ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1ο Εσρωπαϊκό Σσνέδριο
Εσρωπαϊκού Δικηύοσ για ηην Περιβαλλονηική Πολιηόηηηα (ENEC) –
Cost Action CA16229

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία από ηηο 28
Φεβξνπαξίνπ κέρξη ηηο 2 Μαξηίνπ 2018 ην
1ν Δπξωπαϊθό Σπλέδξην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Εσρωπαϊκό
Δίκησο
για
ηην
Περιβαλλονηική Πολιηόηηηα (ENEC) –
Cost
Action
CA16229
κε
ηίηιν
«Εννοιολόγηζη
ηης
Περιβαλλονηικής
Πολιηόηηηας για ηην Εκπαίδεσζη ηοσ 21οσ
αιώνα». Τν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηελ πόιε ηεο Λεκεζνύ ζηνπο ζπλεδξηαθνύο
ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ «Elias Beach
Hotel».

Σηηο 28 Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλάληεζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Δπηηξνπήο (Steering
Committee) ηνπ ENEC. Καηά ηελ 1ε Μαξηίνπ, δηεμάρζεθε ζπλεδξία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο
(Management Committee) κε ηε ζπκκεηνρή 30 Δπξωπαϊθώλ ρωξώλ, ηνπ Ιζξαήι θαη ηωλ ΗΠΑ,
ζπλάληεζε ηωλ Δπηηξνπώλ Γηάρπζεο Απνηειεζκάηωλ (Dissemination Board Committees) θαζώο
θαη Δξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα (Research Workshop) ηωλ ηεζζάξωλ δηαθνξεηηθώλ Οκάδωλ Δξγαζίαο
(Working Groups). Η πξώηε κέξα νινθιεξώζεθε κε ηηο δηαιέμεηο ηωλ Πξνζθεθιεκέλωλ Οκηιεηώλ
Dr. Benito Cao θαη Prof John Barry από ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Αδειαΐδαο (Απζηξαιία) θαη ηνπ
Belfast (Β. Ιξιαλδία) αληίζηνηρα. Σηηο 2 Μαξηίνπ ζπλερίζηεθε ην δεύηεξν κέξνο ηωλ Δξεπλεηηθώλ
Δξγαζηήξηωλ ηεο θάζε Οκάδαο Δξγαζίαο θαη αθνινύζεζε Γηαδξαζηηθό Σεκηλάξην
Δλδηαθεξνκέλωλ Μεξώλ (Interactive Stakeholder Seminar), ζην νπνίν ζπκκεηείραλ εξεπλεηέο,
επηζηήκνλεο θαη εθπαηδεπηηθνί από ηελ Κύπξν.
Σηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο Κύπξνπ πεξηιακβάλεηαη ε ελλνηνιόγεζε γηα
πξώηε θνξά ζε επξωπαϊθό επίπεδν ηεο Περιβαλλονηικής Πολιηόηηηας, ηεο Εκπαίδεσζης για
ηην Περιβαλλονηική Πολιηόηηηα θαη ηνπ Περιβαλλονηικού Πολίηη.
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ENEC είλαη ε επηζηεκνληθή αλάπηπμε ζην πεδίν ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηόηεηαο, κέζω ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη
ζε λέεο ελλνηνινγήζεηο θαη λέα πξνϊόληα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ελίζρπζε ηωλ δπλαηνηήηωλ ηεο
επξωπαϊθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα απηό.
Σην πξόγξακκα ENEC ζπκκεηέρνπλ 30 επξωπαϊθέο ρώξεο, ην Ιζξαήι θαη νη Ηλωκέλεο Πνιηηείεο
Ακεξηθήο (ΗΠΑ). Δπηπιένλ, ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη από 100 αθαδεκαϊθνί, εξεπλεηέο θαη
επηζηήκνλεο, όπωο επίζεο θαη πεξηζζόηεξα από 80 παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα.
Πξόεδξνο ηνπ Σπλεδξίνπ αιιά θαη ηνπ Δπξωπαϊθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηόηεηα
(ENEC) είλαη ν Γξαο Αλδξέαο Χαηδερακπήο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην 1ν Δπξωπαϊθό απηό Σπλέδξην, θαζώο θαη γηα ην πξόγξακκα
«Δπξωπαϊθό Γίθηπν γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηόηεηα (ENEC) – Cost Action CA16229»,
κπνξείηε λα εληνπίζεηε ζηελ ηζηνζειίδα http://enec-cost.eu/.

