
 

 

Τελική ευθεία: η εστίαση των προσπαθειών, κλειδί της 
επιτυχίας της νέας ευρωπαϊκής μακροπεριφερειακής 

στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου 

 

Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι προετοιμασίες για μια εντελώς νέα 
μακροπεριφερειακή στρατηγική για την υποστήριξη της 
συνεργασίας μεταξύ 8 χωρών στην περιοχή της Αδριατικής 
Θάλασσας και του Ιόνιου Πελάγους. 

Στις 6-7 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (ξενοδοχείο 
"Divani Caravel"), υψηλού επιπέδου διάσκεψη των ενδιαφερόμενων 
φορέων, η οποία θα φιλοξενηθεί από την ελληνική Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
διάσκεψη αυτή θα σηματοδοτήσει τη λήξη μιας ευρείας διαβούλευσης 
στην οποία συμμετείχε η κοινωνία των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς από 8 χώρες.  

Η διάσκεψη αυτή θα οδηγήσει σε επίσημη πρόταση αργότερα, εντός του 
τρέχοντος έτους, από τον επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes 
Hahn, για μια εξατομικευμένη στρατηγική η οποία θα αντανακλά τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής. Η διάσκεψη διαργανώνεται 
ύστερα από αίτημα των ηγετών της ΕΕ, τον Δεκέμβριο του 2012, να 
διαμορφωθεί η νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική έως το τέλος του 
2014. 
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Αυτή την εβδομάδα θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη ο επίτροπος 
κ. Hahn και η αρμόδια για θέματα θαλασσίων υποθέσεων και αλιείας 
επίτροπος κ. Μαρία Δαμανάκη, μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών των 
οικείων χωρών. Οι χώρες αυτές συμμετέχουν σήμερα στην υπάρχουσα 
πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου.  Περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι από 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, τις επιχειρήσεις, την 
κοινωνία των πολιτών, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τις περιφερειακές ενώσεις θα συμβάλουν στις συζητήσεις 
που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της διάσκεψης. Την έναρξη των εργασιών 
της διάσκεψης θα κηρύξει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. 

Είναι η πρώτη φορά σε μια μακροπεριφερειακή στρατηγική όπου υπάρχει 
δίκαιη ισορροπία μεταξύ χωρών της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Σλοβενία) και τρίτων χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο 
και Σερβία), οι οποίες συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν κοινές 
προκλήσεις και να ενισχύσουν κοινές δυνατότητες. Ειδικά σε μια περιοχή 
στην οποία συνέβησαν ορισμένες από τις πιο σοβαρές συγκρούσεις της 
Ευρώπης, η στρατηγική θα βοηθήσει ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να έρθουν 
πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επίκεντρό της θα είναι κυρίως η 
γαλάζια ανάπτυξη, οι μεταφορές, ο βιώσιμος τουρισμός και η προστασία 
του περιβάλλοντος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η στρατηγική θα συμβάλει στη 
δημιουργία ευημερίας και θέσεων εργασίας στην περιφέρεια.  

Η θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος 
(http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/d
ocuments/com_2012_713_el.pdf ), που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 
30 Νοεμβρίου 2012, ενσωματώνεται στη στρατηγική που θα διαμορφωθεί 
γύρω από τέσσερις βασικούς τομείς: τη θαλάσσια και ναυτιλιακή 
ανάπτυξη, τη σύνδεση της περιφέρειας (μεταφορές και ενεργειακά 
δίκτυα), την περιβαλλοντική ποιότητα και τον βιώσιμο τουρισμό. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς επίσης η έρευνα, η καινοτομία 
και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα παράσχουν πληροφορίες για 
τους τέσσερις βασικούς τομείς. 

Οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς (http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/inde
x_en.cfm#2) πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 
2013. Δύο χώρες, ένα κράτος μέλος και μία τρίτη χώρα, ήταν υπεύθυνες 
για τον συντονισμό της διαβούλευσης για καθέναν από τους 4 πυλώνες: Η 
Ελλάδα και το Μαυροβούνιο για την ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας 
και της ναυτιλίας, η Ιταλία και η Σερβία στους τομείς των μεταφορών και 
της ενέργειας, η Σλοβενία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη για το περιβάλλον και 
η Κροατία και η Αλβανία για τον τομέα του τουρισμού. Από τον Οκτώβριο 
του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014 η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης 
γενική ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική.  

 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/documents/com_2012_713_el.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/documents/com_2012_713_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm


 

Σε δήλωσή του πριν από τη διάσκεψη στην Αθήνα, ο ευρωπαίος επίτροπος 
Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn σχολίασε 
σχετικά: «Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο των προετοιμασιών για μια 
ειδικά σχεδιασμένη στρατηγική για την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής 
και του Ιονίου.  Χάρη στην εκτεταμένη διαβούλευση, με την προσέγγιση 
«από τη βάση προς την κορυφή», η στρατηγική θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις του 
συγκεκριμένου τμήματος της Ευρώπης και των κατοίκων της περιοχής. Με 
τέσσερα μέλη της ΕΕ και τέσσερις τρίτες χώρες η στρατηγική αυτή θα 
συμβάλει επίσης στην περαιτέρω ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, 
παρέχοντας τη δυνατότητα συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες σε τομείς 
κοινού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για την τρίτη μακροπεριφερειακή 
στρατηγική της Ευρώπης, και εμείς έχουμε μάθει πλέον πόσο σημαντικές 
είναι οι πολιτικές δεσμεύσεις και πόσο σημαντικό είναι οι συμμετέχουσες 
χώρες να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη μακροπεριφερειακή 
προσέγγιση. Αυτό θα είναι το καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία της 
στρατηγικής αυτής».  

Η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Μαρία 
Δαμανάκη, δήλωσε: «Όπως υπογραμμίζεται στη στρατηγική μας για τη 
γαλάζια ανάπτυξη, οι θάλασσες και οι ωκεανοί διαθέτουν το απαιτούμενο 
δυναμικό για τη δημιουργία τεράστιας οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας που τόσο έχουμε ανάγκη. Τα κράτη γύρω από την Αδριατική και 
το Ιόνιο έχουν ήδη αποδείξει ότι έχουν τη βούληση να αντιμετωπίσουν 
από κοινού τις προκλήσεις της περιοχής: από το 2007 έχουν υλοποιηθεί 
135 έργα συνεργασίας σε θέματα του τομέα της θάλασσας και της 
ναυτιλίας, με συνολική αξία σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Περιμένω 
με ενδιαφέρον τη συζήτηση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
την επιτυχία αυτή και να προωθήσουμε τη διαδικασία ώστε να 
ξεπεραστούν τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν, για να 
εξασφαλιστεί η πιο παραγωγική και βιώσιμη χρήση όσων μπορούν να 
προσφέρουν οι θάλασσες και οι ακτές μας». 

Πρόγραμμα για τους εκπροσώπους του Τύπου 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λάβει χώρα το ακόλουθο 
πρόγραμμα για τους εκπροσώπους του Τύπου 

Πέμπτη, 6/2/2014 

13:00-13:30  Ενημερωτική συνάντηση των δημοσιογράφων με στελέχη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την οποία θα παρουσιαστεί η 
μακροπεριφερειακή προσέγγιση γενικά και ειδικότερα για την περιοχή της 
Αδριατικής και του Ιονίου. 

 



 

15:45-16:30  Συνέντευξη Τύπου με την συμμετοχή των κκ.: 

- Δημήτρη Κούρκουλα, Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, 

- Ditmir Bushati, Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας,  

- Johannes Hahn, Eπιτρόπου αρμόδιου για την Περιφερειακή Πολιτική, 

- Μαρίας Δαμανάκη, Επιτρόπου αρμόδιας για την Θαλάσσια Πολιτική και 
την Αλιεία 

Παρασκευή, 7/2/2014 

10:00-11:30  Επίσκεψη στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών στην 
Ανάβυσσο 

Ιστορικό 

Υπό την ηγεσία του επιτρόπου κ. Johannes Hahn, αναπτύχθηκε με 
επιτυχία μια νέα προσέγγιση συνεργασίας των περιφερειών. Οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές βοηθούν τις χώρες να αντιμετωπίζουν 
μαζί τα κοινά τους προβλήματα, όπως η ρύπανση, η εγκληματικότητα, τα 
κενά στις μεταφορές και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13-14 Δεκεμβρίου 2012 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/e
c/134365.pdf) ζήτησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαμορφώσει μια στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική Θάλασσα και το 
Ιόνιο Πέλαγος πριν από το τέλος του 2014, με βάση τις θετικές εμπειρίες 
στις περιφέρειες του Δούναβη 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm) 
και της Βαλτικής Θάλασσας 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm). Το 
αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βασίστηκε στην αξιολόγηση της 
έννοιας των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, που υιοθετήθηκε από 
την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2013 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0468:FIN:EL:P
DF ) και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 22 Οκτωβρίου 2013 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
genaff/139110.pdf). 

Οι στρατηγικές αυτές υποστηρίζονται μεταξύ άλλων από περιφερειακά 
κονδύλια των κρατών μελών στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. 
Στην περίπτωση των τρίτων χωρών, υπάρχουν τα προενταξιακά κονδύλια. 
Η μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020 
προωθεί αυτή τη μακροπεριφερειακή προσέγγιση και διευκολύνει τον 
συνδυασμό διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων σε διαμεθοριακή βάση και στο 
πλαίσιο των έργων.  
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Περαιτέρω πληροφορίες 

Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο 
Πέλαγος:http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/doc
uments_en.cfm 

Διάσκεψη ενδιαφερόμενων μερών για μια στρατηγική της ΕΕ για την 
Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cf
m#2  

Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0713:FIN:EL:PD
F  

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSAIR 
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