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Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τις Αειφόρες Επενδύσεις  
(ψηφιακή εκδήλωση) 

7 Οκτωβρίου 2021 
 
Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ «EU Sustainable Investment Summit 2021» είναι η 
πρώτη ετήσια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις βιώσιμες επενδύσεις, μετά τη 
δρομολόγηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία θέτει ως στόχο να καταστεί 
η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.  
 
Στο πλαίσιο αυτής της νέας 
αναπτυξιακής στρατηγικής, η ΕΕ 
ενέκρινε το Επενδυτικό Σχέδιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και τον Κανονισμό για 
τη θέσπιση του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
Ο μηχανισμός αποτελεί τον 
πυρήνα του μέσου ανάκαμψης 
της ΕΕ (NextGenerationEU) που 
θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία COVID-19, μέσα από τον Σχεδιασμό 
προγραμμάτων, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε έξι τομείς πολιτικής, ανάμεσα σε 
αυτούς και η πράσινη μετάβαση.  
 
Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ για τις βιώσιμες επενδύσεις αποσκοπεί στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης, στην προώθηση νέων προοπτικών, τολμηρών και πρωτοποριακών 
πρωτοβουλιών τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θέμα της Συνόδου 
θα είναι «Make it sustainable: investing together in our future». 
 
Η σύνοδος κορυφής θα φιλοξενήσει ομιλητές υψηλού επιπέδου από όλη τη διεθνή 
κοινότητα, επιχειρηματίες, επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορείς χάραξης 
πολιτικής, εκπρόσωπους της κοινωνίας των πολιτών και πολίτες, οι οποίοι θα ανταλλάξουν 
τις ιδέες τους για την αποδέσμευση επενδύσεων και χρηματοδότησης για την επιτάχυνση 
της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.  

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/economy_finance/sustainable-investment-summit-2021/programme.html
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Αν θέλετε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τη Σύνοδο Κορυφής που 
θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2021, 10:00 π.μ. (τοπική ώρα στις 
Βρυξέλλες) για να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να ενημερωθείτε για την 
πράσινη χρηματοδότηση και τις βιώσιμες επενδύσεις, θα πρέπει να εγγραφείτε 
ΕΔΩ. Να σημειωθεί ότι για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα εγγραφής, θα 
πρέπει να έχετε λογαριασμό EU Login. Σε περίπτωση που δεν έχετε, 
ακολουθήστε  τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ. 
  
Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ για τις βιώσιμες επενδύσεις 2021 αποτελεί μέρος μιας 
ευρύτερης πρωτοβουλίας, της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία δίνει 
τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν 
στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού αυτού εγχειρήματος.  
 
Παραμένοντας στη διάθεσή σας. 
 
Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network Κύπρου 
Τηλ. 22889752, stalo@ccci.org.cy   

https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/EUSustInvest21/m/l/kk/205522e0809e9b90a574e9354baee56b/
https://ec.europa.eu/economy_finance/sustainable-investment-summit-2021/documents/eu-login-tutorial.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=el
mailto:stalo@ccci.org.cy

