
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHAROS4MPAs 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

PHAROS4MPAs 

Μπλε Οικονομία και Διατήρηση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος: Προστασία 

των Μεσογειακών Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών για την 

επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης.  
 

Καθώς η σύγχρονη τάση της «μπλε ανάπτυξης» στη Μεσόγειο Θάλασσα επιταχύνεται με ρυθμό 

σχεδόν μη αειφορικό, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (MPAs), οι οποίες ορίστηκαν για 

την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, διεργασιών, οικοτόπων και ειδών 

εκπροσωπούν σήμερα το 7,14% της Μεσογειακής λεκάνης και όχι το 10% που έχει τεθεί ως 

στόχος από τη Συνθήκη για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD).  

 

Μολονότι ο ρόλος των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών είναι η προστασία του 

περιβάλλοντος, οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κοντά ή και εντός των ορίων των 

προστατευόμενων περιοχών είναι πολλές.   

     

Η παρούσα στρατηγική της ΕΕ για την Μπλε Ανάπτυξη τονίζει ότι οι προστατευόμενες 

θαλάσσιες περιοχές αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απαιτήσεις για οικονομική ανάπτυξη κοντά ή 

εντός των ορίων τους, με όλο και μεγαλύτερη πίεση και επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Ταυτόχρονα, η Οδηγία – Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική απαιτεί την επίτευξη της Καλής 

Περιβαλλοντικής Κατάστασης των Ευρωπαϊκών Θαλασσών μέχρι το 2020. 

 

Το Πρόγραμμα PHAROS4MPAs διερευνά τον τρόπο που οι Μεσογειακές 

Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της 

αναπτυσσόμενης Μπλε Οικονομίας και παρέχει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο που οι 

τοπικοί φορείς μπορούν να εμποδίσουν ή να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από τις δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς.  

Το PHAROS4MPAs στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των 

προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και στη βελτίωση της διατήρησης των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων ολόκληρης της Μεσογείου, μέσω της ενθάρρυνσης των διεθνών συνεργασιών 

και της συνεργασίας μεταξύ κράτους, βιομηχανίας και άλλων φορέων. 

 

Το πρόγραμμα PHAROS4MPAs επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς της Μπλε Οικονομίας: 

● Θαλάσσιες μεταφορές και βιομηχανικά λιμάνια 

● Κρουαζιέρες 

● Σκάφη περιήγησης 

● Σκάφη αναψυχής 

● Υπεράκτια αιολικά πάρκα 



 
● Ιχθυοκαλλιέργειες 

● Ψυχαγωγική αλιεία 

● Καταδύσεις 

● Αλιεία μικρής κλίμακας 

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να τοποθετήσει όλους τους φορείς σε μια ίση βάση (από τους 

διαχειριστές και τους υπεύθυνους για τις Προστατευόμενες Περιοχές, έως και τους 

εκπροσώπους των επιχειρήσεων) και να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια βιώσιμη μπλε 

οικονομία και ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον μέσα και γύρω απο τις προστατευόμενες 

θαλάσσιες περιοχές.  

 

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη διάχυση βασικών τρόπων κεφαλαιοποίησης, οδηγίες και 

εργαλεία πολιτικής που έχουν υιοθετηθεί από το δίκτυο MedPAN, το φορέα για το Θαλάσσιο 

Χωρικό Σχεδιασμό (MSP), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Συνθήκη της Βαρκελώνης και τους 

σχετικούς θαλάσσιους τομείς. 

 

 

 
 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μήνες (από το Φεβρουάριο 2018 έως τον Ιούλιο 2019) και 

συγχρηματοδοτείται από το Interreg Med που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. 

 

 

Το PHAROS4MPAs ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 

● 8 βασικοί εταίροι: WWF France, Priority Actions Programme Regional Activity Centre 

(PAP/RAC), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Regional Agency of the 

Administration of Protected Areas in Albania, Institute of the Republic of Slovenia for 

Nature Conservation, Consiglio Nazionale delle Ricerche, WWF Mediterranean, 

University of Girona - Institute of Aquatic Ecology at the Faculty of Sciences 

● 9 συνεργάτες εταίροι: Mediterranean Protected Areas Network (MedPAN), WWF 

Spain, France Energie Eolienne (FEE), Regional Marine Pollution Emergency Response 

https://www.wwf.fr/
https://www.pap-thecoastcentre.org/index.php?lang=en
https://www.pap-thecoastcentre.org/index.php?lang=en
http://www.ptaba.gr/index.php
http://www.akzm.gov.al/us/
http://www.akzm.gov.al/us/
http://www.zrsvn.si/en/
http://www.zrsvn.si/en/
https://www.cnr.it/
http://mediterranean.panda.org/
http://www2.udg.edu/grupsrecerca/GRECO/Presentacio/tabid/14696/language/en-US/Default.aspx
http://medpan.org/
https://www.wwf.es/
https://www.wwf.es/
https://fee.asso.fr/
http://www.rempec.org/


 
Centre for Mediterranean Sea (REMPEC), Regional Activity Center for Specially 

Protected Areas (RAC/SPA), European Boating Industry, WWF Greece, Agence 

Française pour la Biodiversité -Antenne de façade maritime– Méditerranée, CPMR 

Intermediterranean Commission 

● Διάρκεια 18 μήνες: Φεβρουάριος 2018 - Ιούλιος 2019 

● Προϋπολογισμός Έργου €1.200.000,00: 85% συγχρηματοδότηση από το Interreg 

Mediterranean, του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, (1.020.000,00€) 

 

 

 

Ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://pharos4mpas.interreg-med.eu/ 

http://www.rempec.org/
http://www.rac-spa.org/fr
http://www.rac-spa.org/fr
http://www.europeanboatingindustry.eu/
http://www.wwf.gr/en/
https://www.afbiodiversite.fr/
https://www.afbiodiversite.fr/
https://cpmr-intermed.org/
https://cpmr-intermed.org/
https://pharos4mpas.interreg-med.eu/

