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Φορέας Υλοποίησης: Εταίρος: 

Πρόσκληση 

 

 

 

Η iSea και το Green Tank σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος 

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

σας προσκαλούν σε σεμινάριο κατάρτισης με θέμα: 

 

«Συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών – Νεότερες 

εξελίξεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» 

 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, 10:00-14.00 

Αμφιθέατρο Ιχθυολογίας (ξύλινο αμφιθέατρο), Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  

 

Στο πλαίσιο του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον», υλοποιούνται 

σεμινάρια κατάρτισης με στόχο την 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. Αυτό, όμως, προϋποθέτει την ανάπτυξη ικανότητας και 

αυτοπεποίθησης, ώστε να συμμετέχουν σε διαδικασίες περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. 

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 σεμινάριο κατάρτισης στο Βόλο διοργανώνεται στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος 

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 

θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου, 10:00-14:00, στο Αμφιθέατρο Ιχθυολογίας (ξύλινο 

αμφιθέατρο), στο ισόγειο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. 

Στους συμμετέχοντες θα σταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής με το πέρας της εκδήλωσης! 
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Φορέας Υλοποίησης: Εταίρος: 

Πρόγραμμα: 

09:45-10:00 Προσέλευση 

10:00-10:15 Χαιρετισμοί  

 Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Διευθυντής Π.Μ.Σ. «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού 

Περιβάλλοντος», Καθηγητής Τμήματος ΓΙΥΠ  

10:15-10:20 Εισαγωγή στο έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το Περιβάλλον» 

10:20-12:10 Κλιματική Αλλαγή: θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές εξελίξεις σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 

12:10-12:20 Διάλειμμα 

12:20-14:00 Μέσα παρέμβασης και συνηγορίας  

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαδραστική συμμετοχή και συζήτηση. Εισηγητές του 

σεμιναρίου 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.  

Περισσότερα για τον Νίκο Μάντζαρη μπορείτε να διαβάσετε εδώ. 

Περισσότερα για την Ιόλη Χριστοπούλου μπορείτε να διαβάσετε εδώ. 

Εγγραφείτε στο σεμινάριο κατάρτισης εδώ. 

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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