ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
03.10.2018
Προς άμεση δημοσίευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινά στις 9 Οκτωβρίου το 14ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων, στο νησί των Κυθήρων
Προτεραιότητα η πρόληψη και η διαχείριση των φυσικογενών και
ανθρωπογενών καταστροφών

Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας συναντιούνται για μια
ακόμα χρονιά στο ετήσιο Θερινό Σχολείο που έχει καθιερώσει το ΕΚεΠΕΚ του
Παντείου Πανεπιστημίου στο νησί των Κυθήρων. Το φετινό Πρόγραμμα με
τίτλο: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές, Φύση, Άνθρωπος:
Από τη διαχείριση στη πρόληψη» – με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές
στο ίδιο το νησί, αλλά και στην περιφέρεια Αττικής και όχι μόνο – σκοπό έχει να
συζητήσει τις προοπτικές της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
προστασίας, και ειδικότερα τη διαχείριση και πρόληψη καταστροφών που
οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα ή στην ανθρώπινη παρέμβαση.

Εκπαιδευτικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ) του
Παντείου Πανεπιστημίου θα ηγηθεί επιστημονικά του εγχειρήματος, σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
Το φετινό Πρόγραμμα συνδράμουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο
Ενημέρωσης για την Ελλάδα, ο Δήμος Κυθήρων και Αντικυθήρων, το
Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης, η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, η Έδρα Jean Monnet “EU Solidarity in Civil Protection and
Humanitarian Action” του Παντείου Πανεπιστημίου και η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας.

Τόπος και Ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος
Οι εργασίες του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα λάβουν
χώρα στην Αγία Πελαγία Κυθήρων το χρονικό διάστημα μεταξύ 9 - 14
Οκτωβρίου 2018.

Στις 13 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθεί Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Η
Ευρωπαϊκή Διάσταση της Αειφορίας και της Πολιτικής Προστασίας:
Προκλήσεις και Κοινές Προοπτικές», σε συνεργασία με το Γραφείο
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η οποία θα είναι
ανοιχτή στο κοινό. Στην Ημερίδα θα μιλήσουν μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας, στελέχη διεθνών και δημοσίων οργανισμών, εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ποιοι συμμετέχουν;
Οι συμμετέχοντες είναι ως επί το πλείστον νέοι ερευνητές και φοιτητές όλων των
βαθμίδων, όπως επίσης και στελέχη φορέων πολιτικής προστασίας, που
ασχολούνται με γνωστικά αντικείμενα συνδεδεμένα στενά με την εφαρμοσμένη
επιστήμη της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης κινδύνων,
κρίσεων και καταστροφών σε αστικό, περιαστικό και φυσικό περιβάλλον.

Γιατί στα Κύθηρα;
Το Θερινό Σχολείο δεν είναι ένα ακόμα σεμινάριο που αποσκοπεί αποκλειστικά
στη μεταλαμπάδευση γνώσεων στους συμμετέχοντες, αλλά πρόκειται
περισσότερο για ένα βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης, όπου οι φοιτητές έχουν
την ευκαιρία να επαληθεύουν τις γνώσεις που λαμβάνουν, ερχόμενοι σε άμεση
επαφή με την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και τα προβλήματα που
προκύπτουν κάθε φορά. Έτσι, το Θερινό Σχολείο εξυπηρετεί τον στόχο του περί
σύζευξης θεωρίας και πράξης.
Η στήριξη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ιδιάζων χαρακτήρας του νησιού
– ήπια τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ύπαρξη μνημείων ιστορικής
και θρησκευτικής κληρονομιάς και περιοχών NATURA – είναι ο λόγος που τα
Κύθηρα αποτελούν το ιδανικό μέρος διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος
στο Facebook, ή τον ιστότοπο ekepek.gr

Πληροφορίες για τους Συντάκτες:
Το ΕΚεΠΕΚ ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Δ.Ε.Π.Σ.),
του Παντείου Πανεπιστημίου. Απο την ίδρυση του το 2002 συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τον Ο.Η.Ε., περιφερειακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού, διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αντικείμενο του είναι οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες επί 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 αειφορικού αναπτυξιακού φαινομένου που σχετίζεται τόσο με το
φυσικό, όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλλον. (www.ekepek.gr , ekepek@panteion.gr ).

