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Πρόσκληση 

 

 
 Δεύτερος κύκλος εισαγωγικών webinars «Γνωρίζω – Συμμετέχω – Προστατεύω» 

 

Η iSea και το Green Tank σας προσκαλούν σε webinar με θέμα: 

«Κλιματική Αλλαγή: Επιστήμη και Δεδομένα» 

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, 16:00-17:30, διαδικτυακά 

 

Πόσο έχει αυξηθεί ήδη η παγκόσμια θερμοκρασία και ποιος ευθύνεται για αυτό;  

Ποιες είναι οι προβλέψεις της επιστήμης για την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας; 

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και πώς μας επηρεάζουν;  

Ποιοι είναι οι σημαντικοί σταθμοί στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να απαντήσει σε 

αυτή την απειλή;  

Στο εισαγωγικό webinar, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την κλιματική κρίση. 

Εισηγητής του webinar θα είναι ο Νίκος Μάντζαρης, συν-ιδρυτής και αναλυτής 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. 

Συμπληρώστε την αίτηση για να παρακολουθήσετε το webinar εδώ. 

Το webinar για την κλιματική αλλαγή θα κλείσει τον 2ο και τελευταίο κύκλο εισαγωγικών 

webinars που πραγματοποιήθηκαν 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. Το έργο επικεντρώνεται σε τρεις θεματικές: την κλιματική 
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κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά και τα εισαγωγικά 

webinars διοργανώνονται με στόχο την ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο κάθε μιας από 

αυτές τις τρεις περιβαλλοντικές θεματικές του έργου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 13,5εκ, 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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