Αθήνα, 24/10/2017

Σύμπραξη των Ερευνητικών Κέντρων του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών για την προώθηση της Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Με αφορμή τον ετήσιο εορτασμό της «Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών» στις 24
Οκτωβρίου και στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της εμπέδωσης του συνεργατικού
πνεύματος που απαιτείται για την επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την
προώθηση του κεντρικού συνθήματος της Agenda 2030 “Leave No One Behind”, οι
Διοικούσες Επιτροπές των ερευνητικών κέντρων του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών, αποφάσισαν την ενεργή στράτευσή τους για το σκοπό αυτό.
Με κύριο όχημα τη σύμπραξή τους σε σειρά δράσεων εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης, όπως διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων, θεματικών εργαστηρίων και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, λεπτομέρειες για τις οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο
χρονικό διάστημα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής
Δράσης και το Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και
Διαπραγμάτευσης (MEPIELAN–Mediterranean Programme for International Environmental
Law & Negotiation), θα συνεχίσουν να δρουν υπό την Πρωτοβουλία Academic Impact των
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση των ιδρυτικών τους σκοπών και αξιών , που
συνδέονται άρρηκτα με την Agenda 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ενδεικτικά
και μόνο αναφέρονται οι Στόχοι 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση), 5 (Ισότητα των Φύλων), 13
(Κλιματική Αλλαγή), 14 (Ζωή στο Νερό), 16 (Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Αποτελεσματικοί
Θεσμοί) και 17 (Συνεργασία για τους Στόχους), που βρίσκονται στον πυρήνα των δράσεων
των ερευνητικών κέντρων του Τμήματος ΔΕΠΣ τα τελευταία 15 χρόνια.
Κλείνοντας, καλούμε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας και όχι μόνο κοινότητας να
συμμετάσχουν μαζί μας στην προσπάθεια αυτή και να αγκαλιάσουν μέσω των Στόχων το
πολύτιμο έργο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στο σύνολο του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες δράσεις μπορείτε να
ενημερώνεστε και από τις ιστοσελίδες των ερευνητικών κέντρων:




ΕΚεΠΕΚ: www.ekepek.gr
ΕΚΕΚΔΑΑΔ: www.ekekdaad.org
MEPIELAN: www.mepielan.gr

Οι Διευθυντές των Κέντρων
Ομ. Καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας, ΕΚεΠΕΚ
Ομ. Καθηγητής Στέλιος Περράκης, ΕΚΕΚΔΑΑΔ
Καθηγητής Ευάγγελος Ραυτόπουλος, MEPIELAN

