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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής της στα Ευρωπαϊκά διακρατικά 

προγράμματα INTERREG-ADRION, συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα HARMONIA «Harmonization and 
Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas HarmoNIA -Εναρμόνιση και δικτύωση 
για την αξιολόγηση της ρύπανσης στο Ιόνιο και την Αδριατική Θάλασσα».  

Το πρόγραμμα HARMONIA βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και 
Δεδομένων (European Marine Observation and Data Network - EMODnet). Αποτελεί μια πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανδριατικής-Ιονίου, η οποία σκοπεύει να αντιμετωπίσει την 
ανομοιογένεια των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και να ξεπεράσει τη 
διαθεσιμότητα ανομοιογενών επιστημονικών δεδομένων, ενισχύοντας έτσι το υπάρχον διεθνές 
επιστημονικό δίκτυο στην περιοχή έρευνας. Το έργο βελτιώνει τη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών και 
εντάσσεται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Από τα αποτελέσματα του έργου επωφελούνται Φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή της Οδηγίας 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών, οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση, 
διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και ερευνητικά 
ιδρύματα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό θαλάσσιων και παράκτιων υποδομών. Η σύμπραξη χωρών, που 
βρέχονται από τις θάλασσες της Αδριατικής και του Ιονίου, με εμπειρία στην συλλογή και τη διαχείριση των 
θαλάσσιων δεδομένων, αποτελεί μια διακρατική προσέγγιση ώστε να ξεπεραστεί η σημερινή έλλειψη 
εναρμονισμένης επιστημονικής μεθοδολογίας και πρακτικών μεταξύ των χωρών αυτών. 

Στην παρούσα τελική επιστημονική έκθεση παρουσιάζονται οι στόχοι, η προσέγγιση, τα αποτελέσματα 
αλλά και τα επόμενα βήματα του HARMONIA με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των χωρών της 
Αδριατικής και του Ιονίου και την προώθηση εναρμονισμένων πρακτικών για την αξιολόγηση της 
Περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η έκθεση αυτή περιέχει ηλεκτρονικούς 
συνδέσμους για τα τελικά παραδοτέα και το σύνολο του παραχθέντος αποτελέσματος στα πλαίσια της 
υλοποίησης του έργου.   

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της ομάδας έργου καθώς και τη Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ για την ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση του HARMONIA.  
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1. Ιστορικό 

Η συνολική αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών, της παράκτιας αστικοποίησης και η 
αύξηση της (υπεράκτιας) εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες για πολλά παράκτια κράτη σε ολόκληρη τη 
Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου. Οι χώρες, που μοιράζονται 
μια θαλάσσια περιοχή, πρέπει να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση για την παρακολούθηση 
του περιβάλλοντος, τον ορισμό της περιβαλλοντικής κατάστασης και της εκτίμησής της. 
Στις θαλάσσιες υποπεριφέρειες Αδριατικής - Ιονίου το επίπεδο της συνοχής και συνέπειας 
της περιβαλλοντικής πολιτικής, που εφαρμόζεται, είναι χαμηλό και φαίνεται ότι η 
αξιολόγηση της ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες χρειάζεται κοινή προσέγγιση και 
εφαρμογή. Η διαθεσιμότητα εναρμονισμένων και επικυρωμένων συνόλων δεδομένων 
αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εκτίμηση και διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Το έργο HARMONIA στηρίζεται στη μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία της ΕΕ 
με ονομασία «EMODnet» για τη διαχείριση και την διάθεση «αποσπασματικών» θαλάσσιων 
δεδομένων και περαιτέρω εδραιώνει ένα διακρατικό δίκτυο ιδρυμάτων, τα οποία 
συμμετέχουν στη θαλάσσια έρευνα και στη θαλάσσια στρατηγική της Οδηγίας-πλαίσιο 
(MSFD), ακολουθώντας παράλληλα και τα πρωτόκολλα UNEP / MAP της Σύμβασης της 
Βαρκελώνης. 
Το έργο HarmoNIA συμβάλλει: στην Οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, στην 
Οδηγία θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στη στρατηγική EUSAIR (στρατηγική της ΕΕ 
για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου), στην εφαρμογή των Πρωτοκόλλων της 
Σύμβασης της Βαρκελώνης και τέλος στον στόχο του ΟΗΕ για την δεκαετία 2021-2030 
σχετικά με την εφαρμογή της επιστήμης των ωκεανών και την αειφόρο ανάπτυξη τους. 

 
 

2. HarmoNIA προκλήσεις και σύνθεση: 

 Η περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου είναι ένα «ενεργό σημείο αναφοράς» για τη 
βιοποικιλότητα και με εξαιρετική περιβαλλοντική σημασία. 

 Η περιοχή είναι γεμάτη με ανθρώπινες δραστηριότητες, οι περισσότερες εκ των 
οποίων, βασίζονται στη λεγόμενη «καλή Περιβαλλοντική κατάσταση» (GES sensu 
MSFD), αλλά ταυτόχρονα αυτές με τη σειρά τους απειλούν αυτή την καλή 
Περιβαλλοντική κατάσταση.  

 Η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα κρίσιμο ζήτημα 
 Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για εναρμονισμένα πρωτόκολλα για την παρακολούθηση 

και την αξιόπιστη εκτίμηση της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης» καθώς και για 
πρόσβαση σε δεδομένα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Αδριατική-Ιόνιο. 



 M5.2 – Τελική Επιστημονική Έκθεση  

  2 
 

 Η διαχείριση πιθανών ρυπογόνων δραστηριοτήτων, όπως οι υπεράκτιες 
δραστηριότητες, απαιτεί μια κοινή προσέγγιση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την απομάκρυνση των 
δραστηριοτήτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.  

 Είναι απαραίτητο ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής και πληροφόρησης για την 
εκτίμηση του κίνδυνου διασποράς ενός ρυπογόνου παράγοντα σε διασυνοριακές και 
διεθνείς περιοχές. 

3. Στόχοι 

 Η Αντιμετώπιση της ετερογένειας στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 
παρακολούθησης (δειγματοληψία -> ανάλυση -> εκτίμηση), της εκτίμησης και της 
διαχείρισης της ρύπανσης, ώστε τελικά να παρέχονται μεθοδολογικές προτάσεις 
που βελτιώνουν την εναρμόνιση πρακτικών με σκοπό να είναι συγκρίσιμα τα 
παραγόμενα δεδομένα. 

 Η ορθή αντιμετώπιση των αποσπασματικών δεδομένων και της διαθεσιμότητας των 
πληροφοριών για τους ρύπους ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε συγκρίσιμα 
δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

 Να προτείνει ένα κοινό τρόπο εκτίμησης του κινδύνου διασποράς της θαλάσσιας 
ρύπανσης. 

4. Προσέγγιση  

 Δημιουργία δικτύου φορέων και ινστιτούτων που είναι υπεύθυνα για την 
παρακολούθηση και την εκτίμηση των θαλάσσιων ρύπων και της θαλάσσιας έρευνας 
στην Αδριατική – Ιόνιο με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων, πληροφοριών 
και πρωτοκόλλων αξιολογημένων για την Αδριατική – Ιόνιο. 

 Καθορισμός βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης με μια 
κοινή και εναρμονισμένη προσέγγιση, από την περιβαλλοντική παρακολούθηση έως 
την Περιβαλλοντική Εκτίμηση και την απομάκρυνση των υπεράκτιων πλατφορμών 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

 Συλλογή, εναρμόνιση και επικύρωση των συνόλων δεδομένων ώστε να 
δημιουργηθούν σύνολα για ρυπαντές για ολόκληρη την περιοχή Αδριατικής - Ιονίου 
μέσα από μια κοινή και ενοποιημένη υποδομή που παρέχει εναρμονισμένα εργαλεία 
απεικόνισης δεδομένων όπως αυτά που εφαρμόζονται στο έργο HarmoNIA. 

 Διάχυση γνώσης, συλλογή διαθέσιμων πληροφοριών και χρήση εργαλείων 
μοντέλων για την ανάπτυξη μεθοδολογίας με στόχο την αξιολόγηση του κινδύνου 
διασποράς της ρύπανσης σε παράκτιες περιοχές. Παραγωγή χαρτών δείκτη 
επικινδυνότητας και ευπάθειας για την περιοχή ADRION. 

 Καθιέρωση διαλόγου μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων, Περιφερειακών / Εθνικών 
αρχών, περιβαλλοντικών οργανισμών, ιδιωτικού τομέα και διεθνών οργανώσεων, 
με στόχο μια αποτελεσματική θαλάσσια περιβαλλοντική διακυβέρνηση. 

5. Αποτελέσματα 

H διάχυση δεδομένων, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και διαχείριση των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον αντιπροσωπεύουν τον 
πυρήνα των αποτελεσμάτων της HarmoNIA. Σημαντικό, επίσης, αποτέλεσμα συνιστούν οι 



 M5.2 – Τελική Επιστημονική Έκθεση  

  3 
 

προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της εναρμόνισης στην 
παρακολούθηση, τον έλεγχο ποιότητας δεδομένων, την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των υπεράκτιων δραστηριοτήτων και του παροπλισμού αυτών μέσα από 
συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν. Επίσης, δημιουργήθηκαν ειδικά 
εργαλεία που δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας σε δεδομένα και 
πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και του κίνδυνου διασποράς της ρύπανσης. Τα εργαλεία αυτά έχουν 
εφαρμοστεί και διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του έργου HarmoNIA 
(https://harmonia.adrioninterreg.eu/). 
Με βάση τη σύγκριση των διαδικασιών που εφαρμόζονται, από τα αρμόδια όργανα των 
εταίρων του έργου, για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε 6 χώρες της 
περιοχής ADRION και λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ καθώς και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (UNEP-MAP), καθώς και 
από το OSPAR (έργο βάση των παραδοτέων : D1.1.1, D1.1.2, D1.1.3, D1.2.1, D1.2.2, 
D1.3.1, D1.3.21), το έργο HarmoNIA προτείνει μεθοδολογίες για εναρμονισμένη 
παρακολούθηση και ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων (Μέρος Ι), για εναρμονισμένα 
κριτήρια στην σύνταξη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις υπεράκτιες 
πλατφόρμες (Μέρος II), καθώς και για διαδικασίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 
παροπλισμού των πλατφορμών (Μέρος III) 
(https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-methodological-proposals) 

HarmoNIA Μεθοδολογικές προτάσεις  

 

 Μέρος Ι: Εναρμόνιση πρακτικών για την παρακολούθηση των θαλάσσιων ρύπων και 

διάχυση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου (QC) των δεδομένων 

 Μέρος II: Εναρμόνιση των κριτηρίων-διαδικασιών των Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment) για την εγκατάσταση υπεράκτιας 

πλατφόρμας και εκκένωσης του παραγόμενου εκ’ σχηματισμού νερού (Produced 

Formation Water) 

 Μέρος III: Εναρμόνιση των διαδικασιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 

παροπλισμού των υπεράκτιων πλατφόρμων 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή και πρόσβαση σε εναρμονισμένα δεδομένα για 
τους θαλάσσιους ρύπους της περιοχής ADRION, το έργο HarmoNIA προώθησε τη χρήση 

https://harmonia.adrioninterreg.eu/
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-methodological-proposals
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_I.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_I.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_III.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_III.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-methodological-proposals
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πρότυπων και ενοποιημένων εργαλείων - υπηρεσιών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και με στόχο την εξαγωγή και διάχυση της γνώσης - εμπειρίας μεταξύ των εταίρων 
του έργου και την υιοθέτηση κοινών πρωτόκολλων διαχείρισης δεδομένων. Δύο 
λειτουργικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το έργο HarmoNIA διευκολύνουν την 
πρόσβαση, τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση θαλάσσιων δεδομένων μεταξύ χωρών 
που συνορεύουν με την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος και επιδεικνύουν κοινή προσέγγιση 
για την εκτίμηση του κινδύνου ρύπανσης από το πηγές εντός του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  

Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η πρόσβαση στα δεδομένα για θαλάσσιους ρύπους για 
την περιοχή ADRION. Ένα σύνολο δεδομένων, 5.666 ρύπων, από το 1979 έως το 2018, 
συγκεντρώθηκαν σε μια βάση δεδομένων του έργου HarmoNIA 
(http://harmonia.maris2.nl/search). Εργαλεία απεικόνισης δεδομένων επιτρέπουν στους 
χρήστες να ανακαλύπτουν χωρικές και παροδικές τάσεις συγκέντρωσης μεγάλης ποικιλίας 
χημικών ρύπων που έχουν μετρηθεί σε θαλασσινό νερό, ιζήματα και έμβιους οργανισμούς 

(https://vrtlac.izor.hr/ords/harmonia/). Την ίδια στιγμή λεπτομερείς γεωαναφερόμενες 
πληροφορίες που συλλέχθηκαν σχετικά με το φυσικό περιβάλλον της Αδριατικής-Ιονίου, 
καθώς και δεδομένα για τις ανθρώπινες πιέσεις και τις ευάλωτες περιοχές της, μπορούν 
να βρεθούν στη γεω-πύλη HarmoNIA δίνοντας την δυνατότητα διερεύνησης-αποτίμησης 
της ευπάθειας των παράκτιων περιοχών. (http://jadran.izor.hr/harmonia/). 
Συνδυάζοντας πληροφορίες για την ευπάθεια και τις πιέσεις των παράκτιων περιοχών 
καθώς και δεδομένα που προκύπτουν από υδροδυναμικά μοντέλα και μοντέλα διάχυσης 
πετρελαιοκηλίδων και μοντελοποιημένων γεωχωρικών πληροφοριών, καθίσταται δυνατή 
η εκτίμηση της επικινδυνότητας της διασποράς ρύπων και της ευπάθειας των 
συγκεκριμένων παράκτιων περιοχών. Οι χάρτες του δείκτη κινδύνου διασποράς ρύπων 
βασίζονται στη μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση του κινδύνου διασποράς 
πετρελαιοκηλίδων που προτείνεται στο πλαίσιο της HarmoNIA (εργασία με βάση τα 
παραδοτέα: D2.1.1, D2.1.2, D2.2.1, D2.2.2, D2.3.1, D2.3.2, D3.1.1, D3.1.2, D3.2.1, 
D3.2.2, D3.2.3). 

Εργαλεία δεδομένων & πληροφοριών HarmoNIA 

 Εύρεση δεδομένων για θαλάσσιους ρύπους: 

http://harmonia.maris2.nl/search
https://vrtlac.izor.hr/ords/harmonia/
http://jadran.izor.hr/harmonia/
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Επιτρέπει την αναζήτηση δεδομένων και την πρόσβαση σε περισσότερα από 5.600 
εναρμονισμένα και επικυρωμένα σύνολα δεδομένων για θαλάσσιους ρύπους (π.χ. βαρέα 
μέταλλα, υδρογονάνθρακες, αντιρρυπαντικά, φυτοφάρμακα, βιοκτόνα και 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια), που έχουν μετρηθεί στο θαλασσινό νερό, σε ιζήματα και σε 
έμβιους οργανισμούς με περισσότερες από 95.000 μεμονωμένες μετρήσεις διαθέσιμες από 
περισσότερους από 2.100 σταθμούς δειγματοληψίας. 

 Απεικόνιση των συγκεντρώσεων των μολυσματικών ουσιών:  

 

Η εύκολη προσέγγιση και το εναρμονισμένο σύστημα διαχείρισης δεδομένων επιτρέπει την 
εύκολη σύγκριση των συγκεντρώσεων των ρυπαντών-ουσιών που μετριούνται από 
διαφορετικές χώρες. Το σύστημα απεικόνισης είναι διαδραστικό και επιτρέπει εύκολα να 
φιλτράρει και να απεικονίζει τις επιθυμητές πληροφορίες, να συγκρίνει τη χωρική και/ή 
τη χρονική μεταβλητότητα μιας συγκεκριμένης συγκέντρωσης ρύπου μεταξύ διαφορετικών 
σταθμών παρακολούθησης. 

http://harmonia.maris2.nl/search
https://vrtlac.izor.hr/ords/harmonia/H_VIZUAL


 M5.2 – Τελική Επιστημονική Έκθεση  

  6 
 

 Αξιολόγηση της παράκτιας τρωτότητας και του κινδύνου διασποράς 
ρύπων: 

 

Γεωαναφερόμενες πληροφορίες απαραίτητες για την αξιολόγηση των κινδύνων ρύπανσης, 
της παράκτιας τρωτότητας και του κίνδυνου διασποράς της ρύπανσης έχουν συλλεχθεί, 
εναρμονιστεί και έχουν γίνει διαθέσιμες ταυτόχρονα με αποτελέσματα υδροδυναμικών 
μοντέλων διασποράς πετρελαίου, προκειμένου να υποστηριχθεί η διακρατική συνεργασία 
για τη διαχείριση και την παρέμβαση στις περιπτώσεις ατυχημάτων ρύπανσης με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η προστασία του οικοσυστήματος. Προσομοιώσεις διασποράς 
πετρελαιοκηλίδων σε 3 περιοχές μελέτης περιπτώσεων (στον κόλπο της Τεργέστης, στον 
κόλπο του Σπλίτ και του Κόλπου της Πάτρας), οι οποίες επιλέχθηκαν λόγω της υψηλής 
θαλάσσιας κίνησης σε αυτές, των παρόμοιων θαλάσσιων δραστηριοτήτων και της 
ευπάθειας από την οποία αυτές χαρακτηρίζονται, διατίθενται για να βοηθήσουν τη διεθνή 
συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών απειλών. 

Προσομοίωση επιφανειακής διασποράς πετρελαιοκηλίδων στον Κόλπο της Τεργέστης. 

 
 

http://jadran.izor.hr/harmonia/
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6. Συμπεράσματα HarmoNIA 

Το έργο HarmoNIA δεν παρείχε μόνο οδηγίες και εργαλεία για τη διαχείριση της ρύπανσης 
στην Αδριατική-Ιόνιο, αλλά έθεσε στρατηγικές και οδικούς χάρτες για τα επόμενα 
μελλοντικά βήματα (https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-outputs). 
Για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του σχεδίου, οι εταίροι του HarmoNIA 
δεσμεύτηκαν σε ένα διεθνές δίκτυο ιδρυμάτων τα οποία μοιράζονται γνώση και 
πληροφορίες για την παρακολούθηση των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον, τη-διαχείριση 
δεδομένων και την απεικόνισή τους, η οποία προβλέπεται να επεκταθεί πέρα από τη 
διάρκεια του έργου και για άλλα 3 χρόνια. 

 
 
  

https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-outputs
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Παραδοτέα HarmoNIA  

 

 HarmoNIA Στρατηγική I για την εναρμόνιση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των 

ρυπαντών-ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον της Περιοχής Αδριατικής-Ιονίου 

 HarmoNIA Στρατηγική II για μια κοινή και εναρμονισμένη αξιολόγηση του κινδύνου που 

οφείλεται στη διασπορά ρύπων από διάφορες πηγές ρύπανσης, στην Αδριατική-Ιόνιο 

 

 Διακρατικό δίκτυο HarmoNIA με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών ως προς την 

εναρμόνιση της παρακολούθησης των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και τη διαχείριση 

και απεικόνιση των δεδομένων 

https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-I.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-I.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-II.pdf
file:///C:/Users/spapazi/ownCloud/STEF-HARMONIA/HARMONIA/1.%20Final%20Scientific%20report/Μετάφραση%20Final%20Scientific%20Report/HarmoNIA%20Transnational%20Network%20of%20Institutions%20Sharing%20expertise%20and%20information%20towards%20harmonization%20of%20monitoring%20of%20contaminants%20in%20the%20marine%20environment,%20data%20management%20and%20visualization.
file:///C:/Users/spapazi/ownCloud/STEF-HARMONIA/HARMONIA/1.%20Final%20Scientific%20report/Μετάφραση%20Final%20Scientific%20Report/HarmoNIA%20Transnational%20Network%20of%20Institutions%20Sharing%20expertise%20and%20information%20towards%20harmonization%20of%20monitoring%20of%20contaminants%20in%20the%20marine%20environment,%20data%20management%20and%20visualization.
file:///C:/Users/spapazi/ownCloud/STEF-HARMONIA/HARMONIA/1.%20Final%20Scientific%20report/Μετάφραση%20Final%20Scientific%20Report/HarmoNIA%20Transnational%20Network%20of%20Institutions%20Sharing%20expertise%20and%20information%20towards%20harmonization%20of%20monitoring%20of%20contaminants%20in%20the%20marine%20environment,%20data%20management%20and%20visualization.
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Network.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-outputs
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7. Σχόλια από την κοινωνία (γενικά και ειδικά) 

 Εποικοδομητικός διάλογος για την περιοχή ADRION 

 
Το έργο HarmoNIA χρησιμοποίησε τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχει η επιστήμη και η 

πολιτική εξασφαλίζοντας διάλογο μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων, περιφερειακών και 

εθνικών αρχών, αρχών διαχείρισης περιβάλλοντος, τον ιδιωτικό τομέα και διεθνείς 

οργανισμούς προς μια αποτελεσματική θαλάσσια περιβαλλοντική διακυβέρνηση. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να συμφωνηθούν οι βασικές ανάγκες της περιοχής 

ADRION, συμμετείχαν 150 ενδιαφερόμενοι από όλες τις χώρες ADRION σε 6 ημερίδες-

εργαστήρια, 3 από αυτά διαδικτυακά. Επίσης, 4 εξειδικευμένα ερωτηματολόγια 

σχεδιάστηκαν με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προτεραιότητες, τα κενά 

και τις ανάγκες για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και απευθύνθηκαν προς 

αρμόδια ιδρύματα και προς το ευρύ κοινό. Ένας εποικοδομητικός διάλογος καθιερώθηκε 

και παγιοποιήθηκε με ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια των διεθνών εργαστηρίων 

HarmoNIA στην Αθήνα (Ελλάδα), στο Split (Κροατία), στην Πάτρα (Ελλάδα) και μέσω 

πολλών εθνικών και διεθνών συναντήσεων καθώς και μέσα από μια σειρά διαδικτυακών 

εργαστηρίων “From good data to good decisions: knowledge sharing for harmonized 

policies on contamination issues in the ADRION seas”, “From monitoring to risk 

assessment”, φέρνοντας έτσι σε επαφή ένα ευρύ φάσμα τοπικών, περιφερειακών, εθνικών 

και διεθνών οργανισμών. Η Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης 

επιτεύχθηκε κατά την διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Βραδιάς Ερευνητών» που 

πραγματοποιήθηκε, μέσω ερωτηματολογίων, σε τέσσερις χώρες (Ιταλία, Σλοβενία, 

Κροατία, Ελλάδα) (https://www.youtube.com/watch?v=yaej1STGj2w&t).  

Τρεις επιστημονικές εργασίες που βασίζονται στις δραστηριότητες HarmoNIA, έχουν 
δημοσιευτεί στην ερευνητική κοινότητα και είναι διαθέσιμες σε ανοιχτή πρόσβαση: 
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.571365   
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00717 

https://www.youtube.com/watch?v=yaej1STGj2w&t
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.571365
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00717
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https://doi.org/10.3390/w12092460 
Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και για την προώθηση και 
διευκόλυνση της χρήσης των εργαλείων HarmoNIA, έχουν δημιουργηθεί φυλλάδια, 
ενημερωτικά δελτία και εκπαιδευτικά βίντεο που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
έργου: https://harmonia.adrioninterreg.eu/library 

 

 

https://doi.org/10.3390/w12092460
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/09/Harmonia-Hexagon-Leaflet.pdf


 M5.2 – Τελική Επιστημονική Έκθεση  

  11 
 

 
 

 

https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-video-tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=WUuXbARR4MQ&feature=emb_title
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Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, το έργο HarmoNIA πέτυχε περισσότερα από όσα 
αρχικά σχεδίαζε καθώς και όλους τους επικοινωνιακούς του στόχους, εμπλέκοντας τις 
αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την οδηγία της θαλάσσιας στρατηγικής (MSFD), 
του πρωτοκόλλου IMAP, της Σύμβασης της Βαρκελώνης (JRC, UNEP/MAP, MEDPOL, 
REMPEC, the MSFD Member State Expert Group), φορείς διαχείρισης που είναι υπεύθυνοι 
για τη θαλάσσια έρευνα (περιφερειακές και εθνικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες), 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, ενδιαφερόμενες ομάδες και ΜΚΟ. H αύξηση της 

https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-videos
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ευαισθητοποίησης του κοινού πραγματώθηκε με 250 συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή 
βραδιά Ερευνητών και αλληλεπίδρασης μέσω κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων 
που συμπληρώθηκαν από το κοινό. 

Λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας της COVID19, ακυρώθηκαν όλες οι 
δραστηριότητες του έργου HarmoNIA που απαιτούσαν φυσικές συναντήσεις, όπως η τελική 
συνάντηση του έργου και των ημερίδων-εργαστηρίων δυνητικών δικαιούχων, ενώ επήλθε 
και επιβράδυνση των συνολικών δραστηριοτήτων του έργου. Χάρις, όμως, στις κοινές 
προσπάθειες όλων των εταίρων του έργου και στα πλαίσια ισχυρής συνεργασίας με 
αίσθημα ευθύνης, οι δραστηριότητες αναπρογραμματίστηκαν και αναδιοργανώθηκαν με 
τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης και υλοποιήθηκαν έτσι όλες οι απαιτούμενες από το έργο 
δεσμεύσεις. Επιπλέον, η διοργάνωση τηλεδιασκέψεων αντί των «φυσικών συναντήσεων» 
προσέφερε την ευκαιρία να συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι που δεν θα είχαν συμμετάσχει σε 
μια συνάντηση με φυσική παρουσία και έτσι έλαβε μέρος μεγαλύτερος αριθμός 
ενδιαφερομένων. 
 

8. Τα επόμενα βήματα 

Το έργο HarmoNIA συμμετέχει σε δραστηριότητες κεφαλαιοποίησης μέσω της θεματικής 
συστάδας Νο2 ADRION «Διαχείριση παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος» με στόχο την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής EUSAIR. Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στον εντοπισμό δεδομένων και 
πληροφοριών που παρέχονται από έργα της θεματικής συστάδας ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι προκλήσεις στην Αδριατική και το Ιόνιο. Στόχος είναι να προσδιοριστούν τα δυνατά 
σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες καθώς και οι κίνδυνοι – απειλές για να εντοπιστούν κενά 
και ανάγκες για την περιβαλλοντική διαχείριση στην περιοχή ADRION. Έχουν 
πραγματοποιηθεί πολλές συσκέψεις και καταρτιστεί κείμενα για τον προσδιορισμό νέων 
ιδεών που θα καλύψουν τα κενά και τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα. 
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9. Το έργο Harmonia σε αριθμούς 

 3 Μεθοδολογικές προτάσεις για εναρμονισμένη παρακολούθηση, αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) και τον παροπλισμό των υπεράκτιων πλατφορμών 

εξόρυξης υδρογονανθράκων. 

 1 Μεθοδολογική πρόταση για την εκτίμηση του δείκτη κινδύνου διασποράς ρυπαντών-

ουσιών. 

 Περισσότερα από 5.600 εναρμονισμένα και επικυρωμένα σύνολα δεδομένων για 

θαλάσσιους ρύπους (π.χ. βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες, αντιρρυπαντικά, 

φυτοφάρμακα, βιοκτόνα και πολυχλωριωμένα διφαινύλια) μετρούμενα στο θαλασσινό 

νερό, σε ιζήματα και σε έμβιους οργανισμούς παρέχονται από 6 χώρες της Αδριατική-Ιονίου. 

 3 διαδικτυακά εργαλεία που εφαρμόστηκαν ειδικά για να ανακαλύψουν και να 

εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για την 

αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αξιολόγηση του 

κινδύνου διασποράς της ρύπανσης. 

 2 Περιφερειακές στρατηγικές για τη βελτίωση της συνοχής στις προσπάθειες 

παρακολούθησης και το συντονισμό των δράσεων σε περίπτωση ατυχημάτων ρύπανσης. 

 1 Διακρατικό δίκτυο ιδρυμάτων για την ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών και 

εναρμόνιση πρακτικών για την θαλάσσια παρακολούθηση και για την αντιμετώπιση της 

περιβαλλοντικής ευπάθειας. 

 6 διεθνείς ημερίδες δυνητικών δικαιούχων, 3 από αυτές εξ’ αποστάσεως, ώστε να 

αναγνωριστούν ανάγκες τους στην Αδριατική-Ιόνιο και να λάβουν γνώση για τα 

αποτελέσματα του HarmoNIA. 

 3 ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριών για τη διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης 

στην περιοχή ADRION απευθυνόμενα σε αρμόδια ιδρύματα. 

 1 ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στο ευρύ κοινό για την ευαισθητοποίηση του στη 

θαλάσσια ρύπανση. 

 Ενεργή συμμετοχή σε εργαστήρια και ερωτηματολόγια 150 ενδιαφερομένων από τοπικές, 

περιφερειακές και εθνικές αρχές, ακαδημαϊκούς, ΜΜΕ, ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς. 

 4 βίντεο διάχυσης πληροφορίας. 

 3 εκπαιδευτικά βίντεο. 

 3 φυλλάδια σε όλες τις γλώσσες ADRION. 

 3 ενημερωτικά δελτία. 

 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοιχτής πρόσβασης. 

 1 κεφάλαιο για το βιβλίο «Η ακτή της Αδριατικής του Μαυροβουνίου: Θαλάσσια χημική 

Ρύπανση". 

 5 περιλήψεις παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

 Περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις μέσω κοινωνικών δικτύων στο Facebook και το twitter. 

 Πολλές διμερείς παρουσιάσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

10. Το σύνθημα HarmoNIA 

 
«Από καλά δεδομένα σε καλές αποφάσεις: ανταλλαγή γνώσεων για εναρμονισμένη 

πολιτική για θέματα ρύπανσης στις θάλασσες ADRION. 
Από την παρακολούθηση έως την εκτίμηση κινδύνου».  
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1. Background 

The overall increase in maritime transport, coastal urbanization and the foreseen 
increase in offshore oil and gas extraction pose serious risks of pollution from 
hazardous substances for several coastal states in the whole Mediterranean Sea, and 
particularly in the Adriatic - Ionian region. Countries sharing a marine region or sub-
region should adopt a common approach for environmental monitoring, good 
environmental status definition and assessment.  
In the Adriatic – Ionian marine sub-regions, the level of coherence and consistency 
of several EU and regional environmental policies is low, and in particular the 
assessment of contamination from hazardous substances, needs a common 
implementation. Availability of harmonized and validated data sets is a prerequisite 
for the proper understanding and management of the marine environment.  
HarmoNIA builds on the long – term EU initiative EMODnet for the management and 
supply of fragmented marine data, and further consolidates the transnational 
network of institutions involved in marine research and in Marine Strategy 
Framework Directive (MSFD) and Barcelona Convention UNEP/MAP protocols 
implementation. 
 
HarmoNIA contributes to: Marine Strategy Framework Directive, Maritime Spatial 
Planning Directive, EUSAIR Strategy (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region), 

Protocols of the Barcelona Convention against pollution and, lastly, to 2021-2030 
UN Decade Goals of Ocean Science for Sustainable Development. 

 
 

2. HarmoNIA challenges in synthesis: 

 The ADRION region is a hot spot of biodiversity and is of key environmental 
importance 

 The region is crowded with human activities, most relying on Good 
Environmental Status (GES sensu MSFD), but at the same time threatening 
GES  

 Marine pollution is a critical issue 
 There is an urgent need for harmonized monitoring protocols for reliable 

assessment of Good Environmental Status and for accessible monitoring data 
 Management of possible polluting activities, such as offshore activities, 

requires a common approach for Environmental Impact Assessment, 
monitoring and decommissioning  

https://harmonia.adrioninterreg.eu/
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 A common strategy and information framework to assess contaminant 
dispersion risk in cross-border and transnational areas is highly needed 

 

3. Objectives 

 Address the heterogeneity in methodological approaches (sampling -> 
analysis -> assessment) for pollution monitoring, assessment and 
management, and provide methodological proposals to improve 
harmonization and, at the end, data comparability 

 Overcome the fragmentation in data and information availability on 
contaminants and facilitate access to marine environmental data and 
information 

 Propose an approach for marine pollution dispersion risk assessment 

4. Approach  

 Establish an Adriatic – Ionian network of agencies and institutes in charge of 

monitoring and assessment of marine contaminants and of marine research 

activities in order to share experience, knowledge, information and protocols 

at ADRION scale; 

 Define best practices to manage marine pollution with a common and 

harmonized approach, from environmental monitoring to Environmental 

Impact Assessment and decommissioning of offshore platforms; 

 Collect, harmonize, validate, make accessible datasets of contaminants for 

the whole Adriatic – Ionian region through a common and already 

consolidated infrastructure, and provide harmonized data visualizations tools 

specifically implemented by HarmoNIA; 

 Share knowledge, collect available information and use modelling tools for 

the development of a methodological proposal to evaluate pollution 

dispersion risk on coastal areas and provide risk index and coastal 

vulnerability maps for the ADRION region;  

 Establish a dialogue among scientific institutions, regional/national 

authorities, environmental agencies, the private sector and international 

organizations, towards an effective marine environmental governance. 

5. Results 

Sharing data, information and best practices for monitoring, assessing and managing 
pollutants in the marine environment represent the core of HarmoNIA.  
Several guidelines to improve harmonization in monitoring, data Quality Control, 
Environmental Impact Assessment of offshore activities and decommissioning 
procedures have been realized. Specific tools to discover and access data and 
information needed to evaluate the status of the marine environment and the 
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pollution dispersion risk have been implemented and are available on HarmoNIA 
website (https://harmonia.adrioninterreg.eu/). 
Based on the comparison of procedures adopted by institutions in charge of 
monitoring the marine environment in 6 countries of the ADRION Region and taking 
into consideration the requirements of the EU legislation and the decisions adopted 
by Barcelona Convention (UNEP-MAP), as well as by OSPAR (work based on 
deliverables: D1.1.1, D1.1.2, D1.1.3, D1.2.1, D1.2.2, D1.3.1, D1.3.21), HarmoNIA 
has implemented methodological proposals for harmonized monitoring and data 
Quality Control (Part I), for harmonized Environmental Impact Assessment of 
offshore platforms (Part II) and for monitoring and decommissioning procedures 
(Part III) (https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-methodological-
proposals) 

 

HarmoNIA Methodological proposals 

 

 Part I: Harmonizing monitoring of marine contaminants and sharing data Quality 

Control procedures 

 Part II: Harmonizing Environmental Impact Assessment (EIA) procedure of offshore 

platform installation and produced formation water (PFW) discharge 

 Part III: Harmonizing monitoring and decommissioning procedures of offshore 

platforms 

In order to enable and facilitate the access to harmonized data on marine 
contaminants for the ADRION region, HarmoNIA promoted the use of standard and 
consolidated tools and services implemented at European level and shared 
knowledge and expertise within the partnership to adopt the same data 
management protocols. Two operational tools developed by HarmoNIA facilitate 
access, use and re-use of marine data among countries bordering the Adriatic – 

                                                                 
1 All Scientific and technical project deliverables are available on: 
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/project-deliverables 

https://harmonia.adrioninterreg.eu/
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-methodological-proposals
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-methodological-proposals
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_I.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_I.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_III.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/05/HarmoNIA_Part_III.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/project-deliverables
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-methodological-proposals
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Ionian Seas and demonstrate a common approach for pollution risk assessment from 
sea-based sources.  

Now, it is easy to find data on marine contaminants for the ADRION region. About 
5,666 data sets of contaminants, from 1979 to 2018, have been gathered in one data 
depository, the HarmoNIA data portal (http://harmonia.maris2.nl/search). Data 
visualization tools allow users to discover spatial and temporal trends of 
concentrations of a large variety of chemical contaminants, measured in seawater, 
sediments and biota (https://vrtlac.izor.hr/ords/harmonia/). At the same time 
detailed geo-referenced information collected at ADRION scale on the natural 
capital of the Adriatic -Ionian Seas, the human pressures and vulnerable areas can 
be found in the HarmoNIA geo portal on vulnerability of coastal areas 
(http://jadran.izor.hr/harmonia/). Based on the information on vulnerability and 
on hazards in coastal areas and on specific outputs from hydrodynamic and oil spill 
modelling, geospatial information required to assess coastal vulnerability to 
contaminant dispersion risk are available on HarmoNIA GeoPortal on Vulnerability 
of coastal areas. Maps of contaminant dispersion risk index are based on the 
methodological proposal to assess the risk of oil spill dispersion proposed in the 
framework of HarmoNIA (work based on deliverables: D2.1.1, D2.1.2, D2.2.1, 
D2.2.2, D2.3.1, D2.3.2, D3.1.1, D3.1.2, D3.2.1, D3.2.2, D3.2.3). 

 

HarmoNIA data & information tools 

 Finding data on marine contaminants: 

 

http://harmonia.maris2.nl/search
https://vrtlac.izor.hr/ords/harmonia/
http://jadran.izor.hr/harmonia/
http://harmonia.maris2.nl/search
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Allows to search for data and access to over 5.600 harmonized and validated 
datasets on marine contaminants (e.g. heavy metals, hydrocarbons, antifoulants, 
pesticides, biocides and polychlorinated biphenyls) measured in seawater, sediment 
and biota, with more than 95.000 single measurements available for more than 
2.100 sampling stations. 

 Visualizing contaminant concentrations:  

 

The standard approach and the harmonized data management system allows to 

easily compare concentrations of contaminants measured by different countries. 

The visualization system is interactive and easily allows to filter and visualize 

desired information, to compare the spatial and/or temporal variability of a specific 

contaminant concentration among different monitoring stations. 

 Evaluating coastal vulnerability and risk to contaminant dispersion: 

 

https://vrtlac.izor.hr/ords/harmonia/H_VIZUAL
http://jadran.izor.hr/harmonia/
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Georeferenced information needed to evaluate pollution hazards, coastal 
vulnerability and risk of pollution dispersion has been collected, harmonized and 
made accessible, together with hydrodynamic and oil-spill dispersion model results, 
in order to support transnational cooperation for management and intervention in 
the case of pollution accidents, to safeguard ecosystem services. Simulations of oil 
spill dispersion and beached oil in 3 case study areas (the Gulf of Trieste, the Bay 
of Split and the Patras Gulf), chosen for the high maritime traffic and overlap of 
several maritime activities and vulnerable environmental aspects, as well as for oil 
spill simulated from main shipping lines, are made available to assist transnational 
cooperation in addressing common threats. 
 
Simulation of oil spill surface dispersion in the Gulf of Trieste (animation 
available). 

 
 
 

6. Outputs 

HarmoNIA not only provided guidelines and tools for pollution management in the 
ADRION area, but also put down strategies and roadmaps for next steps ahead 
(https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-outputs). 
For the effective implementation of this plan the HarmoNIA partnership has been 
committed to a transnational network of institutions ‘sharing expertise and 
information towards harmonization of monitoring of contaminants in the marine 
environment, data management and visualization’, which is envisaged to expand 
beyond the project’s partnership for the next 3 years. 

 
 
  

https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-outputs
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HarmoNIA outputs 

 

 HarmoNIA Strategy I for harmonized monitoring and assessment of contaminants in 

the marine environment of the Adriatic-Ionian Region 

 HarmoNIA Strategy II for a shared and harmonized evaluation of the risk due to 

contaminant dispersion from different sources of pollution, in the Adriatic-Ionian 

Region. 

 

 HarmoNIA Transnational Network of Institutions Sharing expertise and information 

towards harmonization of monitoring of contaminants in the marine environment, 

data management and visualization. 

https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-I.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-I.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-II.pdf
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/06/HarmoNIA_Strategy-II.pdf
HarmoNIA%20Transnational%20Network%20of%20Institutions%20Sharing%20expertise%20and%20information%20towards%20harmonization%20of%20monitoring%20of%20contaminants%20in%20the%20marine%20environment,%20data%20management%20and%20visualization.
HarmoNIA%20Transnational%20Network%20of%20Institutions%20Sharing%20expertise%20and%20information%20towards%20harmonization%20of%20monitoring%20of%20contaminants%20in%20the%20marine%20environment,%20data%20management%20and%20visualization.
HarmoNIA%20Transnational%20Network%20of%20Institutions%20Sharing%20expertise%20and%20information%20towards%20harmonization%20of%20monitoring%20of%20contaminants%20in%20the%20marine%20environment,%20data%20management%20and%20visualization.
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-outputs
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7. Feedbacks from the society (general and specific) 

 Constructing dialogue in the ADRION region 

 

HarmoNIA has worked at the interface of science and policy by establishing a 
dialogue among scientific institutions, regional/national authorities, environmental 
agencies, the private sector and international organizations, towards an effective 
marine environmental governance. In order to address and agree on the main needs 
of the ADRION region, 150 stakeholders from all ADRION countries were engaged 
through 6 stakeholder workshops, 3 of them online, and 4 questionnaires targeted 
to competent institutions as well as to the general public, designed to collect 
information on priorities, gaps and needs to address marine pollution. 
Constructive dialogue was established and consolidated with a variety of 

stakeholders during HarmoNIA international workshops in Athens (Greece), Split 

(Croatia), Patras (Greece), through several national and international meetings, 

and, finally, by a series of online workshops “From good data to good decisions: 

knowledge sharing for harmonized policies on contamination issues in the ADRION 

seas. From monitoring to risk assessment” involving a wide range of local, regional, 

national and international bodies. Raising public awareness on problems of marine 

pollution was achieved during the European Researchers Night in 4 countries (Italy, 

Slovenia, Croatia, Greece) (https://www.youtube.com/watch?v=yaej1STGj2w&t), 

also through dedicated questionnaires. 

Three scientific papers based on HarmoNIA activities have been published to address 
the research community, and are available at open access on Frontiers of Marine 
Science: 
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.571365 
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00717 

https://www.youtube.com/watch?v=P1q4PRy5O6o
https://www.youtube.com/watch?v=yaej1STGj2w&t
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.571365
https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00717
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and on Water: 
https://doi.org/10.3390/w12092460 
 
In order to disseminate the project results and outcomes and to promote and 
facilitate the use of HarmoNIA tools, several leaflets, newsletters, video tutorials 
and dissemination videos have been realized and are available in the Library of the 
project website: https://harmonia.adrioninterreg.eu/library 

 

 

https://doi.org/10.3390/w12092460
https://harmonia.adrioninterreg.eu/library
https://harmonia.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2020/09/Harmonia-Hexagon-Leaflet.pdf
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https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-video-tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=WUuXbARR4MQ&feature=emb_title
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Though all these activities, HarmoNIA has reached, and even achieved more than 
planned, all targets of communication, engaging relevant authorities in charge of 
MSFD and IMAP of the Barcelona Convention (JRC, UNEP/MAP, MEDPOL, REMPEC, 
the MSFD Member State Expert Group), management bodies in charge of marine 
monitoring (regional and national environmental agencies), universities, research 
institutes, interested groups and NGOs. Lastly, increase awareness in the general 

https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-videos
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public was achieved, involving more than 250 participants in the EU Researchers’ 
Night through general public questionnaires. 

COVID19 emergency affected HarmoNIA activities in terms of cancellation at the 
very last moment of the physical final project meeting and stakeholder workshop 
and in slowing down the overall activities. Thanks to the joint efforts from all 
partners and a strong cooperation and sense of responsibility, activities were 
rescheduled and reorganized in videoconference modality and all projects 
commitments were respected. In addition, the organization of videoconferences 
replacing the “physical meeting” offered the opportunity to reach relevant 
stakeholders who would not have attended a physical meeting and was considered 
as a positive occasion to engage a larger and relevant audience. 
 

8. Next steps 

HarmoNIA is involved in capitalization activities within ADRION Thematic Cluster n.2 
“Coastal and Marine Environment management” with the aim of capitalizing results, 
tools and outputs to better address EUSAIR challenges. The ongoing activities are 
aimed to identify data and information provided within the cluster to face ADRION 
challenges, to analyse strengths, weaknesses, opportunities and threats of the 
cluster projects and to identify gaps and needs to address coastal and marine 
environmental management in the ADRION region. Several cluster meetings have 
been organized and documents to identify new project ideas based on identified 
gaps and needs have been drafted. 
 

 
 

9. HarmoNIA in numbers 

 3 Methodological proposals for harmonized monitoring, Environmental Impact 

Assessment (EIA) and decommissioning of offshore platforms; 

 1 Methodological proposal for assessing risk index of contaminant dispersion 

 More than 5.600 harmonized and validated datasets on marine contaminants 

(e.g. heavy metals, hydrocarbons, antifoulants, pesticides, biocides and 
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polychlorinated biphenyls) measured in seawater, sediment and biota 

provided by 6 ADRION countries; 

 3 web-based tools specifically implemented to discover and access data and 

information needed to evaluate the status of the marine environment and to 

evaluate pollution dispersion risk; 

 2 Regional Strategies to improve coherence in monitoring efforts and 

coordination of actions in case of pollution accidents; 

 1 Transnational Network of institutions sharing expertise and information for 

harmonized marine monitoring to tackle environmental vulnerability; 

 6 international stakeholder workshops, 3 of them online, to agree on regional 

needs and share HarmoNIA results and outputs; 

 3 questionnaires targeted to competent institutions to collect information on 

priorities, gaps and needs to manage marine pollution in the ADRION region; 

 1 questionnaire dedicated to the general public to raise people awareness on 

marine chemical contaminants; 

 Active participation to workshop and to questionnaires of 150 of stakeholders 

from local, regional and national authorities, academia, SME, NGOs and 

international organizations; 

 4 dissemination videos; 

 3 video tutorials; 

 3 leaflets in all ADRION languages; 

 3 Newsletters; 

 3 open access scientific publications; 

 1 book chapter for “The Montenegrin Adriatic Coast: Marine Chemistry 

Pollution”; 

 5 abstracts for presentations at international scientific conferences; 

 More than 80 social media posts on Facebook and twitter; 

 Many bilateral presentations to local, regional and national stakeholders. 

 

10. HarmoNIA motto 

 

“From good data to good decisions: knowledge sharing for 
harmonized policies on contamination issues in the ADRION 

seas. From monitoring to risk assessment” 
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