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Ο Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην 
εκτίμηση κλιματικών αλλαγών και ακραίων φαινομένων και στις επιπτώσεις αυτών σε 
τομείς όπως η ζήτηση ενέργειας, γεωργία, δασικές πυρκαγιές, δημόσια υγεία και  
τουρισμός καθώς και στα παγκόσμια μοντέλα χημείας– κυκλοφορίας. 
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διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή (LIFE 
ADAPT2CLIMA, URBANPROOF, TERRACESCAPE, H2020 MEDGOLD, 
SOCLIMPACT και Copernicus Climate Change Service for Tourism). Είναι μέλος της 
Επιτροπής Μελέτης επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας 
της Ελλάδος και συγγραφέας της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή. Είναι εθνικό εστιακό σημείο του IPCC και εθνικός εκπρόσωπος στην υπο-
ομάδα ‘Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή’ για τις αποστολές του Ορίζοντα 
Ευρώπη. Είναι συγγραφέας σε πάνω από 80 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές 
και 100 κεφαλαία βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων. 
 


