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 Tο ObseMedi είναι ένα υπο-πρόγραμμα του Beachmed-e «Η Στρατηγική Διαχείριση της Προστασίας των Ακτών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου», και χρηματοδοτείται από το INTERREG IIIC. 

Την υλοποίηση του ανέλαβε, ως συνεργάτης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-θράκης, το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το υπό-έργο ObsEMedi χωρίζεται σε 2 μέρη: 

 Το Μέρος 1: εξετάζει την αναγκαιότητα επεξεργασίας ενός Ευρωπαϊκού Κανόνα (όροι και κανόνες) με θέμα την χρήση 

των θαλάσσιων κοιτασμάτων και των προσχώσεων για την ολοκληρωμένη προστασία των παράκτιων ζωνών στις αρχές της 

Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης..

 Το Μέρος 2 εξετάζει την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της Μεσογείου. Πε-

ριλαμβάνει την καταγραφή των δομών- φορέων  που έχουν σχέση με τη διαχείριση και την προστασία της Παράκτιας Ζώνης, 

περιγράφει και αξιολογεί τον τρόπο και τα συστήματα ελέγχου της περιοχής τους, 

Το ObseMedi: 

• Επεξεργάζεται τα συμπεράσματα των υπολοί-

πων υπο-προγραμμάτων, προσθέτοντας σε αυτά 

εκτελεστό χαρακτήρα.

• Αναλύει την Νομοθεσία και Νομολογία του 

κάθε συμμετέχοντος Εθνικού Εταίρου

 Η σύνθεση του Κανονισμού,  περιλαμβάνει 

πρωτόκολλα, συμφωνίες, κατευθυντήριες οδηγί-

ες και καλές πρακτικές, τα οποία θα προταθούν 

να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή και Εθνική 

νομοθεσία.

 

 Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητη-

ρίου  στοχεύει στην  προώθηση ενός νέου «Συ-

στήματος Παρακολούθησης», βασισμένου σε μία 

δικτυακή δομή που να περιλαμβάνει υπάρχοντες  

περιφερειακούς οργανισμούς, Φορείς και Υπη-

ρεσίες. 
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ObseMedi: "Regulations and Promotion of a European Observatory for the Defence of the 

Mediterranean Coast"

Team of Work: S. Exouzidis, Κ. Ziogas, D. Petridis, S. Skias

Project Leader: D. Petridis

 Obsemedi is a sub-project of Beachmed-e "Strategic management of beach protection measures for the sustainable 

development of Mediterranean coastal areas" and is founded by INTERREG IIIC.

Its completion was undertaken by the regional section of Thrace of the technical chamber of Greece, as a partner of the 

"Region of east Macedonia and Thrace".

The ObsEMedi sub-project consists of two parts:

 The first part examines the necessity of treatment of a European Rule (terms and rules) about the marine layers and 

illuviations for the completed protection of coastal areas under the principles of Viable and Sustainable Growth.

 The second part examines the creation of a European Observatory for the Mediterranean coast protection. It includes 

the recording of the structures or institutions 

that work on coastal area management and 

protection, it describes and evaluates the know-

how and the control systems of their region.

 The ObsEMedi sub-project:

• Processes the conclusions of the other sub-

projects, adding appliance to them.

• Analyses the Legislation and Case law of 

each participating National Partner.

 The Regulation's composition includes 

protocols, agreements, governing directives 

and good practices, which will be proposed 

to incorporate in the European and National 

legislation. 

 The European's Observatory creation 

aims in the promotion of a new "Monitoring 

System" based on a network structure that 

should include existing national organizations, 

institutions and Services.
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