
Έργο που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ανάπτυξη ειδικών πρωτοκόλλων για την προστασία της
βιοποικιλότητας από τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων σε 

επίπεδο λεκάνης της Μεσογείου και Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών.

Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) - ΕΛΛΑΔΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: επιστημονικός (δοκιμαστική εφαρμογή, μελέτη)
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι ένας δημόσιος 
ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποτελείται από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα: το 
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και το 
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει υλοποιήσει 
πολλά διεθνή προγράμματα για τη θαλάσσια έρευνα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
άλλους διακυβερνητικούς φορείς. 
www.hcmr.gr

Εθνικό Πάρκο και Θαλάσσια
Προστατευόμενη Περιοχή Cinque Terre - ΙΤΑΛΙΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: θεσμικός – Επικεφαλής εταίρος
Το Εθνικό Πάρκο Cinque Terre ιδρύθηκε με διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος το 1997 και 
περιλαμβάνει τους δήμους Riomaggiore, Vernazza, Monterosso και ένα μικρό μέρος του δήμου Levan-
to. Ο σκοπός της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής του Cinque Terre είναι να 
προστατεύει και να ενισχύει τη θαλάσσια και την παράκτια βιοποικιλότητα 
μέσω μέτρων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, σε συνεργασία με την 
ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα. Για τον λόγο αυτό, το πάρκο 
προωθεί συνεχώς προγράμματα επιστημονικής έρευνας και δράσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας μέσω παρακολούθησης της περιοχής 
και προώθησης μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης. Το Εθνικό 
Πάρκο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων των τοπικών πολιτισμών και των φιλικών για το 
περιβάλλον και τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες μορφών τουρισμού. 
www.parconazionale5terre.it

Legambiente ONLUS - ΙΤΑΛΙΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: επιχειρησιακός (επικοινωνία)
Η Legambiente ιδρύθηκε το 1980 και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 
περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ιταλίας. Δραστηριοποιείται έντονα σε ένα 
ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως είναι η ποιότητα των 
υδάτων, η διαχείριση των αποβλήτων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η 
κυκλική οικονομία και η εκπαίδευση. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας είναι μία από τις κύριες συνιστώσες της 
αποστολής της Legambiente. Η οργάνωση έχει εργαστεί 
πολύ σκληρά για τον περιορισμό και την επίλυση του 
προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων και την 
ενδυνάμωση του ρόλου των ΘΠΠ στην Ιταλία, των 
θεσμικών οργάνων και των πολιτών. 
www.international.legambiente.it

ISPRA-Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Προστασία
και την Έρευνα του Περιβάλλοντος - ΙΤΑΛΙΑ 
Ρόλος στο πρόγραμμα: επιστημονικός (μελέτη)
Το ISPRA είναι ένα δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα που λειτουργεί υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση 
του Ιταλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Διαθέτει την επιστημονική επάρκεια που του επιτρέπει  
τηv ενσωμάτωση της επιστήμης στη διαχείριση και την πολιτική. Το Ινστιτούτο έχει διεξαγάγει 
δραστηριότητες έρευνας και παρακολούθησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, της βιολογίας και 
της οικολογίας των θαλάσσιων οργανισμών (σπονδυλωτών και ασπόνδυλων), των επιπτώσεων των 
ανθρωπογενών πιέσεων και των ωκεανογραφικών διαδικασιών.
www.isprambiente.gov.it

MEDASSET - ΕΛΛΑΔΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: επιχειρησιακός (δικτύωση, επικοινωνία)
Το MEDASSET Ελλάς είναι μια περιβαλλοντική ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1993 και 
δραστηριοποιείται στη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των 
οικοσυστημάτων τους σε όλη τη Μεσόγειο. Είναι εταίρος στο Μεσογειακό Πρόγραμμα 
Δράσης του ΟΗΕ (UNEP/MAP) και μόνιμο μέλος-παρατηρητής της Σύμβασης της 
Βέρνης στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αποστολή του MEDASSET είναι να κερδίσει 
την αγάπη και το ενδιαφέρον του κοινού για την προστασία των θαλάσσιων 
χελωνών και να τις καθιερώσει ως ένα από τα εμβληματικά είδη για τη διατήρηση 
των θαλάσσιων και παράκτιων βιότοπων σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. 
Επιτυγχάνει τους στόχους του μέσω της επιστημονικής έρευνας, της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, της άσκησης πίεσης στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων και της 
ευαισθητοποίησης του κοινού.
www.medasset.org

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η Μεσόγειος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 
βιοποικιλότητας, αλλά και μία από τις πιο ρυπασμένες θάλασσες 
παγκοσμίως. Τα θαλάσσια απορρίμματα συνιστούν μια παγκόσμια 
απειλή για τους θαλάσσιους έμβιους οργανισμούς. Περισσότερα 
από 260 είδη καταπίνουν υπολείμματα πλαστικού, λεπτά νήματα, 
ελαστικά και φύλλα αλουμινίου. Το πρόβλημα επηρεάζει ιδιαίτερα 
τα ψάρια, τα κητώδη και τις θαλάσσιες χελώνες, στο πεπτικό 
σύστημα των οποίων συνήθως συναντώνται μετά από 
κατάποση, μικρά και μεγάλα υπολείμματα πλαστικού.
Η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική θεωρεί τα 
θαλάσσια απορρίμματα ως ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα ρύπανσης. Η Μεσόγειος θάλασσα θα επιτύχει 
ένα επίπεδο καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΠΚ) 
μόνο όταν «οι ιδιότητες και οι ποσότητες των θαλάσσιων 
απορριμμάτων δεν προκαλούν βλάβες στο παράκτιο και 
θαλάσσιο περιβάλλον». 
Η Σύμβαση της Βαρκελώνης, που έχει υπογραφεί από αρκετές μεσογειακές χώρες, επισημαίνει 
την ανάγκη ελέγχου της θαλάσσιας ρύπανσης, προκειμένου να μειωθεί ουσιαστικά ο κίνδυνος 
αρνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της Μεσογείου. Πολλές μεσογειακές οργανώσεις 
εργάζονται πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά η υιοθέτηση κοινά αποδεκτών πρωτοκόλλων 
αξιολόγησης της ρύπανσης από τα θαλάσσια απορρίμματα, ακόμη εκκρεμεί. 
Για τον λόγο, αυτό το πρόγραμμα MEDSEALITTER αποσκοπεί στη δικτύωση αντιπροσωπευτικών 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, επιστημονικών οργανισμών και περιβαλλοντικών 
MKO για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την αποτελεσματική χρήση εύκολων στην εφαρμογή 
και οικονομικά αποδοτικών πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των 
επιπτώσεων των θαλάσσιων απορριμμάτων στη βιοποικιλότητα. 
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί επίσης να βελτιώσει τη σύνδεση των θαλάσσιων προστατευόμενων 
περιοχών διασυνοριακά, με σκοπό την προώθηση μιας κοινής πολιτικής για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και της φύσης σε Μεσογειακό επίπεδο.

Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης - ΙΣΠΑΝΙΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: επιστημονικός (δοκιμαστική εφαρμογή) 
Το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UB) είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ισπανία. Στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το Ινστιτούτο Έρευνας Βιοποικιλότητας (IRBio) 
συγκεντρώνει το προσωπικό που εμπλέκεται στην αξιολόγηση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση 
των ζωντανών μορφών και οικοσυστημάτων, καθώς και την ορθή διαχείριση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και μετριασμού των απειλών.
www.ub.edu

Πανεπιστήμιο της Βαλένθια - ΙΣΠΑΝΙΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: επιστημονικός (μελέτη)
Το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια έχει περισσότερους από πέντε αιώνες ιστορίας 
που έχουν οδηγήσει στη συσσώρευση γνώσεων και μοναδικών πολύτιμων εγγράφων, 
καθιστώντας το ένα από τα κορυφαία ισπανικά πανεπιστήμια. Τα κεντρικά γραφεία του 
Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας και Εξελικτικής Βιολογίας Cavanilles (ICBiBE) εδρεύουν 
στο Επιστημονικό Πάρκο του Πανεπιστημίου της Βαλένθιας. Η Μονάδα Θαλάσσιας 
Ζωολογίας (ΜΘΖ) είναι μια ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Cavanilles. Η έρευνα 
της ΜΘΖ επικεντρώνεται σε δύο βασικούς τομείς: στη βιολογία διατήρησης και την 
παρασιτολογία (http://zoomar.blogs.uv.es). Η έρευνα για τη βιολογία διατήρησης 
επικεντρώνεται στα κητώδη και τις θαλάσσιες χελώνες. Από το 1988, η Μονάδα Θαλάσσιας Βιολογίας έχει 
δραστηριοποιηθεί ως η αρχή επιστημονικής παρακολούθησης της εκθαλάσσωσης των κητωδών και των 
θαλάσσιων χελωνών στην περιφέρεια της Βαλένθια και φιλοξενεί τη Μεσογειακή Βάση Εκθαλάσσωσης 
Κητωδών. Η ΜΘΖ υπήρξε συντονιστής μελέτης του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 για τον προσδιορισμό 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για τα κητώδη και τις θαλάσσιες χελώνες στην Ισπανία. 
www.uv.es

Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) - ΓΑΛΛΙΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: επιστημονικός (μελέτη, δοκιμαστική εφαρμογή)
Το Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), ιδρύθηκε στη Σορβόννη το 1868 
και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ιδρύματα στη Γαλλία, όπου διεξάγονται έρευνες  
στις Βιοεπιστήμες, τις Γεωεπιστήμες, τις Επιστήμες της Ιστορίας και της Φιλολογίας και τις Θρησκευτικές 
Επιστήμες. Η Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) αναπτύσσει πρακτικές εμβάθυνσης στην 
έρευνα και προσαρμόζει τα προγράμματά της στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο 
τοπίο. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της και οι διδακτορικοί σπουδαστές της αποτελούν μέρος 
ενός πολυσύνθετου διεθνούς δικτύου. Αρκετές από τις ομάδες της έχουν συμβόλαια με το CNRS και 
άλλες γνωστές γαλλικές οργανώσεις. Αποτελεί μέρος του Ερευνητικού Πανεπιστημίου Επιστημών και 
Γραμμάτων του Παρισιού (Paris Sciences et Lettres) και συνεργάζεται στενά με άλλα έγκριτα ιδρύματα.
www.ephe.fr

Ινστιτούτο EcoOcean -ΓΑΛΛΙΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: επιχειρησιακός (εκπαίδευση)
Το Ινστιτούτο EcoOcean είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2004 και 
εδρεύει στο Μονπελιέ (Γαλλία). «Εάν η γνώση και η τεχνογνωσία πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλων, η μετάδοση αυτής της γνώσης είναι 
ουσιώδης για τον πολλαπλασιασμό του θετικού αποτελέσματός της». 
Πεπεισμένοι για το ανωτέρω, δύο διδάκτορες, ένας στα κητώδη και ένας 
στη θαλάσσια οικολογία, μαζί με εκπαιδευτικούς δημιούργησαν το 
«Ινστιτούτο EcoOcean» για να συνδυάσουν ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Ο σκοπός του είναι να συμβάλει στη βελτίωση της 
επιστημονικής γνώσης, να ηγηθεί αποτελεσματικών και βιώσιμων 
δράσεων προστασίας, καθώς και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων και του ευρύτερου κοινού στη διατήρηση 
των θαλάσσιων σπονδυλωτών (κητωδών, θαλασσοπουλιών, θαλάσσιων 
χελωνών) και των βιοτόπων τους. Το Ινστιτούτο EcoOcean εργάζεται για τη μελέτη και την προστασία 
των θαλάσσιων σπονδυλωτών και των βιοτόπων τους μέσω δράσεων επιστημονικής έρευνας, παροχής 
εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλών, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
www.ecoocean-institut.org
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Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή 
Capo Carbonara Κοινότητα Villasimius - ΙΤΑΛΙΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: θεσμικός (δικτύωση)
Η Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ) Capo Carbonara 
ιδρύθηκε το 1998 με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
την οποία διαχειρίζεται ο Δήμος Villasimius. Η περιοχή βρίσκεται 
νοτιοανατολικά της Σαρδηνίας, στο Δήμο Villasimius (42 χιλιόμετρα 
νότια της πόλης Caliari). Καλύπτει θαλάσσια έκταση 14.000 εκταρίων 
και εκτείνεται από το Capo Boi (δυτικός τομέας) έως το Punta Is Pro-
ceddus (βορειοανατολικά). Περιλαμβάνει τα νησιά, Cavoli και Serpen-
tara, αρκετές βραχώδεις νησίδες και υφάλους. Η ΘΠΠ στοχεύει στην 
προστασία της θάλασσας και των παραλιών συμπεριλαμβανομένων 
της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. Το σημαντικό και πολύτιμο 
φυσικό οικοσύστημα, περαιτέρω εμπλουτισμένο από το θεαματικό τοπίο, 
καθιστά την περιοχή διεθνούς σημασίας για τη διατήρησή της.
www.ampcapocarbonara.it
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Πληροφορίες
Ιστοσελίδα medsealitter.interreg-med.eu

www.facebook.com/medsealitter
www.twitter.com/medsealitterEU

Email medsealitter@gmail.com
medsealitterproject@parconazionaledelle5terre.it 

Τηλ +39 0686268419
Κινητό +39 349 45 97 983

Έργο που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Δήμος της Favignana- Φορέας Διαχείρισης της Θαλάσσιας 
Προστατευόμενης Περιοχής των νήσων Egades- ΙΤΑΛΙΑ
Ρόλος στο πρόγραμμα: συνεργαζόμενος εταίρος 
Ο φορέας διαχείρισης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής των νησιών 
Egades έχει εμπειρία στην παρακολούθηση των θαλάσσιων απορριμμάτων μεταξύ 
της Σικελίας και της Σαρδηνίας σε συνεργασία με τον φορέα που ελέγχει τη ΘΠΠ του 
Cabo Carbonara. Ο φορέας για τη ΘΠΠ των νησιών Egades μπορεί να συνεισφέρει 
στο πρόγραμμα του MEDSEALITTER σε θεσμικές δραστηριότητες και στην 
κατασκευή ενός δικτύου μεταξύ των φορέων διαχείρισης των ΘΠΠ της Μεσογείου 
χάρη στις επαφές και τις σχέσεις του με άλλους φορείς ξένων ΘΠΠ. 
www.ampisoleegadi.it
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www.twitter.com/medsealitterEU
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