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Η Διακήρυξη της Λεμεσού, Οκτώβριος 2012

Υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2012

Πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 

Σκοπός: η επαν-ενεργοποίηση της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) της ΕΕ 

Υπογράμμισε την ανάγκη για:

• Μια δυναμική θαλάσσια και ναυτιλιακή ατζέντα ανάπτυξης και 
απασχόλησης, και για

• Μια γαλάζια οικονομία για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

2



Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας

Αντιμετώπιση 
προκλήσεων 

που 
δυσχεραίνουν 
την ανάπτυξη 

των 
θαλάσσιων/ 
ναυτιλιακών 

τομέων

Προώθηση 
στρατηγικών 
με βάση τις 
θαλάσσιες 
λεκάνες και 
τις μακρό-
περιφέρειες

Λήψη 
δράσεων σε 
θαλάσσιους / 
ναυτιλιακούς 

τομείς με 
ιδιαίτερο 
δυναμικό

Ανάπτυξη 
οριζόντιων / 

δια-τομεακών 
εργαλείων



Γαλάζια 
Ανάπτυξη

Γαλάζια 

Βιοτεχνολογί
α

Γαλάζια ΕνέργειαΘαλάσσιος και παράκτιος 
τουρισμός

Ιχθυοκαλλιέργ
εια

Θαλάσσια 

εξόρυξη

5 δυναμικοί τομείς



Καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία

Προτεραιότητες:

•Κατάρτηση για τη γαλάζια
οικονομία

•Θαλάσσια γνώση και
χαρτογράφηση

•Πλατφόρμα έρευνας και
ανταλλαγής δεδομένων

Ανακοίνωση ΕΕ: Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας:

Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας

με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης



Πέραν των 3.2 εκατομ. θέσεων εργασίας - περίπου 1.5% των 
θέσεων στην ΕΕ.

Κρουαζίερα: 10% ετήσια ανάπτυξη τα τελευταία 10 χρόνια

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο 
Τουρισμό αποσκοπεί σε:

• Ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας

• Προώθηση κατάρτισης και καινοτομίας

• Αειφορία

• Αύξηση στήριξης από Ευρωπαϊκά ταμεία

Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός 
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Ιχθυοκαλλιέργεια

• 90,000 θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ

• Παραγωγή 
στάσιμη

• Η ΕΕ βοηθά τα 
ΚΜ στην αύξηση 
της 
ανταγωνιστικότη
τας και 
παραγωγή 
ποιοτικών 
προϊόντων 

• Ανακοίνωση ΕΕ - Ιανουάριος
2014

• Υπεράκτια αιολική ενέργεια: 
κάλυψη 4% των αναγκών 
της ΕΕ + 170,000 
θέσεις εργασίας μέχρι το
2020.

Ωκεάνια 
Ενέργεια



Οδηγία για τον Θαλάσσιο 
Χωροταξικό Σχεδιασμό

• Οδηγία 2014/89/EU του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

• Τόνωση της γαλάζιας οικονομίας

• Ξεκάθαρη οριοθέτησης θαλάσσιων /
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων

• Διευκόλυνση συνεργασίας εντός και
εκτός ΕΕ.



Προκηρύξεις για γαλάζια έρευνα

Γαλάζια τεχνολογία: Μεταφορά καινοτόμων 
λύσεων στις οικονομίες θαλάσσιων λεκανών

Γαλάζια Εργαστήρια: καινοτόμες λύσεις για 
θαλάσσιες προκλήσεις

Γαλάζιες Σταδιοδρομίες: ανταπόκριση σε 
πραγματικές ανάγκες



Η Στρατηγική της ΕΕ για την 
Θαλάσσια Ασφάλεια
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• 350 αρχές ασχολούνται με θαλάσσια ασφάλεια

• Έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών

• Περιορισμένη δυνατότητα πάταξης παρανομίας και 

αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών

Λύσεις:

• Η Στρατηγική της ΕΕ για την Θαλάσσια Ασφάλεια

• Το κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για την 

επιτήρηση του τομέα της ναυτιλίας της ΕΕ (CISE) 



Ένωση για τη Μεσόγειο

• Υπουργική Διακήρυξη για τη Γαλάζια Οικονομία 
(Νοέμβριος 2015):

• Προώθηση διασυνοριακής και δια-τομεακής 
συνεργασίας

• Σχηματισμός δικτύων μεταξύ θαλάσσιων/ναυτιλιακών 
εκπαιδευτικών κέντρων και θαλάσσιων συστάδων 
(clusters)

• Δημιουργία UfM Forum για τη Γαλάζια Οικονομία

• Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας 
στη δυτική Μεσόγειο



Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη μακρό-περιφέρεια 
της Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

Παρουσίαση της EUSAIR από την ΕΕ: Ιούνιος 
2014

Εμπλεκόμενα κράτη: Ελλάδα, Ιταλία, 
Κροατία, Σλοβενία + Αλβανία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία.

4 πυλώνες: 
• Γαλάζια Ανάπτυξη
• Ενέργεια και μεταφορές
• Περιβάλλον
• Τουρισμός

12


