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Χαιρετισμός Διευθυντή Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
Με τη συμπλήρωση επτά
χρόνων από την ίδρυση του
Ε.Κε.Π.Ε.Κ., κλείνει ένας
πρώτος κύκλος δράσης σε
ερευνητικό επίπεδο, ο οποίος
προσέφερε στην επιστημονική
κοινότητα τρία σημαντικά
στοιχεία, αναφορικά με τον
τομέα προώθησης στην Ελλάδα
της επιστήμης γύρω από τα
περιβαλλοντικά θέματα, αλλά
και εκείνα που σχετίζονται
άμεσα με το τρισδιάστατο
φαινόμενο της αειφορίας. Το
πρώτο από τα στοιχεία αυτά
αφορά στην πρωτοβουλία
ενεργοποίησης
όλων
των
πανεπιστημιακών
και
ερευνητικών
φορέων
που
ασχολούνται
με
την
περιβαλλοντική επιστήμη, σ’
ένα
αρχικό
επίπεδο
επιστημονικής
συνεύρεσής
τους, μέσω της διοργάνωσης
μιας
σημαντικής
σειράς
συνεδρίων και ημερίδων, με
στόχο
την
ανταλλαγή
απόψεων/προτάσεων οι οποίες,
στη συνέχεια, διακινήθηκαν
στην ευρύτερη επιστημονική
κοινότητα
μέσω
των
πολυσέλιδων
τόμων
των
πρακτικών που κυκλοφόρησαν.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά
στην
προσπάθεια
του
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. να επιτύχει το
πλησίασμα των θετικών με
τους θεωρητικούς επιστήμονες
στα περιβαλλοντικά θέματα και
να αναδείξει αυτή τη ζύμωση
μέσω
μιας
διαρκούς
συνεργασίας,
η
οποία
επιτεύχθηκε
στο
πλαίσιο
ανταλλαγής απόψεων για ένα
κορυφαίο θέμα, όπως εκείνο
που αφορά στη διερεύνηση των
αιτίων της περιβαλλοντικής
υποβάθμισης αλλά και τη
σφαιρική αντιμετώπιση της
ρύπανσης, η οποία άλλωστε
δεν γνωρίζει από σύνορα.
Τρίτο κατά σειράν επίτευγμα
αποτέλεσε η προώθηση μιας
σημαντικής
ομάδας
νέων
επιστημόνων/ερευνητών στην
υπηρεσία της περιβαλλοντικής
επιστήμης, με έμφαση στο
χώρο
των
κοινωνικών
επιστημών. Προώθηση η οποία
επιτεύχθηκε,
συμπληρωματικώς,
με
τη

στήριξη της κατεύθυνσης
«Περιβαλλοντική
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη
Ανάπτυξη»,
του
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος του Τμήματος
ΔΕΣ
του
Παντείου
Πανεπιστημίου. Τα νέα αυτά
στελέχη του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
αποτελούν και την απόλυτη
εγγύηση συνέχισης του έργου
του, προοιωνίζοντας ένα
καθόλα επιτυχές μέλλον
αυτού του ερευνητικού /
εκπαιδευτικού
πανεπιστημιακού
θεσμού.
Μέσω των νέων αυτών
ερευνητών η σκυτάλη στο
μακρύ δρόμο της προώθησης
της
έρευνας
της
περιβαλλοντικής επιστήμης
περνά στα χέρια εκείνων οι
οποίοι μπορούν με τη σειρά
τους να διασφαλίσουν τη
διαρκή εξέλιξή της. Η
Διοικούσα Επιτροπή του
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. θεωρεί πλέον
ότι, ολοκληρώνοντας την
πρώτη αυτή προσπάθεια, θα
πρέπει να δρομολογήσει
άμεσα μια δεύτερη κατά
σειράν φάση, η οποία θα
στηρίζει και θα προωθεί το
δρόμο της έρευνας, με τη
λιγότερη
δυνατή
εσωστρέφεια σε
αμιγώς
ελληνικά θέματα. Το πείραμα
έχει ήδη ξεκινήσει με ένα
σημαντικό πρώτο βήμα που
αφορά στο μέλλον του
Αρκτικού Ωκεανού, μέσα από
μια καθόλα διεπιστημονική
προσέγγιση. Με τη στήριξη
του ΥΠΕΞ, τα πορίσματα της
εν
λόγω
έρευνας
θα
παρουσιαστούν επισήμως με
τη λήξη του Διεθνούς
Πολικού Έτους στο τέλος
Μαρτίου 2009. Παράλληλα,
αποφασίστηκε και συστάθηκε
Παρατηρητήριο Πολιτικής
και
Δικαίου
για
την
Κλιματική Αλλαγή, ενώ το
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. αποφάσισε την
αποδοχή
σχετικής
διαπανεπιστημιακής
Συμφωνίας για τη συμμετοχή
του στο Mediterranean Universities Network for Education for Sustainable Development. Τέλος, με την ευκαιρία

Περιεχόμενα
Χαιρετισμός
Διευθυντή

Σελ. 1

Επιστημονικές
Εκδηλώσεις

Σελ. 2

Σελ. 2
Παρουσιάσεις
Βιβλίων και Ερευνών
Θερινά
Προγράμματα

Σελ. 2

Έρευνα– Μελέτη
«Αρκτική-Διεθνής
Πολιτική-ΟικονομίαΔίκαιο-ΟργάνωσηΦυσικοί Πόροι και

Σελ. 3

Κοινοτική
Πρωτοβουλία

Σελ. 3

Εκπαιδευτικές
Δραστηριότητες

Σελ. 3

Διοικούσα Επιτροπή
Περίοδος 2005 – 2008
 Γρηγ όρης Ι. Τ σάλτας
(Καθηγητής, Διευθυντής)
 Στέλιος
Περράκης
(Καθηγητής, Μέλος)
 Ευάγγελος Ραυτόπουλος
(Καθηγητής, Μέλος)
 Θ ε ο δ ώ ρ α
Χ ί ο υ
(Καθηγήτρια, Μέλος)
 Εκπρόσωπος Φοιτητών
Ερευνητικοί Τομείς
Ε.Κε.Π.Ε.Κ.

 Τομέας

Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
 Τομέας Διεθνών Οργανισμών
και Περιβάλλοντος
 Τομέας Ευρωπαϊκών Θεσμών
και
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής
 Τομέας Κοινωνίας των
Πολιτών και Περιβαλλοντικής
Επιστήμης
 Τομέας Προστασίας και
Διαχείρισης Θαλασσίου

 Παρατηρητήριο

Πολιτικής και Δικαίου για
την Κλιματική Αλλαγή

Σελίδα 2

Απολογισμός Δραστηριοτήτων Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 2008/2009

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Το Περιβάλλον μετά τη Διεθνή Διάσκεψη στο
Μπαλί για τη Κλιματική Αλλαγή
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής
Έρευνας και Κατάρτισης διοργάνωσε
Επιστημονική Ημερίδα στις 21 Μαρτίου 2008
στην αίθουσα «Σάκη Καράγιωργα». Το βήμα
έλαβαν έγκριτοι επιστήμονες θετικών και
θεωρητικών επιστημών. Τη διοργάνωση της
Ημερίδας χαιρέτισαν εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνικού
Κοινοβουλίου αλλά και διεθνών οργανισμών.
Τις εργασίες της Ημερίδας παρακολούθησαν
370 άτομα. Την όλη εκδήλωση κάλυψαν το
ΣΚΑΪ και το MEGA, καθώς και οι εφημερίδες
Έθνος, Ημερησία, Απογευματινή.
Impacts of Climate Change in the Mediterranean Sea
Επιστημονικό Συνέδριο στην αίθουσα
Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων (29-30

Μαΐου 2008) και Ημερίδα στην αίθουσα
Κρανιδιώτης του ΥΠΕΞ (31η Μαΐου) με τη
συμμετοχή 200 νέων επιστημόνων από τη
Γαλλία, το Μαρόκο, το Λίβανο και την Ελλάδα.
Η εκδήλωση χαιρετίστηκε από τον πρόεδρο της
Βουλής ενώ παρουσιάστηκε στο σύνολό της
από το κανάλι της Βουλής.
Πολιτικοί Οραματισμοί και Υδάτινες
Ιστορίες: Η Ένωση για τη Μεσόγειο και
Περιβαλλοντικές Προκλήσεις για το Θαλάσσιο
Χώρο.
Επιστημονική Ημερίδα (5 Δεκεμβρίου 2008) με
τη συμβολή του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και συμμετοχή
πολλών ερευνητών από το χώρο των θετικών
και θεωρητικών επιστημόνων. Την εκδήλωση
χαιρέτισαν, ο πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, οι Γεν.
Γραμματείς ΥΠΕΞ και ΥΕΝΑΝΠ, πρυτάνεις,

καθώς και οι διευθυντές των Γραφείων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Ελλάδα.
Το Δικαίωμα στην Τροφή. Παγκόσμια
Επισιτιστική Κρίση και Περιβάλλον.
Επιστημονική Ημερίδα (12 Δεκεμβρίου) σε
συνεργασία με το Κέντρο UNESCO Ελλάδος
και τον Όμιλο UNESCO Αττικής– Αθήνα στην
αίθουσα ΙΩΝΙΑ του Δήμου Βούλας, με
συμμετοχή νέων ερευνητών του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
και ακαδημαϊκών, διεθνολόγων του Παντείου
Παν/μίου. Την εκδήλωση χαιρέτησαν
εκπρόσωποι όλων των Κομμάτων του
ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και
εκπρόσωποι των ΟΤΑ της νότιο-ανατολικής
Αττικής. Συμμετείχαν περί τα 300 άτομα με
σημαντική παρουσία νέων επιστημόνων από το
χώρο των διεθνών σπουδών. Την εκδήλωση
κάλυψαν το MEGA, ο ΑΝΤΕΝΝΑ κλπ.

Εκδόσεις — Παρουσιάσεις Βιβλίων
Το 2008 κυκλοφόρησαν από τον Εκδοτικό Οίκο Ι. Σιδέρη, τα Πρακτικά του Συνεδρίου «Περιβάλλον και
Θαλάσσιες Μεταφορές. Σε αναζήτηση μιας βιώσιμης προσέγγισης. Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τις
θαλάσσιες μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση»|, υπό την επιμέλεια –
παρουσίαση του καθηγητή Γρηγόρη Ι. Τσάλτα, που διοργανώθηκε στη Χίο τον Απρίλιο του 2007, από 10 συνολικά
πανεπιστημιακούς φορείς και ιδρύματα. Ο τόμος περιλαμβάνει περί τις 40 ειδικές εισηγήσεις καθώς και αναλυτικά
παραρτήματα και σχετική βιβλιογραφία. Παρουσιάστηκε επίσημα σε σχετική εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008, στην αίθουσα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Θερινά Προγράμματα Κατάρτισης

Στιγμιότυπα από τα θερινά
προγράμματα κατάρτισης

«Κλιματική Αλλαγή. Φυσικοί
Πόροι και Ενέργεια με Έμφαση
στη Διαχείριση των Παράκτιων
Περιοχών», 28 Ιουνίου-6 Ιουλίου,
Ευαγγελίστρια Βοιωτίας
Διεπιστημονικό,
Θερινό
Πρόγραμμα Κατάρτισης νέων
επιστημόνων, τελειόφοιτων ή και
πτυχιούχων ΑΕΙ κατά προτίμηση
περιβαλλοντικής
κατεύθυνσης.
Συμμετείχαν 22 νέοι επιστήμονες
οι οποίοι παρακολούθησαν 50
ώρες ειδικών διαλέξεων και
εισηγήσεων από καθηγητές παν/
μίου, ειδικούς συμβούλους και
εμπειρογνώμονες. Επίσης, έγινε
προβολή επτά ειδικών ταινιών για
το
περιβάλλον
με
ειδικό
σχολιασμό. Παράλληλα, έγιναν
επισκέψεις
περιβαλλοντικού
χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή
της
Βοιωτίας.
Τέλος,
οι
συμμετέχοντες παρακολούθησαν
επιστημονική ημερίδα με θέμα:
«Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση
και Κλιματική Αλλαγή» που
διοργανώθηκε, με την ευκαιρία
του εν λόγω Προγράμματος στο
συνεδριακό Κέντρο Κρύας στη
Λειβαδιά,
με
συμμετοχή

πολιτικών
και
ειδικών
επιστημόνων. Το όλο Πρόγραμμα
διοργανώθηκε με τη συμβολή
επίσης
του
Γραφείου
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την Ελλάδα και τελούσε υπό την
υψηλή αιγίδα του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερωνύμου. Κύριος χορηγός του
Προγράμματος ήταν η Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς και το
Ινστιτούτο Νεολαίας. Σημαντικός
αρωγός και υποστηρικτής του
Προγράμματος
η
Ιερά
Μητρόπολις
Θηβών
και
Λεβαδείας.
«Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη. Κλιματική Αλλαγή και
Ενέργεια,
Διαχείριση
Νησιωτικών Περιοχών», 11-20
Ιουλίου Κύθηρα
Διεπιστημονικό, Θερινό
Πρόγ ραμμ α Κατάρτισης
Με τ απτ υχ ι ακ ών Φ οι τητών
γενικότερης περιβαλλοντικής
κατεύθυνσης που οργανώθηκε
στην περιοχή των Κυθήρων (Αγία
Πελαγ ία) . Σ υμμετείχ αν 2 5
σπουδαστές από όλα τα ελληνικά
πανεπιστήμια, οι οποίοι

παρακολούθησαν εισηγήσεις και
ειδικές διαλέξεις από καθηγητές
π αν/μίου, εμπ ειρογ νώμονες,
Σύμβουλους υπουργών, στελέχη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ειδι κ ούς ε ρε υν ητέ ς. Τ ο
Πρόγραμμα περιλάμβανε εδική
ενημερωτική οπτικό-ακουστική
ενότητα, με προβολή ειδικών,
περιβαλλοντικού περιεχομένου,
ντοκιμαντέρ. Επίσης,
δι οργα ν ώθη κα ν τ έσσ ε ρει ς
επισκέψεις σε χώρους ιδιαίτερου
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος με έμφαση στην
τοπική κοινωνία. Με τη λήξη του
Προγράμματος οι συμμετέχοντες
παρακολούθησαν, με το καθεστώς
του Παρατηρητή, συνέδριο που
διοργάνωσε το Κυθηραϊκό Ίδρυμα
Πολιτισμού και Ανάπτυξης με
θέμα: «Περιβάλλον, Βιώσιμη
Ανάπτυξη και Πολίτης». Κύριος
χορηγός του όλου Προγράμματος
ήταν το ΥΠΕΞ (Επιστημονικό
Κέντρο Ανάλυσης και
Σχεδιασμού), το Γραφείο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελ λ άδ α , τ ο Γ ρ α φε ί ο τ ο υ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
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Έρευνα– Μελέτη «ΑΡΚΤΙΚΗ-Διεθνής Πολιτική-Οικονομία
-Δίκαιο-Οργάνωση-Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον»
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. το 2008 προχώρησε στην
πρώτη εξειδικευμένη έρευνα-μελέτη στον
ελληνικό χώρο με θέμα την κλιματική αλλαγή
και τις ραγδαίες εξελίξεις και επιπτώσεις στον
Αρκτικό Ωκεανό. Η εν λόγω προσπάθεια
ολοκληρώθηκε από αριθμό ειδικών
εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, στελεχών και
συνεργατών του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. και περιλαμβάνει
όλες τις παραμέτρους και τα ειδικότερα θέματα
που γεννιούνται από την επερχόμενη
εξαφάνιση του βορείου παγωμένου ωκεανού
του πλανήτη μας. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα
θέματα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων
της νεοαποκαλυφθείσας υποθαλάσσιας

περιοχής, των διεκδικήσεων των γειτονικών
κρατών, των περιφερειακών αλλά κα
παγκόσμιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
καθώς και της εξέλιξης της διεθνούς και
περιφερειακής θεσμικής οργάνωσης στην
εξεταζόμενη περιοχή.
Η έρευνα-μελέτη αφορά σε δύο τόμους,
συνολικής έκτασης 520 σελίδων, ενώ
συνοδεύεται από σειρά κειμένων τεκμηρίωσης
(συμβατικό πλαίσιο κλπ.) καθώς και αναλυτικών
χ α ρ τών κα ι ε ιδ ικών στα τιστικών
σχεδιαγραμμάτων. Εκπονήθηκε για λογαριασμό
του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ως

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
Το 2008 πραγματοποιήθηκαν
μία σειρά από ειδικές δράσεις
στα πλαίσια του έργου
Εκπαίδευση και Απασχόληση
ΑμΕΑ, μέσα από την ανάπτυξη
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ
πληροφοριακού συστήματος
προβολής της περιφέρειας
Ηπείρου της Α.Σ. Disabled
People Operating Network
(DI.P.O. – NET) όπου το
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετέχει ως
εταίρος από την πλευρά του
Ε.Λ.Κ.Ε του Παντε ίου
Πανεπιστημίου.
Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν:
1. Ημερίδα Ιωάννινα

Με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας των Ιωαννίνων
διοργανώθηκε ειδική Ημερίδα
στις 29-2-2008, με θέμα:
“ Απα σχ όλη ση ΑΜΕΑΠροϊόντα και Αποτελέσματα
του έργου Equal”. Τα στελέχη
του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχαν
με εισηγήσεις του αναφορικά
με τη ν α νάπτυ ξη τη ς
ευρύτερης περιοχής της
Ηπείρου.
2. Ημερίδα Ηγουμενίτσα
Στο πλαίσιο διάχυσης των
αποτελεσμάτων
του
Π ρ ογρά μ μα τ ος E qua l

διοργανώθηκε
στην
Ηγουμενίτσα, (8-9 Ιουνίου)
Ημερίδα
με
θέμα:
«Ενημέρωση
και
Ευαισθητοποίηση Εργοδοτών
—Φορέων για την Κατάσταση
Απασχόλησης ατόμων με
Αναπηρία.
Σ χ ε τ ι κ έ ς Στιγμιότυπα από τις
εισηγήσεις παρουσιάστηκαν Ημερίδες του Έργου Equal
από ερευνητές του
Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
3. Ημερίδα Αθήνα
Στις 23 Ιουνίου 2008
διοργανώθηκε στην Αθήνα
Ημερίδα με τίτλο: «Καλές
Πρακτικές Έργου Equal—
Προβλήματα και πολιτικές

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στα
πλαίσια των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του για το 2008
σε 3 προγράμματα:
1. ASSISE DES JEUNES
Πρόγραμμα Νέων για την
προώθηση της συνεργασίας και
των επιστημών ανάμεσα στις
Μεσογειακές
χώρες.
Το
Πρόγραμμα έχει ως έδρα του τη
Νίκαια (Γαλλία), όπου για το
2009 τιμώμενη χώρα είναι η
Ελλάδα.
2. CADMOS
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα
Προσομοίωσης με συμμετοχή
200 φοιτητών από παν/μια 5

μεσογειακών χωρών (Γαλλία,
Ελλάδα, Μαρόκο, Λίβανος,
Ισπανία),
που
έγινε
στη
Γερουσία της Βουλής των
Ελλήνων και κατέληξε σε
υπογραφή
ειδικής
διαπανεπιστημιακής
συνεργασίας του Ε.ΚεΠ.Ε.Κ. με
τα ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια.
3. GRUNDTVIG
Πρόγραμμα
συνεργασίας
ανάμεσα σε τρεις χώρες
(Ολλανδία,
Αυστρία
και
Ελλάδα), στον τομέα της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
ανάμεσα σε εξειδικευμένους
θεσμούς όπως τα Κέντρα

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από την ολομέλεια της
Συνέλευσης του CADMΟS
Φωτογραφικό
Στιγμιότυπο από
συ ν ά ν τ η ση
του
Προγράμματος
GRUNDΤVIG

Σελίδα 4
ΠΑΝΤΕΙΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Λεωφόρος Συγγρού 136,
176 71, Αθήνα, Γραφείο
ΣΤ10
Τηλέφωνο: 210 - 9201832-3
Φαξ: 210 - 9201832
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ekepek@panteion.gr
gtsaltas@panteion.gr

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το
Φεβρουάριο 2002, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ενώ
παράλληλα 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 Ε.Κε.Π.Ε.Κ. είναι η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στο
γνωστικό 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
διεπιστημονικών θερινών μαθημάτων , η δημιουργία ομάδας νέων περιβαλλοντολόγων στον τομέα
των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Πολιτικής Επιστήμης, η συνεργασία με άλλα
επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει
συνάφεια με τους προηγούμενους.

Εκδόσεις Ε.Κε.Π.Ε.Κ.

Πρακτικά του Συνεδρίου
μ ε
τ ί τ λ ο
«Γιοχάνεσμπουργκ 2002:
Το Περιβάλλον μετά τη
Συν διάσκ εψ η
των
Ηνωμένων Εθνών για την
Α ε ι φ ό ρ ο
Ανάπτυξη» (Ρόδος, 2002)

Επιμελημένη συμμετοχή
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. στις 5ες
Πελαγικές Συναντήσεις
με τίτλο «Ασφάλεια και
Πειρατεία στην Ανοιχτή
Θάλασσα. Η Σύγχρονη
Νομική Προσέγγιση μέσα
από τη Σύμβαση του
Μοντέγκο Μπαίυ (1982)
για το Δίκαιο της
Θάλασσας» (Σπέτσες,

Πρακτικά του Συνεδρίου
με τίτλο «Αειφορία και
Περιβάλλον:
Η
Ευρωπαϊκή και Εθνική
Προοπτική» (Λιβαδειά –
Θήβα – Αλίαρτος 2003)

Πρακτικά του Συνεδρίου
με τίτλο «Αειφορία και
Περιβάλλον
–
Ο
Νησιωτικός Χώρος στον
21ο Αιώνα» (Μανδράκι,
Νισύρου 2004)

Πρακτικά του Συνεδρίου
με τίτλο «Περιβάλλον και
Θαλάσσιος Χώρος —
Εξελίξεις και Προοπτικές
Προστασίας
και
Διαχείρισης
του
Θ α λ α σ σ ί ο υ
Περιβάλλοντος — Διεθνής
και
Ευρωπαϊκή

Πρακτικά του Συνεδρίου
με τίτλο «Περιβάλλον,
Πολιτισμός
και
Ορθοδοξία. Η Προστασία
της
Φ υσι κ ής
κ αι
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς
Κλ ηρο νομ ιάς
ως
Α ν θ ρ ώ π ι ν ο
Δικαίωμα» (Λευκωσία,

Πρακτικά του Συνεδρίου
με τίτλο «Περιβάλλον και
Θαλάσσιες Μεταφορές. Σε
αναζήτηση μιας βιώσιμης
προσέγγισης. Σχεδιασμός
και
υλοποίηση
παρεμβάσεων για τις
θαλάσσιες μεταφορές και
την προ στασία το υ
π ερ ι βάλ λ ο ν το ς στην
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή

