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Εισαγωγή  
 
Με γνώµονα την αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόµενου οικολογικής 

καταστροφής στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, ειδικοί επιστήµονες και 

περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ανάλογο 

σήµα κινδύνου για την ρύπανση του Αιγαίου και των παράκτιων περιοχών της 

εκπέµπει και η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε επίκεντρο το υδάτινο 

περιβάλλον. 

 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά του Αιγαίου το καθιστούν  µια από τις πιο ευάλωτες 

θάλασσες στον κόσµο σε ενδεχόµενο ατύχηµα από πετρελαιοφόρα και µη 

πλοία. Το υψηλό ρίσκο, που ενέχουν οι θαλάσσιες µεταφορές στο Αιγαίο, 

δυστυχώς δεν συνοδεύεται από κάποιο ισχυρό πλαίσιο για τη θωράκισή του, 

σε περίπτωση διαρροών / ατυχηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, µέσω των 
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Ελληνικών θαλασσών διακινούνται σήµερα περισσότερα από 100 - 200 

εκατοµµύρια τόνοι πετρελαίου σε ετήσια βάση, από 6.000 πετρελαιοφόρα 

πλοία, σε σύνολο 60.000 εµπορικών πλοίων που πλέουν στο Αιγαίο. 

 

Το σχετικά πρόσφατα ναυάγιο του Sea Diamond στην Σαντορίνη το 2007 

απέδειξε την ανυπαρξία του κρατικού µηχανισµού και των θεσµών για την 

αντιµετώπιση οποιουδήποτε σοβαρού θαλάσσιου ατυχήµατος. Τι θα συµβεί 

άραγε στην περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο πραγµατικά σοβαρό ατύχηµα 

πετρελαιοφόρου, υπό δυσµενείς συνθήκες και σε µια δυσπρόσιτη περιοχή;  

 

Η διεθνής επιστηµονική κοινότητα και εµπειρία µπορεί να υποδείξει τρόπους 

πρόληψης, έγκαιρης και ορθής αντιµετώπισης και τελικά αναστροφής 

οποιουδήποτε σχεδόν ενδεχοµένου ρύπανσης των θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων, είτε από κάποια τυχαία σηµειακή πηγή, είτε από χρόνιες 

πηγές ρύπανσης. 

 

 

Στόχοι συνεδρίου 

• Ενσωµάτωση των διεθνών προτύπων για τη ρύπανση από πλοία. 

• Ενίσχυση του ελέγχου των πλοίων και απόσυρση από τα κοινοτικά 

ύδατα εκείνων που δεν εφαρµόζουν τα σχετικά πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Αυστηρές µέθοδοι για τον έλεγχο διέλευσης εµπορικών πλοίων. 

• Πρόγραµµα δράσης σε θέµατα ελέγχου και µείωσης της ρύπανσης, 

προερχόµενης από την έκχυση υδρογονανθράκων στην θάλασσα. 

•   Επιβολή ενδεδειγµένων κυρώσεων στα πρόσωπα που ευθύνονται για 

περιβαλλοντικές καταστροφές (είτε από ρύπανση που προκαλείται από 

ατύχηµα πλοίου φέροντος ουσίες επιβλαβείς για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, είτε από εσκεµµένες απορρίψεις, συµπεριλαµβανοµένων 

του καθαρισµού των δεξαµενών του πλοίου και της απόρριψης 

αποβλήτων πετρελαιοειδών εν πλω). 

• Βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα ύδατα του Αιγαίου. 
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• Προσδιορισµός, µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία και τις διεθνείς 

κατευθυντήριες γραµµές, των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών και 

υποβολή στον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ) προτάσεων 

ειδικών µέτρων για τις περιοχές αυτές. 

 

 

Θέµατα Συνεδρίου 

I. Νοµικό Πλαίσιο – ∆ιεθνείς Συµβάσεις – Οδηγία Πλαίσιο Ε.Ε. για την 

Θαλάσσια Στρατηγική 

II. Μέτρα Ελέγχου (ηλεκτρονικά συστήµατα όπως: VTS – Vessel Tracking 

System, AIS – Automatic Identification System, VMS – Vessel Monitoring 

System, Παράκτια Ραντάρ, κ.α.). 

III. Ζώνες ∆ιαχωρισµού Κυκλοφορίας 

IV. ∆ηµιουργία ∆ικτύου Ρυµουλκών Άµεσης Ετοιµότητας 

V. Συστήµατα Πλοήγησης 

VI. ∆ηµιουργία ∆ικτύου Λιµένων Καταφυγής (σε συγκεκριµένα σηµεία του 

Αιγαίου, όπου θα µπορούν να οδηγούνται αυτοί που βρίσκονται σε 

έκτακτη ανάγκη, περιορίζοντας έτσι την όποια ενδεχόµενη ρύπανση) 

VII. ∆ειγµατοληψία Εµπορικών Πλοίων 

VIII. ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πολιτών σε Περιπτώσεις Αποκατάστασης  

IX. Τεχνολογίες Απάντλησης και Ανέλκυσης 

X. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

 

 

Κόστος Συνεδρίου  

Το εκτιµώµενο κόστος του συνεδρίου ανέρχεται σε 70.000 ευρώ και 

περιλαµβάνει:   

 

• Έξοδα οργάνωσης και διεξαγωγής συνεδρίου (οργάνωση, χώρος 

διεξαγωγής, υλικό συνεδρίου, κ.α.). 

• Αµοιβές και µεταφορές 8-10 ειδικών επιστηµόνων από το εξωτερικό 

(ΕΕ, USA). 
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Τόπος και Χρόνος ∆ιεξαγωγής Συνεδρίου  

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Σαντορίνη ή στην Σύρο τον Σεπτέµβριο 2011. 

 

 

Γλώσσα Συνεδρίου 

Ελληνικά – Αγγλικά 

 

 

Γενικές Προτάσεις 

 

• Το συνέδριο µπορεί να καθιερωθεί σε 2ετή βάση και να διοργανώνεται 

από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 

• Όλες οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες θα παρακολουθούν το Συνέδριο και θα 

λαµβάνουν τα πρακτικά αυτού χωρίς κανένα κόστος. 

• Ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρίες θα έχουν  ένα κόστος συµµετοχής ~200 

ευρώ. 

 

 
 


