
 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

19.10.2018 

Προς άμεση δημοσίευση 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 14ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Καταστροφές, Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη», το οποίο 

διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης 

του Παντείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας της Φύσης, από τις 9 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018, στην Αγία 

Πελαγία Κυθήρων. 

 

Το πρόγραμμα φέτος παρακολούθησαν είκοσι τρείς (23) συμμετέχοντες 

προερχόμενοι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

το Πανεπιστήμιο Greenwich του Λονδίνου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου,  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως επίσης και από την 

Πυροσβεστική Ακαδημία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με θέματα φυσικών 

και ανθρωπογενών καταστροφών, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, 

στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) σε σύνολο διαλέξεις που αφορούσαν στην 

υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις καταστροφές που προκαλούν τα φυσικά 

φαινόμενα, η ανθρώπινη δραστηριότητα, η κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης 

και με τις πολιτικές αντιμετώπισής τους, με έμφαση στον Ελληνικό θαλάσσιο και 

παράκτιο χώρο. Επιπλέον, παρακολούθησαν και συζήτησαν την ταινία “An 

Inconvenient Sequel: The truth to power”, καθώς και ενημερωτικά films για το 

έργο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 



Κατά την ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο νησί των Κυθήρων οι 

συμμετέχοντες και οι διδάσκοντες του Προγράμματος ήρθαν σε στενότερη 

επαφή τόσο με την ιστορία και το περιβάλλον του νησιού, ενώ είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν με τους κατοίκους επί των θεμάτων που ανέλυσαν 

στο πλαίσιο των διαλέξεων. Έτσι, επισκέφτηκαν, μεταξύ άλλων, το Δημαρχείο 

και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων, όπου συνομίλησαν με το Δήμαρχο 

Κυθήρων και Αντικυθήρων, κ. Ευστρ. Χαρχαλάκη και με τον Προϊστάμενο του 

Πυροσβεστικού Κλιμάκιου, Επιπυραγό κ. Λ. Κωνσταντίνου, για ζητήματα 

πολιτικής προστασίας της περιοχής. Συζητώντας τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η κάθε πλευρά (κοινωνία, διοίκηση, ιδιώτες) διαπιστώθηκε από 

τους συμμετέχοντες ότι ο μη αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών και 

η ελλιπής πρόληψη είναι οι κυριότεροι λόγοι που δημιουργούνται 

προβληματικές και επικίνδυνες καταστάσεις. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 

δράσεις καθαρισμού των παραλιών της Αγίας Πελαγίας και του Αβλέμονα 

από τους συμμετέχοντες υπό την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματέως της 

Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, κας. Αλ. Νικηφοράκη. 

 

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Ημερίδα με 

θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Αειφορίας και της Πολιτικής Προστασίας: 

Προκλήσεις και Κοινές Προοπτικές», την οποία παρακολούθησαν συνολικά 

σαράντα (40) άτομα. Την Ημερίδα χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Κυθήρων και 

Αντικυθήρων, κ. Ευστρ. Χαρχαλάκης, η κα Αλ. Νικηφοράκη της ΕΕΠΦ, ο κ. Μ. 

Χάρος εκ μέρους του ΚΙΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι του Πολεμικού Ναυτικού, 

του Πυροσβεστικού Σώματος, και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι 

δύο συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησαν πραγματεύτηκαν την 

αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, αλλά και τα σχετικά 

δεδομένα στον Ελληνικό θαλάσσιο και νησιωτικό χώρο, με έμφαση στην 

Ευρωπαϊκή Διάσταση. 

 

Σημαντική για τη διεξαγωγή του Προγράμματος ήταν η συμβολή του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου Κυθήρων και 

Αντικυθήρων, του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού & Ανάπτυξης, του 

Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Έδρας Jean Monnet “EU Solidarity in 

Civil Protection and Humanitarian Action”, της εφημερίδας «Κυθηραϊκά» 

καθώς και του Filoxenia Apartments. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος 

στο Facebook, ή τον ιστότοπο ekepek.gr 

 

https://www.facebook.com/events/215647975734390/
http://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 ). 

 

http://www.ekepek.gr/
mailto:ekepek@panteion.gr

