
 

 
Μηχανιςμοί ανταλλαγθσ γνώςησ μέςα από ςυνέργειεσ ςτη 
Μεςόγειο για την ενίςχυςη μιασ ολοκληρωμένησ βιώςιμησ 

γαλάζιασ οικονομίασ  

Εραςμία Καςτανίδθ 
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The Mediterranean Sea is a region where 
three continents meet and  
it is complex both in terms of its environmental and its social dimensions  



Blue Growth demands for a 
holistic approach, integrating 
knowledge on oceanic dynamics, 
ecosystem structuration and 
functioning, and economy and 
societal needs. 
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Working Together 

Recognizing that transnational and 
international cooperation, are 
essential to realize safe, secure and 
sustainable development for all by 
taking into account national 
priorities as well as the possible 
constraints represented by the 
geopolitical constraints and cultural 
differences 
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Cultivating connections 

Setting the frame for the effective coordination of research and innovation activities at 
transnational level, consolidating networks and establishing mechanisms that will remain and be 
further developed after the conclusion of the project 
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Ενίςχυςη Συνεργιών – Ανταλλαγή γνώςησ και δεξιοτήτων  
H πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ, θ προώκθςθ τθσ 
περιβαλλοντικισ παιδείασ και ο  ςυντονιςμόσ και 
ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικών παραγόντων, 
με διαφορετικζσ δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και 
δυνάμεισ είναι κρίςιμα ςυςτατικά για να 
ξεκλειδωκεί το δυναμικό τθσ Μεςογείου. 

Αναγνωρίηοντασ τθ διαφορετικότθτα των λαών τθσ Μεςογείου και 
ιδιαίτερα το BLUEMED πραγματοποίθςε 2 ενζργειεσ ςε μια προςπάκεια 
να ενιςχφςει τισ τοπικζσ ικανότθτεσ με ςτόχο τον περιοριςμό τθσ 
διαφοροποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ παιδείασ. 
1) Bluemed Young Communication Ambassadors – Pollution Needs no 

VISA 
2) BlueMed E-training: Understanding and acting for a healthy plastic free 

Mediterranean Sea (http://www.bluemed-initiative.eu/e-training-
course/) 

Date Lecture Title Presenter Mode of delivery 

June 16th 

11:00 

CEST 

1. 

Introduction to Plastics 

and  Microplastics 

François Galgani 
French Research Institute for Exploration of the Sea, 

France 

Webinar 

June 18th 

10:30 

CEST 

2. 

Research and Monitoring 

Protocols 

Françoise Claro 
National Museum of Natural History, France 

Webinar 

June 23rd 

(time TBC) 

3. 

Use of new technologies 

for observation 

Konstantinos Topouzelis,  
University of the Aegean, Greece 

Greek Pivot Bluemed Knowledge Platform  

Webinar 

June 25th 

4. 

Cutting Edge technology 

for prevention and 

removal 

Giorgos Triantafylou,  
Hellenic Centre Marine Research, Greece 

Course material 

June 30th 

11:00 

CEST 

5. 

The Blue Bioeconomy 

Fabio Fava,  
University of Bologna, Italy 

Italian BlueMed GSO member 

Webinar 

July 2nd 

6. 

Alternatives and 

Recycling 

Fedra Francocci,  
National Research Council, Italy 

BlueMed CSA 
Course material 

July 7nd 

7. 

Fisheries and 

Aquaculture 

Maria Vidal Rigo  
Spanish Institute of Oceanography, Spain 

Emilio Notti,  
National Research Council, Italy 

Course material 

July 9th 
8. 

Tourism 

Mara Manente,  
International Centre of Studies on the Tourism 

Economy - Ca' Foscari University of Venice, Italy  

Italian Pivot Bluemed Economy Platform 

Course material 

July 14th 
9. 

Shipping 
Elena Paifelman,  
National Research Council, Italy 

Course material 

July 16th 
10. 

Governance Challenges 
Ioakeimides Christos,  
Marine UN Environment, MAP MEDPOL 

Course material 

July 21st 

(time TBC) 

11. 

Community and Citizen 

Awareness, Ocean 

Literacy 

Alba L’Astorina, Rita Giuffredi  
National Research Council, Italy  

BlueMed CSA  

Webinar (including 

invited speakers) 
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• Συγκέντρωςε εμπειρογνώμονεσ για τα θαλάςςια απορρίματα, την γαλάζια οικονομία και τη Μεςογειακή διακυβέρνηςη 
προκειμένου να ανταλλάξουν γνώςεισ, να παρουςιάςουν βέλτιςτεσ πρακτικέσ και να προτείνουν μεθόδουσ που να 
επιτρέπουν πιο βιώςιμεσ μπλε θέςεισ εργαςίασ ςτο πλαίςιο τησ ςτρατηγικήσ για την κυκλική οικονομία.  

• Το μάθημα έχει ςχεδιαςτεί ςε δύο ξεχωριςτά μέρη. Το πρώτο μέροσ επικεντρώνεται ςτην ενίςχυςη των γνώςεων και 
ιδιαίτερα κατανόηςη και τη μελέτη των πλαςτικών οδών ρύπανςησ, τον αντίκτυπό τησ ςτα θαλάςςια οικοςυςτήματα, και 
τισ νέεσ τεχνολογίεσ. Ενώ το δεύτερο μέροσ επικεντρώθηκε ςτη ςύνδεςη του πλαςτικού ζητήματοσ με τουσ διάφορουσ τομείσ 
τησ γαλάζιασ οικονομίασ ςε μια προοπτική κυκλικήσ οικονομίασ, αντιμετωπίζοντασ ταυτόχρονα τον ρόλο των πολιτών και 
τησ διακυβέρνηςησ ςτη Μεςόγειο 
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BLUEMED E-Training 



5 Αποςτολέσ  

• Τα ςυμβούλια των αποςτολών, αποτελούμενα από ένα 
ευρύ φάςμα εμπειρογνωμόνων, προερχόμενων από 
τουσ τομείσ τησ καινοτομίασ, τησ  έρευνασ, τησ χάραξησ 
πολιτικήσ, τησ κοινωνίασ των πολιτών και των 
επαγγελματικών οργανώςεων, βοήθηςαν την  
Ευρωπαΰκή Επιτροπή να προςδιορίςει τισ πιθανέσ 
Αποςτολέσ 

• Αποςτολή Αςτερίασ ο καθαριςμόσ και η αποκατάςταςη 
του ωκεανού, των θαλαςςών, των ακτών, των λιμνώνκαι 
των ποταμών μασ  

• Το δεύτερο ςτάδιο ήταν η ςυμβολή των πολιτών ώςτε 
να εξαςφαλιςτεί ότι ο ςχεδιαςμόσ των αποςτολών θα 
ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικέσ ανάγκεσ. 

 
Footnote 
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HORIZON 2030 Missions 



• Στην Ελλάδα ςτο ερωτηματολόγιο απάντηςαν 206 πολίτεσ  

 

 

Footnote 
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Mission Starfish 


