
 

                                                           
  

  

 

 

H Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ / UEF GR)–Παράρτημα  Βρυξελλών και 

Το Ελληνικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (που αποτελεί πρωτοβουλία των: ΕΛΙΑΜΕΠ & FOGGS), 

σας προσκαλούν σε 

Διαδικτυακή συζήτηση 
 

"COP26 - Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Κλιματική Κρίση στην Ελλάδα: 

Προβλήματα και Προοπτικές" 

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, 19:30-21:00 ώρα Ελλάδος 

Oμιλητές 
 

• Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής και κάτοχος 

της Έδρας UNESCO στην Κλιματική Διπλωματία, Ειδική Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

Κλιματική νομοθεσία και δράση στην Ευρώπη και την Ελλάδα 
 

• Κωνσταντίνα Καρύδη, Ειδική Σύμβουλος σε θέματα ανθεκτικότητας και καινοτόμων δράσεων στο αστικό περιβάλλον, 

Εκπρόσωπος στην Ευρώπη του Resilient Cities Catalyst (RCC) 
 

Κλιματική δράση για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις 
 

• Γιώργος Κωστάκος, Εκτελεστικός Διευθυντής FOGGS, Συν-διευθυντής ΕΛΦΟΒΑ, πρώην στέλεχος ΟΗΕ 

Πρόσφατη έκθεση IPCC και τί μπορούμε να περιμένουμε από COP26 
 

• Ρήγας Τσιακίρης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Διδάκτορας Οικολογίας ΑΠΘ, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 

του Πράσινου Ινστιτούτου 
 

Οι νέες προκλήσεις και προτάσεις για την σωτηρία του μεσογειακού αγροδασικού τοπίου 
 

 

Συντονίστρια της συζήτησης 
 

▪ Οντίν Λιναρδάτου, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

Εισαγωγή 

Λίγες μέρες πριν την σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (« COP26 ») που θα γίνει στη Γλασκόβη της Σκωτίας, θα συναντηθούμε 

διαδικτυακά για να συζητήσουμε την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της για τον πλανήτη και την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα. 

Μπορεί να πέρασε για λίγο σε δεύτερη μοίρα η κλιματική αλλαγή, λόγω της πανδημίας, αλλά είναι πάντα εκεί και δυναμώνει, 

όπως μας έδειξαν οι πρωτοφανείς καύσωνες και οι φωτιές του καλοκαιριού που μόλις πέρασε. Το μήνυμα που στέλνει η 

επιστήμη είναι σαφές: το χρονικό διάστημα για δράση ώστε να αποφευχθεί το χειρότερο στενεύει, και η Μεσόγειος είναι από τις 

περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο δραματικών κλιματικών επιπτώσεων. 

Έχουμε τη Συμφωνία του Παρισιού που είναι το πλαίσιο για συντονισμένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και την Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία με τον Κλιματικό Νόμο για ανθρακική ουδετερότητα μέχρι το 2050 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς όμως τα 

μέτρα αυτά εφαρμόζονται  στην πράξη, και πιο συγκεκριμένα πώς μπορούμε να αποφύγουμε νέες καταστροφές δασών από 

την πύρινη λαίλαπα και να κάνουμε τις πόλεις μας βιώσιμες πάλι; Είναι το ισχύον Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ικανό να 

απαντήσει συντονισμένα και ολοκληρωμένα στις  κλιματικές προκλήσεις  και τι μπορεί να προταθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της 

Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης; 

 

Συνδεθείτε μαζί μας την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, στις 7:30 μμ ώρα Ελλάδος για μια ανοιχτή συζήτηση για όλα τα 

παραπάνω με τους ειδικούς καλεσμένους μας και με τις δικές σας ερωτήσεις. Ο σύνδεσμος του Zoom για την 

συμμετοχή σας είναι : https://us02web.zoom.us/j/88980470925 

Meeting ID: 889 8047 0925  Δεν θα χρειαστείτε κωδικό σύνδεσης.  
 
Εκ μέρους των οργανωτών 

Δάφνη Γώγου       Γιώργος Κωστάκος 
Αντιπρόεδρος EEνΟΕ      Συν-διευθυντής ΕΛΦΟΒΑ 
Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της UEF 

https://us02web.zoom.us/j/88980470925

