
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
( ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)

τ.κ. 105 57 Αθήναι
Τηλ: 10 8211025
Τηλεομοιότυπο: 0 8211056
Ηλεκτρονική:
Διαδίκτυο: 

2
21

 elesme@otenet.gr
www.elesme.gr

Νίκης 11
, 

HELLENIC INSTITUTE
for STRATEGIC STUDIES
( HEL.I.S.S.)

Nikis  str
105 57 Athens
Tel: 210 8211025
Fax: 210 8211056
E-mail: elesme@otenet.gr
Web: www.elesme.gr

11, 

 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ 
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 Στην Ημερίδα της 30ής Νοεμβρίου 2013 που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 
Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.) και συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) και τον Ν.Ο.Ε, επελέγησαν να 
εξετασθούν ορισμένα θέματα τα οποία, μαζί με άλλα, έχουν υψηλή προτεραιότητα 
για τα ενδιαφέροντα και συμφέροντα της χώρας μας. Τα εξετασθέντα θέματα 
αφορούν την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την Κρίση της Πολιτικής Οικονομίας και 
Προοπτικές Ανάπτυξης, το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης και τις Τουρκικές Διεκδικήσεις 
ως και την Εμπορική Ναυτιλία και την Ανάπτυξή της. 
 Κατωτέρω αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα όπως προέκυψαν από τις 
σχετικές εισηγήσεις αλλά και τις απόψεις που διετυπώθησαν από τους συμμετέχοντες 
στην Ημερίδα : 
 α. Η σημερινή ΕΕ χαρακτηρίζεται από οικονομική κρίση με βαθύτερες συνέπειες 
στο Νότο  και δεν ανταποκρίνεται στο όραμα των ιδρυτών της. 
 β. Η ΕΕ υπήρξε θετική στο θέμα της Διεύρυνσης χωρίς όμως να προχωρήσει σε 
πολιτική και θεσμική εμβάθυνση. 
 γ. Η ΕΕ φαίνεται ότι θα συνεχίσει προς τη μείωση της οικονομικής της 
ανταγωνιστικότητος δεδομένου ότι θεσμικά η ευρωπαϊκή τεχνολογία και τα τα 
ευρωπαϊκά κεφάλαια κατευθύνονται προς τις αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού 
κόστους των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα είναι ανταγωνιστικά των ευρωπαϊκών 
και οι επενδύσεις αποδίδουν χωρίς όμως τα κέρδη να επανέρχονται στην Ευρώπη για 
περαιτέρω ανάπτυξη αυτής. 
 δ. Στις διαπραγματεύσεις για τα διάφορα θέματα που απασχολούν την ΕΕ, οι 
ισχυρότερες χώρες έχουν μεγαλύτερη επιρροή, πλην όμως και οι μικρότερες χώρες 
δύνανται να επιτυγχάνουν αρκετά από αυτά που επιδιώκουν εφόσον χρησιμοποιούν 
σωστά επιχειρήματα τα οποία και προβάλλουν με σοβαρότητα, αξιοπιστία και με τη 
σωστή διαδικασία. 
 ε. Η πολιτική οικονομικής σταθεροποίησης που εφαρμόζεται από την ΕΕ για την 
Ελλάδα δεν έχει αποδώσει διότι : 
  (1)  Δεν συνοδεύεται από αναπτυξιακή πολιτική που θα επέτρεπε την 
παράλληλη αύξηση της παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 
  (2)   Η πολιτική λιτότητος θα έπρεπε να ήταν χρονικά περιορισμένη ώστε να 
συνδυασθεί με την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητος. 
  (3)  Υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ κράτους και επιχειρηματικής 
δραστηριότητος που εμποδίζει την υιοθέτηση διαρθρωτικών αλλαγών. 



   στ. Η χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού στήριξης δεσμεύει την χώρα καθόσον 
τα κρατικά ομόλογα (που κατείχαν κυρίως ιδιώτες) αποπληρώθηκαν και πλέον το 
χρέος κατέχεται από τον μηχανισμό στήριξης. Δεν διαφαίνεται όμως προοπτική για 
επαναφορά του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα και συνεπώς η χώρα εμποδίζεται να 
απευθυνθεί στις διεθνείς αγορές. 
 ζ. Η μεταφορά 70 δις ευρώ από ελληνικές σε ξένες τράπεζες έχει απομυζήσει τους 
τελευταίους πόρους της ελληνικής οικονομίας. 
 η. Το χρέος δύναται να αντιμετωπισθεί με τους εξής τρόπους : 
  (1)  Πτώχευση και διαγραφή του. 
  (2) Πληθωρισμός. 
  (3) Οικονομική μεγένθυνση. 
 θ. Ρεαλιστικά και με βάση την άνοδο των χρεολυσίων, που το 2020 υπολογίζονται 
σε 90 δις ευρώ, η προτεινομένη λύση για την αντιμετώπιση του χρέους είναι : 
  (1)  Αναστολή της απόσβεσης του χρέους για μία 8ετία κατά την οποία οι τόκοι 
θα καταβάλλονται κανονικά. 
  (2) Η εν συνεχεία αποπληρωμή του χρέους να παραταθεί σε τέτοιο βάθος ώστε 
η τοκοχρεωλυτική δόση να είναι ίση προς το ποσοστό του ΑΕΠ που θα επιτρέπει την 
άνετη καταβολή της. 
 ι. Το νέο Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης καθορίζει τις κάτωθι Ζώνες Εθνικής 
Δικαιοδοσίας : 
  (1) Χωρική Θάλασσα (ΧΘ) ή Αιγιαλίτιδα Ζώνη (ΑΖ) με εύρος έως 12 ν.μ.και 
που μετράται από τις Γραμμές Βάσεως (φυσική ακτογραμμή) ή τις ευθείες Γραμμές 
Βάσεως. 
  (2) Συνορεύουσα Ζώνη (ΣΖ) με εύρος έως 24 ν.μ. σε άθροισμα με την Χωρική 
Θάλασσα. 
  (3)  Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) με εύρος 200 ν.μ. από τις Γραμμές 
Βάσεως (ΧΘ+Α0Ζ=200 ν.μ.). 
  (4) Υφαλοκρηπίδα με εύρος 200 ν.μ. (ΧΘ+Υφαλοκρηπίδα=200 ν.μ.) αλλά 
αναλόγως της διαμορφώσεως του βυθού η Υφαλοκρηπίδα μπορεί να φθάσει σε 
ανώτατο εύρος 350 ν.μ. 
   ια. Η θέσπιση των Θαλασσίων Ζωνών πραγματοποιείται ως ακολούθως : 
   (1)Η Χωρική Θάλασσα (ΧΘ) ορίζεται μονομερώς από το παράκτιο κράτος και 
ισχύει έναντι πάντων τηρουμένων των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. 
  (2)Η Υφαλοκρηπίδα δεν απαιτείται να διακηρυχθεί για να ισχύσουν κυριαρχικά 
δικαιώματα γιατί ανήκει στο παράκτιο κράτος. 
  (3) Η ΑΟΖ πρέπει να διακηρυχθεί για να οριοθετηθεί ώστε να ισχύσουν 
κυριαρχικά δικαιώματα από το παράκτιο κράτος. 
   ιβ. Εάν οι αποστάσεις μεταξύ παρακτίων κρατών δεν επιτρέπουν πλήρες 
ανάπτυγμα της Θαλασσίας Ζώνης η οριοθέτηση γίνεται με «συμφωνία» μεταξύ τους 
ή με «δικαστική ή διαιτητική απόφαση» σϋμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου ώστε να προκύπτει δίκαιο αποτέλεσμα. 
   ιγ. Οι θεμελιώδεις αρχές που ακολουθούνται για την οριοθέτηση είναι : 
  (1) Μέση Γραμμή – Ίση Απόσταση. 
  (2) Ευθυδικία. 
  ιδ. Η θέση της Ελλάδος για την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας είναι να 
υπολογισθεί με βάση την θεμελιώδη αρχή : «Μέσης Γραμμής – Ίσης Αποστάσεως», 
κατά την οποία τα νησιά απολαμβάνουν πλήρες δικαίωμα και οι βράχοι δικαίωμα ΧΘ 
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. 
 ιε. Οι θέσεις της Τουρκίας που προβάλλει ανάλογες διεκδικήσεις είναι : 



  (1) Εύρος ΧΘ στα 6 ν.μ. και εναρμόνιση του ελληνικού εναέριου χώρου των 10 
ν.μ. σύμφωνα με την ΧΘ (6 ν.μ.). 
   (2) Οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 
με βάση την ευθυδικία. Τα νησιά αποτελούν ειδικές περιπτώσεις, έχουν περιορισμένη 
ή καθόλου επήρεια ενώ οι βράχοι δεν υπολογίζονται. 
  (3) Αποστρατιωτικοποίηση των νησιών σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις 
Ειρήνης και Συμβάσεως του Montreux. 
  (4) Καθορισμός της κυριαρχίας επί συγκεκριμένων νησιών και βράχων που δεν 
μνημονεύονται ρητά στις Διεθνείς Συνθήκες Ειρήνης. 
  (5)  Επέκταση ΧΘ της Ελλάδος πέραν των 6  ν.μ.  είναι casus  belli  για την 
Τουρκία καθόσον θίγονται ζωτικά της συμφέροντα. 
  (6)  Οι,  κατά την Τουρκία,  παράμετροι που επηρεάζουν το θέμα της 
οριοθετήσεως είναι : 
   (α) Το Αιγαίο είναι ημίκλειστη θέλασσα. 
   (β) Το Εθιμικό Δίκαιο. 
   (γ)   Το κοινό ανακοινωθέν των δύο χωρών της Μαδρίτης 1997 σύμφωνα με 
το οποίο η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. 
  ιστ. Το Λιμενικό Σώμα (ΛΣ) έχει να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο για την φύλαξη 
των θαλασσίων συνόρων, ιδίως στο Αιγαίο, και την απαγόρευση εισόδου 
λαθρομεταναστών ιδίως μετά την λήψη μέτρων στη Θράκη (ύψωση φράκτου), 
δεδομένου ότι οι λαθρομετανάστες διοχετεύονται στη χώρα μας βασικά από τις 
τουρκικές ακτές του Αιγαίου. 
   ιζ. Υλοποιούνται προγράμματα για την αύξηση της επιχειρησιακής δυνατότητος 
του ΛΣ, με νέες μονάδες και ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης. 
   ιη. Η αναδιοργάνωση του Αρχηγείου ΛΣ και των υπηρεσιών του θα αυξήσει την 
απόδοση του Σώματος. 
   ιθ. Η Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την Ελλάδα και η 
προσφορά της στην οικονομία της χώρας σημαντική. 
 κ. Η περαιτέρω βελτίωση παροχής υπηρεσιών για την Ναυτιλία και η ανάπτυξη 
των λιμενικών εγκαταστάσεων, θα αναβαθμίσει την Ελλάδα ως πύλη διακινήσεως 
αγαθών και προσώπων από την Α.Μεσόγειο προς/και από την Ευρώπη και θα 
συνδράμει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


