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∆εκέµβριος 2007

5 Χρόνια Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
Με πέντε χρόνια γόνιµης προσφοράς
στο χώρο της ευρύτερης
περιβαλλοντικής επιστήµης, το
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. εξελίχθηκε ουσιαστικά σ’
ένα εργαστήριο παραγωγής
σύγχρονων σχετικών ιδεών αλλά και
διαρκούς ερευνητικής προσφοράς
στον τοµέα της αειφορίας, καθώς και
της προαγωγής των θεωρητικών
επιστηµών στο χώρο της
περιβαλλοντικής διαχείρισης και
προστασίας. Πρόκειται για µια
πολυσχιδή δράση η οποία αγγίζει
τόσο τον τοµέα της
εκπαίδευσης ,ενηµέρωσης και
πληροφόρησης, όσο και εκείνον της
εφαρµοσµένης έρευνας µέσα από την
ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα σε
ειδικούς ακαδηµαϊκούς, ερευνητές
αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας
των πολιτών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Στόχος παρέµενε πάντα η
άµεση διάχυση των αποτελεσµάτων
της όποιας ερευνητικής προσπάθειας
στην ευρύτερη ακαδηµαϊκή κοινότητα,
µέσα από µια σειρά σηµαντικών
εκδόσεων οι οποίες συµπεριλάµβαναν
θέσεις από όλους τους επιστηµονικούς
χώρους τόσο των θεωρητικών όσο και
των θετικών επιστηµών. Παράλληλα, η
εκπαίδευση και η τεκµηρίωση στα
θέµατα της αειφορίας και του
περιβάλλοντος κάλυψαν µια µεγάλη
γκάµα γνωστικών αντικειµένων καθόλα
διεπιστηµονικής προσέγγισης για
ολοκληρωµένους επιστήµονες
οι
οποίοι επιθυµούσαν να διευρύνουν τις
γνώσεις τους στις σχετικές θεµατικές,

ο ι οπο ί ες δε ν π ροσφέ ρο ντ α ι
ολοκληρωµένα από την οργανωµένη
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Επίσης,
σηµαντική είναι η προσφορά του
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. στον τοµέα διάθεσης νέων
πολλά υποσχόµενων διεθνολόγων περιβαλλοντολόγων στην ελληνική
επιστηµονική κοινότητα, κυρίως µέσω
και της παράλληλης συνεργασίας µε το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του
Τµήµατος ∆.Ε.Σ. και ειδικότερα της
κα τ ε ύ θ υ νσ η ς « π ε ρι β α λλο ντ ι κή
διακυβέρνηση και βιώσιµη ανάπτυξη»,
αλλά και των θερινών µαθηµάτων που
αφορούν στο ίδιο πάντα αντικείµενο.
Τέλος, στο χώρο δηµιουργίας µιας
σύγχρονης βιβλιοθήκης, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
έχει ήδη προχωρήσει στην ταξινόµηση
ενός µεγάλου αριθµού συγγραµµάτων
που αφορούν στην περιβαλλοντική
επιστήµη, ενώ έχει προχωρήσει επίσης
και στη δηµιουργία σχετι κής
ιστοσελίδας. Με την ευκαιρία της
συµπλήρωσης των πρώτων πέντε
χρόνων λειτουργίας του Κέντρου και εκ
µέρους της ∆ιοικούσας Επιτροπής του,
απευθύνω θερµό χαιρετισµό αλλά και
ευ χα ριστ ί ες σε ό λου ς όσου ς
συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση των
εκδηλώσε ων του Ε .Κε .Π.Ε .Κ.,
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ερευνητικά
κέντρα, Ο.Τ.Α. και Μη.Κ.Ο. καθώς και
σε εκείνους οι οποίοι µε οποιονδήποτε
τρόπο στήριξαν το σηµαντικό του έργο.
Καθηγητής Γρηγόρης Ι. Τσάλτας
∆ιευθυντής

Περιεχόµενα Έκδοσης
Χαιρετισµός
∆ιευθυντή
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Επιστηµονικές
Εκδηλώσεις
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Παρουσιάσεις
Σελ. 2
Βιβλίων και Ερευνών
Θερινό Πρόγραµµα
Κατάρτισης

Σελ. 2

Πρόγραµµα
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
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Κοινοτική
Πρωτοβουλία
EQUAL

Σελ. 3

Εκπαιδευτικές
Εκδροµές

Σελ. 3

∆ηµιουργία Νέας
Ιστοσελίδας και
Αναδιοργάνωση
Βιβλιοθήκης

Σελ. 4

∆ιοικούσα Επιτροπή
Περίοδος 2005 – 2008
• Γρηγόρης Ι. Τσάλτας (Καθηγητής,
∆ιευθυντής)
• Στέλιος Περράκης (Καθηγητής,
Μέλος)
• Ευάγγελος Ραυτόπουλος
(Καθηγητής, Μέλος)
• Θεοδώρα Χίου (Αν. Καθηγήτρια,
Μέλος)
• Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Μέλος)
Ερευνητικοί Τοµείς Ε.Κε.Π.Ε.Κ.

• Τοµέας

80 Χρόνια Πάντειο Πανεπιστήµιο

Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
• Τοµέας ∆ιεθνών Οργανισµών και
Περιβάλλοντος
• Τοµέας Ευρωπαϊκών Θεσµών και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
• Τοµέας Κοινωνίας των Πολιτών και
Περιβαλλοντικής Επιστήµης
• Τοµέας Προστασίας και
∆ιαχείρισης Θαλασσίου
Περιβάλλοντος, Υδροβιοτόπων
και Ανάπτυξης Νησιωτικών
Περιοχών.
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Ειστηµονικές Εκδηλώσεις

Η εναρκτήρια σύνοδος
του
Συνεδρίου
«Περιβάλλον
και
Θαλάσσιες Μεταφορές»

Τον Απρίλιο (19-22) του 2007
διοργανώθηκε στη Χίο συνέδριο µε
τίτλο Περιβάλλον και Θαλάσσιες
Μεταφορές, σε Αναζήτηση µιας
Βιώσιµης Προσέγγισης –
Σ χ εδ ι α σ µό ς κ α ι Υ λ ο π ο ί η σ η
Παρεµβάσεων για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές και την Προστασία του
περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Νότιο –
Ανατολική Ευρώπη, όπου
συµµετείχαν 50 οµιλητές και το οποίο
παρακολούθησαν πάνω από 200
σύνεδροι, εκ των οποίων πάνω από
100 µεταπτυχιακοί φοιτητές και
υποψήφιοι διδάκτορες του Παντείου
Πανεπιστηµίου, του Πανεπιστηµίου

Αιγαίου, του Πανεπιστηµίου Πειραιά και
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου. Για
την διοργάνωση συνεργάστηκαν µε το
ΕΚεΠΕΚ, πανεπιστηµιακά τµήµατα,
ερευνητικά κέντρα, µη κυβερνητικές
οργανώσεις και οργανώσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Τον Ιούνιο (12) του 2007 το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
σε συνεργασία µε το Σωµατείο
«Συµπαράσταση Αγώνα Κύπρου»
διοργάνωσε Ηµερίδα µε τίτλο Κύπρος.
Εξελίξεις και Προοπτικές στο
Αµφιθέατρο του Πολεµικού Μουσείου,
την οποία παρακολούθησαν πάνω από
200 παρατηρητές.
Το Νοέµβριο (23-24) του 2007
διοργανώθηκε στο Πάντειο

Πανεπιστήµιο, σε συνεργασία µε την
ΜηΚ.Ο. ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS και την
κυπριακή ΜηΚ.Ο. Ακτή, διήµερο
διεθνές συνέδριο µε τίτλο Κοινωνία
των Πολιτών, Περιβάλλον και
Βιώσιµη Ανάπτυξη: από την
ενηµέρωση στην ενεργή συµµετοχή
µε την συµµετοχή 40 οµιλητών, το
οποίο παρακολούθησαν 200 φοιτητές
και ενδιαφερόµενοι από µη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και
πανεπιστηµιακούς φορείς.

Εκδόσεις — Παρουσιάσεις Βιβλίων και Ερευνών
Το 2007 κυκλοφόρησαν από τον
Εκδοτικό Οίκο Ι. Σιδέρη, 2 τόµοι υπό
την ευθύνη του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. Το
πρώτο βιβλίο ήταν το Περρακής, Στ.,
Τσάλτας, Γρ., (επιµ.), «Ασφάλεια και
Πειρατεία στην Ανοιχτή Θάλασσα. Η
Σύγχρονη Νοµική Προσέγγιση µέσα
από τη Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ
(1982) για το ∆ίκαιο της Θάλασσας»,
και αποτέλεσε την επιµεληµένη
συµµετοχή του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. στις 5ες
Πελαγικές Συναντήσεις, το Μάιο του
2003, στις Σπέτσες. Το δεύτερο ήταν το
Τσάλτας, Γρ., Κλάδη—Ευσταθοπούλου,
Μ., (επιµ.), «Περιβάλλον και
Θαλάσσιος Χώρος: Εξελίξεις και
Π ρο ο π τ ι κ έ ς Π ρ ο σ τ α σ ί α ς κ α ι
διαχείρισης του Θαλασσίου
Περιβάλλοντος – ∆ιεθνής και
Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση» και αποτελεί
την έκδοση των πρακτικών του

οµώνυµου Συνεδρίου που
πραγµατοποιήθηκε στη Κω, το Μάιο
του 2005.
Ο τόµος παρουσιάστηκε επίσηµα σε
σχετική εκδήλωση η οποία
πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 9
Φεβρουαρίου 2007, στην αίθουσα του
Εµπορικού Επιµελητηρίου Αθηνών. Το
βιβλίο παρουσίασαν οι Κασιµάτης
Γιώργος, ∆ιευθυντής του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
Ελλάδα, Κων/νος Χατζηδάκης,
ευρωβουλευτής, µέλος Επιτροπής
Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ∆ηµήτρης Λάλας,
ο µό τ ιµο ς καθ η γη τή ς , Μ ιχ ά λης
Παπαγιαννάκης, τ. Ευρωβουλευτής,
Νικήτας Νικητάκος, καθηγητής,
Π ρό ε δ ρο ς Τ µ . Ν α υ τ ι λί α ς κα ι
Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Παρουσίαση Έρευνας «Η Ενίσχυση
της Περιβαλλοντικής Συνείδησης στην
Ελλάδα και ο Ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου»
Η παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε την
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2007, στο
βιβλιοπωλείο «Ιανός» στο πλαίσιο της
διοργάνωσης σχετικής εκδήλωσης από
τ ο Γραφ ε ίο τ ου Ευ ρω π α ϊ κού
Κοινοβουλίου για την Ελλάδα. Το
βιβλίο παρουσίασαν οι Κασιµάτης
Γιώργος, ∆ιευθυντής του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
Ελλάδα, ευρωβουλευτές Σηφουνάκης
Νίκος και Παπαδηµούλης ∆ηµήτρης
καθώς και η επιστηµονική οµάδα που
εκπόνησε τη µελέτη.

Θερινό Πρόγραµµα Κατάρτισης

Στιγµιότυπα από τις
π α ραδό σεις
τ ου
Προγράµµατος
και
της Ηµερίδας

«Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη. ∆ιεθνής και Ευρωπαϊκή
Πολιτική – Οικονοµία –∆ίκαιο και
Θεσµοί», 13-22 Ιουλίου Κύθηρα
Τον Ιούλιο του 2007 διοργανώθηκε,
σε συνεργασία µε την τοπική
κοινωνία ∆ιεπιστηµονικό Θερινό
Πρόγραµµα Κατάρτισης Νέων
Επιστηµόνων µε θέµα: «Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη. ∆ιεθνής και
Ευρωπαϊκή Πολιτική – Οικονοµία –
∆ίκαιο και Θεσµοί». Το πρόγραµµα
τελούσε υπό την αιγίδα του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την Ελλάδα. Στο πρόγραµµα
συµµετείχαν 25 νέοι επιστήµονες
ό λω ν τ ω ν ε ι δ ι κο τ ή τ ω ν. Σ τ η
διδασκαλία µετείχαν
Καθηγητές

Πανεπιστηµίου, Σύµβουλοι
Υπουργών, στελέχη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικοί ερευνητές.
Τα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν
στην Ιερά Μονή της Παναγίας της
Μυρτιδιώτισσας µετά από την
ευγενική παραχώρηση της από τον
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείµ. Το
Πρόγραµµα συνοδεύτηκε από
οργανωµένες καθηµερινές εξορµήσεις
σε τοποθεσίες ιδιαίτερου
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος του νησιού.
Τέλος, στις 22 Ιουνίου µε την ευκαιρία
λήξης του διεπιστηµονικού σεµιναρίου
διοργανώθηκε στην Αίθουσα του
Κυθηραϊκού Συνδέσµου Ηµερίδα µε

θέµα «Πολιτικές Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης και Προστασίας από
την Ρύπανση των Παράκτιων
Νησιωτικών Περιοχών. Η
Περίπτωση των Ιονίων Νήσων µε
Έµφαση στην περιοχή των
Κυθήρων»
Την ηµερίδα χαιρέτισε ο Υφ. Παιδείας
κ. Γ. Καλός ενώ συµµετείχαν εκατό και
πλέον σύνεδροι, ειδικοί επιστήµονες,
µεταπτυχιακοί φοιτητές και
εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας.

Ειδική Έκδοση
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Πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Το 2007 το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
δραστηριοποιήθηκε επίσης σε
επίπεδο ερευνητικών προγραµµάτων
µε την ολοκλήρωση σε πρώτη φάση
της συµµετοχής του στο πρόγραµµα
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, παρουσιάζοντας τα
πορίσµατα της έρευνας των µελετητών
του µε τίτλο «Ευρωπαϊκή Πολιτική για
το Περιβάλλον και Όψεις της
Περιβαλλοντικής ∆ιακυβέρνησης στην
Ελλάδα. Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση
– Συµµετοχή – Εκπαίδευση,
Κατάρτιση, Επιµόρφωση», σε δύο
επιστηµονικές εκδηλώσεις. Η πρώτη
αφορούσε στο συνέδριο που
διοργανώθηκε από το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. στη
Χίο τον Απρίλιο του 2007 (βλ.
Επιστηµονικές Εκδηλώσεις) ενώ η

δεύτερη αφορούσε σε Ηµερίδα
Παρουσίασης των Πορισµάτων του
Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ για το
Πάντειο Πανεπιστήµιο, που
πραγµατοποιήθηκε στο Πάντειο
Π α νε πισ τήµ ιο τη ∆ευτ έρα 3
∆ε κεµ β ρίο υ 2007 , ό που κα ι
παρουσιάστηκε το σύνολο των
υ πα γοµ έ νω ν σ το π ρό γραµµα
ε ρε υ νη τ ι κ ώ ν ε ρ γα σ ι ώ ν σ τ η ν
πανεπιστηµιακή κοινότητα του
Παντείου αλλά και άλλων
πανεπιστηµίων, καθώς και στους
υπεύθυνους του έργου από την
πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Με
τις παρουσιάσεις αυτές
ολοκληρώθηκε η συµµετοχή
του
Κέντρου στο συγκεκριµένο

πρόγραµµα, ενώ προβλέπεται η
συνέχιση της έρευνας πάνω στο
συγκεκριµένο θέµα µέσα από άλλα
ερευνητικά προγράµµατα για την
περαιτέρω εµβάθυνση στο χώρο της
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στην
Ελλάδα. Το τελικό πόρισµα της
έρευνας κυκλοφορεί σε ειδικό
πολυσέλιδο τόµο που έχει κατατεθεί
στη βιβλιοθήκη του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
Το 2007 αποτέλεσε επίσης το έτος
ολοκλήρωσης των δύο ερευνητικών
προγραµµάτων του ΕΚεΠΕΚ στο
πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
EQUAL. Ως εκ τούτου
πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από
ειδικές δράσεις. Συγκεκριµένα στα
πλαίσια του έργου Εκπαίδευση και
Απασχόληση ΑµΕΑ, µέσα από την
ανάπτυξη ολοκληρωµένου
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 Παντείου
Πανεπιστηµίου, πραγµατοποίηθηακν
οι ακόλουθες 2 µελέτες: Μελέτη
Ανάδειξης των µορφών και του
βαθµού διακρίσεων που υφίστανται οι
οµάδες-στόχος και της

προσβασιµότητας τους στην αγορά
εργασίας και Μελέτη του ρόλου των
εργοδοτών, επαγγελµατικών φορέων
και διευθυντών / υπεύθυνων
προσωπικού στην καταπολέµηση των
διακρίσεων καθώς και εκτίµηση
µελλοντικών κενών θέσεων εργασίας.
Οι µελέτες πραγµατοποιήθηκαν µε τη
συµµετοχή ερευνητών του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
και παρουσιάστηκαν σε σχετική
∆ιεθνή ∆ιηµερίδα που
πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα,
στις 22 και 23 Ιουνίου, όπου
συµµετείχαν ακόµα εκπρόσωποι από
τ ο υ ς δ ι ε θ ν ε ί ς ε τ α ί ρο υ ς τ η ς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ενώ την
ηµερίδα παρακολούθησαν Α.µε.Α.
από την ευρύτερη περιοχή της
Ηπείρου (Ιωάννινα, Ηγουµενίτσα,
Άρτα). Τέλος, το Νοέµβριο
παρουσιάστηκαν στην Ηγουµενίτσα,

τα πορίσµατα από τις µελέτες που
συνοψίστηκαν σε ειδική έκδοση του
προγράµµατος που επιµελήθηκε το
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. µε τίτλο: Αειφορική
Προσέγγιση και Αξιολόγηση της
Ανάπτυξης των ∆οµών Απασχόλησης
των ΑµεΑ στην Ηπειρο. Στο πλαίσιο
του έργου «Αειφόρος
Απασχολησιµότητα» της Α.Σ.
Ενέργεια για το Αύριο, ερευνητές του
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. ολοκλήρωσαν µελέτη µε
τίτλο Συµµετοχή και Υλοποίηση
Ενεργειών για τη ∆ιακρατική
Συνεργασία: Brat
µε την οποία
ολοκληρώθηκε η συµµετοχή στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα. Τα
πορίσµατα των ερευνών κυκλοφορούν
σε δυο τόµους που έχουν κατατεθεί
στη βιβλιοθήκη του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.

Εκαιδευτικές Εκδροµές
Μέσα στο 2007 το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
συµµετείχε στη διοργάνωση δύο
επισκέψεων στις Βρυξέλλες, σε
διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Συγκεκριµένα, η πρώτη επίσκεψη,
καθαρά ενηµερωτικού χαρακτήρα,
διεξήχθη στις 13-16 Μαΐου 2007 και
περιελάµβανε
ενηµερώσεις από
ευρωβουλευτές και άλλα στελέχη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
ζητήµατα Προστασίας και ∆ιαχείρισης
του Περιβάλλοντος και Βιώσιµης
Ανάπτυξης. Η δεύτερη διεξήχθη στις 9
-13 ∆εκεµβρίου 2007, στην οποία και
συµµετείχαν υποψήφιοι διδάκτορες
του Παντείου Πανεπιστηµίου και
µεταπτυχιακοί φοιτητές της
κα τεύθυ νσης “Π ε ρι βα λλο ντι κή

∆ιακυβέρνηση και Βιώσιµη
Ανάπτυξη”, του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη
περιλάµβανε ενηµερώσεις και ειδικές
διαλέξεις από στελέχη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και
επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο
του Ο.Η.Ε. για τη ∆υτική Ευρώπη και
την Ελλάδα (U.N.R.IC.)

Η οµάδα των µεταπτυχιακών φοιτητών
επισκέφτηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

που
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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 ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ενώ
παράλληλα εντάσσεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τοµέα ∆ιεθνών και
Ευρωπαϊκών Θεσµών.
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 και µεταπτυχιακών κύκλων σπουδών, η δηµιουργία
οµάδας νέων περιβαλλοντολόγων στον τοµέα των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της
Πολιτικής Επιστήµης, η συνεργασία µε άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα και η επίτευξη κάθε σκοπού
που έχει συνάφεια µε τους προηγούµενους.

Παλαιότερες Εκδόσεις Πρακτικών Συνεδρίων
http://www.panteion.gr/
~ekepek

Πρακτικά του Συνεδρίου µε
τίτλο «Γιοχάνεσµπουργκ
2002: Το Περιβάλλον µετά
τη Συνδιάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για την
Αειφόρο Ανάπτυξη» (Ρόδος,
2002)

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,
Πολιτισµός και Ορθοδοξία.
Η Προστασία της Φυσικής
και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς ως Ανθρώπινο
∆ικαίωµα» (Λευκωσία,
Κύπρος 2005)

∆ηµιουργία Νέας Ιστοσελίδας και Αναδιοργάνωση Βιβλιοθήκης
Το 2007 ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισµός της ιστοσελίδας του ΕΚεΠΕΚ, µε νέα µορφή
και περιεχόµενο, στη διεύθυνση www.panteion.gr/ekepek~/ . Στην καινούργια ιστοσελίδα
υπάρχουν διαθέσιµα όλα τα στοιχεία του Κέντρου καθώς και ένας ανανεωµένος
κατάλογος των δραστηριοτήτων του και των εκδόσεων του.
Στο ανανεωµένο τµήµα των ανακοινώσεων θα µπορείτε να πληροφορείστε όλες τις
επερχόµενες δραστηριότητες του Κέντρου καθώς επίσης και εκδηλώσεις άλλων
συνεργαζόµενων φορέων.
Από το Νοέµβριο του 2007, λειτουργεί επίσης η βιβλιοθήκη του Κέντρου µας µε βιβλία
περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, από την ελληνική και διεθνή
βιβλιογραφία. Από το Μάρτιο του 2008 η βιβλιοθήκη θα είναι στη διάθεση των φοιτητών
του Πανεπιστηµίου για χρήση και δανεισµό βιβλίων µετά από συνεννόηση µε τη
γραµµατεία του ΕΚεΠΕΚ.

