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Σεμινάριο «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Κύπρος» 
 

To Enterprise Europe Network Κύπρου σας ενημερώνει ότι το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, 
διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
Κύπρος», την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020 στις 12:00. 
 
Τι είναι η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και γιατί είναι τόσο σημαντική?  
Πρόκειται για μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της 
ευρωπαϊκής οικονομίας από «συμβατική» οικονομία βασισμένη στην ανάπτυξη με ορυκτά 
καύσιμα, σε μια νέα μορφή οικονομίας, με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, 
δηλαδή τη μηδενική ρύπανση για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες. Η Συμφωνία 
προβλέπει μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων και στρατηγικών, με συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα, πάνω στα οποία θα κινηθούν όλες οι πολιτικές της ΕΕ, όπως το κλίμα, το 
περιβάλλον, η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιομηχανία, η βιώσιμη χρηματοδότηση, η φορολογία, η 
γεωργία, καθώς και η εξωτερική και εμπορική πολιτική της ΕΕ.  
 
Με την Πράσινη Συμφωνία η ΕΕ θέλει να ενισχύσει την κυκλική οικονομία, να τονώσει την 
καινοτομία για παραγωγή ασφαλών και βιώσιμων χημικών προϊόντων, να αυξήσει την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επικίνδυνα χημικά προϊόντα και να διαφυλάξει 
τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης. 
 
Συνεπώς, πολλές επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να γίνουν πιο «πράσινες» 
και να αξιοποιήσουν νέες πηγές ανάπτυξης.  
 
Θεωρούμε ότι με το εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε μια 
σαφή εικόνα για την νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ.  
 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί δωρεάν και θα μεταδίδετε ζωντανά στη σελίδα του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο στο Facebook. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε 
ζωντανά εδώ. 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα. 
 
Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network Cyprus 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://www.facebook.com/events/833586094136193/
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Εισαγωγική Ομιλία: 
• Ανδρέας Κεττής, Επικεφαλής Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
 
Ομιλητές: 
• Δημήτρης Παπαδάκης, Ευρωβουλευτής (Σ&Δ) 
• Ιερόθεος Παπαδόπουλος, Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 
 
Παρεμβάσεις: 
• Κώστας Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
• Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Ομοσπονδία 
Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
 
Συντονισμός: 
• Δήμητρα Μακρυγιάννη, Δημοσιογράφος 
 


