ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σας προσκαλεί στην Ημερίδα με τίτλο:
“ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ EUSAIR & H ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ BLUEMED”
στις 29 Μαρτίου 2017, στο Ξενοδοχείο «Divani Palace Acropolis”, Παρθενώνος 19, Αθήνα
Η Ημερίδα έχει ως σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις που σχεδιάζονται στα πλαίσια της Γαλάζιας
Ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Μεσόγειο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνάρτηση με την
Ευρωπαϊκή Στρατηγική της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής - Ιονίου (EUSAIR) και την Πρωτοβουλία
BlueMed Initiative.
Η χώρα μας οφείλει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος συλλογικά και συντεταγμένα, σε
Εθνικό', Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό' επίπεδο. Η επιτυχία της προσπάθειας βασίζεται στην όσο δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή0, καθώς και στην καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά
κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, ΜΚΟ, τεχνολογικές εταιρείες, Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία,
και γενικά όλων των εμπλεκομένων φορέων, που δραστηριοποιούνται με πεδίο ενδιαφέροντος την
θάλασσα και την παράκτια ζώνη. Προσβλέπουμε στη μεγάλη και ενεργό0 συμμετοχή0 όλων, με στόχο την
δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και νέων, βιώσιμων θέσεων εργασίας από και για την θάλασσα.
Στόχος είναι η Ημερίδα να αποτελέσει το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας
συγκροτημένης και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Στη διάρκειά της θα γίνει
ενημέρωση των μέχρι τώρα δράσεων από τους συμμετέχοντες φορείς στα πλαίσια του EUSAIR και του
BlueMed Initiative και θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής της στρατηγικής για την Γαλάζια Ανάπτυξη.
Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “BlueMed CSA”, που αποτελεί το εκτελεστικό
εργαλείο της πρωτοβουλίας BlueΜed, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η δημιουργία 4 πλατφορμών
για τη Γνώση, την Τεχνολογία, την Οικονομία και την Πολιτική. Η Ημερίδα θα δώσει σε όλους την
ευκαιρία να αποτελέσουν μέλος αυτών των πλατφορμών, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην διαμόρφωση
της εθνικής στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.
Για την συμμετοχή σας απαιτείται η εγγραφή σας μέχρι την 15 Μαρτίου 2017 στην ιστοσελίδα
http://www.hcmr.gr/en/imerida-eusair-bluemed/ στην οποία μπορείτε να βρείτε και το Πρόγραμμα της
Ημερίδας.
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