ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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).
Τον Μάρτιο του 2021 το Εργαστήριο διοργάνωσε δύο διεθνείς προσομοιώσεις για φοιτητές. Η πρώτη, στο
πλαίσιο του Jean Monnet Module, αφορούσε τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της ΣύμβασηςΠλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή με στόχο την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η δεύτερη, σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, αφορούσε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα «Κλιματική ουδετερότητα και Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος, εντός του
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Συμμετείχαν 80 φοιτητές από 15 χώρες.

________________________________________________________________________________________
Η ετήσια διάλεξη του Εργαστηρίου με προσκεκλημένο ομιλητή
τον Καθηγητή Φυσικής Κώστα Καρτάλη και θέμα «Συζητώντας
για την Κλιματική Αλλαγή» πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου
2020.
Η Έδρα, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για την
UNESCO, την Έδρα για τα Γεωπάρκα (Παν. Αιγαίου) και την
Έδρα για τη Διατήρηση και τον Οικοτουρισμό Ποταμών (Διεθνές
Παν. Ελλάδας), διοργάνωσαν διεθνές συνέδριο με θέμα «Preserving the Future: New approaches to Heritage
Management and Environmental Protection» στις 16 Νοεμβρίου 2020. Το συνέδριο είναι διαθέσιμο εδώ.
________________________________________________________________________________________
Η Δ/τρια του Εργαστηρίου, Καθηγήτρια Εμμ. Δούση συμμετείχε σε
έρευνα της διαΝΕΟσις για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.
Μπορείτε να βρείτε εδώ το άρθρο της κ. Δούση για τον ορισμό της
δίκαιης μετάβασης και εδώ το σύνολο της έρευνας.

________________________________________________________________________________________
Τον Απρίλιο του 2021, το Εργαστήριο διεξήγαγε
σεμινάρια
για
καθηγητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και
Ευρωπαϊκή Πολιτική» με εισηγήτρια την Δρ
Λυδία Αβράμη. Συμμετείχαν πάνω από 20
εκπαιδευτικοί.
________________________________________________________________________________________
Συνεργασίες του Εργαστηρίου στη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων:
ELSA Greece webinars για το δίκαιο της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική διπλωματία (Μάρτιος 2021, 4
διαλέξεις).
Blue Shield Hellenic Committee webinars για την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά (Φεβρουάριος &
Μάρτιος 2021, 5 διαλέξεις).
________________________________________________________________________________________
Η Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία συνεργάζεται με το Centre for International Sustainable
Development Law (CISDL) και το Centre for Mediterranean Integration (CMI).
________________________________________________________________________________________
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 αλλαγή με καλεσμένη την Καθ. Εμμανουέλα Δούση.
________________________________________________________________________________________
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Το Εργαστήριο στα social media

Το Εργαστήριο
συνεργάζεται με
το 89Connect

Το νέο μας site είναι διαθέσιμο!

Εγγραφείτε εδώ στο ενημερωτικό δελτίο!
Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται κάθε 6 μήνες,
κάθε Απρίλιο και κάθε Οκτώβριο.

