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Το Tμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του  Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

Δίκαιο ή δικαιοσύνη; Ο ρόλος των περιβαλλοντολόγων
στην διαμόρφωση του Δικαίου και την πραγμάτωση της δικαιοσύνης

Ομιλήτρια:

- Γεωργία-Ελίνα Ζώη, ∆ικηγόρος

Στόχος της διάλεξης
Παρουσίαση των αναγκαίων γνώσεων που χρειάζεται να έχει ένας 
περιβαλλοντολόγος για να συνεργάζεται με σχετική άνεση με έναν νομικό. 
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες του δικαίου (δίκαιο, ∆ίκαιο, δικαιοσύνη, ∆ικαιοσύνη,
θεμέλιο του ∆ικαίου σε μια δημοκρατία, τι ρυθμίζεται από το ∆ίκαιο, τι συνιστά
∆ίκαιο στην Κύπρο). Η νομοθεσία, ο τρόπος διαμόρφωσής της και ο ρόλος
των περιβαλλοντολόγων (μορφή των νόμων, λειτουργία Cylaw και αναζήτηση
νομοθεσίας, λειτουργία της Βουλής και τρόπος προώθησης νομοθεσίας,
διαβούλευση, ΜΚΟ, συμμετοχή επιστημόνων του περιβάλλοντος στην
διαμόρφωση του ∆ικαίου). Η λειτουργία της ∆ικαιοσύνης και ο ρόλος των
περιβαλλοντολόγων στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος της Κύπρου
(επιστημονική αντικειμενικότητα ως αναγκαίος όρος για την αξιοπιστία των
επιστημόνων περιβάλλοντος ως μαρτύρων στο σύστημα δικαιοσύνης της
Κύπρου, συνεργασία με τους νομικούς που υποστηρίζουν μια υπόθεση). 

Σύντομο βιογραφικό
Η Γεωργία - Ελίνα Ζώη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και κατάγεται εκ πατρός
από την Αθήνα και εκ μητρός από την Λεμεσό. Έζησε και στην Λεμεσό και στην
Αθήνα όπου σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
αποφοιτώντας από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και
Οικονομικών Επιστημών. Ολοκλήρωσε την άσκησή της και έλαβε άδεια δικηγορίας
στην Κύπρο όπου ζει και εργάζεται από το 2010. Ασχολείται με θέματα
περιβάλλοντος για πάρα πολλά χρόνια. Παρακολουθούσε τις εργασίες της Βουλής
των Αντιπροσώπων ως κοινοβουλευτική συνεργάτης του Κινήματος Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών κατά το έτος 2011, ενώ το 2014 αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του
Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου. Σήμερα διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Λεμεσό
ενώ παράλληλα υποστηρίζει και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και την δράση της
κοινωνίας των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος, αειφόρου και βιώσιμης
ευημερίας (όχι κατ' ανάγκη ανάπτυξης) και αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου
και φυσικού περιβάλλοντος. 
 


