
                                                                                                 

 

Ανάβυςςοσ, 27 Φεβρουαρίου 2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Συνάντηςη ςυνεργαςίασ ςτο Ελληνικό Κέντρο Θαλαςςίων Ερευνών με θέμα 

«Καλέσ πρακτικέσ για τη θαλάςςια οικονομία» 
 

Η επιςτημονική ομάδα του έργου διακρατικήσ Μεςογειακήσ ςυνεργαςίασ ‘MISTRAL’, 
διευρυμένη με τη ςυμμετοχή ερευνητριών και ερευνητών του Ελληνικού Κέντρου Θαλαςςίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), καλωςόριςε διακεκριμένουσ ελληνικούσ φορείσ καλών πρακτικών για τη 
θαλάςςια οικονομία ςε ςυνάντηςη ςυνεργαςίασ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27 
Φεβρουαρίου 2019, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΕΛΚΕΘΕ ςτην Ανάβυςςο. 
 
Κατά την προηγούμενη περίοδο εντοπίςθηκαν καλέσ πρακτικέσ που ενιςχύουν τη θαλάςςια 
οικονομία μέςα από μια ςτοχευμένη προςέγγιςη ςυγκεκριμένων δραςτηριοτήτων που 
εμπίπτουν ςτην Ευρωπαΰκή ςτρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth). Στη ςυνάντηςη 
επιδιώχθηκε η τεκμηρίωςη και ο εμπλουτιςμόσ των πρακτικών αυτών, καθώσ και η 
ανταλλαγή των ςχετικών εμπειριών μεταξύ των φορέων τουσ. Περαιτέρω θα επιχειρηθεί η 
διάδοςή τουσ τόςο ςτον εθνικό χώρο, προσ εξυπηρέτηςη ιδιαίτερα των περιφερειακών 
ςτρατηγικών έρευνασ και καινοτομίασ για την έξυπνη εξειδίκευςη (RIS3), όςο και ευρύτερα 
ςτον Μεςογειακό. Ειδικότεροσ ςτόχοσ τησ ςυνεργαςίασ που εγκαινιάςτηκε ςτην Ανάβυςςο 
είναι ςυνεπώσ να ςυμβάλλει ςτην επιλογή των πιο κατάλληλων εργαλείων για την 
υποςτήριξη των καλών πρακτικών και ςτον προςδιοριςμό του εύρουσ και τησ κλίμακασ 
εφαρμογήσ τουσ.  
 
Τη ςυνάντηςη προλόγιςαν από την πλευρά του ΕΛΚΕΘΕ οι επιςτημονικά υπεύθυνεσ του 
έργου, Δρ Αντωνία Γιαννακούρου και Δρ Ευαγγελία Στρογγυλούδη. Την αναςκόπηςη και 
τεκμηρίωςη των καλών πρακτικών από τουσ φορείσ τουσ ςυντόνιςε ο Δρ Λάμπροσ Απ. 
Πυργιώτησ, Χημικόσ Μηχανικόσ, Δρ Οικονομολόγοσ-Περιφερειολόγοσ, επιςτημονικόσ 
ςυνεργάτησ του έργου, με τη ςυμμετοχή των ακόλουθων ομιλητών (το όνομα κάθε ομιλητή 
ςυνοδεύεται από τον φορέα του και τον τίτλο τησ καλήσ πρακτικήσ που παρουςίαςε):  
 
-Δρ Κωνςταντίνοσ Τςαγκαράκησ, ΕΛΚΕΘΕ, Υπεύθυνη αλιεία ςτην Καβάλα 
-Λεωνίδασ Παπαχαρίςησ, Μάνοσ Τςαγκαράκησ, Νηρεύσ Ιχθυοκαλλιέργειεσ ΑΕ, Βιώςιμη 
ιχθυοκαλλιέργεια 
-Δρ Αντωνία Γιαννακούρου, ΕΛΚΕΘΕ, Συνεργατική πλατφόρμα τεχνολογίασ φυκών  
-Πέτροσ Βαφίνησ, Δήμαρχοσ Αλοννήςου, Μάκησ Μπίτζιοσ, Σύμβουλοσ τουριςμού Δήμου 
Αλοννήςου Θαλάςςιεσ προςτατευόμενεσ περιοχέσ - Προςέγγιςη πολλαπλών χρήςεων 
-Καθ. Μαρία Λεκάκου, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου, Πολυλειτουργικά λιμάνια 
-Καθ. Νίκοσ Μελανίτησ, Καθ. Γιώργοσ Γαλάνησ, και Επ. Καθ. Χρήςτοσ Βαζούρασ, Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Μεταφορά τησ αμυντικήσ έρευνασ και τεχνολογίασ ςτη βιομηχανία 
θαλάςςιων ανανεώςιμων πηγών ενέργειασ 
-Καθ. Νίκοσ Χατζηαργυρίου, Εριέττα Ζουντουρίδου, ΕΜΠ, Έξυπνα μικροδίκτυα και 
ενεργειακέσ κοινότητεσ 
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-Δρ Τακβόρ Σουκιςςιάν, ΕΛΚΕΘΕ, Μεταςχηματιςμόσ ναυπηγείων ςε βιομηχανία θαλάςςιων 
ανανεώςιμων πηγών ενέργειασ 
-Δρ Κίμων Παπαδημητρίου, ΑΠΘ, Χρήςη των μέςων κοινωνικήσ δικτύωςησ ςτην 
αντιμετώπιςη καταςτάςεων έκτακτησ ανάγκησ ςτισ ναυτικέσ επιχειρήςεισ 
-Αγγελική Βενέτη, Περιφέρεια Θεςςαλίασ, Καινοτόμεσ εφαρμογέσ επικοινωνίασ  
-Καθ. Γεώργιοσ Γεωργίου, Πανεπιςτήμιο Κύπρου, Blue Career Centre 
 
 
Επιπλέον, ςυμμετείχαν ο Δρ Ιωάννησ Κωττάκησ, προΰςτάμενοσ τμήματοσ τησ Δ/νςησ 
Επιχειρηματικήσ Καινοτομίασ και Νέων Τεχνολογιών τησ Γενικήσ Γραμματείασ Βιομηχανίασ, ο 
οποίοσ παρουςίαςε τισ προκλήςεισ και τισ ευκαιρίεσ για την καθιέρωςη και τη διάδοςη 
καλών πρακτικών ςύμφωνα με τισ απαιτήςεισ του νέου παραγωγικού και επιχειρηματικού 
προτύπου, καθώσ και η Δρ Αγνή Σπηλιώτη, Προΰςταμένη Διεύθυνςησ Σχεδιαςμού και 
Προγραμματιςμού Πολιτικών και Δράςεων Έρευνασ και Καινοτομίασ τησ Γενικήσ 
Γραμματείασ Έρευνασ και Τεχνολογίασ, η οποία αναφέρθηκε ςτην εθνική ςτρατηγική 
έρευνασ και καινοτομίασ για την έξυπνη εξειδίκευςη (RIS3) ωσ προοπτική καθιέρωςησ καλών 
πρακτικών. 
 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ςτην υπεύθυνη 
επικοινωνίασ του έργου ΄MISTRAL’, κα Χρύςα Ευςτρατίου, τηλεφωνικά ςτο 2291076374 ή με 
ηλ. ταχ. ςτο ch.efstra@hcmr.gr. 
 
 

mailto:ch.efstra@hcmr.gr

