πεκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ είλαη: 

 COM/2006/0134  “Αλαλεσκέλε Δπξσπατθή Ρνπξηζηηθή Ξνιηηηθή: 

πξνο κηα εληζρπκέλε ζπλεξγαζία γηα ηνλ Δπξσπατθό ηνπξηζκό», 

πνπ εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα κέζα θαη ηξόπνπο 

πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο «εξγαιεία πξνώζεζεο» 

ηνπ αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Δπξώπε. Αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνώζεζε ησλ «Ρνπξηζηηθώλ Ξξννξηζκώλ Αξηζηείαο» (EDEN) 

θαη ζηελ ζεκαζία ηέηνησλ βξαβείσλ αξηζηείαο, γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθώλ αεηθόξσλ επηδόζεσλ.  
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 Ζ Agenda ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Γηα πην Αεηθόξν θαη πην 

αληαγσληζηηθό Δπξσπατθό Ρνπξηζκό», πνπ εηζεγείηαη ηελ 

εκπινθή όισλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

γηα πην αεηθόξν θαη πην αληαγσληζηηθό Δπξσπατθό Ρνπξηζκό θαη 

γηα λα γίλνπλ πην ειθπζηηθνί νη επξσπατθνί πξννξηζκνί θαη δίλεη 

ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη πνιηηηθώλ πνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ θαηεύζπλζε.  

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 

 Council Directive 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical 

information in the field of tourism at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0057:en:HTML. 

 STATE OF THE ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT IN THE MEDITERRANEAN – 

2009 http://www.planbleu.org/publications/SoED2009_EN.pdf.       

 UNEP/MAP. 2009a. Sustainable Coastal Tourism. UNEP/MAP 2009.  

 A renewed EU Tourism Policy – Towards a stronger partnership for European 

Tourism. 

http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/communications_2006.htm 

 Action for More Sustainable European Tourism. 

http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/tourism_sustainability_group.ht

m 

 Agenda for a More Sustainable and Competitive European Tourism. 

http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/communications_2007.htm 

   

Ενόηηηα 4: Διασείπιζη Τδάηινων Πόπων 

 

Κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο επξσπατθέο λνκνζεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ είλαη ε Νδεγία Ξιαίζην γηα ηα Λεξά 

(Water Framework) 2000/60/ΔΘ.  Ξέξαλ απηήο, ππάξρεη έλα 

ηεξάζηην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ηελ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0057:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0057:en:HTML
http://www.planbleu.org/publications/SoED2009_EN.pdf.
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/communications_2006.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/tourism_sustainability_group.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/tourism_sustainability_group.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/communications_2007.htm
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πνηόηεηα, ηηο ηηκνινγήζεηο, ηηο επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ 

ζηνπο πδάηηλνπο πόξνπο, ην ξόιν ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ 

θαηαλαισηώλ θιπ. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο Δπξσπατθήο δαηηθήο 

Ξνιηηηθήο είλαη ε πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ ρξήζεο ησλ πδάηηλσλ 

πόξσλ, θαη γηα ην ζθνπό απηό πηνζεηνύληαη θαη πξνσζνύληαη 

νδεγίεο, ζπζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο γηα εμνηθνλόκεζε 

θιπ. Απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί, είλαη όηη ην λεξό ζηελ 

Δπξσπατθή λνκνζεζία δελ νξίδεηαη ζαλ εμποπικό πποφόν όπσο όια ηα 

ππόινηπα, αιιά ζαλ κληπονομιά, ε νπνία πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη 

θαη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηέηνηα. Γηεζλώο, αιιά θαη εληόο ηεο 

Θνηλόηεηαο  είλαη πιένλ μεθάζαξν όηη ην λεξό ζα απνηειέζεη θξίζηκν 

παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε πνιιώλ θξαηώλ. Ζ έιιεηςή ηνπ λεξνύ 

είλαη ν θύξηνο ππεύζπλνο γηα ηελ εξεκνπνίεζε  πνιιώλ πεξηνρώλ. Ζ 

αλάγθε γηα πξνιεπηηθή δξάζε έηζη ώζηε λα απνθύγνπκε ηελ 

καθξνπξόζεζκε αιινίσζε ηεο πνζόηεηαο, αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο 

ηνπ γιπθνύ λεξνύ είλαη πιένλ αλαγλσξηζκέλε θαη απαηηεί δξάζεηο γηα 

ηελ βηώζηκε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ πόξσλ. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 

 DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field 

of water policy at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PD

F.  

 Climate impacts on water resources at: 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-resources/climate-impacts-on-

water-resources. 

 A summary of EU legislation on water protection and management at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_manage

ment/index_en.htm  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF
http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-resources/climate-impacts-on-water-resources
http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-resources/climate-impacts-on-water-resources
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/index_en.htm
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 http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-resources/climate-impacts-on-

water-resources  

 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change, 2007.  

 Blue Plan Notes, Environment and development in the Mediterranean, No 16, 

July 2010. 

 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament 

and the Economic and Social Committee - Pricing policies for enhancing the 

sustainability of water resources http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=e

n&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=477 

 

Ενόηηηα 5: Αλιεία/ Θσθςοκαλλιέπγεια 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη έλα πινύζην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηνπο 

ηνκείο ηεο αιηείαο, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. 

Έλα από ηα πην ζεκαληηθά λνκηθά εξγαιεία είλαη ε Νδεγία γηα ηε 

Θαιάζζηα Πηξαηεγηθή (Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην θαη Ππκβνύιην ηεο 

Δπξώπεο, 17ε Ηνπλίνπ 2008). Πύκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο νδεγίαο 

γηα ηε Θαιάζζηα Πηξαηεγηθή, θάζε Θξάηνο Κέινο είλαη ππνρξεσκέλν 

λα αλαπηύμεη κηα ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή, γηα θάζε ζαιάζζηα πεξηνρή ή 

ππνπεξηνρή πνπ ην αθνξά. 

 

Ζ θνηλή αιηεπηηθή πνιηηηθή (ΘΑΞ) απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

βησζηκόηεηαο ησλ έκβησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαζώο θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βηώζηκεο 

αιηείαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη θαηαξηίζεη πνιπεηή ζρέδηα γηα ηελ 

αλαζύζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαζώο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα (ζπλνιηθά επηηξεπόκελα αιηεύκαηα, πεξηνξηζκόο 

ζηελ αιηεπηηθή πξνζπάζεηα, ηελ απαγόξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ, ειάρηζηα κεγέζε εθθόξησζεο θιπ.). Ρέινο, 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-resources/climate-impacts-on-water-resources
http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-resources/climate-impacts-on-water-resources
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έρνπλ ζεζπηζηεί θαλνληζκνί κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ εηδώλ πνπ 

δελ απνηεινύλ  ζηόρν ηεο αιηείαο (ζαιάζζηα ζειαζηηθά, πνπιηά, 

ρειώλεο), ησλ λεαξώλ θαη επάισησλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ θαη 

ησλ επαίζζεησλ νηθόηνπσλ. Πύκθσλα κε απηνύο ηνπο θαλνληζκνύο 

«πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή αιηείαο» ζεκαίλεη κηα γεσγξαθηθά 

θαζνξηζκέλε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ νπνία όιεο ή ζπγθεθξηκέλεο 

ζαιάζζηεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη πξνζσξηλά ή κόληκα απαγνξεπκέλεο 

ή πεξηνξηζκέλεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε εθκεηάιιεπζε θαη 

βειηίσζε ησλ έκβησλ πδάηηλσλ πόξσλ ή ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 

2008 establishing a framework for Community action in the field of marine 

environmental policy (Marine Strategy Framework Directive), available at:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PD

F 

 COUNCIL REGULATION (EC) No 1967/2006 of 21 December 2006 concerning 

management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in 

the Mediterranean Sea, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing 

Regulation (EC) No 1626/94 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:409:0011:0085:EN:PD

F   

 A summary of EU legislation on Management of fisheries resources and the 

environment at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisherie

s_resources_and_environment/index_en.htm  

 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE 

EUROPEAN PARLIAMENT (A policy to reduce unwanted by-catches and eliminate 

discards in European fisheries (Brussels, 28.3.2007 COM (2007) 136 final), 

available at:  

http://eur-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:409:0011:0085:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:409:0011:0085:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:409:0011:0085:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0136:FIN:EN:PDF


 

 www.litusgo.eu   14 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0136:FIN:EN:PDF 

 Communication from the Commission to the Council and European Parliament of 

19 September 2002. A strategy for the sustainable development of European 

aquaculture (COM(2002) 511), available at:  

http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisherie

s_resources_and_environment/l66015_en.htm  

 Commission Communication of 22 May 2006 "Halting the loss of biodiversity 

by 2010 - and beyond - Sustaining ecosystem services for human well-being" 

(COM(2006) 216), available at:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:EN:PDF  

 

Ενόηηηα 6: Ποιόηηηα ηων παπάκηιων ςδάηων 

 

Πηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε πνηόηεηα ησλ παξάθηησλ πδάησλ νξίδεηαη 

θαη πξνζηαηεύεηαη από ην 1976, κε ηελ Νδεγία γηα ηα Λεξά 

Θνιύκβεζεο 76/160/EEC ε νπνία έρεη  ζέζεη ηα όξηα γηα ηηο θπζηθέο, 

ρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο κέζσ ηαθηηθήο 

παξαθνινύζεζεο θαζ ’όιε ηε πεξίνδν θνιύκβεζεο. Ζ Νδεγία ηνπ 

1976 νδήγεζε ην 2006 ζηελ λέα Νδεγία γηα ηα Ύδαηα Θνιύκβεζεο 

2006/7/EC, πνπ θαιύπηεη από ηελ απιή παξαθνινύζεζε ηεο 

πνηόηεηαο λεξνύ κέρξη ηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο λεξνύ θαη 

ελζσκαηώλεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θπαλνβαθηεξίσλ. Δθηόο από ηηο Νδεγίεο θαη ηηο ζπζηάζεηο, ε θαιή 

πνηόηεηα ησλ παξαθηίσλ πδάησλ ελζαξξύλεηαη κέζα από βξαβεύζεηο 

όπσο είλαη ε «Γαιάδηα Πεκαία», ε «Αθηή Ξνηόηεηαο (Quality Coast)» 

θαη άιια ζρεηηθά βξαβεία-θίλεηξα.  

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 

 DIRECTIVE 2006/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2002&nu_doc=511
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/l66015_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/l66015_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=216
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:EN:PDF
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repealing Directive 76/160/EEC  available at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PD

F 

 A summary of EU legislation on water protection and management available at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_manage

ment/index_en.htm  

 Blue Flag, http://www.blueflag.org/ 

 QualityCoast, http://www.qualitycoast.info/ 

 

Ενόηηηα 7: Διασείπιζη Οικοζςζηημάηων (σεπζαία και παπάκηια 

οικοζςζηήμαηα) 

 

Ζ απμεκέλε αζηηθνπνίεζε, ε επέθηαζε ησλ αλζξώπηλσλ ππνδνκώλ, 

ε ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ε ξύπαλζε ζε όιεο ηεο ηηο 

κνξθέο, ε εηζαγσγή εμσηηθώλ εηδώλ ζην νηθνζύζηεκα καο, όινη 

απηνί νη παξάγνληεο είλαη εμαηξεηηθά θαηαζηξνθηθνί γηα ηε 

βηνπνηθηιόηεηα: ην 42% ησλ εηδώλ ησλ ζειαζηηθώλ, ην 15% ησλ 

πνπιηώλ θαη ην 52% ησλ ςαξηώλ γιπθνύ λεξνύ ζε όιε ηελ Δπξώπε 

απεηινύληαη. Ζ Νδεγία 92/43/EEC γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ 

νηθνηόπσλ θαζώο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, Ππκβάζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε βηνπνηθηιόηεηα, ηα απνδεκεηηθά είδε, ηελ πξνζηαζία 

ηεο Ξνζεηδσλίαο (Posedonia Oceanica, Πύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο) 

θαη κεξηθέο άιιεο Νδεγίεο θαη Ππκβάζεηο ζε ζπλδπαζκό κε έλα επξύ 

δίθηπν από πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο (δίθηπν Natura 2000), 

απνηεινύλ «ηελ πξνζηαζία» πνπ παξέρεη ην δηθηύνπ ησλ ζεζκηθώλ 

κέζσλ θαη εξγαιείσλ ελάληηα ζηελ ππνβάζκηζε ησλ επξσπατθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Ζ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο είλαη έλαο από 

ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο  αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/index_en.htm
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 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora, available at:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:html  

 Council Decision 82/72/EEC of 3 December 1981 concerning the conclusion of 

the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats 

(Bern Convention), available at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l

28050_en.htm  

 93/626/EEC: Council Decision of 25 October 1993 concerning the conclusion of 

the Convention on Biological Diversity, available at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l

28102_en.htm  

 82/461/EEC: Council Decision of 24 June 1982 on the conclusion of the 

Convention on the conservation of migratory species of wild animals,  available 

at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l

28051_en.htm  

 Πύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο,  

http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 

 

Ενόηηηα 8: 

Διασείπιζη Αποβλήηων/Ανακύκλωζη/Ιομποζηοποίηζη 

 

Θάζε ρξόλν, πεξίπνπ 2 δηζεθαηνκκύξηα ηόλνη απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, 

παξάγνληαη ζηα θξάηε κέιε θαη ην πνζνζηό απηό απμάλεηαη ζηαζεξά. 

Ζ Νδεγία 2008/98/ΔC ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα, ε Πηξαηεγηθή γηα ηελ 

πξόιεςε θαη αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ (2005), ε νπνία ζέηεη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

πεξηγξάθεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

κπνξεί λα βειηηώζεη ηε δηαρείξηζε ησλ βηνινγηθώλ απνβιήησλ ζηελ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:html
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28102_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28102_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28051_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28051_en.htm


 

 www.litusgo.eu   17 

ΔΔ, ε απνηέθξσζε θαη ε κεηαθνξά απνβιήησλ θαη ε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ κε ηελ Νδεγία 91/689/EEC ζρεηηθά κε ηα 

επηθίλδπλα απόβιεηα θαη ηε Πύκβαζε ηεο Βαζηιείαο θαζώο θαη πνιιά 

άιια, απνηεινύλ ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνβιήησλ εληόο ηεο Θνηλόηεηαο.  

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 Directive 2008/98/EC of 19 November 2008 on waste and repealing certain 

Directives.  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF  

 A summary of EU legislation on waste and repealing certain Directives available at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_en.

htm  

 

Ενόηηηα 9: Αέπια Ρύπανζη 

 

Ζ Νδεγία 2008/50/EC ηνπ Καΐνπ 2008, είλαη έλα από ηα θπξηόηεξα 

λνκηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα. 

Ππκπιεξσκαηηθά ηεο Νδεγίαο, ην 2005 ε Δπηηξνπή δξνκνιόγεζε ηε 

Θεκαηηθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ Αηκνζθαηξηθή Ούπαλζε ε νπνία νξίδεη 

ζπγθεθξηκέλνπο καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο (γηα ην 2020): 

 47% κείσζε ηεο απώιεηαο ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο, σο 

απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζε ζσκαηίδηα 
 10% κείσζε ηεο νμείαο ζλεζηκόηεηαο από ηελ έθζεζε ζην όδνλ 

 Κείσζεο ηεο απόζεζεο πεξίζζεηαο νμένο θαηά 74% ζε δαζηθέο 

πεξηνρέο θαη 39% ζε πεξηνρέο γιπθώλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ 

 43% κείσζε ησλ πεξηνρώλ ή νηθνζπζηεκάησλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

επηξνθηζκό 

 
Γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ πξέπεη λα κεησζνύλ νη εθπνκπέο 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_en.htm
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SO2 κέρξη θαη 82%, νη εθπνκπέο NOx κέρξη 60%, νη πηεηηθέο 

νξγαληθέο ελώζεηο (VOC) κέρξη 51%, νη εθπνκπέο ακκσλίαο κέρξη 

27% θαη νη εθπνκπέο ησλ πξσηνγελώλ PM2.5 ( εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ 

απεπζείαο ζηνλ αέξα) κέρξη 59% ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηνπ 2000. 

 
Δθηόο από ηελ πην πάλσ θεληξηθήο ζεκαζίαο Νδεγία, ε Δπξσπατθή 

Λνκνζεζία γηα ηελ Αέξηα Ούπαλζε είλαη πινύζηα: ππάξρνπλ ηα εζληθά 

αλώηαηα όξηα εθπνκπώλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο αηκνζθαηξηθνύο 

ξύπνπο, ε Πύκβαζε γηα Καθξάο Θιίκαθαο Γηακεζνξηαθή 

Αηκνζθαηξηθή Ούπαλζε, ην Ξξσηόθνιιν γηα βαξέα κέηαιια, ε 

Πύκβαζε ηεο Πηνθρόικεο γηα ηνπο επίκνλνπο νξγαληθνύο ξύπνπο 

(POP), ηα αλώηαηα όξηα γηα ηα ρεξζαία κεραλνθίλεηα νρήκαηα, 

βηνκεραλίεο θαη άιια ζρεκαηίδνπλ ην Δπξσπατθό Λνκηθό Γίθηπν γηα 

ηελ βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 Directive 2008/50/EC of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for 

Europe  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:EN:PD

F  

 A summary of EU legislation on ambient air quality and cleaner air for Europe 

available at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/index_en.ht

m   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/index_en.htm
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Ενόηηηα 10:  

Υπήζειρ Γηρ/πολεοδομία/παπάκηια ςπεπανάπηςξη 

 

Ζ ρσξνηαθηηθή πνιηηηθή θαη σο εθ ηνύηνπ θαη ε παξάθηηα ρσξνηαμία, 

απνηειεί ζέκα πνπ ε ξύζκηζή ηνπ εκπίπηεη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο. 

Ρν πξσηόθνιιν γηα ηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ξαξάθηησλ Εσλώλ 

ηεο Κεζνγείνπ (2008), απνηειεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ 

πξνώζεζε βηώζηκεο δηαρείξηζεο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο κεηαμύ ησλ 

ζπκβαιιόκελσλ ρσξώλ, ζε κηα εληαία βάζε θαη αληίιεςε. Ρν 

πξσηόθνιιν πξνηξέπεη ηα ζπκβαιιόκελα κέξε λα δηαηππώζνπλ θαη 

λα αλαπηύμνπλ παξάθηηεο ζηξαηεγηθέο, θαζώο επίζεο θαη 

ρσξνηαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο ρξήζεηο γεο, ζρέδηα θαη 

πξνγξάκκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ρν πξσηόθνιιν πξνσζεί «..ηε βηώζηκε αλάπηπμε 

ησλ παξάθηησλ δσλώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ 

παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ, κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ησλ παξάθηησλ 

θπζηθώλ νηθνηόπσλ, ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ηνπίσλ». Ξέξαλ ηνπ πξσηνθόιινπ, ππάξρνπλ αξθεηέο πνιηηηθέο 

θαη θαλνληζκνί/ εηζεγήζεηο/ζπζηάζεηο γηα ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό 

θαη ηα πξνβιήκαηα από ηελ παξάθηηα ππεξαλάπηπμε. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 ICZM Protocol was signed on 20-21 January 2008 in Madrid, 

http://ec.europa.eu/environment/iczm/barcelona.htm 

 UNEP/MAP. 2009a. Sustainable Coastal Tourism. UNEP/MAP 2009.  

 UNEP/MAP, 2009b. Plan Bleu: State of the Environment and Development in 

the Mediterranean. 

 

http://ec.europa.eu/environment/iczm/barcelona.htm


 

 www.litusgo.eu   20 

Ενόηηηα 11: Διασείπιζη σεπζαίος και θαλάζζιος ηοπίος 

 

Πύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Πύκβαζε γηα ην Ρνπίν (Ππκβνύιην ηεο 

Δπξώπεο, 2000), Άξζξν 1: «Σεξζαίν ηνπίν ζεκαίλεη κηα πεξηνρή, 

όπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή από ηνπο αλζξώπνπο, ηεο νπνίαο ν 

ραξαθηήξαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ 

θπζηθώλ θαη/ή αλζξσπίλσλ παξαγόλησλ….  Γηαρείξηζε ηνπ ηνπίνπ, 

από ηελ ζθνπηά ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, είλαη ε δξάζε πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ ηαθηηθή ζπληήξηζε ελόο ηνπίνπ, έηζη ώζηε λα 

θαζνδεγεί θαη λα ελαξκνλίδεη ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ από ηηο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηεξγαζίεο.» 

Ζ Δπξσπατθή Πύκβαζε γηα ην Ρνπίν (Ππκβνύιην ηεο Δπξώπεο, 2000) 

απεπζύλεηαη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη 

θαιύπηεη ηηο θπζηθέο, αγξνηηθέο, αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο. 

Ξεξηιακβάλεη γε, εζσηεξηθά ύδαηα θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο. Ξξόθεηηαη 

γηα ηνπία πνπ ζεσξνύληαη εμαηξεηηθά θαη κνλαδηθά θαζώο θαη γηα 

ηνπία ζπλεζηζκέλα, αιιά θαη γηα ππνβαζκηζκέλα ηνπία.  

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 European Landscape Convention (Council of Europe, 2000) available at: 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp
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Ενόηηηα 12:  

Λοπθολογική Διασείπιζη ηηρ Παπάκηιαρ Ζώνηρ – παπάκηια 

διάβπωζη  

 

Ρν  ζέκα ηεο δηάβξσζεο, όπσο θαη ηα ζέκαηα ηεο ρσξνηαμίαο, 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ εζληθώλ πνιηηηθώλ θαη δελ 

θαιύπηνληαη από ην επξσπατθό θεθηεκέλν. Ξαξόια απηά, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αλαπηύμεη ζεκαληηθή δξάζε γηα ην νμύ θαη 

εληεηλόκελν απηό πξόβιεκα. 

 Ζ Πύζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα Νινθιεξσκέλε 

Γηαρείξηζε ησλ Ξαξάθηησλ Εσλώλ (2002/413/EC) ηόληδε όηη « 

(L148/24) Ζ έθζεζε αμηνιόγεζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Νξγαληζκνύ 

Ξεξηβάιινληνο ηνπ 1999 ππνδεηθλύεη κηα ζπλερή ππνβάζκηζε 

ησλ ζπλζεθώλ ζηηο παξάθηηεο δώλεο ηεο Δπξώπεο όζνλ αθνξά 

ηηο αθηέο απηέο θαζ’ απηέο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξάθηησλ 

πδάησλ», θαζώο θαη όηη «Νη παξάθηηεο δώλεο ηεο Θνηλόηεηαο 

απεηινύληαη πεξαηηέξσ από ηηο επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ 

αιιαγώλ, θπξίσο ιόγσ ηεο αλόδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, 

αιιαγέο ζηε ζπρλόηεηα θαη έληαζε ησλ θαηαηγίδσλ θαη απμεκέλε 

παξάθηηα δηάβξσζε θαη πιεκκύξεο». Αλακελόηαλ όηη κέρξη ην 

2006 όια ηα Θξάηε Κέιε ζα είραλ αλαπηύμεη νινθιεξσκέλεο 

εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ παξαθηίσλ δσλώλ 

ηνπο. Κεξηθέο ρώξεο ην έθαλαλ, αξθεηέο όρη. Ζ Πύζηαζε πάλησο 

κπνξεί αθόκα λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα θαιή αλαθνξά θαιήο 

πξαθηηθήο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο 

παξάθηηαο δηάβξσζεο. 
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 Ν δηαδηθηπαθόο ρώξνο ηνπ έξγνπ OURCOASTS 

http://ec.europa.eu/ourcoast/ είλαη ν δηαδηθηπαθόο ρώξνο ηεο 

ΔΔ γηα ηελ ΝΓΞΕ, κε εθηελή Βάζε Γεδνκέλσλ κειεηώλ 

πεξίπησζεο από όιε ηελ Δπξώπε, όπνπ νη αξρέο θαη ηα εξγαιεία 

ηεο ΝΓΞΕ έρνπλ εθαξκνζηεί. Κεξηθέο κειέηεο αλαθέξνληαη ηνλ 

έιεγρν ηεο δηάβξσζεο θαη θάζε πεξίπησζε ζπκπεξηιακβάλεη ην 

λνκηθό πιαίζην πνπ αθνξά ηελ θάζε ρώξα. 

 Ρν έξγν Eurosion είλαη ην πην ζεκαληηθό επξσπατθό πξόγξακκα 

πνπ αλαθέξεηαη ηόζν ζηελ απνηύπσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

παξάθηηαο δηάβξσζεο ζηηο Δπξσπατθέο αθηέο, αιιά πξνρσξά ζε 

εηζεγήζεηο γηα ηερληθέο ιύζεηο θαη γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπλ ηα θξάηε κέιε www.eurosion.eu  

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 

30 May 2002 concerning the implementation of Integrated Coastal Zone 

Management in Europe (2002/413/EC):   

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:148:0024:0027:EN:PD

F      

 Ourcoast portal http://ec.europa.eu/ourcoast/ 

 EUROSION, www.eurosion.eu 

 OURCOAST, http://ec.europa.eu/ourcoast/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurosion.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:148:0024:0027:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:148:0024:0027:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:148:0024:0027:EN:PDF
http://ec.europa.eu/ourcoast/
http://www.eurosion.eu/
http://ec.europa.eu/ourcoast/
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Ενόηηηερ 13 και 14:  

Θέμαηα αζηικήρ όσληζηρ (ησοπύπανζη, θωηοπύπανζη, 

οζμοπύπανζη  κλπ) 

 

Ωο κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληηκεηώπηζε ηεο ερνξύπαλζεο, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη θαζνξίζεη κηα θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

απνθπγή, ηελ πξόιεςε ή ηε κείσζε ησλ επηβιαβώλ επηπηώζεσλ ηεο 

έθζεζεο ζηνλ πεξηβαιινληηθό ζόξπβν. Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη 

ζηε εθαξκνγή θνηλώλ κεζόδσλ γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ ζνξύβνπ, 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην θνηλό θαη ηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ 

δξάζεο ζε ηνπηθό επίπεδν. Ρν ζεκαληηθόηεξν λνκηθό εξγαιείν ηεο ΔΔ 

γηα ηελ ερνξύπαλζε είλαη ε Νδεγία 2002/49/EC γηα ηελ αμηνιόγεζε 

θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ. Ζ Νδεγία απηή 

απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηνπ ζνξύβνπ ν νπνίνο γίλεηαη αληηιεπηόο από 

ηνπο αλζξώπνπο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζε δεκόζηα πάξθα ή άιιεο 

ήζπρεο πεξηνρέο νηθηζκώλ, ζε ήζπρεο πεξηνρέο ζηελ ύπαηζξν, θνληά 

ζε ζρνιεία, λνζνθνκεία θαη άιια επαίζζεηα ζε ζνξύβνπο θηίξηα θαη 

πεξηνρέο. 

 

Ωο πξνο ηηο άιιεο παξακέηξνπο ηεο αζηηθήο όριεζεο, πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζηελ ελόηεηα 14 ηνπ LitusGo, δελ ππάξρεη κηα 

ελνπνηεκέλε Δπξσπατθή Νδεγία ή θάηη αληίζηνηρν. Θάζε Θξάηνο 

Κέινο αλαπηύζζεη ηνπο δηθνύο ηνπ θαλόλεο θαη ηα δηθά ηνπ όξηα 

θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο πνπ αληηκεησπίδεη απηέο ηηο κνξθέο 

όριεζεο.  
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Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 A summary of EU legislation on noise pollution at:  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/index_en.

htm   

 A summary of EU legislation on community annoyance issues:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:042:0038:0044:EN:PD

F 

 

Ενόηηηα 15:  

Απσαιολογικοί σώποι/Θζηοπικέρ  

ηοποθεζίερ/Πολιηιζηική κληπονομιά 

 

Πύκθσλα κε ηε Πηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, νη πξνηεξαηόηεηεο από ηνλ ζηξαηεγηθό 

πξνζαλαηνιηζκό ησλ Κεζνγεηαθώλ ρσξώλ (2007-2013) πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ, ηνπο δύν πην θάησ ζεκαληηθνύο 

άμνλεο: 

 

Αύξηζη ηηρ εςαιζθηηοποίηζηρ και ηηρ εκπαίδεςζηρ για ηην 

πολιηιζηική κληπονομιά. Ζ αμία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

παξακέλεη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ηνπηθνύ 

πιεζπζκνύ θαη εμαξηάηαη από ηελ ελεξγό εκπινθή ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ. Ξξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό ην 

ζπκθέξνλ ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ από ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα παξέρεηαη ε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα, θαζώο θαη ε 

θαηάιιειε θαηάξηηζε ζηηο Ρνπηθέο Αξρέο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:042:0038:0044:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:042:0038:0044:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:042:0038:0044:EN:PDF
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δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξάθηηα δώλε.  

 
Πολιηιζηική κληπονομιά ωρ μέζο για ηην ηοπική ανάπηςξη. Ωο 

έλαο παξάγνληαο ηεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο, ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ επθαηξηώλ γηα 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηνπξηζκό θ.α. θαζώο θαη ζπλεξγεηώλ 

κεηαμύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 Strategy for the development of Euro-Mediterranean cultural heritage: priorities 

from Mediterranean countries (2007–2013)  

http://www.euromedheritage.net/euroshared/doc/Culture%20strategy%202007

%20-%202013.pdf      

  

Ενόηηηα 16: Ιίνδςνοι πλημμύπων –  

Ιύμα θύελλαρ - Πλημμύπερ, διασείπιζη ακπαίων ζςνθηκών 

 

Δπξσπατθή Νδεγία 2007/60/ΔΘ (23 Νθησβξίνπ 2007) γηα ηελ 

αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο, είλαη ην 

θύξην εξγαιείν ηεο ΔΔ: «H Οδηγία αποζκοπεί ζηο να εγκαθιδπύζει 

ένα κοινό πλαίζιο για ηην αξιολόγηζη και ηη μείυζη ηος κινδύνος 

πλημμςπών ζηην Εςπυπαφκή Ένυζη θέηονηαρ, ηο πεπιβάλλον, ηην 

πεπιοςζία και ηην οικονομική δπαζηηπιόηηηα, ζηην ανθπώπινη ςγεία. 

Η οδηγία καλύπηει όλοςρ ηοςρ ηύποςρ πλημμςπών, ηόζο καηά μήκορ 

ηυν ποηαμών όζο και ζε παπάκηιερ πεπιοσέρ. Υπάπσοςν επίζηρ άλλοι 

κίνδςνοι, όπυρ οι πλημμύπερ ζηα αζηικά κένηπα και πλημμύπερ ζηο 

αποσεηεςηικό ζύζηημα, οι οποίοι ππέπει επίζηρ να ληθθούν ςπότη ».  

 

http://www.euromedheritage.net/euroshared/doc/Culture%20strategy%202007%20-%202013.pdf
http://www.euromedheritage.net/euroshared/doc/Culture%20strategy%202007%20-%202013.pdf
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Πύκθσλα κε ηελ Νδεγία:  

‘’πλημμύπα είναι η πποζυπινή κάλςτη από νεπό ημήμαηορ γηρ πος 

ςπό κανονικέρ ζςνθήκερ δεν καλύπηεηαι από νεπό. Ο όπορ αςηόρ 

ππέπει να πεπιλαμβάνει ηιρ πλημμύπερ από ποηαμούρ, από 

σείμαπποςρ, πλημμύπερ από ηη θάλαζζαρ ζε παπάκηιερ πεπιοσέρ και 

μποπεί να εξαιπεί ηιρ πλημμύπερ από ηα αποσεηεςηικά ζςζηήμαηα.’. 

‘’ κίνδςνορ πλημμύπαρ είναι ο ζςνδςαζμόρ ηηρ πιθανόηηηαρ ενόρ 

πλημμςπικού γεγονόηορ και ηυν και ηυν εν δςνάμει επιπηώζεών ηος 

ζηην ανθπώπινη ςγεία, ζηο πεπιβάλλον, ζηην πολιηιζηική κληπονομιά 

και ζηην οικονομική δπαζηηπιόηηηα’’.        

Ζ Νδεγία είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλε όζν αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο ησλ 

Θξαηώλ Κειώλ θαη ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο εθπιήξσζήο ηνπο, σο 

πξνο π.ρ. ηε δεκηνπξγία ραξηώλ ηξσηόηεηαο ηεο παξάθηηαο δώλεο, ή 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ δπλεηηθώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ησλ 

κειινληηθώλ πιεκκπξώλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θιπ. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 Directive 2007/60/EC of 23 Oct 2007 on the assessment and management of 

flood risks available at:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PD

F  

 A summary of EU legislation on the assessment and management of flood risks 

available at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/l28174_e

n.htm   

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/l28174_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/civil_protection/l28174_en.htm
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Ενόηηηα 17: Ανομβπία 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζε δηαδηθηπαθό ρώξν ηεο Δ.Δ (ζύλδεζκνο 2 πην 

θάησ): Η Επιηποπή παπέσει καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ για ηην 

ανηιμεηώπιζη ζηηρ ζποπαδικήρ ξηπαζίαρ και ηηρ μεζοππόθεζμηρ ή 

μακποππόθεζμηρ λειτςδπίαρ. Οι καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ 

αζσολούνηαι με ηη ηιμολόγηζη ηος νεπού, ηην καηανομή ηυν 

ςδάηινυν πόπυν, ηην ππόλητη ηηρ ανομβπίαρ καθώρ και ηην ςτηλήρ 

ποιόηηηαρ πληποθοπίερ και ηεσνολογικέρ λύζειρ για ηην ανηιμεηώπιζη 

ηηρ λειτςδπίαρ και ηηρ ξηπαζίαρ. 

Ξξνβιέπνληαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδύλσλ μεξαζίαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή ζπληζηά ζηα Θξάηε 

Κέιε λα αλαπηύμνπλ ζρέδηα δηαρείξηζεο θηλδύλνπ μεξαζίαο όπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ Νδεγία Ξιαίζην γηα ηα Λεξά, από ην 2009, βάζε 

ηεο αληαιιαγήο νξζώλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ ρσξώλ θαζώο θαη 

κεζνδνινγηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζε Θνηλνηηθό επίπεδν. Ζ Δπηηξνπή 

πξνηίζεηαη επίζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα παξαηεξεηήξην θαη έλα 

ζύζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηα θαηλόκελα αλνκβξίαο, ησλ 

νπνίσλ ηα πξόηππα θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζνύλ από ην 2012. Δπηπιένλ ζπζηήλεηαη ε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο ρξήζεο ηνπ Ρακείνπ Αιιειεγγύεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κεραληζκνύ γηα Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία, έηζη ώζηε ηα Θξάηε Κέιε πνπ 

έρνπλ πιεγεί ζνβαξά από ηε μεξαζία λα ιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε 

βνήζεηα ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND THE COUNCIL, addressing the challenge of water scarcity and droughts in 
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the European Union available at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:EN:PDF 

 A summary of EU legislation on the assessment and management of flood risks 

available at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_manage

ment/l28196_en.htm 

 http://water.europa.eu/  

 http://www.eea.europa.eu/themes/water/dc  

 

Ενόηηηα 18: Απεπήμωζη  

 

Ρν ζέκα ηεο απεξήκσζεο πεξηιακβάλεηαη ζην επξσπατθό ζεζκηθό 

πιαίζην γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ απεξήκσζε επεξεάδεη θπξίσο 

ηηο λόηηεο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αξθεηέο λνκνζεηηθέο 

πξάμεηο ηεο ΔΔ (Νδεγίεο, Δπηθνηλσλίεο θ.ιπ.) κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απεξήκσζεο. Ξ.ρ. ε 

Αλαθνίλσζε COM (2008) 645 «Ζ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

απνςίισζεο θαη ππνβάζκηζεο ησλ δαζώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο». 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 A synopsis of EU legislation to “Tackle climate changes”: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/i

ndex_en.htm 

 

Ενόηηηα 19: Ενεπγειακή σπήζη, καηανάλωζη και διασείπιζη 

 

Ζ Ππλζήθε ηεο Ιηζαβόλαο ηνπνζεηεί ηελ ελέξγεηα ζην επίθεληξν ηεο 

Δπξσπατθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ξαξέρεη κηα λέα λνκηθή θαη πην 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28196_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28196_en.htm
http://water.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/themes/water/dc
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απνηειεζκαηηθή βάζε, πνπ έιεηπε ζηηο πξνεγνύκελεο Ππλζήθεο 

(Άξζξν 194 ηεο Ππλζήθεο γηα ηε Ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο). 

 
Νη ζηόρνη ηεο πνιηηηθήο ππνζηεξίδνληαη από εξγαιεία πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηνπο λόκνπο ηεο αγνξάο, όπσο νη θόξνη, νη 

επηδνηήζεηο θαη ην ζύζηεκα εκπνξίαο εθπνκπώλ CO2, από ηελ 

αλάπηπμε ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ, όπσο π.ρ. νη ηερλνινγίεο γηα 

ελεξγεηαθή απόδνζε θαη νη αλαλεώζηκεο πεγέο ή ε ελέξγεηα ρακειώλ 

εθπνκπώλ άλζξαθα θαη από Θνηλνηηθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα. 

Δπηπιένλ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ε ΔΔ πηνζέηεζε κηα ζεηξά κέηξσλ 

κε ηε πξννπηηθή λα κεηώζεη ηε ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηελ ππεξζέξκαλζε 

ηνπ πιαλήηε.  

 

Απνθαζηζκέλε λα θαηαπνιεκήζεη ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ε ΔΔ έρεη 

δεζκεπηεί λα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο ηεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% κέρξη 

ην 2020. Απεπζύλεη επίζεο έθθιεζε γηα ηε ζύλαςε κηαο δηεζλνύο 

ζπκθσλίαο ε νπνία ζα ππνρξεώλεη ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο λα 

κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέρξη 30% 

κέρξη ην 2020. Πην πιαίζην απηήο ηεο ζπκθσλίαο, ε ΔΔ ζα ζέζεη σο 

λέν ζηόρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ηεο κέρξη 30% ζε ζύγθξηζε κε 

ηα επίπεδα ηνπ 1990. Νη ζηόρνη απηνί βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Πην Πρέδην Γξάζεο ηεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε (2007-2012) ε 

Δ.Δ έζεζε σο ζηόρν ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κέρξη 

20% έσο ην 2020. 

 
Γηα λα απμεζεί ε ρξήζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ζην 
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ράξηε Ξνξείαο ησλ Αλαλεώζηκσλ Ξεγώλ Δλέξγεηαο ηεο, ε ΔΔ έρεη 

ζέζεη σο ζηόρν ηελ αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθό ηεο κείγκα θαηά 20% κέρξη ην 2020. 

 
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (κέζσ ηνπ Πηξαηεγηθνύ Πρεδίνπ Δλεξγεηαθώλ 

Ρερλνινγηώλ (SET)-Πρέδην, COM (2009) 519) πξνηείλεη ηελ 

αλάπηπμε θαζαξώλ ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ θαη ηε δξάζε ζην πεδίν 

ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 Directive 2003/87/EC of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse 

gas emission allowance trading within the Community and amending Council 

Directive 96/61/EC available at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:EN:PD

F  

 A summary of EU legislation establishing a scheme for greenhouse gas emission 

allowance trading within the Community and amending Council Directive 

96/61/EC available at: 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l2801

2_en.htm   

 

Ενόηηηα 20: Ππάζινα Ιηήπια 

 

Πύκθσλα κε ηελ Νδεγία 2002/91/ΔC γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε 

ησλ θηηξίσλ, ηα Θξάηε Κέιε ζα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ όηη ηα λέα θηίξηα πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 4. 

Γηα ηα λέα θηίξηα ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο άλσ ησλ 1000 m2, 

ηα Θξάηε Κέιε εμαζθαιίδνπλ όηη ε ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη 

νηθνλνκηθή ζθνπηκόηεηα ησλ ελαιιαθηηθώλ ζπζηεκάησλ βξίζθεηαη 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28012_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28012_en.htm
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ππό κειέηε θαη ζπλππνινγίδεηαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αλέγεξζεο. 

Ωο ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ ηα: 

 Απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 Ππλδπαζκόο παξαγσγήο ζεξκόηεηαο θαη ελέξγεηαο (CHP) 

 Ξεξηνρή ή θύθισκα ζέξκαλζεο ή ςύμεο αλ είλαη δηαζέζηκν 

 Αληιίεο ζεξκόηεηαο θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο 

 

Ωζηόζν, ζηελ Νδεγία γηα πθηζηάκελα θηίξηα θαη ζην δηαζέζηκν 

Ξηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ππάξρνπλ πξνεηδνπνηήζεηο: 

Πύκθσλα κε ην Άξζξν 3, ηα Θξάηε Κέιε εθαξκόδνπλ, ζε εζληθό ή 

πεξηθεξεηαθό επίπεδν, κηα κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο ελεξγεηαθήο 

απόδνζεο ησλ θηηξίσλ. Ζ κεζνδνινγία απηή ζεζπίδεηαη ζε εζληθό ή 

πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Ζ ελεξγεηαθή απόδνζε ελόο θηηξίνπ ζα 

εθθξάδεηαη κε μεθάζαξν ηξόπν θαη ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη δείθηε 

εθπνκπώλ CO2. 

 

Πρεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

 
 Directive 2002/91/EC of 16 December 2002 on the energy performance of 

buildings available at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:EN:PD

F  

  A summary of EU legislation on the energy performance of buildings available 

at: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l27042_en.htm   

 Leaflet of EU directive on energy performance of buildings published by 

European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, available 

at: 

http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/doc/leaflet_better_buildings_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l27042_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/doc/leaflet_better_buildings_en.pdf
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