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Θέμα: 15 χρόνια ΕΚεΠΕΚ - Συνεργασία φορέων με σκοπό την περιβαλλοντική 

έρευνα και κατάρτιση 

 

Τη σημασία της διάχυσης ερευνητικών δεδομένων και της απλοποίησης της 

επιστημονική γνώσης για την προστασία του περιβάλλοντος, ανέδειξε η εορταστική 

εκδήλωση για τα 15 χρόνια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ) του Παντείου Πανεπιστημίου που 

πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στην Αίθουσα Τελετών 

«Αριστοτέλης» του Παντείου Πανεπιστημίου.  

 

Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι από την κεντρική 

διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητας, την 

Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και πλήθος φοιτητών, ακούμπησε σε μια μοναδική 

συγκυρία στην σύμπτωση της δεκαπεντάχρονης λειτουργίας του ΕΚεΠΕΚ, με την 

τριαντάχρονη διδασκαλία της περιβαλλοντικής επιστήμης από τα τμήματα του 

Πάντειου Πανεπιστημίου, αλλά και με την επέτειο ενενήντα χρόνων από την 

ίδρυση του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο Διευθυντής του ΕΚεΠΕΚ καθηγητής 

Γρηγόρης Τσάλτας τόνισε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους αυτά τα 

δεκαπέντε χρόνια συνέβαλλαν μέσα από τη συμμετοχή τους στις δράσεις και τις 

πρωτοβουλίες του ΕΚεΠΕΚ. Η ανταπόκριση σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε 

απρόσκοπτα την παραγωγή ερευνητικού έργου, υπηρετώντας την περιβαλλοντική 

επιστήμη προς όφελος των πολιτών».  

 

Το νέο συλλογικό έργο του καθηγητή Γρηγόρη Τσάλτα και των ερευνητών 

του ΕΚεΠΕΚ,  Σταύρου Μαυρογένη, Τηλέμαχου Μπούρτζη και Γεράσιμου 

Ροδοθεάτου με τίτλο: «Περιβάλλον. Διεθνής Προστασία. Πολιτική – Δίκαιο – 

Θεσμοί» το οποίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Ι. Σιδέρης, προλόγισε ο 

ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, υπογραμμίζοντας την αξία της περιβαλλοντικής 



  

έρευνας και για τον χώρο των θεωρητικών επιστημών. Κατά την παρουσίαση του 

τόμου από τους κ.κ Στέλιο Περράκη, Ομότιμο Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, 

Πρέσβυς - Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Σωτήρη 

Μουσούρη, πρώην Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέας ΟΗΕ, Γεώργιο Σαμιώτη, Αν. 

Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μαρία Καραμανώφ, Πρόεδρο 

Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, Αντιπρόεδρο Συμβουλίου της 

Επικρατείας, τονίστηκε ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας και η εκτεταμένη τεκμηρίωση 

του, στοιχεία που αναδεικνύουν την χρησιμότητα του για την ελληνική ερευνητική 

και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 

Κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης, η Διοικούσα Επιτροπή του 

ΕΚεΠΕΚ βράβευσε φορείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, που εστιάζουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και στηρίζουν σταθερά το ερευνητικό έργο του 

Κέντρου καθ’ όλη την δεκαπεντάχρονη πορεία του. Πιο συγκεκριμένα: 

- Τον Ο.Η.Ε., με την παραλαβή βραβείου να γίνεται από τον κ. Δημήτρη Φατούρο, 

Υπεύθυνο Επικοινωνίας για την Ελλάδα και την Κύπρο στο Περιφερειακό Κέντρο 

Πληροφόρησης του ΟΗΕ για τη Δυτική Ευρώπη (United Nations Regional 

Information Centre) 

- Την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την παραλαβή βραβείου να πραγματοποιείται από την 

κα Monika Ekstrom, Προϊσταμένη Τμήματος «Πολιτικής Ανάλυσης και Αναφορών» 

της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

- Την Eπιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, με την 

παραλαβή βραβείου να γίνεται από την κα. Θεοδώρα Αντωνακάκη, μέλος της 

Επιτροπής. 

- Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, με την παραλαβή βραβείου να 

πραγματοποιείται από τον καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Μαυράκο Πρόεδρο του Κέντρου 

- Τιμητικό βραβείο στη μνήμη του Γιώργου Παπαδημητρίου, καθηγητή ΕΚΠΑ και 

ιδρυτή του επιστημονικού φορέα «Νόμος και Φύση», με την παραλαβή του 

βραβείου να γίνεται από την σύζυγό του, κα Άννα Παπαδημητρίου. 

 

Την εκδήλωση άνοιξε η Χορωδία του Παντείου Πανεπιστημίου, υπό την 

διεύθυνση του μαέστρου κ.Γιάννη Βρυζάκη και την ευθύνη της καθηγήτριας του 



  

Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού κας Χαρίκλειας Τσοκανή, όπου 

συμμετείχε με τελετουργικά τραγούδια από διάφορες ηπείρους, με αναφορά στο 

φυσικό περιβάλλον. 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 


