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Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική 

 

Η θάλασσα αποτελεί εξ’ ορισμού ένα παγκόσμιο αγαθό του οποίου η βιώσιμη 

διαχείριση και ανάπτυξη είναι κατ’ αρχάς κοινή υποχρέωση των κρατών κι ως εκ 

τούτου η χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζεται από 

συλλογικότητα. Η προσέγγιση αυτή εμφανίζεται ουσιαστικά απ’ το 1974 κι ύστερα, 

καθώς νωρίτερα ο τομέας των μεταφορών δεν συμπεριλαμβανόταν στην Κοινή 

Πολιτική των Μεταφορών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας κι ως εκ 

τούτου η περίοδος αυτή δεν σηματοδοτείται από σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της 

Θαλάσσιας Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που ακολούθησε (1974-1985) 

και μετά την ένταξη του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στην Κοινή Πολιτική των 

Μεταφορών και τη διαμόρφωση Κοινής Πολιτικής Αλιείας (Common Fisheries 

Policy), η πορεία της θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης διαφοροποιείται, καθώς 

διαγράφεται μια ολοένα και πιο δραστήρια στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι 

σε θέματα που αφορούν στη θαλάσσια πολιτική. Η αλλαγή αυτή οδήγησε σταδιακά 

στη διαμόρφωση μια Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, αναγκαίας για την 

χαρτογράφηση μιας θαλάσσιας ανάπτυξης βασισμένης σε όρους περιβαλλοντικής 

προστασίας και οικονομικής βιωσιμότητας.
i
 

Σταθμοί-ορόσημα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν κατ’ αρχάς η «εμβρυακού 

σταδίου» ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάρτιο του 2005 με την οποία 

καθορίζονταν οι στόχοι για μια Πράσινη Βίβλο, ένα εγχείρημα ιδιαίτερα φιλόδοξο, οι 

βασικοί πυλώνες του οποίου παρουσιάστηκαν απ’την αρμόδια Διεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, DG 

MARE) το 2006. Το 2007, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2007)0575) 

για μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή με 

την ονομασία Γαλάζια Βίβλος, καθώς επίσης κι ένα αντίστοιχο σχέδιο δράσης 

(SEC(2007)1278), τα οποία έγιναν αποδεκτά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

κατόπιν νεότερης πρότασης της Επιτροπής το 2010 (COM(2010)0494), θεσπίστηκε 
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ένα πρόγραμμα για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Ολοκληρωμένης 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής, το οποίο αποτελεί και τη σημερινή νομική της βάση. Το 

2012, οι αρμόδιοι για τη θαλάσσια πολιτική Ευρωπαίοι Υπουργοί και η Επιτροπή 

ενέκριναν τη θαλάσσια και ναυτιλιακή ατζέντα για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση κι έτσι οι στόχοι της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής τέθηκαν σε 

ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο.
ii
 Μπορούμε, λοιπόν, σήμερα να μιλάμε για μια 

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, η οποία  προσεγγίζει συλλογικά τις πολιτικές 

που αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα και συγκεκριμένα 

στους τομείς της ναυτιλίας και των θαλάσσιων λιμένων, της αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, της υπεράκτιας παραγωγής ενέργειας, της ναυπηγικής 

βιομηχανίας και κλάδων της βιομηχανίας που σχετίζονται με τη θάλασσα, της 

θαλάσσιας επιτήρησης, του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, της απασχόλησης 

σε τομείς της ναυτιλίας, της ανάπτυξης παράκτιων περιοχών και φυσικά των 

εξωτερικών σχέσεων που ακολουθούν και χαρακτηρίζουν τις θαλάσσιες υποθέσεις
iii

. 

Στο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω, η θαλάσσια οικονομία διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο για την Ευρώπη. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα αποτελεί υψηλή 

προτεραιότητα, καθώς η οικονομία, η κοινωνία και πολιτισμός της αναπτύσσονται 

διατηρώντας παραδοσιακά μια αδιάρρηκτη σχέση με τη θάλασσα.
iv

 Ως εκ τούτου, η 

συντονισμένη προσέγγιση διαφορετικών τομέων πολιτικής με στόχο την αειφορία της 

θαλάσσιας οικονομίας αναδείχθηκε σε ζήτημα μείζονος σημασίας για την Ένωση σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τέθηκαν, έτσι, οι προϋποθέσεις για «Γαλάζια 

Ανάπτυξη», η οποία αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του αναξιοποίητου δυναμικού 

των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών, μέσω κατάλληλων επενδύσεων που 

προωθούν την καινοτομία και δύνανται να συμβάλλουν  στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, που αποτελεί σημείο-κλειδί στο πλαίσιο διερεύνησης των 

δυνατοτήτων εξόδου από την κρίση. Το φάσμα των δυνατοτήτων της γαλάζιας 

ανάπτυξης, είναι εντυπωσιακό, όπως προκύπτει από το παρακάτω γράφημα, στο 

οποίο παρουσιάζονται οι οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη 

θάλασσα και συνιστούν τη γαλάζια οικονομία και όπου φαίνονται οι αλυσίδες αξίας 

αυτής ως προς την προστιθέμενη ακαθάριστη αξία και την απασχόληση.
v
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Απασχόληση και οικονομικό μέγεθος των θαλάσσιων και ναυτιλιακών οικονομικών 

δραστηριοτήτων 

 

Πηγή: Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, COM(2012)414 

Απ’ τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης από τη θάλασσα, εφόσον υιοθετηθούν 

κατάλληλες πολιτικές και πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, χρειάζεται μεγάλη 

προσοχή στον καθορισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, εντός του οποίου καλούνται να 

αναπτυχθούν οι συγκεκριμένοι κλάδοι, προκειμένου να προσελκύσουν με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο επενδύσεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή 

ναυτιλιακή πολιτική, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν τα αποτελέσματα 

πρόσφατης μελέτης (Deloitte, 2017), σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή ναυτιλιακή 

πολιτική υπολείπεται σε οκτώ βασικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας (φορολόγηση, 

ρυθμιστικό/οικονομικό/πολιτικό πλαίσιο, διαθεσιμότητα ναυτιλιακών 

δικτύων/ναυτιλιακό “cluster”, εκπαίδευση/δεξιότητες, ελκυστικότητα της σημαίας, 

κανονιστικό πλαίσιο ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, νομικό πλαίσιο και 
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διαθεσιμότητα χρηματοδότησης) σε σχέση με πέντε διεθνή ναυτιλιακά κέντρα 

(Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι, Σαγκάη, Βανκούβερ)
vi

. Συνεπώς, υπάρχει 

ανάγκη για «Καλή Νομοθέτηση» που αντιτάσσεται στα βάρη της πολυνομίας και 

στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια επιτυχημένες ενέργειες από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση και επιπλέον, έχει δημιουργηθεί 

μια δυναμική, με ηγέτιδες χώρες το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Δανία και 

την Ιρλανδία, που παροτρύνει τα κράτη-μέλη σε έναν καλώς εννοούμενο 

ανταγωνισμό βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντός τους με στόχο την ανάπτυξη 

της οικονομίας τους.
vii

  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της «διαΝΕΟσις» (Π. Τσακλόγλου, Γ.Οικονομίδης, Γ. 

Παγουλάτος, Χ. Τριαντόπουλος, Α. Φιλιππόπουλος, 2016), μεταξύ των τομέων που 

δύνανται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του ελληνικού 

οικονομικού μοντέλου προσφέροντας αναπτυξιακή διεξόδο είναι ο τουρισμός, ο 

πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), η ενέργεια, οι μεταφορές 

(χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές), συμπεριλαβανομένων των βοηθητικών 

δραστηριοτήτων (Logistics), η ποντοπόρος ναυτιλία, η πληροφορική και οι 

επικοινωνίες, η περιβαλλοντική βιομηχανία, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και η 

μεταποίηση.
viii

 Συγκεκριμένα όσον αφορά στις θαλάσσιες δραστηριότητες, εκείνες 

που εμφανίζουν δυναμική ανάπτυξης και αποσκοπούν στην αξιοποίηση, αλλά και 

δημιουργία, επενδυτικών ευκαιριών και στις οποίες μπορεί και πρέπει να 

προσανατολιστεί η Ελλάδα είναι ο παράκτιος και παραθεριστικός τουρισμός, η 

ναυτιλία, η υπεράκτια αιολική ενέργεια και οι υποθαλάσσιοι ενεργειακοί πόροι.
ix

 

Επιπλέον των ανωτέρω, η δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας αποτελεί de facto 

συγκριτικό πλεονέκτημα  της χώρας. Ωστόσο το μεγάλο στοίχημα που καλείται να 

κερδίσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια στον τομέα της ναυτιλίας είναι η βελτίωση της 

κατάρτισης, της εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων σταδιοδρομίας στα ναυτικά 

επαγγέλματα
x
, δεδομένου ότι ο εφοπλιστικός κλάδος έχει πραγματοποιήσει 

σημαντικές επενδύσεις σε παραγγελίες νέων πλοίων οι οποίες με τη σειρά τους θα 

δημιουργήσουν αυξημένες ανάγκες στελέχωσης. Ταυτόχρονα, η επίλυση των 

ζητημάτων ενέργειας που σχετίζονται κυρίως με τις διαδρομές του φυσικού αερίου 
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και την διερεύνηση και αξιοποίηση των θαλάσσιων εθνικών ενεργειακών πόρων, 

έχοντας αποτελέσει προτεραιότητα της εθνικής πολιτικής, θα συμβάλλει στην 

ενεργειακή αυτονομία της χώρας. 

Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που διανύει όχι μόνο η Ελλάδα, 

αλλά κι ολόκληρη η Ευρώπη και προκειμένου για την ορθολογικότερη αξιοποίηση 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων,  καθίσταται παραπάνω από αναγκαία η υιοθέτηση 

μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης, η οποία να σχετίζεται με 

σχεδιασμό και υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν στον 

χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση του αιγιαλού και των 

παράκτιων ζωνών. 

Σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται 

από έντονες εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρει η θάλασσα για βιώσιμη ανάπτυξη. Προκειμένου να συνδυάσει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα της ίδιας και την κοινή αρμοδιότητα των κρατών-μέλων 

(μέσω της αρχής της επικουρικότητας) ως προς τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων 

βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέπτυξε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για Κοινή 

Πολιτική Αλιείας (Common Fisheries Policy). Το πλαίσιο αυτό συμπληρώθηκε απ’ 

την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια πολιτική (Integrated Maritime Policy) η οποία παρέχει 

τη δυνατότητα συλλογικής προσέγγισης θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των 

θαλάσσιων υποθέσεων, μέσω συντονισμού και συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
xi

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει η Γαλάζια Ανάπτυξη, η 

οποία αναγνωρίζει τις θάλασσες και τους ωκεανούς ως μοχλούς ανάπτυξης με μεγάλη 

δυναμική και ενθαρρύνοντας με μια σειρά πολιτικών τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τη 

θαλάσσια βιομηχανία και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη να δράσουν από κοινού για 

την ανάπτυξη και ταυτόχρονα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

του Ευρωπαϊκού θαλάσσιου κεφαλαίου.
xii
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Σημαντική ώθηση για την εφαρμογή πολιτικών που στηρίζουν την Γαλάζια Ανάπτυξη 

δίνει η χρηματοδότηση που παρέχεται μέχρι το 2020 από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταμεία (European Structural and Investments Funds) στα κράτη-

μέλη, τα οποία θα πρέπει να εργαστούν αποτελεσματικά ώστε να μετατρέψουν τους 

στρατηγικούς στόχους της Ένωσης σε επενδυτικές τους προτεραιότητες
xiii

 σε τομείς 

που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια, τον παράκτιο και παραθεριστικό τουρισμό, τη 

γαλάζια ενέργεια, τους θαλάσσιους ορυκτούς πόρους και τη γαλάζια βιοτεχνολογία. 

Αξιοσημείωτες είναι οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες προκειμένου για την αξιοποίηση των οφελών που προκύπτουν απ’ την 

υδατοκαλλιέργεια. Τόσο το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και οι άριστες 

κλιματολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την προοπτική 

απορρόφησης των προϊόντων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, έδωσαν στην 

Ελλάδα ηγετικό ρόλο στον τομέα των εξελίξεων και της ανάπτυξης της μεσογειακής 

υδατοκαλλιέργειας. Μάλιστα, κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ο έντονος 

εξαγωγικός προσανατολισμός, καθώς μεγάλο μέρος της συνολικής παραγωγής 

προωθείται σε αγορές του εξωτερικού, συμβάλλοντας σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας 

και ενισχύοντας το εξαγωγικό της προφίλ, καθώς τα προϊόντα της ελληνικής 

θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αποτελούν τα τελευταία χρόνια το δεύτερο σε αξία 

εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν της χώρας μετά το ελαιόλαδο
xiv

 

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρες είναι και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται απ’ την 

ελληνική πλευρά στον τομέα της γαλάζιας βιοτεχνολογίας. Παρότι το εκτιμώμενο 

ποσοστό απασχόλησης στον εν λόγω τομέα  στην Ευρώπη είναι σχετικά χαμηλό, η 

Κρήτη ως μέλος της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης 

(Conference of Peripheral Maritime Regions) και διαθέτοντας υψηλό επιστημονικό 

προσωπικό, διατηρεί στενή συνεργασία με φορείς σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο προκειμένου για την αξιοποίηση χρηματικών κονδυλίων που αποσκοπούν 

στην έρευνα και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, με έμφαση στους 

θαλάσσιους πόρους και κυρίως στη διατροφή, την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τη 

βιοτεχνολογία, τους φαρμακευτικούς σκοπούς και τη βιοποικιλότητα καθώς και την 

αξιοποίηση των υποθαλάσσιων πόρων και του καταδυτικού τουρισμού
xv

. 



 
 
 

Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική  - Μυρτώ Παστίδου   

  
9 

 
  

Η δραστηριότητα στον τομέα της αξιοποίησης των θαλάσσιων ορυκτών πόρων 

εντοπίζεται κυρίως σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, δηλαδή σε 

περιοχές που ανήκουν σε εθνική δικαιοδοσία, κυρίως λόγω του αντίκτυπου 

διαταραχής σε όρους θαλάσσιας βιοποικιλότητας, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η 

δυνατότητα και για περιοχές εκτός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Υπάρχει 

δυναμική από ευρωπαϊκές εταιρείες με εμπειρία σε εξειδικευμένα πλοία οι οποίες 

είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, παρά το 

γεγονός ότι η εν λόγω αγορά είναι εγγενώς ριψοκίνδυνη και θα πρέπει να τηρούνται 

αυστηρά οι σχετικές νομικές διατάξεις όσον αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια. 

Σε εθνικό επίπεδο, η έρευνα του ορυκτού πλούτου της χώρας έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ειδικά όσον αφορά στην έρευνα και 

αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, παρότι η Ελλάδα παρέμεινε για πολλά χρόνια 

ανενεργή στον τομέα αυτό, σημαντικές και πολλά υποσχόμενες εξελίξεις 

σημειώνονται φέτος (2017) ως προς την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κυρίως 

στις πετρελαιοπιθανές περιοχές της Άρτας-Πρέβεζας και της Βορειοδυτικής 

Πελοποννήσου
xvi

, αλλά και της ευρύτερης ελληνικής επικράτειας (Ιόνιο Πέλαγος, 

Πατραϊκός Κόλπος, Κυπαρισσιακός Κόλπος, νότια Κρήτη, Θάσος). Τα 

προσδοκώμενα οφέλη για την ελληνική οικονομία είναι πολλαπλά και μεγάλα, 

ιδιαίτερα για τον τομέα της απασχόλησης. 

Όσον αφορά στο πεδίο ανεύρεσης αποδοτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει 

σημειωθεί εξαιρετική πρόδος στην εκμετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, οι θάλασσες και συγκεκριμένα η «γαλάζια» 

ενέργεια αποτελούν τον επόμενο ενεργειακό στόχο που αναμένεται να αποφέρει 

σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα για χώρες που περιβάλλονται από θάλασσα όπως η 

Ελλάδα, αρκεί να βρεθεί η κατάλληλη μέθοδος εκμετάλλευσης. Δεδομένου ότι η 

έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση του υγρού στοιχείου παρουσιάζει μεγαλύτερες 

δυσκολίες απ’ ότι ο ήλιος κι ο άνεμος, η Ελλάδα δεν έχει δείξει ως τώρα ενδιαφέρον 

ούτε καν στο ερευνητικό κομμάτι.  

Ολοκληρώνοντας τους τομείς προτεραιότητας της Γαλάζιας Ανάπτυξης θα πρέπει να 

γίνει αναφορά στον παραθαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό και στον τουρισμό με 
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κρουαζιερόπλοια. Αναμφισβήτητα η συμβολή του τουριστικού προϊόντος στο ΑΕΠ 

τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται παραπάνω από ελπιδοφόρα, καθιστώντας τον 

τουρισμό βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που αποδεικνύεται 

σαφώς από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

Συνολική επίπτωση του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας 

 

Πηγή: SETE Intelligence 

Ταυτόχρονα, ο τομέας της κρουαζιέρας εμφανίζει πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη, 

δεδομένου ότι η επίδραση της άρσης του καμποτάζ δεν έχει φέρει ακόμα τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Όμως, όπως φαίνεται παρακάτω, τα στοιχεία για τα 

homeporting δρομολόγια (δρομολόγια που ξεκινούν και καταλήγουν στο ίδιο 

ελληνικό λιμάνι) είναι ενθαρρυντικά κι ως εκ τούτου οι προσπάθειες θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιούργησε η συγκεκριμένη 

μεταρρύθμιση στον τομέα της κρουαζιέρας: 
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    Αριθμός επιβατών homeporting στα 9 ελληνικά λιμάνια-μέλη της Medcruise 

 

Πηγή: Medcruise 

Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις η Ελλάδα 

συμφώνησε κατά τη διάρκεια τριμερούς συνόδου με την Κύπρο και την Αίγυπτο (9 

Δεκεμβρίου 2015) για θέματα κοινού συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με τη 

στρατηγική της ενοποιημένης θαλάσσιας διακυβέρνησης υπό το πρίσμα της αειφόρου 

ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα,  συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ενέργεια, με 

έμφαση στην εξόρυξη και μεταφορά φυσικού αερίου, κυρίως για τον υποθαλάσσιο 

χώρο μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, την περιφερειακή ασφάλεια με έμφαση φυσικά 

στη μετανάστευση, την ανάπτυξη του δικτύου θαλάσσιων μεταφορών μέσω 

διαλιμενικής και ναυτιλιακής συνεργασίας, την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και κυρίως της συνεργασίας για ετοιμότητα αντιμετώπισης της 

ρύπανσης που προκαλείται από την παράκτια έρευνα, εξερεύνηση και εξόρυξη 

υδρογονανθράκων και τη ρύπανση πετρελαίου. Προτεραιότητα δόθηκε επίσης στην 

ενίσχυση του τουρισμού τόσο μεταξύ των τριών κρατών (Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος) 

όσο και στην από κοινού παροχή τουριστικού προϊόντος σε τρίτες χώρες. 
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Εξίσου σημαντικές είναι και οι προσπάθειες που έχουν γίνει σε διμερές επίπεδο 

μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες υπέγραψαν (2015) δύο συμφωνίες 

διαλιμενικής σύνδεσης και συνεργασίας των λιμένων της Καβάλας και της 

Αλεξανδρούπολης με τους λιμένες της Αλεξάνδρειας και της Δαμιέτης. Με τον τρόπο 

αυτό κατέστη ικανή η από κοινού αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται στην 

περιοχή και οι οποίες προσδίδουν σημαντική δυναμική στη διμερή εμπορική και 

ναυτιλιακή συνεργασία των εν λόγω κρατών. Επίσης, στον τομέα της ασφάλειας, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν η σημασία της κοινής αεροναυτικής άσκησης «Μέδουσα 

2015» μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη 

περιοχή της Κρήτης και αναδεικνύει την πρόθεση των δύο χωρών για την εμβάθυνση 

των σχέσεων τους και στο στρατιωτικό τομέα
xvii

. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 

των φυσικών πόρων της χώρας απαιτεί επενδύσεις και υψηλό επίπεδο καινοτομίας 

προκειμένου να υπάρχει ευθυγράμμιση με τα διεθνή δρώμενα. Καθοριστικό ρόλο για 

την προσέλκυση επενδύσεων παίζει η παρουσία ενός περιβάλλοντος «συμμετρικής 

πληροφόρησης», ικανού να μειώσει το ρίσκο, την αβεβαιότητα και κατά συνέπεια το 

κόστος των επενδυτών. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG MARE, 

15/03/2016) υπάρχει μεγάλο ποσοστό εν δυνάμει επενδυτών που δρουν σε εθνική 

κλίμακα αγνοώντας αφενός συγκριτικά στοιχεία άλλων χωρών κι αφετέρου τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία.  

Παράλληλα, ένας απ’ τους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

προσέλκυση και υλοποίηση των επενδύσεων είναι η ασφάλεια. Απαιτείται σταθερό 

περιβάλλον στο οποίο οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις και οι θαλάσσιες διαδρομές να 

είναι ασφαλείς. Ταυτόχρονα και δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων στη νότια 

λεκάνη της Μεσογείου, χρειάζεται συντονισμένη δράση προκειμένου να αποδοθεί 

προστιθέμενη αξία στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και των 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
xviii

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει την αρχή με 

την ενοποιημένη θαλάσσια διακυβέρνηση (ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος, 

ανάπτυξη), όμως είναι υποχρέωση των κρατών μελών γενικά και της Ελλάδας 

συγκεκριμένα να ρυθμίσουν επιμέρους ζητήματα και κυρίως να εκμεταλλευτούν με 
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τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ώστε να 

αξιοποιήσουν τους πόρους που διαθέτουν. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη της «θαλάσσιας οικονομίας» και η προώθηση των ελληνικών 

θέσεων απαιτεί συντονισμένες ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 

με έντονη διπλωματική παρουσία και άρτια και εύρωστη εξωτερική πολιτική, 

ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής 

Μεσογείου. Στην κατεύθυνση αυτή και παρά το δυσμενές για την Ελλάδα 

πολιτικοοικονομικό περιβάλλον του 2015, χαρακτηριστικό και συνάμα αισιόδοξο 

παράδειγμα αποτελεί αφενός η τριμερής Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου 

και Αιγύπτου κι αφετέρου η προσπάθεια σε τριμερές επίπεδο προς ένα «Μνημόνιο 

Έρευνας και Τεχνολογίας» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Η τελευταία σε 

συνδυασμό με τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ, που διευρύνει τη δυνατότητα 

εμπορικών ανταλλλαγών και επενδύσεων, είναι σε θέση να δώσει θετική ώθηση στις 

θαλάσσιες μεταφορές και παράλληλα να προωθήσει ζητήματα που αφορούν στην 

έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, 

την εκπαίδευση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Βασική 

προϋπόθεση είναι να υπάρξει ταχεία πρόοδος των συμφωνηθέντων στον τομέα της 

πρακτικής εφαρμογής. 

Όσον αφορά στην οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών εντός των πλαισίων που θέτουν 

τόσο το Διεθνές Δικαίου όσο και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 

θάλασσας (UNCLOS) και παρότι η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να προχωρήσει 

στις απαραίτητες διαπραγματεύσεις, εντούτοις δεν έχουν επιτευχθεί ουσιαστικά 

βήματα. Τροχοπέδη σε οποιαδήποτε εξέλιξη στον τομέα αυτό αποτελεί η σταθερή 

θέση της Τουρκίας. Σημαίνων στόχος, λοιπόν, της Ελλάδας είναι η αξιοποίηση του 

διπλωματικού της κεφαλαίου και η εντατικοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, 

ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικά βήματα προς την ευνοϊκή, για τα ελληνικά 

συμφέροντα, οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών
xix

. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοπρόσεχτο είναι το παράδειγμα της Κύπρου και της 

Αιγύπτου, οι οποίες ήδη από το 2003 έχουν οριοθετήσει τις δικές τους θαλάσσιες 

ζώνες. Συνεπώς, η Ελλάδα θα πρέπει να επωφεληθεί απ’την εμβάθυνση των σχέσεών 
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της με την Αίγυπτο και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα οριοθέτησης των θαλάσσιων 

ζωνών τους. Σε σχέση με την προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης, πολλά κράτη-μέλη 

έχουν ήδη καταφέρει να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που να προωθούν τη γαλάζια 

ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιρλανδίας η οποία μέσω του 

προγράμματος Infomar προέβη στη χαρτογράφηση των θαλάσσιων πόρων 

προκειμένου για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Επίσης, η Ιταλία κατάρτισε το σχέδιο 

MOSE προκειμένου να προστατέψει την πόλη της Βενετίας από ενδεχόμενες 

πλημμύρες.
xx

 

Ολοκληρώνοντας την προσπάθεια χαρτογράφησης των παραγόντων που συνθέτουν 

την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ένωσης καθώς και των οφελών που 

αναμένεται να αποκομίσει η Ελλάδα από αυτή, το βάρος θα πρέπει να δοθεί στην 

εκμετάλλευση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων και τις συνέργειες που δύναται 

να προκύψουν στα πλαίσια άσκησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Η χώρα έχει άμεση ανάγκη να τονώσει τον παραγωγικό τομέα με διεθνώς 

εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, βοηθώντας το εθνικό οικονομικό μοντέλο να 

γίνει πιο εξωστρεφές, εξάγωντας αγαθά και υπηρεσίες και εισάγωντας επενδυτικά 

κεφάλαια. Με τον τρόπο αυτό το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας θα θεμελιωθεί πλέον 

σε βιώσιμες βάσεις καθώς θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα και την 

εξωστρέφεια. Παράλληλα θα πρέπει να συνδράμει στην διάχυση της πληροφόρησης 

ώστε να αρθούν τα εμπόδια στην πραγματοποίηση εν δυνάμει  επενδύσεων. Τέλος, θα 

πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δημιουργήσει το 

κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αφενός να είναι φιλικό προς το επιχειρείν κι 

αφετέρου να εξασφαλίζει το μέγιστο και αποτελεσματικό βαθμό απορρόφησης των 

κοινοτικών κονδυλίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην τρέχουσα χρηματοδότηση που 

παρέχεται απ’ το στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας 

Πολιτικής και Αλιείας (DG Mare) ως το 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, απ’ την πλευρά 

της, θα πρέπει να εργαστεί πιο εντατικά προς την καλλιέργεια ενός βιώσιμου 

περιβάλλοντος συνεργατικότητας, καθώς τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν είναι 

αρκετά ικανοποιητικά
xxi

. 
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