
Αγαπητοί Φίλοι, 

   Το 2014 αποτέλεσε μια παραγω-
γική χρονιά για το Κέντρο μας. Οι 
δράσεις μας επικεντρώθηκαν σε 
δύο πτυχές που απασχολούν την 
ακαδημαϊκή κοινότητα: εξωστρέ-
φεια και κατάρτιση. Οι ερευνητές 
του Κέντρου εδραίωσαν ακόμη 
περισσότερο την παρουσία τους 
στο εξωτερικό με εισηγήσεις, ανα-
κοινώσεις και δημοσιεύσεις αντα-
ποκρινόμενοι κατ’αυτόν τον τρό-
πο στις απαιτήσεις της εποχής για 
διασύνδεση της έρευνας με διε-
θνή επιστημονικά δίκτυα. Παράλ-
ληλα το Κέντρο συνδιοργάνωσε 
στη Ρόδο διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν 
ερευνητές μας και τα πορίσματα 
του οποίου θα εκδοθούν σε συλ-
λογικό τόμο από εκδοτικό οίκο 
του εξωτερικού.  
   Στο τομέα της έρευνας δημοσι-

εύτηκε η έκθεση «Μετάβαση σε 

μια Πράσινη Ελλάδα 2010-2020» 

την οποία συνέταξαν από κοινού 

το Ε.Κε.Π.Ε.Κ., το ΕΛΙΑΜΕΠ και η 

ΕΛΛΕΤ μετά από διετή διαβούλευ-

ση στην οποία συμμετείχαν ερευ-

νητές, ακαδημαϊκοί και επιχειρη-

ματικά στελέχη. Οι προτάσεις εί-

ναι πραγματικά ενδιαφέρουσες, 

τα πορίσματα σημαντικά και απο-

τελούν κατά τη γνώμη μου μια 

χρήσιμη «εργαλειοθήκη» για ου-

σιαστικές και ρεαλιστικές λύσεις 

στα προβλήματα της χώρας με 

επίκεντρο την επίτευξη της βιώσι-

μης ανάπτυξης. 

   Στο τομέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 
διοργάνωσε με επιτυχία το 
10ο Θερινό Πρόγραμμα Κα-
τάρτισης Νέων Επιστημόνων 
στα Κύθηρα με τίτλο 
«Περιβάλλον και Βιώσιμη Α-
νάπτυξη. Νησιωτικότητα και 
Μπλε Οικονομία». Η πληθώρα 
συμμετοχών από πανεπιστή-
μια όλης χώρας, σε δυσχερείς 
οικονομικά εποχές, αποδει-
κνύουν την εμβέλεια του θε-
σμού, τα παραγόμενα αποτε-
λέσματα του οποίου έχουν 
αναγνωριστεί και σε επίπεδο 
ΟΗΕ με την ένταξη του Προ-
γράμματος στη Δεκαετία για 
τις Καλές Πρακτικές για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
   Το 2015 αναμένεται να απο-
τελέσει μια εξίσου σημαντική 
χρονιά για το Κέντρο. Η Συν-
διάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι 
για την επίτευξη παγκόσμιας 
συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή και η υιοθέτηση των 
Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης είναι μερικές από τις δρα-
στηριότητες που θα παρακο-
λουθήσουμε και αναλύσουμε.  
Εύχομαι το 2015 να είναι μια 

εξίσου καρποφόρος χρονιά 

τόσο για το Κέντρο μας όσο 

και για την επιστημονική κοι-

νότητα, καθώς και έτος ανά-

καμψης και ελπίδας για το 

ελληνικό πανεπιστήμιο και τη 

χώρα στο σύνολό της. 

Ο Διευθυντής του Κέντρου 
Καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας 
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Τα πρακτικά του Συνεδρίου με τίτλο 
«Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειος: 
Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές 
εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ενερ-
γειακών πόρων», το οποίο έλαβε χώ-
ρα το 2010 στις εγκαταστάσεις του 
ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο παρουσιά-
στηκαν την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 
2014, στην αίθουσα Auditorium, από 
τους κ.κ. Χρήστο Ροζάκη,  Στέλιο Περ-
ράκη, Παναγιώτη Ρουμελιώτη και Βα-
σίλη Λυκούση.  Τη συζήτηση συντόνι-
σε ο δημοσιογράφος Γιάννης Πολίτης. 
Την παρουσίαση προλόγισαν οι επιμε-
λητές του τόμου, Δρ. Χρήστος Ανα-
γνώστου και ο Καθηγητής Γρηγόρης 
Τσάλτας. Προηγήθηκε σύντομος χαιρε-
τισμός από τον κο Γιάννη Μανιάτη, 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής. 
Ο 506 σελίδων τόμος, περιλαμβάνει 25 

εισηγήσεις που πραγματεύονται σύγ-

χρονα ζητήματα και προβληματικές 

στο πεδίο της εκμετάλλευσης υποθα-

λάσσιων ενεργειακών φυσικών πόρων. 

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ., από κοινού με το Ε-
ΛΙΑΜΕΠ και την Ελληνική Εταιρεία 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, συμμε-
τείχε στη διοργάνωση ανοιχτού ηλε-
κτρονικού διαλόγου μεταξύ πανεπι-
στημιακών, μελών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, στελεχών ΜΚΟ, αλλά και του 
επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την 
κατάθεση προτάσεων για την πράσινη 
ανάπτυξη. 
Η Έκθεση - αποτέλεσμα της Διαβού-
λευσης, αποπειράται να παρουσιάσει, 
να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, 
να συγκεράσει τις θέσεις – προτάσεις 
των παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διά-

λογο «Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελ-
λάδα ]2010-2020[». Στόχος του Διαλό-
γου και της παρούσας έκθεσης είναι η 
συγκέντρωση, η σύνδεση και η ανάδει-
ξη καινοτόμων ιδεών και καλών πρα-
κτικών, οι οποίες, ενδεχομένως θα 
συμβάλουν στο χτίσιμο ενός μεσοπρό-
θεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού. 
Επιχειρείται η σύνταξη ενός σύντομου 
και συνάμα περιεκτικού οδηγού προ-
τάσεων για την εφαρμογή πολιτικών 
ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλ-
λον και τον άνθρωπο. 
Η παρουσίαση των Αποτελεσμάτων 
του δημόσιου διαλόγου με θέμα: 

Δημοσίευση Έκθεσης «Μετάβαση σε μια πράσινη Ελλάδα ]2010-2020[» 

«Μετάβαση σε μια πράσινη Ελλάδα ]
2010-2020[», πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη 
διαβούλευση βρείτε εδώ 

Το 2014, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συνέχισε τη δημοσίευση εβδομαδιαίου newsletter, με ειδήσεις για όλα τα επί-
καιρα ζητήματα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα φι-
λοξενεί σύντομο σχολιασμό νέων επιστημόνων και αναλύει τη σημαντικότερη είδηση της εβδομάδας. 
Αυτό το έτος, δημοσιεύτηκαν συνολικά 30 τεύχη, με περισσότερες από 500 ειδήσεις και 10 γνώμες ε-
ρευνητών, υπ. διδακτόρων και συνεργατών. Τα τεύχη του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι διαθέσιμα εδώ 

 

Διεθνές Συνέδριο 

Το 12ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Global Environmental Integrity Group με 
θέμα “Global  Integrity at the Tipping Point: Imminent and Ongoing Threats to 
the Ecological, Social and Cultural Evolution of the Planet” συνδιοργανώθηκε 
στη Ρόδο,  στις 21-25 Ιουνίου 2014 από το Global Environmental Integrity 
Group, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης και 
φιλοξενήθηκε στο  Ινστιτούτο Αιγαίου του  Δίκαιου της Θάλασσας και του Ναυ-
τικού Δικαίου. Οι ερευνητές του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. Ροδοθεάτος Γερ., Αλεξόπουλος 
Αριστ., Μπούρτζης Tηλ., Καραγεώργου Β., Μωραϊτου, Ι., Στεφάνου Ειρ., Φω-
τεινακοπούλου Αν. και ο Διευθυντής του Κέντρου Τσάλτας Γρηγόρης, συμμε-
τείχαν με 5 εισηγήσεις. Οι καλύτερες εισηγήσεις του Συνεδρίου θα περιληφ-
θούν στον Τόμο Πρακτικών ο οποίος θα εκδοθεί το 2015 από τον εκδοτικό 
οίκο Taylor & Francis με τίτλο: Ecological Systems Integrity. Governance, law 
and human rights. 

http://www.diavouleusi.eliamep.gr/
http://www.ekepek.gr/el/downloads/211-weekly-newsletter


 

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νέων  
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Σεμιναριακός Κύκλος ΙΔΙΣ 

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με το Ε.Κε.Π.Ε.Κ., διοργάνωσαν την περίοδο 13 Μαΐου 2014 - 13 Ιουνίου 
2014, τον 3ο Σεμιναριακό Κύκλο με τίτλο: «Οι προκλήσεις της μετάβασης σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον - Διεθνείς, 
ευρωπαϊκές και εθνικές προεκτάσεις». Οι 18 συμμετέχοντες, επαγγελματίες, φοιτητές και νέοι επιστήμονες είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν 16 ώρες κατάρτισης, να ανταλλάξουν απόψεις με έμπειρους και νέους ερευνητές στο αντι-
κείμενο της Ενεργειακής Πολιτικής, ενώ έλαβαν και ειδικευμένο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό.  

Θερινό Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Νησιωτικότητα και Μπλε Οικονομία  
26 Σεπτεμβρίου—3 Οκτωβρίου 2014, 

Κύθηρα 
Στο 10ο και επετειακό Διεπιστημονι-
κό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαί-
δευσης Νέων Επιστημόνων του 
Ε.Κε.Π.Ε.Κ., συμμετείχαν 27 νέοι 
επιστήμονες από 11 διαφορετικά 
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Βασικός στόχος του σε-
μιναρίου ήταν η διερεύνηση της διε-
θνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντι-
κής πολιτικής, με ειδικότερες αναφο-
ρές στα ζητήματα της νησιωτικότη-
τας και της μπλε οικονομί-
ας.  Ειδικότερα, αναλύθηκαν ζητήμα-
τα όπως ο νησιωτικός τουρισμός, η 
προστασία θαλασσίου περιβάλλο-
ντος, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχε-
διασμός, οι ΑΠΕ και η αξιοποίηση 

των ακατοίκητων ελληνικών νησιών. 
 Εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, 
οι νέοι επιστήμονες μετείχαν και σε 
δραστηριότητες πεδίου  

δραστηριότητες πεδίου στο νησί των 
Κυθήρων.  
Πιο συγκεκριμένα, διοργανώθηκε 2 
ημερήσιες εκδρομές  επιμορφωτικού 
χαρακτήρα, στο πνεύμα ανάδειξης 
της διάστασης: περιβάλλον – πολιτι-
σμός και αειφορία στη Χώρα Κυθή-
ρων, όπου πραγματοποιήθηκε ξενά-
γηση στο Κάστρο Κυθήρων, στο 
Μυλοπόταμο, στην Πλατιά Άμμο-
Καραβάς, καθώς και στην περιοχή 
του Αβλέμωνα. 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, συν-
διοργανώθηκε από το ΕΚεΠΕΚ και το 
Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης Επετειακή Ημερίδα για τα 
150 έτη από την ενσωμάτωση των 
Επτανήσων στη Μητέρα Ελλάδα με 
τίτλο «Ο θεσμός της Εγχωρίου Πε-
ριουσίας στα Επτάνησα στο πλαίσιο 
των Ευρωπαϊκών Αρχών Αυτοδιοίκη-
σης του 19ου αιώνα. Απόψεις – Τά-
σεις - Προοπτικές».  
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην Αί-
θουσα Κυθηραϊκού Συνδέσμου, 

Το Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινά-
ριο Νέων «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δι-
καιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 
χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπό-
τητας», οργανώθηκε από το 
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. και το ΕΚΕΚΔΑΑΔ με τη 
συνδιοργάνωση του Δήμου Διστόμου-
Αράχωβας-Αντίκυρας και με χορηγούς 
τους ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Β.Ε.Α.Ε. και την ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ 
Α.Μ.Ε. 

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 Έτη 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 
υπό την πρωτοβουλία United Nations 
Academic Impact, στο Στείρι Βοιωτίας 
στις 23-26 Οκτωβρίου. 

Οι 31 συμμετέχοντες παρακολούθησαν 
τις διαλέξεις των 9 διδασκόντων, κα-
θώς και επιμορφωτικές επισκέψεις, 
όπως εκπαιδευτική εκδρομή στο Μου-
σείο Δελφών και τη Μονή Οσίου Λουκά 
(Μνημεία Παγκόσμιας Πολιστιστικής 
Κληρονομιάς UNESCO). Επιπλέον, οι 
συμμετέχοντες παρακολούθησαν επι-
στημονική ημερίδα με τίτλο: «Αξίες 

στον 21ο αιώνα: Δημοκρατία/
Δικαιώματα του ανθρώπου, Δικαιοσύ-
νη/Αλήθεια» που πραγματοποιήθηκε 
στην Αράχωβα. 

στη Χώρα Κυθήρων στις 27 Σεπτεμ-
βρίου. 
Το Πρόγραμμα οργανώθηκε από το 
Ε.Κε.Π.Ε.Κ., με τη συμβολή του Γρα-
φείου Ενημέρωσης στην Ελλάδα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Χορηγοί ήταν η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών και τα ΕΛΤΑ. Το σεμινά-
ριο πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγί-
δα και με την Υποστήριξη: του Ελλη-
νικού Οργανισμού Τουρισμού & της 
Επιτροπής Εγχώριου Περιουσίας 
Κυθήρων και Αντικυθήρων και εντάσ-
σεται στο Διεθνές Έτος του ΟΗΕ για 
τα Μικρά Αναπτυσσόμενα Νησιωτικά 
Κράτη. 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Γενεύη 

Στο πλαίσιο της Κατεύθυνσης «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφε-
ρειακών του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στη Γενεύη, στις 3
-7 Δεκεμβρίου. Οι 21 φοιτητές και ερευνητές του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. είχαν την ευκαιρία να επισκεφ-

θούν σημαντικούς διεθνείς θεσμούς όπως: Palais de Nation, the 
League of Nations Museum, WMO, Musée International de la Croix 
Rouge et du Croissant Rouge, International Environment House 
όπου ξεναγήθηκαν, ενημερώθηκαν και παρακολούθησαν εισηγήσεις 
από ειδικούς επιστήμονες και λειτουργούς. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή 
στην πόλη της Λωζάννης. Οι φοιτητές επισκέφθηκαν ιδιαίτερα σημεία των δύο πόλεων, όπως το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γενεύης και το Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στη Λωζάννη. 



Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το Φε-

βρουάριο 2002, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ενώ πα-

ράλληλα εντάσσεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών, εποπτεύοντας και την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και 

Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ. 

Σκοπός του ΕΚεΠΕΚ είναι η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στο γνω-

στικό αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και των σχετικών θεσμών της 

γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 

και οικονομικής παραμέτρου του σφαιρικού αναπτυξιακού φαινόμενου, που σχετίζεται τόσο με το 

φυσικό όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Επίσης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η 

οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων, μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών και σειράς ειδικών διεπι-

στημονικών θερινών μαθημάτων , η δημιουργία ομάδας νέων περιβαλλοντολόγων στον τομέα των 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Πολιτικής Επιστήμης, η συνεργασία με άλλα επιστημο-

νικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με 

τους προηγούμενους.  
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Συμμετοχές 

Εκδήλωση του προγράμματος ENVIRONMENTAL LOCAL AUTHORI-
TIES INTERBALKAN NETWORK (24/2/2014) Κορυδαλλός 
Οι ερευνητές του Κέντρου Τηλέμαχος Μπούρτζης και Γεράσιμος Ροδοθε-
άτος πραγματοποίησαν εισηγήσεις με θέμα «Η Περιφερειακή Προσέγγιση 
της Περιβαλλοντικής Προστασίας στα Βαλκάνια»  και «Από το Τοπικό στο 
Εθνικό και από το Εθνικό στο Διεθνές. Διαστάσεις και Θεσμοί Προστασί-
ας του Περιβάλλοντος»  αντίστοιχα, στην Τοπική Εκδήλωση του προ-
γράμματος. 
 
Συνέδριο «Η Γαλλοφωνία στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλ-
λον» (11-13/3/2014) Αθήνα 
Ο Διευθυντής του Κέντρου καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας πραγματοποίησε 
χαιρετισμό και εισήγηση στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και η Γαλλική Πρεσβεία στην Eλλάδα 
με θέμα: «Η Συμβολή της Γαλλικής Σχολής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαί-
ου στην προαγωγή του κλάδου του Διεθνούς Δικαίου της Ανάπτυξης». 
 
Ημερίδα «Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ και η Συμβολή της στη Δια-
χείριση παλαιών και νέων προκλήσεων στη Μεσόγειο και τη Μ. Ανα-
τολή» (14/3/2014)  Αθήνα 
Ο Διευθυντής του Κέντρου καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας πραγματοποίησε 
εισήγηση στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων, το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτι-
σμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου  και το Κέντρο 
Μελέτης Μεσογειακής – μεσανατολικής Πολιτικής και πολιτισμού Πανεπι-
στημίου του Αιγαίου με θέμα : «Θαλάσσιες Ζώνες, ΕΕ και Μεσόγειος» 
 
Διεθνές Συνέδριο Adapt to Climate, (I27-28 Μαρτίου 2014)
Λευκωσία, Κύπρος. 
Ο ερευνητής Σταύρος Μαυρογένης μαζί με τους I. Kelman, J.Mercer, 
T.Kirvits, πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα “Comparing tools and meth-
odologies for climate change adaptation in SIDS” 
 
1ο Διεθνές Συνέδριο του ENVIRONMENTAL LOCAL AUTHORITIES 
INTERBALKAN NETWORK (1/4/2014) Τίρανα 
Ο ερευνητής Γεράσιμος Ροδοθεάτος πραγματοποίησε εισήγηση  με θέμα 
“Athens/ Αθήνα. Α Metropolis under Crisis. Making Plans for the Next 
Day” 
 
I’ Πανιόνιο Συνέδριο (30/4-4/5/2014) Κέρκυρα  
Ο Διευθυντής του Κέντρου καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας πραγματοποίησε 
εισήγηση με θέμα: «Αειφορία και Oικονομική Ζώνη στο Ιόνιο Πέλαγος: 
Ένα κλασσικό ζήτημα στο δίκαιο της θάλασσας» 
 
Σεμινάριο Weapons of Mass Destruction in Maritime Interdiction 
Operations (5 Ιουνίου  2014) Σούδα 
Ο ερευνητής Γεράσιμος Ροδοθεάτος πραγματοποίησε διάλεξη με θέ-
μα “Disarmament as a pillar of Weapons of Mass Destruction prohibition. 
Examining the option of weapons’ destruction on the High Seas” 
 
Ιnternational Conference Sustainability in Defense 10-11/6/2014) 
Αθήνα( 
Ο Διευθυντής του Κέντρου καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας πραγματοποίησε 
εισήγηση με θέμα : “Principles of Sustainable Development” 
 
5th NMIOTC Annual Conference "Building a Law Enforcement Cul-
ture at sea for a more secure Maritime Environment", (25 Ιουνίου 
2014) Σούδα 

Ο ερευνητής Γεράσιμος Ροδοθεάτος πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα 
“Legal Protection of Maritime Critical Infrastructure: The case of Artificial 
Islands and Structures” 
 
Πρόγραμμα COST Action IS1105 NETwork of experts on the legal 
aspects of MARitime SAFEty and security (MARSAFENET). (1-4 Ιου-
λίου 2014,)Procida, Ιταλία 
Ο ερευνητής Γεράσιμος Ροδοθεάτος συμμετείχε στο Training School 
“Maritime Security and Safety from Theory to Practice” 
 
2ο Εuropean Environmental Law Forum (10-12 Σεπτεμβρίου 2014) 
Βρυξέλλες  
H Λέκτωρ Β. Καραγιώργου πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα “Τhe 
permissibility of large-scale water infrastructure projects under the prism 
of the EU Water and Environmental Legislation” 
 
Συνέδριο «Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής 20 
χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης: Ανι-
χνεύοντας στο γαλάζιο του Αιγαίου και της Μεσογείου», (11-
14/9/2014) Ρόδος  
Ο Διευθυντής του Κέντρου καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας πραγματοποίησε 
εισήγηση με θέμα : «Το Σύνταγμα των Θαλασσών και των Ωκεανών 20 
χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης: Ένας 
απολογισμός» 
 
Διακρατική Συνάντηση Εργασίας «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη μέσα 
από τη Διάδραση γης-θάλασσας. Διαστάσεις και Προοπτικές της 
γαλάζιας ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» (11-13/11/2014) 
Αθήνα 
Ο Διευθυντής του Κέντρου καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας πραγματοποίησε 
εισήγηση με θέμα: «ΟΗΕ και Βιώσιμη Ανάπτυξη» 
 
Workshop Διεθνούς Δικαίου & Διεθνούς Πολιτικής «Η Κρίση στην 
Κυπριακή ΑΟΖ και στην Ανατολική Μεσόγειο Δικαιϊκές και Πολιτικές 
Διαστάσεις»(28-29/11/2014) Κύπρος 
Ο Διευθυντής του Κέντρου καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας πραγματοποίησε 
εισήγηση με θέμα: «Το καθεστώς των ημίκλειστων θαλασσών και τα 
γεωγραφικώς μειονεκτούντα κράτη. Η περίπτωση της τουρκικής προβο-
λής στη θαλάσσια περιοχή της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. Ο μύθος και 
η πραγματικότητα». 
 

Δημοσιεύσεις 

V. Karageorgou, The Fast-Track Authorization of Large-Scale RES Pro-
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Energy in Diversity- Challenges and Approaches in Energy Transition in 
the European Union, 2014, p. 65-85. 

Kelman, I. and Mavrogenis S., 2014. “Theory, Policy and Practice for 
Climate Change Adaptation” in Barbora Duží (ed.) Environmental 
Change. Adaptation Challenges, Global Change Research Centre, the 
Academy of Sciences of the Czech Republic, pp. 12-21. 
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