ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
(ΕΚΠΑ) φιλοξενεί την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία και το Jean Monnet Module για την
Ευρωπαϊκή Κλιματική Διπλωματία (με την υποστήριξη
του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Tον Δεκέμβριο του 2021 διοργανώθηκε διεθνής προσομοίωση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της
Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Συμμετείχαν 45 φοιτητές από 3 χώρες.

_____________________________________________
Το Εργαστήριο και η Έδρα πραγματοποίησαν σειρά
ανοιχτών διαλέξεων το φθινόπωρο του 2021 με θέματα
που άπτονται της κλιματικής αλλαγής:
- Καθ. Κ. Καρτάλης, ΕΚΠΑ: Επιστήμη & κλιματική αλλαγή
- Δρ Ι. Χριστοπούλου, The Green Tank: Κλίμα &
Βιοποικιλότητα
- Ν. Χαραλαμπίδης, Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace: Ο
ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
- Δρ Ν. Μάντζαρης, The Green Tank: Η Ελλάδα στον δρόμο
προς την κλιματική ουδετερότητα
_____________________________________________
Το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 διδάσκεται στο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοίκησης το
μάθημα Κλιματική Διπλωματία.
_____________________________________________
Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν, συνεργάζονται
και υποστηρίζουν ερευνητικά προγράμματα σχετικά με
την κλιματική δράση που υλοποιούνται από το
ΕΛΙΑΜΕΠ.
_____________________________________________
Το Εργαστήριο, το AthensPIL και το CERICE
διοργάνωσαν το φθινόπωρο του 2021, υπό την αιγίδα του
CIVIS, σεμινάρια με θέμα ‘Ocean Sciences: Ocean Law
and Governance’.

Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν τακτικά σε
webinars για ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής και της περιβαλλοντικής προστασίας. Βρείτε
εδώ τη λίστα και τα διαθέσιμα links.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ τη συμμετοχή της
Καθ. Εμμανουέλας Δούση στις Συναντήσεις στον κήπο
του Προεδρικού Μεγάρου.
_____________________________________________
Πρόσφατες δημοσιεύσεις (2021)

Doussis & Espa
Dikaios & Tsagkroni
‘Legal indicators ‘Failing to build a
as tools to assess
network as policy
the effectiveness
entrepreneurs’
of international
rules related to the
sustainable management
of natural resources’

Αβράμη, Δεμερτζής & Αρμενάκης
‘Τοπικές κοινωνίες,
Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
και καταδυτικός
τουρισμός στις
Κυκλάδες’

_____________________________________________
Βιβλιοπαρουσίαση: Ακατοίκητη Γη του Wallace-Wells
Για το σύνολο των δημοσιεύσεων της Ερευνητικής
Ομάδας του Εργαστηρίου, επισκεφθείτε το site μας.
Για τις παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
σχετικά με την κλιματική αλλαγή, πατήστε εδώ.
Ακούστε εδώ το ΕΛΙΑΜΕΠ Podcast για την κλιματική
απορρύθμιση με καλεσμένη την Καθ. Εμμ. Δούση.
Επόμενη δράση, την άνοιξη του 2022: Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα την Ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική

Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αιόλου 42-44, Αθήνα, 10560
τηλ.: 2103689535, email: info-eeep@pspa.uoa.gr
Εγγραφείτε εδώ στο ενημερωτικό δελτίο!

