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Ο "Πρωτέας" και το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης σε συνεργασία με τον πανευρωπαϊκό
οργανισμό EUROPEAN MARITIME HERITAGE (E.M.H.), την συμμετοχή του Δήμου
Περάματος και του Ελληνικού Νηογνώμονα, τελούντες υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας σας προσκαλούν στην ημερίδα
Παραδοσιακά Σκάφη, Ευρωπαϊκές Πολιτικές & Προβληματισμοί για την Διάσωση της
Ελληνικής Ναυτικής Κληρονομιάς& Παράδοσης.

Η ημερίδα διοργανώνεται στις 28/01/2012 στις 10:30 π.μ., στις νέες εγκαταστάσεις του
Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης, επί της οδού Αναπαύσεως (Πύλη στρατοπέδου ΠΑΛΑΣΚΑ)
στον ΔήμοΠεράματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
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Παρουσίαση της EMH και των μελών της.
Εκδηλώσεις .
Συστάσεις.
Μνημόνιο συμφωνίας για τα παραδοσιακά πλοία.
Σύμφωνο της Βαρκελώνης.
Στρατηγική για το μέλλον.
Η οικονομική –πολιτιστική –εκπαιδευτική συνεισφορά της Ε.Μ.Η.
Το μέλλον της Ευρώπης στη θάλασσα πηγάζει από την Ναυτικής μας παράδοση.
Οδηγία της Commission, ΚΟ2009/45/ΕΚ
Παρουσίαση των Ελληνικών προβλημάτων και την Ελληνική σημερινή πραγματικότητα.
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11. Ναυτικά Μουσεία.
12. Ναυτική και ναυπηγική εκπαίδευση στον τομέα των παραδοσιακών δεξιοτήτων.
13. Νομικό καθεστώς (παραδοσιακά πλοία, κανάγια, εκπαίδευση και ευρωπαϊκά
προγράμματα χρηματοδότησης).

Ομιλητές: ΕΜΗ

- Per Jessing (President)
- Hendrick Boland (Vice-President and Hon. Treasurer)
- Thedo Fruithof (Secretary)
- John Robinson (Minutes Secretary)

Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν θέματα για την ευρωπαϊκή θέση και την σημερινή
πραγματικότητα της Ελλάδος στην διατήρηση της ναυτικής παράδοσης.

Επίσης, η ομάδα εργασίας της E.M.H. (European Maritime Heritage) θα μας ενημερώσει για
τις ενέργειες και τους στόχους του Οργανισμού, την προοπτική μιας συνεργασίας και μίας
κοινής στρατηγικής δράσης με την συμμετοχή και της Ελλάδας στην διοίκηση του
οργανισμού, με βάση αυτών που προβλέπονται από το καταστατικό του.

Εκτός των άλλων θεμάτων θα ενημερωθούμε και για την δυσμενή αλλαγή της
ΚΟ2009/45/ΕΚ, και τις ενέργειες της Ε.Μ.Η. για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών οι
οποίες δημιουργούν μείζων θέμα στην επιβίωση του κλάδου των μικρών επαγγελματικών
τουριστικών σκαφών, και κατ' επέκταση στην τοπική Τουριστική Οικονομία, την ναυπηγική
τέτοιων σκαφών στο μέλλον, την εξαφάνιση της ναυτικής μας παράδοσης κλπ.
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