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Σν 2013 απνηέιεζε κηα παξαγσγη-

θή θαη επηηπρεκέλε ρξνληά γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ. ην 

ηνκέα ησλ εθδφζεσλ νινθιεξψζε-

θε ε επηκέιεηα θαη ε εθηχπσζε ηνπ 

ζπιινγηθνχ ηφκνπ «Αηγαίν θαη 

Ννηηαλαηνιηθή Μεζφγεηνο. χγ-

ρξνλεο Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηη-

θέο Δθκεηάιιεπζεο Τπνζαιάζζη-

σλ Δλεξγεηαθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ» 

απφ ηηο Δθδφζεηο Η. ηδέξεο. Ο 

ηφκνο πεξηιακβάλεη 25 εμεηδηθεπ-

κέλεο εηζεγήζεηο αθαδεκατθψλ, 

εξεπλεηψλ θαη εηδηθψλ ηνπ ρψξνπ 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, πξνζεγγίδνληαο κε νιν-

θιεξσκέλν ηξφπν, έλα δήηεκα 

εζληθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα καο, 

ην νπνίν είλαη πην επίθαηξν απφ 

πνηέ.  

ην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ην ΔΚΔΠΔΚ δηνξγά-

λσζε κε επηηπρία ην 9ν Θεξηλφ 

Πξφγξακκα Καηάξηηζεο Νέσλ 

Δπηζηεκφλσλ ζηα Κχζεξα κε ηίηιν 

«Πεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλά-

πηπμε. Δλέξγεηα θαη Θαιάζζηνο 

Υψξνο». Ζ πιεζψξα ζπκκεηνρψλ 

απφ παλεπηζηήκηα φιεο ηεο ρψξαο 

ζε δπζρεξείο νηθνλνκηθά επνρέο, 

απνδεηθλχνπλ ηελ εκβέιεηα ηνπ 

ζεζκνχ, ηα παξαγφκελα απνηειέ-

ζκαηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλαγλσξη-

ζηεί θαη ζε επίπεδν ΟΖΔ κε ηελ 

έληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε 

Γεθαεηία γηα ηηο Καιέο Πξα-

θηηθέο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπ-

με. 

Σν 2014 αλακέλεηαη λα απνηε-

ιέζεη κηα εμίζνπ ζεκαληηθή 

ρξνληά γηα ην Κέληξν. Ζ δξα-

ζηεξηνπνίεζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

δεηήκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε αλαθή-

ξπμε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ 2014 σο έηνπο γηα ηα Μη-

θξά Νεζησηηθά Αλαπηπζζφκε-

λα Κξάηε αιιά θαη νη πξνθιή-

ζεηο ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο 

ζηελ Δ.Δ. απνηεινχλ γεγνλφηα 

ηα νπνία ζα δξνκνινγήζνπλ 

εμειίμεηο ηηο νπνίεο ζα θαηα-

γξάςνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε 

ζε βάζνο.  

Δχρνκαη ην 2014 λα είλαη κηα 

εμίζνπ επηηπρεκέλε θαη παξα-

γσγηθή ρξνληά απφ επηζηεκνλη-

θά ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη έηνο 

αλάθακςεο θαη ειπίδαο γηα ην 

ειιεληθφ παλεπηζηήκην θαη ηε 

ρψξα. 
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Δθδ. Η. ηδέξεο, Αζήλα 2013, ζει. 512  

Δπηκέιεηα:  

Καζεγεηήο Γξεγφξεο Η. Σζάιηαο 

Πξαθηηθά ηνπ νκσλχκνπ ζπλεδξί-

νπ πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αλάβπζζν Αηηη-

θήο, απφ ηηο 19 έσο ηηο 20 Ννεµβξίνπ 2010 

θαη ζηεξίρηεθε ζηελ επηζηεµνληθή 

ζχµπξαμε ηεζζάξσλ θνξέσλ πνπ εηδηθεχ-

νληαη ζηε µειέηε ησλ ζαιαζζίσλ δε-

ηεµάησλ. Σν ζπλέδξην ζπλδηνξγαλψζεθε 

απφ ην ΔΚεΠΔΚ, ην Διιεληθφ Κέληξν 

Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, ηελ Διιεληθή Δηαη-

ξία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζε-

σλ θαη ην Ηλζηηηνχην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ 

ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ.  

πλνιηθά, παξνπζηάζηεθαλ 37 εηζεγήζεηο, 

απφ 54 Έιιελεο αθαδεµατθνχο, θαζεγε-

ηέο, επηζηήµνλεο, εξεπλεηέο θαζψο θαη 

πςειφβαζµα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ.  

Σηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ παξα-

θνινχζεζαλ 300 πεξίπνπ ζπµµεηέρνληεο, 

θπξίσο ζηειέρε ηεο δεµφζηαο δηνίθεζεο, 

εθπξφζσπνη επηρεηξήζεσλ, µέιε ησλ ελφ-

πισλ δπλάµεσλ θαη θνηηεηέο. 

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

COST Action IS 1101  

ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο COST 

Action IS 1101 κε ζέκα «Kιηκαηηθή Αι-

ιαγή θαη Μεηαλάζηεπζε: Γλψζε, Γίθαην/ 
Πνιηηηθή, θαη Θεσξία», έιαβε ρψξα ζηηο 

5/3/2013 ζηελ Κντκπξα ηεο Πνξηνγαιίαο, 

ε ζπλεδξίαζε ηεο ζηελήο ηεο δηαρεηξηζηη-

θήο νκάδαο. 
ηε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ηεο 

Γξάζεο Action IS1101 ηνπ Πξνγξάκκα-

ηνο COST, κεηαμχ 11 Κξαηψλ κεηέρεη θαη 

ε Διιάδα εθπξνζσπνχκελε απφ ην Πά-
ληεην Παλεπηζηήκην ζπγθεθξηκέλα ην 

Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο θαη ην Αξηζην-

ηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Σελ 
πςειή επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο γηα ην Πάληεην Παλεπηζηή-

κην δηαζθαιίδεη ν Πξχηαλεο, Καζεγεηήο 

θ. Γξεγφξεο Η. Σζάιηαο. Ζ Γξ. Ηνπιία 
Μσξαίηνπ, ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο 

COST Action IS 1101 ζηελ Πνξηνγαιία, 

εθπξνζσπψληαο ην ΔΚεΠΔΚ ζηελ ζηελή 

νκάδα ιήςεο απνθάζεσλ. 
Μεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζσηεξη-

θψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεηεκάησλ δηαρεη-

ξηζηηθνχ ραξαθηήξα, απνθαζίζηεθε θαη 

αλαθνηλψζεθε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο 

ησλ κειινληηθψλ δξάζεσλ ηνπ εμακήλνπ 

πνπ δηαλχνπκε. ην πιαίζην απηψλ, δηνξ-
γαλψζεθε απφ ην ΔΚεΠΔΚ θαη ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ COST IS 

1101, εκεξίδα κε ζέκα: «Κιηκαηηθή αιια-

γή, Μεηαλάζηεπζε θαη ην Αζηηθφ Πεξηβάι-
ινλ», θαη ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηα-

ιχηεο γηα πεξηζζφηεξε αθαδεκατθή έξεπλα 

θαη βέιηηζηε δηεξεχλεζε εθείλσλ ησλ δε-

ηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θιηκαηη-
θή αιιαγή θαη ηελ επηπηψζεηο ηεο ζην 

αζηηθφ πεξηβάιινλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

Διεθνής Παρουσία 

ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ εκεξίδα 

έιαβε ρψξα ζηηο ζηηο 26 Απξηιίνπ 2013, 
ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. 

 

The EVENT project  

Ζ παξνχζα έξεπλα δηάξθεηαο 
ελφο έηνπο ζηνρεχεη ζην λα δηεξεπλήζεη 

ηα φξηα ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο καο 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάι-

ινπλ ζην θαηλφκελν ηεο ελεξγεηαθήο 
πελίαο ζηελ Δπξψπε. Οη νηθνλνκηθνί θαη 

ρσξνηαμηθνί ιφγνη, νη νπνίνη ζπληεινχλ 

ζηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, 

αλαιχνληαη κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 
ελεξγεηαθήο εππάζεηαο. 

Ζ Γξ. Saska Petrova, Λέθηνξαο 

ηνπ University of Manchester ζπληνλίδεη 

θαη επηκειείηαη ηελ έξεπλα σο θχξηα 
εξεπλήηξηα (principal investigator) κε 

επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα (research 

associate) ηε Γξ. Αιεμάλδξα Πξνδξνκί-

δνπ, Λέθησξ ηνπ International Faculty of 
the University of Sheffield-City College 

θαη Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ηνπ 

Δ.Κ.Δ.Π.Δ.Κ.-Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(Διιάδα).  

Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012, ην Δ.Κε.Π.Δ.Κ. πξνρψξεζε ζηε δεκνζίεπζε εβδνκαδηαίνπ newsletter, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη εηδήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε φια ηα ζχγρξνλα θαη επίθαηξα δεηήκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ελψ παξάιιεια θηινμελεί ζχληνκν ζρνιηαζκφ λέσλ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθψλ ζηα δεηή-

καηα απηά. Έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, δεκνζηεχηεθαλ ζπλνιηθά 37 ηεχρε, κε πεξηζζφηεξεο απφ 600 εηδήζεηο θαη 17 

γλψκεο εξεπλεηψλ, ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ζπλεξγαηψλ.  



 

Ερευνητικά Προγράμματα 

ελίδα 3 Διδική Έκδοζη 

Σεμιναριακός Κύκλος ΙΔΙΣ 

Σν Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚεΠΔΚ, δηνξγάλσζαλ ηελ πεξίνδν 21 Γεθεκβξίνπ 2012 - 15 Φε-

βξνπαξίνπ 2013, ηνλ 2ν ζεκηλαξηαθφ θχθιν κε ηίηιν: «Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη πνιηηηθέο γηα ην ζαιάζζην ρψξν ζηελ Αλαηνιηθή 
Μεζφγεην: ΑΟΕ, Τθαινθξεπίδα, Θαιάζζην Πεξηβάιινλ θαη Μεηαθνξέο». Οη 15 ζπκκεηέρνληεο, επαγγεικαηίεο, θνηηεηέο θαη λένη 

επηζηήκνλεο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ 16 ψξεο θαηάξηηζεο, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κε έκπεηξνπο θαη λένπο εξεπ-

λεηέο ζην αληηθείκελν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο, ελψ έιαβαλ θαη εηδηθεπκέλν ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

Θερινό Πρόγραμμα Κατάρτισης 

«Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. 

Δλέξγεηα θαη Θαιάζζηνο Χώξνο»,  

6-13 Σεπηεκβξίνπ 2013, Κύζεξα 

ην 9ν Γηεπηζηεκνληθφ Μεηα-

πηπρηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο 

Νέσλ Δπηζηεκφλσλ ηνπ ΔΚεΠΔΚ, 
ζπκκεηείραλ 15 λένη επηζηήκνλεο απφ 

7 δηαθνξεηηθά παλεπηζηήκηα ηεο Δι-

ιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, 10 δηαθν-

ξεηηθά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θα-
ζψο θαη απφ 6 κεηαπηπρηαθά θαη δηδα-

θηνξηθά πξνγξάκκαηα.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζεκηλαξί-

νπ ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δηεζλνχο θαη 
επξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηη-

θήο, κε εηδηθφηεξεο αλαθνξέο ζηα 

δεηήκαηα ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ζα-

ιαζζίνπ ρψξνπ. Δηδηθφηεξα, αλαιχζε-
θαλ δεηήκαηα φπσο ν εληνπηζκφο θαη 

ε εθκεηάιιεπζε ππνζαιάζζησλ ελεξ-

γεηαθψλ πφξσλ θαζψο θαη εηδηθφηεξεο 
ζρεηηθέο κε ηελ ελέξγεηα ζεκαηηθέο, 

φπσο ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ε ζρέζε 

κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε αλά-

πηπμε, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη 
ε ελεξγεηαθή πελία. ην πιαίζην ηνπ 

ζεκηλαξίνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ επί-

ζεο, εξγαζηήξηα πξνζνκνίσζεο θαη 

παηρλίδηα ξφισλ. 

Δθηφο απφ ηε ζεσξεηηθή θαηάξηη-

ζε, νη λένη επηζηήκνλεο κεηείραλ θαη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο πεδίνπ ζην λεζί ησλ Κπ-

ζήξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηνξγαλψζεθε 

εκεξήζηα εθδξνκή  επηκνξθσηηθνχ ραξα-

θηήξα, ζην πλεχκα αλάδεημεο ηεο δηάζηα-

ζεο: πεξηβάιινλ – πνιηηηζκφο θαη αεηθν-

ξία ζηε Υψξα Κπζήξσλ, φπνπ πξαγκαην-

πνηήζεθε μελάγεζε ζην Κάζηξν Κπζή-

ξσλ, ζην Μπινπφηακν θαζψο θαη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Αβιέκσλα. 

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ην ΔΚεΠΔΚ θαη ην 

Κπζεξατθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ θαη Αλά-
πηπμεο ε εκεξίδα κε ηίηιν Μηθξέο Νε-

ζηωηηθέο Πεξηνρέο θαη Δηδηθά Αλαπηπμη-

αθά Εεηήκαηα. 

Ζ εθδήισζε ηελ νπνία παξαθν-
ινχζεζαλ 60 άηνκα, θηινμελήζεθε ζηελ 

Αίζνπζα Κπζεξατθνχ πλδέζκνπ, ζηε 

Υψξα Κπζήξσλ.  

Σν Πξφγξακκα νξγαλψζεθε απφ 
ην ΔΚεΠΔΚ κε ηε ζπκβνιή ηνπ Γξαθείνπ 

Δλεκέξσζεο ζηελ Διιάδα ηνπ Δπξσπατ-

θνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Αληηπξνζσπεί-

αο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιά-
δα θαη ρνξεγνχο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιά-

δνο θαη ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ. 

Έξεπλα πεδίνπ ζηηο Σεϋρέιιεο γηα ππό 

εθπόλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

Ο εξεπλεηήο ηνπ Κέληξνπ, Τπ.Γξ. 

ηαχξνο Μαπξνγέλεο, δηεμήγαγε έξεπλα 
πεδίνπ ζην πιαίζην ηεο ππφ εθπφλεζεο 

δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ζηηο ευρέι-

ιεο. Ζ έξεπλα αθνξνχζε ηε ζπιινγή ζηνη-

ρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή πνιηηη-
θψλ πξνζαξκνγήο κέζσ πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Ο εξεπλεηήο ζπλεξγάζηεθε κε ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

ησλ ευρειιψλ, ην Παλεπηζηήκην ησλ 
ευρειιψλ, ην εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην CIC-

ERO  ηεο Ννξβεγίαο θαη ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Ννξβεγίαο. 

 
Δξεπλεηηθή Απνζηνιή ζηε Ννξβεγία 

Ο εξεπλεηήο ηνπ Κέληξνπ, Τπ.Γξ. 

ηαχξνο Μαπξνγέλεο, ζπκκεηείρε ζε εμά-

κελε εξεπλεηηθή απνζηνιή ζην εξεπλεηη-

θφ ηλζηηηνχην GRID-Arendal  
(www.grida.no) ηεο Ννξβεγίαο. Σν GRID 

είλαη θνξέαο ηεο Ννξβεγηθήο θπβέξλεζεο 

ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ην UNEP ζηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ , εθδφζεσλ θαη δηεζλψλ 
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

 

Σπκκεηνρή ζηε 19ε Σύλνδν ηεο Σύκβα-

ζεο Πιαίζην ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή 

Ο εξεπλεηήο ηνπ Κέληξνπ, Τπ.Γξ. 
ηαχξνο Μαπξνγέλεο ζπκκεηείρε ζην 

πιαίζην ηεο ππφ εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο 

ηνπ δηαηξηβήο ζηε 19ε χλνδν ησλ Μεξψλ 

ηεο χκβαζεο Πιαίζην ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 
Κιηκαηηθή Αιιαγή πνπ δηεμήρζεη ζηε 

Βαξζνβία απφ ηηο 11-22 Ννκεβξίνπ 2013. 

Ο εξεπλεηήο κεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ηεο 

επίζθεςεο θαη ζην πξφγξακκα ζπλαληήζε-
σλ κε ην εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην ησλ ΖΠΑ 

Centre for International Environmental 

Law (www.ciel.org) θαη κε ηνλ Ννξβεγηθφ 

εξεπλεηηθφ θνξέα GRID – Arendal.  



Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο (E.Kε.Π.Δ.Κ.) ηδξχζεθε ην Φε-

βξνπάξην 2002, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Αλήθεη νξγαληθά ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, ελψ πα-

ξάιιεια εληάζζεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σνκέα Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Θεζκψλ, επνπηεχνληαο θαη ηελ θαηεχζπλζε «Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε θαη 

Βηψζηκε Αλάπηπμε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΓΔ. 

θνπφο ηνπ ΔΚεΠΔΚ είλαη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ε κειέηε ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην γλσ-

ζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηεζλνχο θαη επξσπατθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεζκψλ ηεο 

γεληθφηεξεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο παξακέηξνπ ηνπ ζθαηξηθνχ αλαπηπμηαθνχ θαηλφκελνπ, πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην 

θπζηθφ φζν θαη κε ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε 

νξγάλσζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, κεηαπηπρηαθψλ θχθισλ ζπνπδψλ θαη ζεηξάο εηδηθψλ δηεπη-

ζηεκνληθψλ ζεξηλψλ καζεκάησλ , ε δεκηνπξγία νκάδαο λέσλ πεξηβαιινληνιφγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ θαη ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ε ζπλεξγαζία κε άιια επηζηεκν-

ληθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε επίηεπμε θάζε ζθνπνχ πνπ έρεη ζπλάθεηα κε 

ηνπο πξνεγνχκελνπο.  

ελίδα 4 

Σπκκεηνρέο 

 

Γηεζλέο Σπλέδξην Μεζόγεηνο Θάιαζζα: Φπζηθνί Πόξνη θαη 

Αζθάιεηα (22 Μαξηίνπ 2013) 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚεΠΔΚ, Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο, 

ζπκκεηείρε ζην δηεζλέο ζπλέδξην ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην 

Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ηελ Πξεζβεία ηνπ Μαξφθν ζηελ Δι-

ιάδα, κε εηζήγεζε κε ζέκα: «Αζθάιεηα θαη πλεξγαζία ζηε 

Μεζφγεην: Πξνθιήζεηο θαη Δπθαηξίεο».  

Σηξνγγπιή Τξάπεδα Ζ Κξίζε ζηελ Δπξώπε ζα ζπζηάζεη ην 

Πεξηβάιινλ; Ζ Πεξίπηωζε ηεο Διιάδαο (29 Μαξηίνπ 2013) 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚεΠΔΚ, Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο, 

ζπκκεηείρε ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα πνπ δηνξγάλσζε θαη ζπληφ-

ληζε ν Δπξσβνπιεπηήο ησλ Οηθνιφγσλ Πξαζίλσλ, θ. Νίθνο 

Υξπζφγεινο, ζηα Γξαθεία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ 

Αζήλα. 

Παξνπζίαζε Δγρεηξηδίνπ γηα κηα Πξάζηλε Απηνδηνίθεζε (25 

Απξηιίνπ 2013) 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚεΠΔΚ, Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο, 

ζπκκεηείρε σο νκηιεηήο ζηελ Παξνπζίαζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ, πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην πίηη ηεο Κχπξνπ θαη ηηο Δθδφζεηο Παηά-

θε. 

9ν Σεκηλάξην Γηεζλνύο Γηθαίνπ Ναππιίνπ (30 Μαϊνπ – 2 Ηνπλί-

νπ 2013) 

Οη Δξεπλεηέο ηνπ Κέληξνπ, Τπ. Γξ. ηαχξνο Μαπξφγελεο, Δξη-

θχιε Παζπάηε θαη Δηξήλε ηεθάλνπ, παξνπζίαζαλ ηελ πξφνδν 

ησλ δηδαθηνξηθψλ ηνπο δηαηξηβψλ, ζην 9ν εκηλάξην Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ ηνπ Ναππιίνπ, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δπξσπατθφ 

Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο, ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο 

Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ, Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο, ζπκ-

κεηείρε σο Αμηνινγεηήο Καζεγεηήο. 

Ζκεξίδα Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε γηα ηε Βηώζηκε Αλά-

πηπμε ( 4 Ηνπλίνπ 2013) 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚεΠΔΚ, Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο, 

ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε, κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξ-

λεζε θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε: Αλάγθε ή Οπηνπία;», ζηελ εκεξί-

δα πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 

Θεξηλό Σρνιείν WMD in MIO 2013 ( 10-14 Ηνπλίνπ, Κξήηε) 

Ο Δξεπλεηήο ηνπ Κέληξνπ, Τπ. Γξ. Σειέκαρνο Μπνχξηδεο, 

πξαγκαηνπνίεζε εηζήγεζε ζην ζεκηλάξην ηνπ ΚΔΝΑΠ, κε ζέκα: 

«WMD IN MIO Legal framework. Basic Elements and Compar-

ative Analysis of International Legal Regimes and Best Practic-

es». 

Ζ Διιάδα ωο παξάθηην θξάηνο. Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο, 

(26 Ηνπιίνπ 2013, Κ.Δ.Δ.Μ Σπάξηε) 

Γηάιεμε ηνπ ζηειέρνπο ηνπ ΔΚεΠΔΚ Γεξάζηκνπ Ρνδνζεάηνπ, 

Ζκεξίδα Διιεληθόο Τνπξηζκόο θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή: Πνιηηη-

θέο Πξνζαξκνγήο θαη λέα Σηξαηεγηθή Αλάπηπμεο (9 Ηνπιίνπ 

2013) 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ, Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο, 

ζπκκεηείρε σο νκηιεηήο ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. 

Δθδήιωζε AOZ θαη Δλεξγεηαθνί Πόξνη Διιάδαο-Κύπξνπ. Οη 

λέεο Γεωπνιηηηθέο Δμειίμεηο (11 Ννεκβξίνπ 2013) 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ, Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο, 

ζπκκεηείρε σο νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ 

ηελ Έλσζε Κππξίσλ Διιάδνο. 

Δθδήιωζε Τν Γηεζλέο Καζεζηώο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιιν-

ληνο (21 Ννεκβξίνπ 2013) 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚεΠΔΚ, Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο, 

ζπκκεηείρε σο θεληξηθφο νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγα-

λψζεθε απφ ην ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ Καζηνξηά.  

Ζκεξίδα Καηλνηνκία, δηαθύιαμε, ζύκπξαμε: Πξνο κηα εληζρπ-

κέλε ζπλεξγαζία γηα ηελ κπιε αλάπηπμε (25 Ννεκβξίνπ 2013) 

Οη Δξεπλεηέο ηνπ Κέληξνπ, Λέθησξ Βαζηιηθή Καξαγεψξγνπ 

θαη Γξ. Υαξάιακπνο Πιαηηάο, ζπκκεηείραλ κε εηζεγήζεηο ζηελ 

εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ.  

Σπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο Οκάδαο ηνπ Παληείνπ ζηνλ 

Γηεζλή Γηαγωληζκό Philip C. Jessup International Law Moot 

Court Competition (Οθηώβξηνο - Γεθέκβξηνο 2013) 

Οη Δξεπλεηέο ηνπ Κέληξνπ, Τπ. Γξ. Γεξάζηκνο Ρνδνζεάηνο θαη 

Σειέκαρνο Μπνχξηδεο απνηέιεζαλ κέιε ηεο νκάδαο πξνεηνηκα-

ζίαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ζα ζπκ-

κεηάζρεη ζηνλ εηήζην Γηεζλή Γηαγσληζκφ Philip C. Jessup Inter-

national Law Moot Court Competition. 

 

Γεκνζηεύζεηο 

Μπνχξηδεο, Σ., Ρνδνζεάηνο, Γ., «Ζ Έξεπλα ζην χγρξνλν Γί-

θαην ηεο Θάιαζζαο: UNCLOS θαη Πξαγκαηηθφηεηα», ζην: 

Σζάιηαο, Γξ., Αλαγλψζηνπ, Υξ., Αιγαίο και Νοηιοαναηολική 

Μεζόγειορ. Σύγσπονερ Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ Εκμεηάλλες-

ζηρ Υποθαλάζζιων Ενεπγειακών Φςζικών Πόπων, Δθδ. Η. ηδέ-

ξεο, Αζήλα, 2013. 

Σζάιηαο, Γξ., «Αηγαίν—Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεηνο θαη Πξνν-

πηηθέο Δμνκάιπλζεο ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ρέζεσλ κέρξη ην 

2030», ζην: Σζάιηαο, Γξ., Αλαγλψζηνπ, Υξ., Αιγαίο και Νοηιοα-

ναηολική Μεζόγειορ. Σύγσπονερ Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ Εκ-

μεηάλλεςζηρ Υποθαλάζζιων Ενεπγειακών Φςζικών Πόπων, Δθδ. 

Η. ηδέξεο, Αζήλα, 2013. 
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