Φορέας Υλοποίησης:

Εταίρος:

Πρόσκληση

Η iSea και το Green Tank σας προσκαλούν σε διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης
με θέμα:
«Συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών –
Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
Τρίτη 17 Μαΐου 2022, 16:00-18:00
Διαδικτυακά εδώ: Zoom link

Διανύουμε την πλέον κρίσιμη δεκαετία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και καίριων
περιβαλλοντικών ζητημάτων για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Για την
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η ενεργός
συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Αυτό, όμως, προϋποθέτει την
ανάπτυξη ικανότητας και αυτοπεποίθησης, ώστε να συμμετέχουν σε διαδικασίες
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον», το οποίο
στοχεύει στην ενδυνάμωση των πολιτών, και ειδικά των νέων, των φοιτητών και των
φοιτητριών, καθώς και των εθελοντικών ομάδων, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις
δημόσιες συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε φλέγοντα περιβαλλοντικά
ζητήματα, υλοποιούνται σεμινάρια κατάρτισης.
Τα σεμινάρια κατάρτισης διοργανώνονται με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά
με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε μία από τις τρεις θεματικές του έργου: την κλιματική
κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά.
Επιπλέον, τα σεμινάρια παρέχουν την ευκαιρία εκπαίδευσης στις διαδικασίες και τα μέσα
παρέμβασης και συνηγορίας που διαθέτουν για να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των
πολιτικών, καθώς και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά
τους ως πολίτες.
Το διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη
περιβαλλοντικών πολιτικών – Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
διοργανώνεται στο πλαίσιο συνεργασίας με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης &
Βιομηχανικής Οικολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και τον Οργανισμό
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Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου,
16:00-20:00.
Στους συμμετέχοντες θα σταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής με το πέρας της εκδήλωσης!

Πρόγραμμα:
16:00-16:20 Χαιρετισμός
Γεώργιος Γκαϊντατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης & Βιομηχανικής Οικολογίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική
Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εκπρόσωπος Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας και Ροδόπης
Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

16:20-16:30 Εισαγωγή στο έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το
Περιβάλλον»
16:30-18:20 Κλιματική Αλλαγή: θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές εξελίξεις σε
διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
18:20-18:30 Διάλειμμα
18:30-20:00 Μέσα παρέμβασης και συνηγορίας
Το διαδικτυακό σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαδραστική συμμετοχή και συζήτηση.
Εισηγητές θα είναι ο Νίκος Μάντζαρης, συν-ιδρυτής και αναλυτής πολιτικής του Green Tank
και η Ιόλη Χριστοπούλου, συν-ιδρύτρια και διευθύντρια πολιτικής του Green Tank.
Ο Νίκος Μάντζαρης είναι χημικός μηχανικός, με επιπλέον σπουδές στα μαθηματικά και τη
βιολογία. Μετά από μία επιτυχημένη πορεία στον ακαδημαϊκό χώρο, έστρεψε την προσοχή του
στην περιβαλλοντική πολιτική, εμβαθύνοντας ιδιαίτερα στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική.
Από το 2020 είναι μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της
Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περισσότερα για τον Νίκο
Μάντζαρη μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Η Ιόλη Χριστοπούλου έχει κάνει σπουδές στις διεθνείς σχέσεις με έμφαση στην περιβαλλοντική
πολιτική, ενώ έχει εκτενή εμπειρία στην πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις
προστατευόμενες περιοχές. Εκπροσωπεί τις περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Επιτροπή Φύση
2000 και έχει οριστεί αντιπρόεδρος της. Περισσότερα για την Ιόλη Χριστοπούλου μπορείτε να
διαβάσετε εδώ.
Εγγραφείτε και παρακολουθείστε το διαδικτυακό σεμινάριο εδώ.

iSea
231 309 0696
https://isea.com.gr/
info@isea.com.gr

The Green Tank
210 7233384
https://thegreentank.gr/
info@thegreentank.gr

Φορέας Υλοποίησης:

Εταίρος:

Το διαδικτυακό σεμινάριο αφορά συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, εκτός της Αττικής. Για
τους φοιτητές και το ενδιαφερόμενο κοινό της Αττικής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σεμινάριο
κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος!
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016 στην Θεσσαλονίκη, με κύριο στόχο της
την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, την επαγρύπνηση μέσα από την ενημέρωση για τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υδάτινα οικοσυστήματα και την προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης.
Το Green Tank είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που ιδρύθηκε το 2018 και
διαμορφώνει λύσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον, με δράσεις που αφορoύν στο τρίπτυχο της
βιώσιμης ανάπτυξης: περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία.

Το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το The Green Tank.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν
και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και
την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην
προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος
Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το
SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr
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