
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η EUSAIR με μια ματιά 
 

 

EUSAIR FACILITY POINT GREECE            NEWSLETTER #5 

 

 

Καλύπτει 10 χώρες, 4 κράτη-

μέλη της ΕΕ (Σλοβενία, 

Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία) και 6 

τρίτες χώρες (Αλβανία, 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 

Μαυροβούνιο, Σαν Μαρίνο, 

Σερβία και Βόρεια Μακεδονία). 

 

Facility Point GR 
 

Ημερολόγιο σημαντικών γεγονότων 

17ο Δ.Σ. 

της EUSAIR   

3η Εβδομάδα  

Μακρο-

περιφερειακών 

Στρατηγικών  

Συνάντηση των 

Συμβούλων 

Καινοτομίας της 

EUSAIR 

 Κύριες εξελίξεις σχετικά με 

την Καινοτομία στην 

EUSAIR και τα επόμενα 

βήματα 

 Δομή & Στόχοι των 

επόμενων συναντήσεων 

 Αξιολόγηση της 

προόδου της EUSAIR  

 Σχολιασμός επί της  

Αναθεώρησης του 

Οδικού Χάρτη της 

Στρατηγικής 

Συμμετοχή, 

Ενδυνάμωση, Εξέλιξη ο 

φετινός τριπλός στόχος 

 

Έμφαση σε 3 θεματικούς 

πυλώνες: 

Νεολαία, Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία, 
Κοινωνική Αλλαγή 

 Συντονισμός για την 

εξασφάλιση της 

συνέχειας και της 

συνοχής της EUSAIR 

 Μήνυμα 

συμπαράστασης στον 

Ουκρανικό λαό 

 

Μάρτιος 2022 Ιανουάριος 2022 

 Είναι η στρατηγική της ΕΕ 

για τη μακροπεριφέρεια  

Αδριατικής & Ιονίου 

 Προτάθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο της ΕΕ το 2014 

 Αποτελεί μία από τις 4 

μακροπεριφερειακές 

στρατηγικές της ΕΕ 

 Βασίζεται σε 4 θεματικές 

προτεραιότητες/ πυλώνες 

που αντιπροσωπεύουν τις 

βασικές προκλήσεις και 

ευκαιρίες στην περιοχή: 

Πυλώνας 1 

Γαλάζια Ανάπτυξη 

Πυλώνας 2 
Συνδεσιμότητα 

Πυλώνας 3 

Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 

Πυλώνας 4 

Βιώσιμος Τουρισμός 
 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική  

για τη Μακροπεριφέρεια  

Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) 

 
 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσόρισε τον Άγιο 

Μαρίνο ως τη δέκατη χώρα που συμμετέχει στη Στρατηγική της ΕΕ για την 

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR).  

 

Η ένταξη του Αγίου Μαρίνου στην EUSAIR αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την 

προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της περιφερειακής συνεργασίας 

της χώρας με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ και τα υποψήφια και δυνάμει 

υποψήφια μέλη. 

 
Διαβάστε περισσότερα 

 

Η EUSAIR ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 

EUSAIR Trio 

Presidency 

Meeting 

https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1435


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το διακρατικό πρόγραμμα Interreg για τη Μεσόγειο (Interreg MED 2014-2020), 

υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας συμμετοχικής προσέγγισης ανάμεσα στους 

επαγγελματίες αλιείς και στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ). 

Η υπεραλίευση και η εξαφάνιση ειδών ιχθύων εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στη 

Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτό δεν αποτελεί μόνο οικολογικό πρόβλημα, αλλά θα θέσει 

μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο και τις παραδοσιακές αλιευτικές κοινότητες μικρής 

κλίμακας. Για αυτό το λόγο, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο έχουν δημιουργηθεί 

Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ), για την προστασία των 

απειλούμενων ειδών, γεγονός που συχνά προκάλεσε εναντιώσεις από τους 

τοπικούς επαγγελματίες της αλιείας, καθώς οι ΘΠΠ μείωσαν τους δυνητικούς 

αλιευτικούς τους τόπους. 

Διαβάστε περισσότερα  

EU4Algae 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια πλατφόρμα για την 

προώθηση της παραγωγής και της χρήσης φυκών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με διάφορους εταίρους, εγκαινιάζει την EU4Algae, 

μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τα φύκη, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της 

ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυκών και στην προώθηση των φυκών για 

μαγειρική και άλλες χρήσεις από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. 

Παρά τα πολλά οφέλη των φυκών, όπως υψηλή διατροφική αξία και βιωσιμότητα, η 

παραγωγή και η κατανάλωσή τους στην Ευρώπη αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς. 

Στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τα φύκη έχουν ταυτοποιηθεί ως μια σημαντική 

πηγή εναλλακτικών πρωτεϊνών για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, ενώ 

αναγνωρίζεται και ο ρόλος τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.  

Διαβάστε περισσότερα 

ΓΑΛAΖΙΑ ΑΝAΠΤΥΞΗ 
Πυλώνας 1 της EUSAIR 

 
 SEArica  

Συνέδριο της SEArica για την EUSAIR με έμφαση στη Γαλάζια 

Ανάπτυξη 

EUSAIR FACILITY POINT GREECE            NEWSLETTER #5 

 

Η διακομματική ομάδα για τις θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις 

παράκτιες περιοχές (SEArica), στο πλαίσιο του προγραμματισμού της για το 

2022, διοργάνωσε συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη 

μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), με έμφαση στον Πυλώνα της 

Γαλάζιας Ανάπτυξης.  

Το συνέδριο διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Διάσκεψης των Παράκτιων 

Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), της Επιτροπής για τα Βαλκάνια και τη Μαύρη 

Θάλασσα (Balkan and Black Sea Commission) και των Γενικών Διευθύνσεων 

Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και Περιφερειακής Πολιτικής & Αστικής 

Ανάπτυξης. 

                Διαβάστε περισσότερα 

 

NEWS 

FishMPABlue 2 

Μετατρέποντας τους αλιείς σε φύλακες του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος στη Μεσόγειο 

https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1438
https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1439
https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1430
https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1430


      

    

Μάιος 2022 

- 15η Συνάντηση Θεματικής Ομάδας 

Καθοδήγησης για τον Πυλώνα Ι: 

Γαλάζια Ανάπτυξη  

 

- 7ο Ετήσιο Φόρουμ της EUSAIR υπό 

την αιγίδα της Αλβανικής 

Προεδρίας (16-18 Μαΐου) 

 

- Δύο εκπαιδευτικές συνεδρίες 

ανάπτυξης ικανοτήτων για την 

ενίσχυση της καινοτομίας στον 

τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης 

 

- European Maritime Day 2022 (19-

20 Μαΐου) 

 

Ιούνιος 2022 

- 2η Ενότητα EUSAIR 

Communication Academy 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 
Με τη συμμετοχή του Facility Point Ελλάδας 
 

 

 
EVENTS 

EUSAIR Facility Point Ελλάδος 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 

Μητροπόλεως 3-5, 105 57 Αθήνα 

eusair-fp.gr@mnec.gr 

EUSAIR Facility Point GR 

Ακαδημία Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της EUSAIR 

Η νέα πρωτοβουλία της EUSAIR, η EUSAIR Communication Academy,  

παρουσιάστηκε το Μάρτιο εγκαινιάζοντας μια σειρά από εργασίες της 

«ακαδημίας επικοινωνίας και δημοσιότητας»  της μακροπεριφερειακής 

στρατηγικής μας.  

Θα διοργανωθούν 3 ενότητες που στοχεύουν στα μέλη τριών ομάδων 

ενδιαφερόμενων μερών: α) Κυβερνητικούς υπεύθυνους επικοινωνίας της 

EUSAIR (υπεύθυνους δημοσιότητας και επικοινωνίας από τα Υπουργεία και 

φορείς άσκησης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο), β) Βασικούς φορείς 

υλοποίησης της EUSAIR (εθνικούς συντονιστές, επικεφαλής και 

εκπροσώπους πυλώνων, εκπροσώπους του EUSAIR FACILITY POINT) και γ) 

Νέους συμμετέχοντες (πρωτοβουλία νεολαίας)  με ενδιαφέρον για τη EUSAIR 

και τη μακροπεριφερειακή συνεργασία. 

Καλό Πάσχα 

3η Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών 2022 

Για ακόμα μια χρονιά η ετήσια Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών 

Στρατηγικών της ΕΕ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ήταν η τρίτη κατά σειρά 

#EUMRSWeek η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε υβριδικά από 7 έως 11 

Μαρτίου.  

«Συμμετοχή, Ενδυνάμωση, Εξέλιξη» ήταν ο φετινός τριπλός στόχος, με 

επίκεντρο τρεις θεματικούς πυλώνες: Νεολαία, Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία, Κοινωνική Αλλαγή. Για πρώτη φορά, διοργανώθηκαν συνεδρίες 

των ενδιαφερομένων μερών γύρω από τα τρία αυτά θέματα, ώστε να 

διευρυνθεί η συμμετοχή τους και να συνδιαμορφώσουν με τους 

διοργανωτές το περιεχόμενο της Εβδομάδας. 

mailto:eusair-fp.gr@mnec.gr
https://twitter.com/eusair_fp_GR
https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1410
https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1410
https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1406
https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1406

