From: Gavriil Kougianos <kougianos@kede.gr>
Sent: Thursday, June 16, 2022 11:20 AM
To: Info <info@kede.gr>
Subject: Fwd: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

--

Γαβριήλ Κουγιανός
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής και
Ανάπτυξης Φορέων της Τ.Α.
Data Protection Officer (DPO) ΚΕΔΕ
Τηλ : 2132147509
Email : kougianos(at)kede(dot)gr
Γνωστοποίηση / Αποποίηση Ευθύνης:
Το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα (e-mail) μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενα του είναι εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα στα
οποία απευθύνεται. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή αρμόδιος για την παράδοση του μηνύματος στον προοριζόμενο παραλήπτη,
παρακαλώ επιστρέψτε το στον αποστολέα και διαγράψτε αμέσως όλα τα αντίγραφα. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του παρόντος
μηνύματος από τον μη προοριζόμενο παραλήπτη.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα και οποιαδήποτε αρχεία είναι συνημμένα σ’ αυτό έχουν ελεγχθεί για την ύπαρξη ιών, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να
ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών και η Κ.Ε.Δ.Ε δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή ζημία πιθανώς προκύψει από την
χρήση τους.

Από: Rempestekou Konstantina <k.rempestekou@prv.ypeka.gr>
Στάλθηκε: Thursday, June 16, 2022 9:31:18 AM
Προς: k.rempestekou@prv.ypeka.gr <k.rempestekou@prv.ypeka.gr>
Θέμα: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 (20-26 Σεπτεμβρίου 2022), δίνεται η
δυνατότητα σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, πολίτες κ.ά. να καταχωρήσουν και να προβάλουν στην ιστοσελίδα www.esdw.eu
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που διοργανώνουν κατά το ευρύτερο χρονικό διάστημα από τις 18 Σεπτεμβρίου
έως τις 8 Οκτωβρίου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση και υλοποίηση των 17 Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs).
Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι η
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στη φιλόδοξη αυτή κοινή
προσπάθεια.
Η καταχώρηση των πρωτοβουλιών-δράσεων γίνεται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στο σύνδεσμο
https://esdw.eu/register/.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρησης και προβολής των πρωτοβουλιών σας
διατίθενται στο ακόλουθο link:

https://ypen.gov.gr/evropaiki-evdomada-viosimis-anaptyxis-2022/

Κωνσταντίνα Ρεμπεστέκου
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τ: 213 1513341
Ε: k.rempestekou@prv.ypeka.gr

