Πρόσκληση
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ),
στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ)
διοργανώνει δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:

Ο Πλούτος των Θαλασσών μας:
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα,
ΑΟΖ και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Η Ελλάδα οφείλει από το δίκαιο της ΕΕ και το αντίστοιχο πλαίσιο δράσης για το θαλάσσιο περιβάλλον
να θεσπίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021. Πρόκειται για μεταρρύθμιση
μεγάλης οικονομικής και πολιτικής σημασίας στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη εφαρμογή στην Μεσόγειο.
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός θα επιτρέψει την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών
της ΕΕ, την καλύτερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την απρόσκοπτη ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας
επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με υπεράκτια αιολικά πάρκα. Στην Ελλάδα όμως η θέσπιση
μακροχρόνιου χωροταξικού σχεδιασμού για τις θάλασσές μας προϋποθέτει σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου όσον
αφορά την έκταση των θαλάσσιων ζωνών μας, δηλαδή της αιγιαλίτιδας ζώνης και της αποκλειστικής οικονομικής
ζώνης (ΑΟΖ). Η ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων για την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί
σοβαρή περιβαλλοντική προστασία, ευρεία διαβούλευση και διαφανείς διαδικασίες διαγωνισμού μεταξύ των
πιθανών επενδυτών. Είναι η Ελλάδα έτοιμη για μια μεταρρύθμιση τέτοιας κλίμακας;
Στην συζήτηση συμμετέχουν ειδικοί στις νομικές, οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις
της βιώσιμης ανάπτυξης στις θάλασσες της Ελλάδας:
Μαρία Γαβουνέλη, Αν. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ / Ειδική Σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ
Παύλος Ελευθεριάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης
Γιάννης Κασιμάτης, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Επενδύσεων
Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»
Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής, Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
Παρεμβαίνει ο Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Συντονίζει ο Γιώργος Κωστάκος, Εκτελεστικός Διευθυντής, Foundation for Global Governance
and Sustainability (FOGGS)/ Συνδιευθυντής, Ελληνικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ).

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00-19:30
και θα μεταδίδεται ζωντανά στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ
και στους επίσημους λογαριασμούς του ΕΛΙΑΜΕΠ στο YouTube και στο Facebook.
Μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας προς τους ομιλητές
πριν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο events@eliamep.gr

