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Ειςαγωγικό Σημείωμα Διευθυντή 
 

 

Αγαπθτοί φίλοι, 

 

To 2012, το ΕΜεΣΕΜ ςυμπλθρϊνει αιςίωσ 10 χρόνια απρόςκοπτθσ λειτουργίασ. Ξια 

δεκαετία παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων με ςθμείο αναφοράσ τθν προςφορά ςτθν 

ακαδθμαϊκι κοινότθτα αλλά και ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Η φιλοςοφία που διζπει το Μζντρο 

και θ οποία μασ χαρακτιριςε από τα πρϊτα βιματα, αφοροφςε όχι μόνο ςτθν προϊκθςθ 

τθσ επιςτιμθσ εντόσ των τειχϊν του Σαντείου αλλά και ςτθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτθν 

ελλθνικι περιφζρεια, με τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων ςε ακριτικζσ ι 

φκίνουςεσ περιοχζσ, πάντα ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ και εταίρουσ.  

Αξιοςθμείωτθ υπιρξε θ δράςθ του Μζντρου και ςτον τομζα των εκδόςεων και των 

επιςτθμονικϊν θμερίδων. Σαρά τουσ περιοριςμζνουσ οικονομικοφσ πόρουσ, θ πρϊτθ αυτι 

δεκαετία υπιρξε παραγωγικότατθ με τθν κυκλοφορία τόμων που εξετάηουν όλεσ τισ πτυχζσ 

τθσ περιβαλλοντικισ επιςτιμθσ και ταυτόχρονα φιλοξενοφν το ςφνολο τθσ επιςτθμονικισ 

κοινότθτασ, τόςο από το χϊρο των κετικϊν όςο και από το χϊρο των ανκρωπιςτικϊν 

επιςτθμϊν. Αυτι ακριβϊσ θ ςφηευξθ των επιςτθμονικϊν πεδίων, με ςθμείο αναφοράσ τθ 

διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ για το περιβάλλον, είναι μια από τισ επιτυχίεσ του Μζντρου μασ. 

Φο ενθμερωτικό φυλλάδιο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ςίγουρα κα ςασ δϊςει 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν πολυςχιδι δραςτθριότθτα του Μζντρου. Εγϊ 

προςωπικά, ωσ Διευκυντισ, αλλά και τα μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, κεωροφμε ότι τθν 

προθγοφμενθ δεκαετία τόςο με τισ δραςτθριότθτεσ μασ όςο και με τθν ανάπτυξθ του 

ζμψυχου δυναμικοφ ςτελεχιακοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ τζκθκαν οι βάςεισ, για να 

ςυνεχίςουμε με τθν ίδια προςιλωςθ ςτθν υπθρεςία τθσ επιςτιμθσ και με περιςςότερο 

δυναμιςμό, αξιοποιϊντασ τθ μεγαλφτερθ εμπειρία μασ ςτα χρόνια που ακολουκοφν. 

 
Μακθγθτισ Γρθγόρθσ Ι. Φςάλτασ 

Διευκυντισ 
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Ημερομηνίεσ - Σταθμοί ΕΚεΠΕΚ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 

Ζναρξθ Υυνεργαςίασ με το Γραφείο 

του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου ςτθν 

Ακινα 

Δεκζμβριοσ 2002 

Διοργάνωςθ 1ου Υυνεδρίου ΕΜεΣΕΜ 

ςτθ Τόδο 

Γιοχάνεςμπουργκ – Φο Σεριβάλλον 

μετά τθ Υυνδιάςκεψθ των Ηνωμζνων 

Εκνϊν για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ 

2003 

Σρϊτθ Ζκδοςθ Σρακτικϊν Υυνεδρίου 

ΕΜεΣΕΜ 

Φεβρουάριοσ 2002 

Κδρυςθ Ευρωπαϊκοφ Μζντρου 

Σεριβαλλοντικισ Ζρευνασ και 

Ματάρτιςθσ 

 

Ρκτϊβριοσ 2004 

Διοργάνωςθ 1ου Θερινοφ 

Σρογράμματοσ Ξακθμάτων 

«Σεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» 

ςτθν Αλίαρτο Βοιωτίασ 2005 

Ζναρξθ Υυνεργαςίασ με το 

Σεριφερειακό Μζντρο Σλθροφόρθςθσ 

του ΡΗΕ (UNRIC) 
Δεκζμβριοσ 2007 

Διοργάνωςθ 1θσ Εκπαιδευτικισ 

Επίςκεψθσ ΣΞΥ «Σεριβαλλοντικι 

Διακυβζρνθςθ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» 

ςτισ Βρυξζλλεσ 

Φεβρουάριοσ - Ξάρτιοσ 2012 

Επζτειοσ 10 ετϊν Νειτουργίασ – 

Διοργάνωςθ Επιςτθμονικισ και 

Επετειακισ Ημερίδασ  

«Rio+20 ΕΜεΣΕΜ+10» 

 

2010 

Σρϊτθ Επίςθμθ Υυμμετοχι ςε Διεκνζσ 

Ζτοσ του Ρργανιςμοφ Ηνωμζνων 

Εκνϊν -  

Διεκνζσ Ζτοσ Βιοποικιλότθτασ 

 

Δεκζμβριοσ 2009 

Αναγνϊριςθ Υεμιναρίων «Σεριβάλλον 

και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ωσ καλι 

πρακτικι από τθν Ρικονομικι και 

Μοινωνικι Επιτροπι των Ηνωμζνων 

Εκνϊν για τθν Ευρϊπθ  
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Συνζδρια και Ημερίδεσ 
 

Φο ΕΜεΣΕΜ, ςτο πλαίςιο τθσ επιςτθμονικισ και ενθμερωτικισ δράςθσ του, 
διοργάνωςε, από το 2002 μζχρι ςιμερα, ςθμαντικό αρικμό επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων και 
θμερίδων. 

Πεχωριςτι κζςθ κατζχει θ ςειρά επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων «Αειφορία και 
Σεριβάλλον» που περιελάμβανε ςυνολικά 5 ςυνζδρια (Τόδοσ 2002, Αλίαρτοσ – Θιβα 
Νιβαδειά 2003, Οίςυροσ 2004, Μωσ 2005 και Χίοσ 2007) τα οποία πραγματοποιικθκαν εκτόσ 
Ακθνϊν με κεματικζσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ περιφζρειασ. Άλλοι 
άξονεσ ζχουν ςυμπεριλάβει τουσ ακολοφκουσ τομείσ: 

 Σολιτιςμόσ και Σεριβάλλον (περιλαμβάνει 2 ςυνζδρια και 1 θμερίδα) 

 Μοινωνία των Σολιτϊν και Σεριβάλλον (1 ςυνζδριο και 1 θμερίδα) 

 Μλιματικι Αλλαγι (2 ςυνζδρια και 6 θμερίδεσ) 

 Φουριςμόσ, Σεριβαλλοντικι Σροςταςία και Ανάπτυξθ (1 ςυνζδριο και 2 θμερίδεσ) 

 Ξεςόγειοσ (1 ςυνζδριο και 3 θμερίδεσ). 
 

Μοινό χαρακτθριςτικό όλων των ωσ άνω δράςεων ιταν θ θυξθμζνθ ςυμμετοχι 
κοινοφ και ειδικϊν, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα. 
 

 
  

0 200 400 600 

Γιοχάνεςμπουργκ 2002 

Αειφορία & Σεριβάλλον 2003 

Αειφορία & Σεριβάλλον 2004 

Σεριβάλλον, Σολιτιςμόσ & Ρρκοδοξία 2005 

Σεριβάλλον & Θαλάςςιοσ Χϊροσ 2005 

Σεριβάλλον, Σολιτιςμόσ & Ειρινθ 2005 

Σεριβάλλον & Σολιτιςμόσ 2006 

Σεριβάλλον & Θαλάςςιεσ Ξεταφορζσ 2007 

ΜτΣ, Σεριβάλλον & Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 2007 

Σεριβάλλον, Διεκνισ Διάςκεψθ Ξπαλί 2008 

Υυνζδριο Cadmos 2008  

Χδάτινεσ Ιςτορίεσ 2008 

Δικαίωμα ςτθν Φροφι 2008 

Δρόμοσ προσ τθν Μοπεγχάγθ 2009 

Ανάπτυξθ, Φουριςμόσ & Σεριβάλλον 2009 

Μλίμα & Σόλθ 2009 

Μοπεγχάγθ  2009 (2010) 

Αιγαίο  2010 

ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΕΥ 

ΕΙΥΗΓΗΥΕΙΥ 

ΕΙΥΗΓΗΦΕΥ 
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Σιο ςυγκεκριμζνα, αξίηει να αναφερκεί ότι τισ παραπάνω εκδθλϊςεισ ζχουν 
παρακολουκιςει άνω των 3.500 ατόμων ενϊ ζχουν παρουςιαςκεί άνω των 650 
ειςθγιςεων από 770 ειςθγθτζσ - επιςτιμονεσ. Φο αρικμθτικό ςτοιχείο αυτό ενιςχφεται 
περαιτζρω από το ποιοτικό ςτοιχείο τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και τθσ ςυμμετοχισ 
επιςτθμόνων που προζρχονται τόςο από τισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ, όςο και από τισ 
κετικζσ επιςτιμεσ. 

Άλλο κεμελιϊδεσ ςτοιχείο αποτελεί και θ διαςπορά των περιοχϊν διοργάνωςθσ 
των επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων. Αυτζσ ζχουν πραγματοποιθκεί ςε 6 περιφζρειεσ τθσ 
χϊρασ (Αττικι, Υτερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Βόρειο και Οότιο Αιγαίο και Ιόνια Οθςιά) κακϊσ και 
ςτθν Μφπρο.  

Φζλοσ, ςε επίπεδο ςυνεργαηομζνων φορζων, ιδιαίτερα ςθμαντικι υπιρξε θ 
διαφοροποίθςθ και θ ςυμμετοχι ςτισ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ του Μζντρου, όλων των 
εμπλεκομζνων ςτθ ςφγχρονθ περιβαλλοντικι διακυβζρνθςθ κεςμϊν (εκνικϊν και διεκνϊν), 
κακϊσ και θ εκπροςϊπθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, 
όπωσ φαίνεται ςτο κάτωκι διάγραμμα: 

 

 
 
 
 
 
 
  

Δθμόςιοι Φορείσ; 
13 

ΡΦΑ; 8 

Ιδιωτικοί Φορείσ; 
2 Επιςτθμονικά και 

Ερευνθτικά 
Μζντρα; 5 

Ευρωπαϊκοι 
Θεςμοί; 7 

Διεκνείσ Θεςμοί 
και 

Σρογράμματα; 2 

ΞΜΡ και άλλοι 
φορείσ; 9 

Σανεπιςτθμιακοί 
Φορείσ; 7 

υνεργαηόμενοι Φορείσ Επιςτθμονικϊν Εκδθλϊςεων ΕΚΕΠΕΚ 
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Σεμινάρια και Εκπαιδευτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 
 

Υθμαντικό ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ του Ευρωπαϊκοφ Μζντρου 
Σεριβαλλοντικισ Ζρευνασ και Ματάρτιςθσ ζχει αποτελζςει θ διοργάνωςθ κερινϊν 
μακθμάτων κατάρτιςθσ φοιτθτϊν και νζων επιςτθμόνων ςτθν Αλίαρτο και τα Μφκθρα. 

Η ςειρά των κερινϊν μακθμάτων κατάρτιςθσ ξεκίνθςε το 2004 με τθν διοργάνωςθ 
του 1ου Διαπανεπιςτθμιακοφ Διεπιςτθμονικοφ Σρογράμματοσ Ματάρτιςθσ Οζων 
Επιςτθμόνων ςτθν Αλίαρτο Βοιωτίασ, με τίτλο «Σεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ. 
Διεκνισ και Ευρωπαϊκι Σολιτικι και Ρικονομία – Δίκαιο και Θεςμοί».  

Ζκτοτε, θ διοργάνωςθ ζχει εξελιχκεί, ςθμειϊνοντασ μεγάλθ επιτυχία και ζχοντασ 
λάβει χϊρα τα ζτθ 2007, 2008 (2 διοργανϊςεισ), 2009 (2 διοργανϊςεισ), 2010 και 2011. 
Ξζχρι ςιμερα ζχουν παρακολουκιςει τα μακιματα κατάρτιςθσ 182 νζοι επιςτιμονεσ, 
προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και υποψιφιοι διδάκτορεσ, με μεγάλθ ποικιλία ωσ 
προσ τθν επιςτθμονικι εξειδίκευςθ.  

 
Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω διαγράμματα: 
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 Φο ςτοιχείο τθσ διεπιςτθμονικότθτασ είναι ιδιαίτερα ζντονο και ςε επίπεδο 
διδαςκόντων κακθγθτϊν. Υυνολικά εκ των 93 διδαςκόντων, 68 ιταν κεωρθτικοί 
επιςτιμονεσ (από τα πεδία τθσ νομικισ, πολιτικισ, οικονομικισ και κοινωνικισ επιςτιμθσ) 
και 27 κετικοί (από ερευνθτικά και εφαρμοςμζνα πεδία), ενϊ ςθμαντικι διαφοροποίθςθ 
ζχει υπάρξει και ςε ςχζςθ με τουσ επιςτθμονικοφσ χϊρουσ προζλευςθσ τουσ.  
 

 
 

 
 

Σζραν τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, τα κερινά προγράμματα περιλαμβάνουν 
ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ επιςκζψεισ ςε ςθμαντικοφσ ιςτορικοφσ και 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ (Ξονι Ρςίου Νουκά και Ιςτορικό Αρχείο Μυκιρων) αλλά και 
περιβαλλοντικζσ περιθγιςεισ (Δίκτυο Ξονοπατιϊν Μυκιρων). Ξε τον τρόπο αυτό, 
ενιςχφεται θ επαφι των ςυμμετεχόντων με τα εκάςτοτε εξεταηόμενα ηθτιματα. 
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 Η ςειρά των ςεμιναρίων  «Σεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ανακθρφχκθκε ωσ 
"καλι πρακτικι" ςτο πλαίςιο των 10 Years Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production Patterns από τθν Ρικονομικι Επιτροπι για τθν Ευρϊπθ του 
Ρικονομικοφ και Μοινωνικοφ Υυμβουλίου του ΡΗΕ. Επίςθσ, εντάςςονται ςτισ δράςεισ του 
Ευρωπαϊκοφ Μζντρου Σεριβαλλοντικισ Ζρευνασ και Ματάρτιςθσ ςτο πλαίςιο του Διεκνοφσ 
Ζτουσ Βιοποικιλότθτασ 2010. 
 Φζλοσ, άλλθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, θ οποία πραγματοποιείται ςε τακτικι 
βάςθ από το ΕΜεΣΕΜ είναι θ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν επιςκζψεων ςε ζδρεσ διεκνϊν και 
ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν (Γενεφθ 2009 και 2010 και Βρυξζλλεσ 2005, 2007, 2011). Ξζχρι 
ςιμερα πάνω από 60 φοιτθτζσ και νζοι ερευνθτζσ ζχουν ςυμμετάςχει ςε 7 ανάλογεσ 
δράςεισ, ζχοντασ επιςκεφτεί μεταξφ άλλων τθν ζδρα των ΗΕ ςτθ Γενεφθ, το Ευρωπαϊκό 
Μοινοβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Αρχθγείο του NATO. 
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Εκδόςεισ 
 

Υτο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ προαγωγισ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτο πεδίο 
δραςτθριοποίθςθσ του, το ΕΜεΣΕΜ ζχει προβεί ςτθν ζκδοςθ των Σρακτικϊν των 
Επιςτθμονικϊν Υυνεδρίων και Ημερίδων που ζχει διοργανϊςει. 

 

    
 
Ρι εκδόςεισ του ΕΜεΣΕΜ αρικμοφν 12 ςυλλογικοφσ τόμουσ, όπου αναλφονται 

εκτενϊσ και με διεπιςτθμονικό τρόπο ςθμαντικά ηθτιματα που αφοροφν ςτον 
περιβαλλοντικό πυλϊνα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, χωρίσ ο τελευταίοσ να αποκόπτεται από 
τισ άλλεσ δφο, εξίςου ςθμαντικζσ διαςτάςεισ του αειφορικοφ φαινομζνου, ιτοι τθν 
οικονομικι και τθν κοινωνικι. 

 

    
 
Ακολοφκωσ, παρατίκενται αναλυτικά οι εκδόςεισ του Μζντρου με χρονολογικι 

ςειρά: 
1. «Γιοχάνεςμπουργκ 2002: Σο Περιβάλλον μετά τθ υνδιάςκεψθ των 

Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ» (Τόδοσ, 2002), Ακινα, 2003 
2. «Αειφορία και Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκι και Εκνικι Προοπτικι» 

(Νιβαδειά-Θιβα-Αλίαρτοσ, 2003), Ακινα, 2004 
3. «Αειφορία και Περιβάλλον-Ο Νθςιωτικόσ Χϊροσ ςτον 21ο Αιϊνα» 

(Ξανδράκι Οιςφρου, 2004), Ακινα, 2005 
4. «Περιβάλλον και Θαλάςςιοσ Χϊροσ. Εξελίξεισ και Προοπτικζσ Προςταςίασ 

και Διαχείριςθσ του Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ. Διεκνισ και Ευρωπαϊκι 
Διάςταςθ» (Μωσ, 2005), Ακινα, 2006 

5. «Αςφάλεια και Πειρατεία ςτθν Ανοιχτι Θάλαςςα. Η φγχρονθ Νομικι 
Προςζγγιςθ μζςα από τθ φμβαςθ του Μοντζγκο Μπαίυ (1982) για το 
Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ» (Εϋ Σελαγικι Υυνάντθςθ, Υπζτςεσ 2003), Ακινα, 
2006 

6. «Περιβάλλον, Πολιτιςμόσ και Ορκοδοξία. Η Προςταςία τθσ Φυςικισ και 
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ωσ Ανκρϊπινο Δικαίωμα» (Νευκωςία, 2006), 
Νευκωςία, 2006 

7. «Περιβάλλον και Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ, ςε Αναηιτθςθ μιασ Βιϊςιμθσ 
Προςζγγιςθσ – χεδιαςμόσ και Τλοποίθςθ Παρεμβάςεων για τισ 



 

 

12 

Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ και τθν Προςταςία του Περιβάλλοντοσ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθ Μεςόγειο και τθ Νότιο-Ανατολικι Ευρϊπθ» (Χίοσ, 
2007), Ακινα, 2008 

8. «Κλιματικι Αλλαγι. Σο Περιβάλλον μετά τθ Διεκνι Διάςκεψθ των Η.Ε. ςτο 
Μπαλί» (Ακινα, 2007), Ακινα, 2009 

9. «Διεκνισ Κλιματικι Πολιτικι: ο Δρόμοσ προσ τθν Κοπεγχάγθ» (Ακινα, 
2009), Ακινα, 2009 

10. «Σο Δικαίωμα ςτθν Σροφι: Παγκόςμια Επιςιτιςτικι Κρίςθ και 
Περιβάλλον» (Βοφλα, 2008), Ακινα, 2009 

11. «Πολιτικοί Οραματιςμοί και Τδάτινεσ Ιςτορίεσ: Ζνωςθ για τθ Μεςόγειο 
και Περιβαλλοντικζσ Προκλιςεισ για το Θαλάςςιο Χϊρο» (Ακινα, 2008), 
Ακινα, 2009 

12. «Κοπεγχάγθ 2009: Σο Περιβάλλον ςτθ Δίνθ μίασ Παγκόςμιασ Κρίςθσ» 
(Ακινα, 2010), Ακινα, 2011 
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Ερευνητική Δραςτηριότητα 
 

Φο Ευρωπαϊκό Μζντρο Σεριβαλλοντικισ Ζρευνασ και Ματάρτιςθσ παρουςίαςε κατά 
τθν πρϊτθ δεκαετία τθσ λειτουργίασ του, ςθμαντικι ερευνθτικι δραςτθριότθτα τόςο 
αυτόνομα όςο και ςτο πλαίςιο διαφόρων προγραμμάτων, εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν. 
Ενδεικτικά αναφζρονται θ Μοινοτικι Σρωτοβουλία Equal, το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα 
ΕΣΕΑΕΜ ΙΙ.  

Αντικείμενο ζρευνασ ζχουν υπάρξει παγκόςμιασ ςθμαςίασ προβλιματα, όπωσ θ 
κλιματικι αλλαγι και θ βιοποικιλότθτα, προςεγγίςεισ εκνικισ και ευρωπαϊκισ 
περιβαλλοντικισ πολιτικισ, ειδικότερεσ κεματικζσ, όπωσ ο τουριςμόσ και θ 
επιχειρθματικότθτα, κοινωνικά ηθτιματα, όπωσ ο ρόλοσ των ΑμεΑ, κακϊσ και οι 
δυνατότθτεσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ αποφοίτων τμθμάτων Διεκνϊν Υπουδϊν ςε 
περιβαλλοντικοφσ και αναπτυξιακοφσ οργανιςμοφσ. 

Ρι ερευνθτικζσ αυτζσ προςπάκειεσ ζχουν απαςχολιςει άνω των 100 ερευνθτϊν και 
δόκιμων ερευνθτϊν και είχαν ωσ παραγόμενα αποτελζςματα ζντυπεσ εκδόςεισ αλλά και 
ενθμερωτικζσ θμερίδεσ και ςυνζδρια, ςτθν Ακινα και τθν περιφζρεια (Ηγουμενίτςα, 
Ιωάννινα, Μφκθρα). 
 

 

Φο δυναμικό του Μζντρου, παράλλθλα με τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ του, 
αποτελεί άξονα ερευνθτικισ υποςτιριξθσ τθσ κατεφκυνςθσ «Σεριβαλλοντικι Διακυβζρνθςθ 
και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», του Σρογράμματοσ Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν του Φμιματοσ 
Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν του Σαντείου Σανεπιςτθμίου. Φζλοσ, ςθμαντικι είναι θ 
δραςτθριότθτα των ερευνθτϊν του ΕΜεΣΕΜ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν του Μζντρου με 
άλλουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ τθσ χϊρασ και θ ενεργι ςυμμετοχι του ςε δράςεισ τουσ. 
Ενδεικτικά αναφζρουμε το Ελλθνικό Μζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν, το Ινςτιτοφτο Αιγαίου του 
Δικαίου τθσ Θάλαςςασ και του Οαυτικοφ Δικαίου, το Φεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, Ξθ 
Μυβερνθτικζσ Ρργανϊςεισ, κακϊσ και ερευνθτικοφσ φορείσ του εξωτερικοφ. Φζλοσ, ειδικι 
αναφορά κα πρζπει να γίνει και ςτθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα των ςτελεχϊν του Μζντρου 
αναφορικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα ενίςχυςθσ υποψθφίων διδακτόρων 
Ηράκλειτοσ ΙΙ και ςτα διεκνι ερευνθτικά προγράμματα Many Strong Voices. 
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Διεθνήσ Παρουςία 
 
Φα εκπαιδευτικά ςεμινάρια που διοργανϊνει το ΕΜεΣΕΜ από το 2004, με τθ γενικι 

κεματικι "Σεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ", ανακθρφχκθκαν ωσ "καλι πρακτικι" ςτο 
πλαίςιο των 10 Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and 
Production Patterns από τθν Ρικονομικι Επιτροπι για τθν Ευρϊπθ του Ρικονομικοφ και 
Μοινωνικοφ Υυμβουλίου του Ρργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν. Ρι εν λόγω καλζσ πρακτικζσ 
παρουςιάςτθκαν ςτο Fourth Regional Implementation Meeting on Sustainable Development 
(RIM-4) τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ για τθν Ευρϊπθ, θ οποία πραγματοποιικθκε ςτο Palais 
des Nations, ςτθ Γενεφθ, το διάςτθμα 1-2 Δεκεμβρίου 2009. Ερευνθτικι ομάδα του 
Μζντρου, αποτελοφμενθ από το Διευκυντι, Μακθγθτι Γρθγόρθ Φςάλτα, Χποψιφιουσ 
Διδάκτορεσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ςυμμετείχε ςτθν παρουςίαςθ των καλϊν 
πρακτικϊν με το κακεςτϊσ του Σαρατθρθτι, ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτθ 
Γενεφθ. 

Από το 2010, το ΕΜεΣΕΜ ςυμμετζχει ενεργά ωσ επίςθμοσ εταίροσ, ςτισ διεκνείσ 
δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ που διοργανϊνει ο Ρργανιςμόσ Ηνωμζνων Εκνϊν. 
Αναλυτικότερα, το 2010, το ΕΜεΣΕΜ ιταν επίςθμοσ εταίροσ του Διεκνοφσ Ζτουσ 
Βιοποικιλότθτασ, ςτο πλαίςιο του οποίου διοργάνωςε ζνα ςυνζδριο και ζνα κερινό 
ςεμινάριο κατάρτιςθσ, υπό τθ γενικότερθ κεματικι, ενϊ ςυμμετείχε ςτο Hellenic Network 
for Biodiversity Research. Η δραςτθριοποίθςθ ςτο φλζγον ηιτθμα τθσ βιολογικισ 
ποικιλομορφίασ ςυνεχίηεται με τθ ςυμμετοχι του Μζντρου ςτθ Διεκνι Δεκαετία για τθ 
Βιοποικιλότθτα 2011-2020. 

 
 

 
 

Φο 2011, το ΕΜεΣΕΜ ιταν επίςθμοσ εταίροσ του Διεκνοφσ Ζτουσ Δαςϊν, του 
παγκόςμιου εορταςμοφ των δράςεων για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των δαςϊν. Σαράλλθλα, 
ςυμμετείχε ςτο Διεκνζσ Ζτοσ Οεολαίασ, ςτόχοσ του οποίου ιταν θ αξιοποίθςθ τθσ ενζργειασ 
και των ιδεϊν των νζων ανκρϊπων ςτθν αντιμετϊπιςθ των παγκόςμιων προβλθμάτων. 
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Φζλοσ, μετά από πρωτοβουλία του ΕΜεΣΕΜ, το Σάντειο Σανεπιςτιμιο ςυμμετζχει 
ςτθν παγκόςμια πρωτοβουλία Academic Impact, ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι θ ευκυγράμμιςθ 
ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τουσ ςκοποφσ και τθ δράςθ του Ρργανιςμοφ 
Ηνωμζνων Εκνϊν, μζςω τθσ ενεργοφσ υποςτιριξθσ 10 παγκοςμίωσ αποδεκτϊν αρχϊν ςτουσ 
τομείσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ επίλυςθσ 
ςυγκροφςεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Φο 2012, το ΕΜεΣΕΜ ςυμπλθρϊνει 10 χρόνια ςυνεχοφσ δράςθσ. Η επζτειοσ του 

Μζντρου ςυμπίπτει χρονικά με τθν πάροδο 20 ετϊν από τθν ιςτορικι Υυνδιάςκεψθ για το 
Σεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ, τθ Διάςκεψθ Μορυφισ τθσ Γθσ όπωσ ονομάςτθκε, θ οποία 
πραγματοποιικθκε ςτο Τίο ντε Φηανζιρο, το 1992. 20 χρόνια μετά το Τίο και 10 χρόνια μετά 
τθ Υυνδιάςκεψθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ ςτο Γιοχάνεςμπουργκ, οι αρχθγοί των κρατϊν 
επιςτρζφουν ςτθ Βραηιλία με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ πολιτικισ δζςμευςθσ προσ τθν 
επίτευξθ των αρχϊν τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Για τον εορταςμό των δφο αυτϊν επετείων, το ΕΜεΣΕΜ διοργανϊνει το Ξάρτιο του 
2012 επιςτθμονικι θμερίδα, θ οποία ςυμπεριλαμβάνεται ςτον επίςθμο κατάλογο των 
διεκνϊν εκδθλϊςεων που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο τθσ διοργάνωςθσ 
τθσ Σαγκόςμιασ Υυνδιάςκεψθσ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. 
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Παράρτημα 
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Καταςτατικό Ε.Κε.Π.Ε.Κ.1 
 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

 

Άρκρο 1 

φςταςθ 

Υυςτινεται Ευρωπαϊκό Μζντρο Σεριβαλλοντικισ Ζρευνασ και Ματάρτιςθσ (Ε.Με.Σ.Ε.Μ.), ςτο 

Σάντειο Σανεπιςτιμιο, με βάςθ τθν ςχετικι Απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου τθσ 28θσ Οοεμβρίου 

2005, αναφορικά με το «Γενικό Μανονιςμό για τα Μζντρα». 

Φο Ε.Με.Σ.Ε.Μ. ζχει διοικθτικι αυτοτζλεια και εποπτεφεται από τον Φομζα Διεκνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν Θεςμϊν του Φμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν. 

 

Άρκρο 2 

κοπόσ 

α) Υκοπόσ του Ε.Με.Σ.Ε.Μ. είναι θ διεξαγωγι ερευνϊν και θ μελζτθ κεμάτων που 

εντάςςονται ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ διεκνοφσ και ευρωπαϊκισ πολιτικισ κακϊσ και 

των ςχετικϊν κεςμϊν τθσ γενικότερθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και προςταςίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ παραμζτρου του ςφαιρικοφ 

αναπτυξιακοφ φαινόμενου, που ςχετίηεται τόςο με το φυςικό όςο και με το ανκρωπογενζσ 

περιβάλλον, θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, θ οργάνωςθ μεταπτυχιακϊν 

μακθμάτων και μεταπτυχιακϊν κφκλων ςπουδϊν, θ δθμιουργία ομάδασ νζων 

περιβαλλοντολόγων ςτον τομζα των Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν και τθσ Σολιτικισ 

Επιςτιμθσ, θ ςυνεργαςία με άλλα επιςτθμονικά ιδρφματα και θ επίτευξθ κάκε ςκοποφ που 

ζχει ςυνάφεια με τουσ προθγοφμενουσ. 

 

β) Για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του το Ε.Με.Σ.Ε.Μ. ςυγκροτεί βιβλιοκικθ και αρχείο 

υλικοφ, προμθκεφεται τον απαραίτθτο εξοπλιςμοφ, καταρτίηει και εκτελεί ερευνθτικά 

προγράμματα, οργανϊνει ςειρζσ μακθμάτων, ςεμινάρια, ςυνζδρια και άλλεσ επιςτθμονικζσ 

εκδθλϊςεισ, προχωρεί ςτθν ζκδοςθ βιβλίων, περιοδικϊν κ.λ.π., οργανϊνει πρακτικι 

άςκθςθ (stage) και αναπτφςςει γενικότερα κάκε άλλθ νόμιμθ δραςτθριότθτα ςχετικι με 

τουσ ςκοποφσ του. 

Φο Ε.Με.Σ.Ε.Μ. υποβάλλει, ςτο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, Ερευνθτικό και Επιςτθμονικό 

απολογιςμό, ο οποίοσ εγκρίνεται από τθν Υφγκλθτο. 

 

Άρκρο 3 

Διοίκθςθ 

α) Φο Ε.Με.Σ.Ε.Μ. διοικείται από πενταμελι Διοικοφςα Επιτροπι, που ορίηει θ Υφγκλθτοσ, 

μετά από πρόταςθ του Φομζα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Θεςμϊν και ειςιγθςθ τθσ Γενικισ 

                                                             
1
 πωσ εγκρίκθκε από τθν Υφγκλθτο του Σαντείου Σανεπιςτθμίου τθν 7

θ
 Φεβρουαρίου 2002 και 

ανακεωρικθκε με ομόφωνθ απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθν 18
θ
 Αυγοφςτου 2006 
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Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν. Η κθτεία τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ είναι τριετισ και δφναται να ανανεωκεί. 

Ζνα από τα τζςςερα μζλθ Δ.Ε.Σ. τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ ορίηεται από τθ Υφγκλθτο 

Διευκυντισ του Ε.Με.Σ.Ε.Μ., μετά από πρόταςθ του αρμοδίου Φομζα και ειςιγθςθ τθσ 

Γενικισ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν. Ζνα από τα τζςςερα 

μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ μπορεί να είναι ομότιμοσ Μακθγθτισ του Σανεπιςτθμίου. 

Φο πζμπτο μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ είναι υποψιφιοσ διδάκτορασ ι μεταπτυχιακόσ 

φοιτθτισ του Φμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν, που ορίηεται από τον οικείο 

Υφλλογο. Η κθτεία του Διευκυντι είναι τριετισ και μπορεί να ανανεϊνεται με απόφαςθ τθσ 

Γενικισ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν. 

Η Διοικοφςα Επιτροπι ςυνζρχεται ςε ςυνεδρίαςθ με πρόςκλθςθ του Διευκυντι. Ρ 

Διευκυντισ υποχρεοφται να ςυγκαλζςει τθν Διοικοφςα Επιτροπι αν ηθτιςουν τοφτο 

τουλάχιςτον τρία μζλθ τθσ. Η Διοικοφςα Επιτροπι βρίςκεται ςε απαρτία αν παρίςτανται 

τουλάχιςτον τρία μζλθ τθσ. Ναμβάνει τισ αποφάςεισ τθσ με πλειοψθφία των παρόντων που 

δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία μζλθ. 

 

β) Μακικοντα Διευκυντι 

Ρ Διευκυντισ προΐςταται του Ε.Με.Σ.Ε.Μ. Υυγκαλεί τθ Διοικοφςα Επιτροπι, καταρτίηει τθν 

θμεριςια διάταξθ των ςυνεδριάςεϊν τθσ και προεδρεφει των εργαςιϊν τθσ. Εκπροςωπεί το 

Ε.Με.Σ.Ε.Μ. και ειςθγείται τθν ανάλθψθ των δραςτθριοτιτων που περιγράφονται ςτο Άρκρο 

2 ωσ και πάςα ςυναφι αρμοδιότθτα. Εποπτεφει το ερευνθτικό προςωπικό που 

δραςτθριοποιείται ςτο Ε.Με.Σ.Ε.Μ.. Ανακζτει ζργο και ςυντονίηει τισ ζρευνεσ και τισ δράςεισ 

του. 

 

γ) Αρμοδιότθτεσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ 

Η Διοικοφςα Επιτροπι αποφαςίηει, κατόπιν ειςθγιςεωσ του Διευκυντι, για κζματα που 

ανάγονται ςτουσ ςκοποφσ του Μζντρου. 

 

Άρκρο 4 

Πόροι 

Σόροι του Ε.Με.Σ.Ε.Μ. είναι οι κάκε είδουσ δωρεζσ και επιχορθγιςεισ και τα ζςοδα που 

προζρχονται από τισ δραςτθριότθτζσ του. 

Φο Σανεπιςτιμιο μεριμνά για τθν επιχοριγθςθ του Ε.Με.Σ.Ε.Μ. με το ποςό των 587 Ευρϊ με 

τθν ίδρυςθ και τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του. 

Ρ προχπολογιςμόσ του Ε.Με.Σ.Ε.Μ. εγκρίνεται από τθν Διοικοφςα Επιτροπι και εκτελείται 

από τον Διευκυντι του, ενϊ επικυρϊνεται από τθν Επιτροπι Ερευνϊν. 

 

Άρκρο 5 

Διαχείριςθ 

Για το Ε.Με.Σ.Ε.Μ. διατθρείται αποκεματικό ςτον ΕΝΜΕ, το οποίο προζρχεται από τθν 

ερευνθτικι δραςτθριότθτα ι άλλουσ πόρουσ του Ε.Με.Σ.Ε.Μ. Η διαχείριςθ των εςόδων και 

των εξόδων του Ε.Με.Σ.Ε.Μ. γίνονται από τον ΕΝΜΕ, ςφμφωνα με τον οδθγό διαχείριςθσ και 

χρθματοδότθςθσ. 
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Η πραγματοποίθςθ δαπάνθσ από τον ΕΝΜΕ που αφορά το Αποκεματικό, γίνεται, είτε με 

εντολι του Διευκυντι (μζχρι του ποςοφ των 1.500 ευρϊ πλζον ΦΣΑ) είτε με απόφαςθ τθσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ (για ποςό άνω των 1.500 ευρϊ πλζον ΦΣΑ). 

Η πραγματοποίθςθ δαπανϊν ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ι μελζτθσ γίνεται με 

εντολι του εκάςτοτε Επιςτθμονικοφ Χπευκφνου. Φο 15% του προχπολογιςμοφ των Ερευνϊν 

ι Ξελετϊν διατίκενται ςτον ΕΝΜΕ όπωσ προβλζπεται από τον Ρδθγό Διαχείριςθσ και 

χρθματοδότθςθσ. 

 

Άρκρο 6 

Προςωπικό 

Φο Ε.Με.Σ.Ε.Μ. ςτελεχϊνεται από τα μζλθ Δ.Ε.Σ. του Φομζα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν 

Θεςμϊν, άλλουσ διδάςκοντεσ ςτο Φμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν, από 

Χποψιφιουσ Διδάκτορεσ, Ξεταδιδακτορικοφσ Ερευνθτζσ,  Ξεταπτυχιακοφσ και μθ Φοιτθτζσ 

του Φμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν και άλλων Φμθμάτων, και κατά 

περίπτωςθ από Εξωτερικοφσ Υυνεργάτεσ για εξειδικευμζνα κζματα ερευνϊν ςφμφωνα με 

αποφάςεισ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ και του Διευκυντι, λαμβανομζνθσ υπ’ όψθ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

Άρκρο 7 

Διάλυςθ 

Φο Ε.Με.Σ.Ε.Μ. διαλφεται με απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου και με ειδικι πλειοψθφία των 2/3 των 

μελϊν τθσ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ Διεκνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν, που λαμβάνεται με πλειοψθφία των 2/3 των μελϊν τθσ. Υτθν 

περίπτωςθ κατά τθν οποία το Ε.Με.Σ.Ε.Μ. ςε δφο ςυνεχόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ δεν υποβάλει 

ερευνθτικό και επιςτθμονικό απολογιςμό ι δεν παρουςιάςει αντίςτοιχο ζργο, μπορεί να 

εξεταςκεί το ενδεχόμενο διάλυςισ του με απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου, χωρίσ τισ ωσ άνω 

ειδικζσ πλειοψθφίεσ. 

 

Άρκρο 8 

Ανακεϊρθςθ του Ειδικοφ Κανονιςμοφ του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 

Ρ Ειδικόσ Μανονιςμόσ του Ε.Με.Σ.Ε.Μ. ανακεωρείται/ τροποποιείται φςτερα από ειςιγθςθ 

τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ και γνϊμθ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ Διεκνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν Υπουδϊν, με απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου και με πλειοψθφία των 2/3 των μελϊν 

τθσ. 
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Διοικοφςεσ Επιτροπζσ Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 2002 – 2012 
 

2002-2005 

Διευκυντισ 

Αν. Κακθγθτισ Γρθγόρθσ Σςάλτασ 

Ξζλθ 

Κακθγθτισ τζλιοσ Περράκθσ 

Αν. Κακθγθτισ Ευάγγελοσ Ραυτόπουλοσ 

Αν. Κακθγιτρια Θεοδϊρα Χίου-Μανιατοποφλου 

Χαράλαμποσ Βαρδίκοσ (Μετ. Φοιτθτισ) 

 

2005-2008 

Διευκυντισ 

Κακθγθτισ Γρθγόρθσ Σςάλτασ 

Ξζλθ 

Κακθγθτισ τζλιοσ Περράκθσ 

Κακθγθτισ Ευάγγελοσ Ραυτόπουλοσ 

Κακθγιτρια Θεοδϊρα Χίου-Μανιατοποφλου 

Αναςτάςιοσ Κωνςταντάρασ (Μετ. Φοιτθτισ) 

 

2008-2011 

Διευκυντισ 

Κακθγθτισ Γρθγόρθσ Σςάλτασ 

Ξζλθ 

Κακθγθτισ τζλιοσ Περράκθσ 

Κακθγθτισ Ευάγγελοσ Ραυτόπουλοσ 

Επικ. Κακθγιτρια Μαριάνκθ Κλάδθ-Ευςτακοποφλου 

Γεράςιμοσ Ροδοκεάτοσ (Τπ. Διδάκτορασ) 

 

 


