Διαδικτυακή Εκδήλωση
Κλιματικός Νόμος: Ετοιμάζοντας την Οικονομία και την Κοινωνία για Αλλαγή
Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021
15:00-17.00

DRAFT AGENDA
Χαιρετισμοί:
• Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας ή Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Γιώργος Αμυράς
[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
• Καθ. Σπυρίδων Φλογαϊτης – Διευθυντής EPLO
• Σίμος Αναστασόπουλος – Πρόεδρος CompeteGR
Εισαγωγικές παρατηρήσεις:
Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO
1ο Πάνελ – Τι θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της Κλιματικης
Αλλαγής;
•
•
•
•
•

Κώστας Συνολάκης– Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, , Πρόεδρος της Εθνικής
Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή [ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
Δρ. Νίκος Μάντζαρης– Partner, The Green Tank
Δημήτρης Ιμπραήμ, αρμόδιος για Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή, WWF Ελλάς
Γιάννης Πανιάρας – Πρόεδρος ΒΙΑΝ ΣΕΒ
Αθανάσιος Σαββάκης – Πρόεδρος ΣΒΕ

Moderator: Χριστίνα Δεληγιάννη, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO
Το πρώτο πάνελ θα συζητήσει τις προτεινόμενες προβλέψεις για τον Ελληνικό Κλιματικό Νόμο, ο οποίος
ετοιμάζεται σε συνέχεια της επίτευξης συμφωνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και εν όψει της 26 ης
Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών της UNFCCC στη Γλασκώβη το Νοέμβριο 2021.
Σημεία που προτείνεται να συζητηθούν:
• Βασικές προβλέψεις που θα περιλαμβάνει ο Νόμος
• Προτάσεις που έχουν προκύψει από τη διαβούλευση που έχει διοργανώσει το WWF Ελλάς
• Η προσέγγιση των φορέων της Ελληνικής Οικονομίας για το Νόμο
• Προετοιμασία του Νόμου και διαβούλευση σύμφωνα με τις αρχές της συμμετοχικής
διακυβέρνησης (participatory governance)

Global Sustainable Competitive Index και Natural Capital Index / Resource Efficiency Index:
Παρουσίαση από τη Δρ. Βενετία Κουσία, Διευθύντρια, CompeteGR
www.competegr.org || www1.eplo.int/isd

2ο Πάνελ – Προσαρμογή της Οικονομίας και της Κοινωνίας στην Κλιματική Αλλαγή: μπορεί η
νομοθεσία να βοηθήσει να είμαστε έτοιμοι;
•
•
•
•
•
•
•

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts
Γιάννης Καντώρος – Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος INTERAMERICAN
Σπύρος Κιαρτζής – Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας
του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια
Χάρης Σαχίνης – Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ
Δρ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου- Χημικός, Biosolids Υπεύθυνος Παραγωγής &
Διαχείρισης Αποβλήτων, Biosolids AE
Κιάρα Κόντη – Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΥ
Κατερίνα Ρόγγα – Principal Risk Advisory, Risk and Sustainability Services, Deloitte

Moderator: Νεκτάριος Β. Νώτης - Founder/CEO, Notice Content and Services (BnB Daily, FnB
Daily)
Η δημιουργία του Ελληνικού Κλιματικού Νόμου θα πρέπει να πάει πολύ πιο μακριά από την απλή
ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Εθνικό δίκαιο: ουσιαστικά δίνεται μια ευκαιρία να
ξανασχεδιαστεί ο θεσμικό και νομοθετικός χάρτης της χώρας ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις
και τις αλλαγές που φέρνει η Κλιματική Αλλαγή για τα επόμενα 20-30 χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τις προβλέψεις του νόμου για τα μέτρα περιορισμού των εκπομπών,
το πλαίσιο εμπορίας και διαχείρισης δικαιωμάτων εκπομπών, και τις διαδικασίες παρακολούθησης, που
σχετίζονται κυρίως με τον μετριασμό (mitigation) της Κλιματικής Αλλαγής, υπάρχει και το τεράστιο
ζήτημα της προσαρμογής (adaptation) της οικονομίας και της κοινωνίας για την επόμενη μέρα.
Σημεία που προτείνεται να συζητηθούν:
o Μπορεί κα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να λειτουργήσει ως η βάση ανάπτυξης της εθνικής
νομοθεσίας για μια σειρά ζητήματα που με βεβαιότητα θα απασχολήσουν την Ελληνική κοινωνία
και οικονομία ως αποτέλεσμα της κλιματικής Αλλαγής τις επόμενες δεκαετίες;
o Απόψεις των φορέων της αγοράς για μια σειρά από ζητήματα που χρειάζεται να ρυθμιστούν
όπως για παράδειγμα:
o Ασφάλιση και ασφαλισιμότητα Κλιματικών κίνδυνων
o Επάρκεια και διαχείριση υδατικών πόρων εν μέσω αυξανόμενης ξηρασίας και ακραίων
καιρικών φαινομένων
o Διατροφική ασφάλεια, επάρκεια, και εισαγωγές τροφίμων.
o Αγροτικές ασφαλίσεις και αποζημιώσεις
o Μεταφορές, καύσιμα, και πόλεις – προσαρμογή στο νέο τοπίο και ανθεκτικότητα των
αστικών κέντρων
o Επιπτώσεις στον τουρισμό (ιδιαίτερα τον παράκτιο) και προβλέψεις που χρειάζεται να κάνει
η νομοθεσία.

Βασικά Συμπεράσματα και κλείσιμο:
Βενετία Κουσία / Σπύρος Κουβέλης

www.competegr.org || www1.eplo.int/isd

