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Εισαγωγή 

Οι ωκεανοί της γης κρύβουν εκατομμύρια μικροοργανισμούς οι οποίοι μπορούν να 

αποτελέσουν ανεξάντλητη πηγή συστατικών για να δημιουργηθούν νέα φάρμακα και 

διάφορες χημικές ουσίες. Είναι γνωστό ότι στα υδατικά οικοσυστήματα κρύβεται η 

εντυπωσιακότερη βιοποικιλότητα στον πλανήτη, με το μεγαλύτερο ποσοστό των 

έμβιων όντων της θάλασσας να είναι μικρόβια, μια ανεξάντλητη πηγή βιολογικού 

πλούτου. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί έχουν εξελιχθεί και προσαρμοστεί ώστε να 

επιβιώνουν σε θαλάσσια οικοσυστήματα και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφόρων βιοϋλικών και βιοδραστικών ενώσεων. Τα 

προϊόντα της μπορούν να συνεισφέρουν στους τομείς της βιολογίας, της βιοϊατρικής, 

της βιοτεχνολογίας, της υγείας, της βιομηχανίας, των τροφίμων, κ.α. 

Η ανάπτυξη νέων χρήσεων των θαλάσσιων έμβιων πόρων και η επεξεργασία της 

πρώτης ύλης με βιοτεχνολογικές μεθόδους ονομάζεται "γαλάζια βιοτεχνολογία" και 

αφορά την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των διαφόρων θαλάσσιων οργανισμών με 

σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής αξίας. Έρευνα του ΟΟΣΑ (2004)
1
 

αναφέρεται στη βιοτεχνολογία ως "η εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας 

στους ζωντανούς οργανισμούς, καθώς και σε τμήματα, προϊόντα και μοντέλα τους 

που σκοπό έχει να τροποποιήσει την έμβια ή μη ύλη για την παραγωγή γνώσης, 

αγαθών και υπηρεσιών". Με την ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών θαλάσσιας 

βιοτεχνολογίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ρύπανσης των 

θαλασσών, καθώς επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και στην αύξηση και 

αναπαραγωγή των θαλάσσιων οργανισμών. Με την παρούσα έκθεση θα 

προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη θαλάσσια βιοτεχνολογία και τους τρόπους που 

μπορεί να αξιοποιηθούν από τη χώρα τα αποτελέσματά μέσω της έρευνας και των 

επενδύσεων, ώστε να αναδυθεί ο τομέας αυτός και η Ελλάδα να αναγνωριστεί ως 

σημαντικός εταίρος στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Οι συνεργασίες αυτές βοηθούν 

ώστε να ανακαλυφθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τονώνοντας έτσι την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 

                                                 
1 OECD, 2004, Use and Development of Biotechnology. 

http://www.oecd.org/sti/biotechnologypolicies/biotechnologystatistics-belgium.htm   
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Τομείς για ανάπτυξη 

Η Ελλάδα είναι ένα παράκτιο κράτος με έναν τεράστιο πλούτο φυσικών πόρων και 

ανθρώπινου κεφαλαίου που επενδύεται σε επιστήμες της θάλασσας για έρευνα και 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Οι τομείς στους οποίους μπορεί να συνεισφέρει η 

θαλάσσια βιοτεχνολογία είναι οι εξής: 

Υγεία: π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα διατροφής, συστατικά τροφίμων, 

φαρμακευτικά καλλυντικά, βιουλικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 

φαρμακευτική χρήση των θαλάσσιων φυσικών προϊόντων, όπως αντιβιοτικά από 

θαλάσσια βακτήρια και μύκητες, φαρμακευτικά προϊόντα από σπόγγους και άλλους 

θαλάσσιους οργανισμούς για την καταπολέμηση σοβαρών ασθενιών, ενώ 

αντιβακτηριακές, αντιικές και αντιμυκητιακές ενώσεις έχουν απομονωθεί από φύκια, 

σφουγγάρια και μαλάκια. Επίσης, η γαλάζια βιοτεχνολογία βοηθά στην ανάπτυξη 

νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εργαλείων για την πρόληψη και τον μετριασμό της 

άσκοπης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων  και στην λήψη μέτρων για την 

αειφόρο διαχείριση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Μέχρι σήμερα, ελάχιστα 

φάρμακα που σχετίζονται με τη θαλάσσια βιοτεχνολογία έχουν λάβει την έγκριση του 

Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ωστόσο, περισσότερα από 1.000 ακόμα 

βρίσκονται για ανάλυση σε επιστημονικά εργαστήρια και σε κλινικές δοκιμές. Αυτά 

προέρχονται, ως επί το πλείστον, από σαλιγκάρια, μικρόβια, ψάρια και άλλους 

θαλάσσιους οργανισμούς.  

Καλλυντικά - Κοσμητολογία: Κρέμες για ενυδάτωση και αντιγήρανση με θαλάσσια 

βότανα.  

 

Ενέργεια: π.χ. βιοκαύσιμα - αιθανόλη, βιοντίζελ από θαλάσσιους πόρους, 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

 

Τρόφιμα: π.χ. υδατοκαλλιέργειες, τρόφιμα παράγωγα από θαλάσσιους οργανισμούς. 

Περιβάλλον: Μηχανισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και γαλάζια 

(βιο)απορρύπανση. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων για τη διαχείριση 
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συγκεκριμένων τύπων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νανοϋλικών, των 

μικροπλαστικών και των εκρηκτικών υλών
2
. 

 

Βιομηχανία: Νανοτεχνολογία - Βιομιμιτισμός; π.χ. Ένζυμα, πρωτείνες, βιουλικά, 

μέθοδοι για την ανίχνευση/ ποσοτικοποίηση των προσμείξεων/ ρυπογόνων ουσιών 

στα τρόφιμα και το νερό, βιοαισθητήρες, βιομηχανία των πλαστικών. 

Ενάλια πολιτιστική κληρονομιά: Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, τεχνολογιών ή 

προϊόντων για την ανακάλυψη, προστασία και αξιοποίηση ενάλιας τουριστικής 

κληρονομιάς. 

 

Η Θαλάσσια Βιοτεχνολογία ως νέος τομέας ανάπτυξης  

Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαική Ένωση 

επειδή το 50% της επικράτειας του βρίσκεται στην ανοικτή θάλασσα, τα περισσότερα 

κράτη μέλη έχουν ακτογραμμές, το 50% περίπου των πολιτών της ζουν σε απόσταση 

50 χλμ από την ακτή και 3,5 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ απασχολούνται άμεσα με 

τις θαλάσσιες δραστηριότητες.  

 

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας
3
 

Παρακάτω καταγράφονται μερικά από τα οφέλη και τα μειονεκτήματα στη 

στρατηγική της ανάπτυξης της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας. 

 

 Ανακάλυψη νέων μικροοργανισμών 

Οι θαλάσσιοι οργανισμοί στην πλειοψηφία τους είναι ακόμη άγνωστοι στους 

επιστήμονες και πολλοί από αυτούς βρίσκονται στις θάλασσες και στις 

ακτογραμμές της Ευρώπης. Εκτιμάται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό της 

                                                 
2Μαίρη Πασπαλιάρη, (2016), Εφημερίδα Καθημερινή, 'Γαλάζια εργαστήρια για την καινοτόμο αξιοποίηση των 

θαλασσών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης',  

http://www.kathimerini.gr/857031/article/oikonomia/epixeirhseis/galazia-ergasthria-gia-thn-kainotomo-

a3iopoihsh--twn-8alasswn-kai-th-dhmioyrgia-8esewn-apasxolhshs 
3 Blue Growth - Scenarios and Drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts, Maritime Sub-

Function Profile Report Blue Biotechnology, ECORYS Research and Consulting, European Commission DG 

MARE, Brussels 2012, 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Subfunction%202.4%20Blue%20biotechno

lgy_Final%20v140812.pdf 



  
6 

 
  

θαλάσσιας βιοποικιλότητας έχει αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί, ενώ 

συγκεκριμένα είδη οργανισμών που ζουν σε μεγάλα βάθη είναι δύσκολο και 

κοστοβόρο να εξερευνηθούν λόγω και της έλλειψης τεχνολογικών 

δυνατοτήτων.  

 

 Τεχνολογίες 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 

σχετικά με τα γονιδιώματα και τα πρωτεϊνικά σύμπλοκα (omics revolution). 

Μέθοδοι νέας τεχνολογίας (2ης γενιάς) προσφέρουν πιο αποτελεσματικές, 

γρηγορότερες και πιο φθηνές διαδικασίες ανάλυσης των θαλάσσιων 

οργανισμών. Ωστόσο, παρατηρείται έλλειψη τεχνογνωσίας στην Ευρώπη σε 

σχέση με αντίστοιχες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε Κίνα και Ινδία με 

αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα οι εταιρείες στην Ασία να αναλαμβάνουν τη 

διεκπεραίωση τέτοιων διαδικασιών. 

 

 Αγορά 

Τα προϊόντα με συστατικά από θαλάσσιους οργανισμούς τείνουν να είναι 

αρκετά δημοφιλή στον καταναλωτή και ιδιαίτερα στους τομείς της 

κοσμετολογίας και της διατροφής. Η 'γαλάζια βιοτεχνολογία΄, εδώ, 

χρησιμοποιείται για λόγους εντυπωσιασμού και 'μάρκετινγκ'. 

 

 Επιχειρήσεις 

Φαίνεται να υπάρχει ένα κενό μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λόγω της δυσκολίας να προσελκύσουν επενδυτές 

για τη χρηματοδότηση των ερευνών τους. 

 

Ο πίνακας παρακάτω συγκρίνει τον αριθμό των κατατεθειμένων 

ευρεσιτεχνιών μεταξύ των χωρών της Ευρώπης των 27 και άλλων 

ανταγωνιστικών χωρών (2001 - 2010). 
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Πίνακας 1: Ευρεσιτεχνίες σχετικά με τη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία 

 

ΧΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ 

(2001-2011) 

 

% ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

ΙΑΠΩΝΙΑ 1181 28% 

ΚΙΝΑ 570 13% 

ΑΜΕΡΙΚΗ 563 13% 

ΕΥΡΩΠΗ- 27 537 13% 

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 269 6% 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 4227  

Πηγή: Thomson Reuters 

 

Δράσεις και επενδύσεις στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία σε Ελλάδα 

και Εξωτερικό 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και να 

αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις σε σχέση με την ενέργεια, την ασφάλεια των 

τροφίμων, την ανθρώπινη υγεία, και την αλλαγή του κλίματος είναι πλέον 

απαραίτητο να συσταθούν και να λειτουργήσουν Κέντρα Καινοτομίας για την 

προώθηση δραστηριοτήτων, ερευνών και προϊόντων υψηλής ποιότητας στους τομείς 

της θαλάσσιας επιστήμης.  

 

Παρακάτω, υπάρχει μία λίστα με αξιόλογες δράσεις και επενδύσεις στη γαλάζια 

βιοτεχνολογία σε χώρες της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. 

 

Ενδεικτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα φορέων στο εξωτερικό 

Αυστραλία - BlueBiotech Shoalhaven 

Βραζιλία - BIOMAR - 23 προγράμματα από το 2005, επενδύσεις από την Brazilian 

Development Bank αξίας $120 εκ.. 

Καναδάς - Salmon Genome Project 

Γερμανία - μέσω ScanBalt strategy 
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Ινδία - μέσω της Εθνικής στρατηγικής για τη Βιοτεχνολογία για βιοκαύσιμα και 

βιοενέργεια 

Ιρλανδία - μέσω του Marine Institute 

Ιαπωνία - Marine Bio 21 Project 

Μοζαμβίκη - μέσω του Εθνικού Προγράμματος για τη Βιοτεχνολογία 

Νέα Ζηλανδία - Biotechnology Roadmap 

Ομαν - Επενδύσεις από το Υπουργείο Αλιείας 

Νότια Κορέα - μέσω του Network for Coastal and Oceanic Research 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Προγράμματα για τη μείωση του Διοξειδίου του 

Άνθρακα και για εναλλακτικές μορφές ενέργειας 

Διεθνή - Πρωτοβουλίες από τον ΟΟΣΑ, CIESM 

Ευρωπαϊκή Ένωση - μέσω των προγραμμάτων ERDF, FPs/ H2020, ERA-MBT, 

Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή EMBRC (European Marine Biological Resource 

Centre 

 

Δράσεις στην Ελληνική Επικράτεια 

Μερικά από τα ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν ήδη είναι: 

- Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, στο Ηράκλειο Κρήτης. 

- Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΙΤΕ 

- Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών 

- Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ 

- Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών   

- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Ινστιτούτο Θαλάσσιας 

Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας. 

 

Η περιφέρεια της Κρήτης έχει επενδύσει στη γαλάζια ανάπτυξη και στη θαλάσσια 

βιοτεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα, έχει εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για ανάδειξη και 

αξιοποίηση των θαλασσίων πόρων της που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς 

μακροπρόθεσμους τομείς καινοτομίας, έρευνας αλλά και διασύνδεσης της θαλάσσιας 

έρευνας με την παραγωγή και την τοπική κοινωνία. Οι επενδύσεις στον τομέα της 

θαλάσσιας βιοτεχνολογίας θα βοηθήσουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη με 
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τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχετικούς με τους θαλάσσιους πόρους 

τομείς στοχεύοντας επιστημονικά και ερευνητικά την ανάπτυξη καινοτομιών που 

αφορούν στη διατροφή, την υγεία, τη βιοτεχνολογία και την βιοποικιλότητα. Η 

περιφέρεια την Κρήτης παραβρέθηκε σε σημαντική συνάντηση των μελών της 

Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής EMBRC (European Marine Biological Resource 

Centre) στην Ισπανία (Ιούνιος 2016), με θέμα την στήριξη της Θαλάσσιας 

Βιοτεχνολογίας και την ανάδειξη- ανάπτυξη των θαλάσσιων πόρων των νησιωτικών 

και παραθαλάσσιων περιοχών της Ευρώπης. Η συνάντηση συνδιοργανώθηκε από την 

Συντονιστική Επιτροπή του EMBRC και την Διάσκεψη των Παρακτίων Περιφερειών 

της Ευρώπης (CPMR), όπου και παρουσιάστηκαν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

της Κρήτης, σε σχέση και με το υψηλό επιστημονικό της δυναμικό, τις ευκαιρίες, 

καθώς επίσης και τις προτεραιότητες της περιφερειακής στρατηγικής της Κρήτης για 

την «έξυπνη εξειδίκευση», με έμφαση στα σημεία που αφορούν τους θαλάσσιους 

πόρους.
4
 

 

Βιοποικιλότητα 

Το νερό αποτελεί το 70% της επιφάνειας του πλανήτη με εκατομμύρια είδη 

μικροοργανισμών να δημιουργούν μια βιοποικιλότητα έως και πέντε φορές 

μεγαλύτερη από εκείνη της στεριάς. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί ελέγχουν το κλίμα 

της Γης και παρέχουν μια πλούσια και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη δεξαμενή 

βιοποικιλότητας με μεγάλες δυνατότητες να συμβάλουν στην ασφάλεια των 

τροφίμων και της ενέργειας, στην ανθρώπινη υγεία και στη βιομηχανική παραγωγή.  

Η εξερεύνηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή βιομηχανικών ενζύμων ανθεκτικών σε ακραίες συνθήκες 

και, κατά συνέπεια, μεγάλης οικονομικής αξίας
5
. Μακροπρόθεσμα, αναμένετε ότι ο 

τομέας αυτός θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης και θέσεις εργασίας υψηλής 

εξειδίκευσης.  

                                                 

4 ERT,2016, Κρήτη: Η Περιφέρεια ενισχύει την «Γαλάζια Βιοτεχνολογία» 

 http://www.ert.gr/kriti-periferia-enischyi-tin-galazia-viotechnologia/ 
5 European Commission, Γαλάζια βιοτεχνολογία, https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_el 
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Η εξερεύνηση της βιοποικιλότητας της θάλασσας βοηθά, επίσης, την ανάπτυξη νέων 

βιομηχανικών ενζύμων και φαρμακευτικών προϊόντων. Τα φύκια είναι αξιόλογες 

πηγές βιοκαυσίμων, χημικές ουσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιοδραστικών 

ενώσεων. Η Μεσόγειος, και ειδικότερα η Ελλάδα, θα μπορούσε να επενδύσει στην 

ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της βιοτεχνολογίας, με οφέλη στη βιομηχανία της 

υγείας με την υψηλή βιοποικιλότητα της χώρας να αποτελεί μια τεράστια πηγή για τη 

δημιουργία φαρμάκων, τροφίμων και καλλυντικών.  

Ωστόσο, το 80% περίπου της θαλάσσιας ζωής στους σημερινούς ωκεανούς παραμένει 

ανεξερεύνητο. Η πρόοδος της τεχνολογίας επιτρέπει μελέτες στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, παρέχοντας μια άμεση πρόσβαση σε θαλάσσια γονίδια και γονιδιακά 

προϊόντα. Αυτές οι νέες προσεγγίσεις και στρατηγικές, θα φέρουν επίσης επανάσταση 

στην παρακολούθηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, πολλά από τα οποία 

απειλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η γαλάζια βιοτεχνολογία βασίζεται 

στην ανάπτυξη νέων τεχνολογών και στη βελτίωση της ανάλυσης μεγάλου όγκου 

δεδομένων, τα οποία θα υποστηρίξουν ένα τεράστιο εύρος οικονομικών 

δραστηριοτήτων, από την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξόρυξη 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία, τη ναυτιλία, τον 

τουρισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής και αποτελούν σημαντική πηγή 

ανάπτυξης και απασχόλησης. Τα θαλάσσια είδη αποτελούν καθοριστικής σημασίας 

στοιχεία για την αειφόρο ανάπτυξη αυτής της οικονομίας, έναν σημαντικό πόρο 

τροφίμων και ζωοτροφών καθώς και μια πλούσια πηγή βιοκαυσίμων και καινοτόμων 

ενώσεων για την ιατρική και τη βιομηχανία.  

 

Ζητήματα που άπτονται της εκμετάλλευσης των θαλάσσιων 

πόρων 

Για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλα τα οφέλη από τις δραστηριότητες της 

γαλάζιας τεχνολογίας, πρέπει να τεθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την εξερεύνηση του 

βυθού και των παράκτιων περιοχών. Η ενίσχυση της τεχνογνωσίας για την παραγωγή 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να πληγεί το θαλάσσιο οικοσύστημα αποτελεί 

εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τους επιστήμονες που μελετούν το θαλάσσιο 

περιβάλλον. Ωστόσο, η γαλάζια βιοτεχνολογία και το σύνολο των δράσεων της 
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προκαλούν, όπως και οι υπόλοιποι τομείς, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ανακάλυψη 

αυτού του πλούτου, όπως σπόγγοι, ιοί και βακτήρια, προκαλεί ανησυχία για τη ζημιά 

που μπορεί να γίνει σε τόσο ευαίσθητα οικοσυστήματα όταν τα εκμεταλλευθούν για 

ιατρικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Ειδικότερα, η αυξημένη οικονομική 

δραστηριότητα που συνδέεται με την γαλάζια ανάπτυξη μπορεί να πλήξει τα 

θαλάσσια οικοσυστήματα ενώ πρέπει να τονιστεί ότι η γαλάζια ανάπτυξη θα πρέπει 

να είναι συμβατή με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες  και όλες οι δραστηριότητές 

της να εγγυώνται την ασφάλεια και ακεραιότητα του θαλασσίου χώρου. Πιο 

συγκεκριμένα, οι επιστήμονες ανησυχούν ότι πολύτιμες θαλάσσιες πηγές 

κινδυνεύουν να υποστούν μεγάλες καταστροφές σε περίπτωση ανεξέλεγκτης 

εκμετάλλευσής τους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία γι’ αυτές τις 

αλλαγές καθώς δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία για τις επιδράσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον της μετακίνησης αυτών των μικροοργανισμών από το φυσικό τους 

περιβάλλον
6
 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006: COM 2006/275).  

Η γνώση για τη θάλασσα και τις δραστηριότητές της ξεκινάει από τη μελέτη του 

θαλάσσιου βυθού και για αυτό κρίνεται απαραίτητη η χαρτογράφηση του. Ένα από τα 

κύρια θέματα που προώθησε η επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία 

Δαμανάκη
7
 στη διάρκεια της θητείας της ήταν η στρατηγική για ΄γαλάζια ανάπτυξη΄ 

που θα προωθεί έρευνες και επενδύσεις φροντίζοντας παράλληλα την αειφορία των 

φυσικών πόρων. Με βάση αυτής, το πρόγραμμα Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020) θα 

μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας χρηματοδοτώντας έρευνες στον 

τομέα της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υγεία, τα 

τρόφιμα, τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, την ενεργειακή ασφάλεια, κ.λπ. Τόνισε 

επίσης την ανάγκη για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

ασφαλέστερη διαχείριση των θαλασσών με μέριμνα την προστασία του βιώσιμου 

χαρακτήρα των νερών. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ανάγκη για 

προσεκτική εξερεύνηση αυτού του εξαιρετικά ευπαθούς οικοσυστήματος 

λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αφορούν τη γαλάζιας 

                                                 
6 'Προς μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την Ένωση: Ένα Ευρωπαϊκό όραμα για τους Ωκεανούς και τις 

Θάλασσες', Επιτροπή των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, 2006, Βρυξέλλες. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2006/EL/1-2006-275-EL-F1-2.Pdf 
7  Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), 2014, ' Μ. Δαμανάκη: H «Γαλάζια Ανάπτυξη» 

μπορεί να δημιουργήσει 1,6 εκατ. νέες θέσεις εργασίας ως το 2020', Εφημερίδα Καθημερινή, 

http://www.kathimerini.gr/773600/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/m-damanakh-h-galazia-anapty3h-mporei-

na-dhmioyrghsei-16-ekat-nees-8eseis-ergasias-ws-to-2020 
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βιοτεχνολογία (π.χ. βιονανοτεχνολογία, βιοϋλικά και εισαγωγή γενετικά 

τροποποιημένων ψαριών, οστρακόδερμων και μικροοργανισμών). Επίσης ένας από 

τους παράγοντες που έχει διαπιστωθεί ότι δυσχεραίνει την ανάπτυξη της θαλάσσιας 

οικονομίας είναι η έλλειψη πρόσβασης σε αξιόπιστα θαλάσσια δεδομένα. Κατά τη 

διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Δαμανάκη
8
, 

εισηγήθηκε την δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας διαχείρισης και ανταλλαγής 

δεδομένων (Common Information Sharing Environnent) και επισήμανε την ανάγκη 

για αναβάθμιση την γνώσης για τον υποθαλάσσιο χώρο. Στόχος μέχρι το 2020 είναι η 

πλήρης χαρτογράφηση του βυθού όλων των Ευρωπαϊκών Θαλασσών. 

Καθώς εξελίσσονται οι τρόποι εκμετάλλευσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι 

να θεσπιστούν  σταθεροί επειρηματικοί σχηματισμοί και προγράμματα  τα οποία θα 

ευνοούν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, τη διασυνοριακή συνοχή και τη συνέργεια 

των συμπράξεων με άξονα την καινοτομία. Τονίζεται ότι οι θαλάσσιοι πόροι είναι 

σημαντικοί, αλλά όχι ανεξάντλητοι και πρέπει να δοθεί έμφαση  στη βιωσιμότητας 

της γαλάζια ανάπτυξης και αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόσφατη 

πρωτοποριακή έρευνα του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου της Στοκχόλμης (SEI)  

ποσοτικοποιεί μακροπρόθεσμα το σοβαρό κόστος της θαλάσσιας ρύπανσης, που 

συχνά αγνοείται στη χάραξη πολιτικών, αν δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση των 

αερίων του θερμοκηπίου
9
. 

 

Προτάσεις για επενδύσεις στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία στην 

Ελλάδα 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η «γαλάζια» οικονομία αντιπροσωπεύει ήδη 

5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δις 

ευρώ ετησίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στη γαλάζια οικονομία και η Ελλάδα 

έχει μια σημαντική ευκαιρία την οποία οφείλει να αξιοποιήσει. Η στρατηγική αυτή με 

ορίζοντα το 2020, υποστηρίζει πως υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη στη 

γαλάζια βιοτεχνολογία στη χώρα και μπορεί να υποστηριχτεί με προώθηση 

επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, προώθηση δεξιοτήτων μέσω 

                                                 
8 Μαρία Δαμανάκη, 'Η Γαλάζια Ανάπτυξη κλειδί στην ευρωπαϊκή ανάκαμψη', Foreign Affairs, 2014, 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/69827/maria-damanaki/i-galazia-anaptyksi-%C2%ABkleidi%C2%BB-stin-

eyropaiki-anakampsi?page=show 
9 Stockholm Environment Institute, Valuing the Ocean, http://www.sei-  

international.org/publications?pid=2064 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως επίσης και με την κατάργηση γραφειοκρατικών 

εμποδίων τα οποία γίνονται εμπόδια στην ανάπτυξη.  

 

Ειδικότερα:, η Ελλάδα θα πρέπει να χαράξει μία στρατηγική για τη γαλάζια 

βιοτεχνολογία που να προωθεί την επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία και την 

άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων. Είναι απαραίτητη η χάραξη κυβερνητικής 

πολιτικής κυρίως ως προς την ενθάρρυνση και υποστήριξη τεχνολογικών 

καινοτομιών με έμφαση στο θαλάσσιο τομέα
10

. Θα πρέπει να προωθηθεί η 

δημιουργία διεθνών δικτύων για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στον τομέα 

της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας και η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας, Κέντρων 

Αριστείας, Θερμοκοιτίδων Καινοτομίας και άλλων υποδομών καινοτομίας με σκοπό 

τη βελτίωση της ανταλλαγής τεχνολογίας και καινοτομίας μεταξύ χωρών που 

βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Είναι, επίσης, απαραίτητη η σύνδεση 

της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας με τους ερευνητές, την ακαδημαική κοινότητα και τη 

βιομηχανία, και η δημιουργία  μηχανισμού για την ανταλλαγή επιστημονικών 

γνώσεων μέσω εργαστηρίων και συναντήσεων, με στόχο τον εντοπισμό ευκαιριών 

για συνεργατική και διεπιστημονική έρευνα, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης 

και την βοήθεια για την τρέχουσα επέκταση των οργανισμών και ίδρυση 

επιχειρήσεων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση της διεθνούς ταυτότητας 

και την υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη στρατηγικών διακρατικών εταιρικών 

σχέσεων για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης,  με έμφαση στην  καινοτοµία. Τα 

συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε 

επενδύσεις με προτεραιότητα την έρευνα και την καινοτομία για τη γαλάζια 

ανάπτυξη, μέσα από τη βιομηχανία και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εξεύρεση 

πόρων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς της 

βιολογίας και οικολογίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την έρευνα των άγνωστων 

μέχρι στιγμής θαλάσσιων οργανισμών. Μερικά από αυτά τα προγράμματα είναι: 

Marie Curie, INTERREG. Η Ελλάδα, επίσης, μέσω του προγράμματος 'Ορίζοντας 

2020' το οποίο παρέχει ευκαιρίες για έρευνα σε τομείς της θάλασσας και της 

ναυτιλίας θέτει τις βάσεις για τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε υγιή 

                                                 
10 OECD The Ocean Economy in 2030, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/d03433ae-

el.pdf?expires=1497823666&id=id&accname=guest&checksum=7060C8588C0C82B684E22A0AA05F9DE1 

OECD The Ocean Economy in 2030, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/d03433ae-

el.pdf?expires=1497823666&id=id&accname=guest&checksum=7060C8588C0C82B684E22A0AA05F9DE1 
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επίπεδα. Μέσα από αυτή τη στρατηγική, θα συνεχίσουν οι έρευνες σχετικά με τις 

σωρευτικές επιπτώσεις που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, και θα υποβληθούν προτάσεις για μέτρα βελτίωσης και διάδοσης της 

γνώσης μεταξύ των ερευνητών της Ευρωπαικής Ένωσης. 

 

Συμπεράσματα 

Η Γαλάζια Βιοτεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει επιχειρηματικά κινητήριος 

δύναμη για την Ελλαδα με βάση την καινοτομία στους τομείς της θάλασσας και να 

αξιοποιήσει εμπορικά τα προϊόντα της έρευνάς της. Η γαλάζια βιοτεχνολογία μπορεί 

να δημιουργήσει απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης και να προσφέρει σε 

σημαντικούς τομείς όπως η υγεία, η διατροφή, οι  θαλάσσιες επιστήμες και η 

καινοτομία. Η έρευνα και οι δράσεις για την προώθηση της δραστηριότητας αυτής 

στο πεδίο της επιχειρηματικότητας θα μπορούσαν να αναδείξουν τον πλούτο της 

ελληνικής θαλάσσιας  βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα στα βαθιά ύδατα που 

εξακολουθούν να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα με τον αναδυόμενο 

τομέας της γαλάζιας βιοτεχνολογία να μπορεί να αναδειχθεί σε αγορά για προϊόντα 

υψηλής ποιότητας υγείας, καλλυντικών και βιομηχανικών βιουλικών. Έως το 2020, 

μπορεί να αναδειχθεί σε αγορά για παραγωγή πρωτογενών ενώσεων για τη 

βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών και για τη βιομηχανία. Μακροπρόθεσμα, η 

βιοτεχνολογία μπορεί να προσθέσει νέα καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας και 

η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μέρος αυτής της στρατηγικής και να επωφεληθεί 

οικονομικά από τη γαλάζια ανάπτυξη. 
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