
Η Συνδιάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέιρο για 
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992, 
αποτέλεσε έναν αξεπέραστο σταθμό στην 
ιστορία της παγκόσμιας περιβαλλοντικής 
διακυβέρνησης. Η υιοθέτηση δύο νομικώς 
δεσμευτικών κειμένων, το ένα σχετιζόμε-
νο με την κλιματική αλλαγή και το δεύτε-
ρο με τη βιολογική ποικιλομορφία, αποτέ-
λεσε κορυφαία στιγμή στη μέχρι σήμερα 
ιστορία των παγκοσμίων περιβαλλοντικών 
διαπραγματεύσεων, καθώς ανάδειξε ότι 
μέσω του συμβιβασμού ο Βορράς μπορεί 
να συμφωνήσει με το Νότο σε ένα κοινό 
περιβαλλοντικό όραμα. 
Η πραγματικότητα, σήμερα, 18 χρόνια 
μετά το Ρίο και 2 χρόνια πριν τη Διάσκε-
ψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Rio + 20), μοιάζει πολύ διαφορετική. Την 
κατάρρευση των κλιματικών διαπραγμα-
τεύσεων, το 2009, στην Κοπεγχάγη για τη 
μετά Κιότο εποχή, ακολούθησε η επίσημη 
φετινή δήλωση ότι ο στόχος της σημαντι-
κής μείωσης του τρέχοντος ρυθμού απώ-
λειας της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, απέτυχε. 
Έτσι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για 
κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της 
διεθνούς κοινότητας, το 2010 ανακηρύ-
χτηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμιο Έτος 
για τη Βιοποικιλότητα. Ένα πλήθος δρά-
σεων, όλων των ειδών, διοργανώθηκε 
παγκοσμίως από επίσημους και μη φορείς 
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κόσμου για τη διαρκώς μειούμενη 
βιολογική ποικιλομορφία του πλανήτη και 
τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει, 
υπό την αιγίδα της γραμματείας της Σύμ-
βασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία. 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Κατάρτισης, πιστό στην 
αρχή του που επιβάλλει την ενασχόληση 
με όλα τα παγκόσμια περιβαλλοντικά 
ζητήματα και την ανάδειξή τους, συμμε-
τείχε στον εορτασμό του Διεθνούς Έτους 
Βιοποικιλότητας 2010 πολλαπλώς. Σε 
πρώτη, λοιπόν, φάση το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. έγινε 
δεκτό ως επίσημος εταίρος και φορέας 
διοργάνωσης δράσεων σχετικών με το 
Έτος Βιοποικιλότητας (ένας από τους 
μόλις 5 ελληνικούς φορείς και ο μοναδι-

κός πανεπιστημιακός). Οι δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κινήθηκαν σε 2 
επίπεδα: Εκπαιδευτικό/Ενημερωτικό και 
Ερευνητικό. Σε ενημερωτικό και εκπαι-
δευτικό επίπεδο πραγματοποίησε δύο 
σχετικές δράσεις. Η πρώτη αφορούσε 
στο Συνέδριο «Κοπεγχάγη 2009: Το 
Περιβάλλον στη Δίνη μίας Παγκόσμιας 
Κρίσης» (Φεβρουάριος 2010, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο) και η δεύτερη, στη διορ-
γάνωση του Θερινού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης Νέων 
Επιστημόνων «Ευρώπη και Περιβάλλον. 
Η Περίπτωση της Κλιματικής Αλλαγής 
και της Βιοποικιλότητας στον 21ο Αιώ-
να» (Οκτώβριος 2010, Κύθηρα). Σε 
ερευνητικό επίπεδο, πραγματοποιήθη-
καν επίσης δύο δράσεις. Η πρώτη αφο-
ρούσε στη συμμετοχή του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 
στην επιστημονική ομάδα φορέων που 
πραγματοποίησαν τη μελέτη σκοπιμότη-
τας για το Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών 
Βιοποικιλότητας HELBIONET, ως 
ελληνική πρόταση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Lifewatch. Η δεύτερη δρά-
ση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
συνεργασίας με την κατεύθυνση 
«Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη» του ΠΜΣ Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου, όπου οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές εξέτασαν, στο πλαίσιο του 
μαθήματος Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλο-
ντος, ζητήματα προστασίας βιοποικιλό-
τητας. 
Ας ελπίσουμε ότι το φετινό έτος (2011)
θα αποτελέσει οδηγό για την αναβίωση 
του πνεύματος συνεργασίας του Ρίο, μία 
καλύτερη εφαρμογή των συμβατικών 
υποχρεώσεων των κρατών για την προ-
στασία της βιοποικιλότητας σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο και ότι ο επόμενος 
στόχος που τέθηκε στην πρόσφατη 
Διάσκεψη των κρατών-μελών της Σύμ-
βασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία, 
για το 2020 δεν θα μας αναγκάσει να 
αναζητούμε λύσεις για την προστασία 
ενός φτωχότερου πλανήτη. 
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στικού χαρακτήρα στο νησί 
των Κυθήρων. Συγκεκριμένα, 
έλαβε χώρα ημερήσια επίσκε-
ψη επιμορφωτικού χαρακτήρα, 
στο πνεύμα ανάδειξης της 
διάστασης «περιβάλλον – 
πολιτισμός και αειφορία», στη 
Χώρα, όπου πραγματοποιήθη-
κε ξενάγηση στο Κάστρο και 
στα Αρχεία των Κυθήρων, 
καθώς και στην περιοχή του 
Αβλέμονα. 
Επίσης, οι συμμετέχοντες 
πραγματοποίησαν Εκπαιδευτι-
κή Επίσκεψη και Περιήγηση 
στο Δίκτυο Μονοπατιών των 
Κυθήρων, με πρωτοβουλία 
του Κυθηραϊκού Ιδρύματος 
Πολιτισμού και Ανάπτυξης. 
Το πρόγραμμα συνδιοργανώ-
θηκε από το Ευρωπαϊκό Κέ-
ν τρ ο Πε ρ ιβα λ λ ον τ ικ ή ς 
Έρευνας και Κατάρτισης και 
το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτι-

«Ευρώπη και Περιβάλλον. Η 
περίπτωση της κλιματικής 
αλλαγής και της βιοποικιλό-
τητας στον 21ο αιώνα», 1-7 
Οκτωβρίου 2010, Κύθηρα 
6ο Διεπιστημονικό Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευ-
σης Νέων Επιστημόνων. 
Συμμετείχαν 20 νέοι επιστήμο-
νες, οι οποίοι παρακολούθη-
σαν επί 23 ώρες γενική και 
ειδική θεωρητική κατάρτιση, 
από καθηγητές πανεπιστημίου 
και ειδικούς εμπειρογνώμονες-
ερευνητές. 
Στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος έγιναν επιμορφωτικές 
προβολές και σχολιασμός 
ταινιών και ντοκιμαντέρ περι-
βαλλοντικού περιεχομένου 
συνολικής διάρκειας 8 ωρών. 
Οι συμμετέχοντες πραγματο-
ποίησαν, επίσης, επισκέψεις 
περιβαλλοντικού και πολιτι-

σμού και Ανάπτυξης, με την 
υποστήριξη του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την Ελλάδα. 
Ξεχασμένα Μονοπάτια, Ανα-
πτυξιακή πρόκληση για έναν 
ποιοτικό τουρισμό 
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συνδιοργάνω-
σε με το Κυθηραϊκό Ίδρυμα 
Πολιτισμού και Ανάπτυξης, 
στις 5 Οκτωβρίου 2010, ημερί-
δα με θέμα «Ξεχασμένα Μονο-
πάτια, Αναπτυξιακή πρόκληση 
για έναν ποιοτικό τουρισμό». 
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του 6ου Διεπιστη-
μονικού Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Εκπαίδευσης Νέων 
Επιστημόνων, με τη συμμετο-
χή αξιόλογων ακαδημαϊκών, 
ερευνητών και εκπροσώπων 
τοπικών φορέων. 

Επιστημονικές Εκδηλώσεις 

Θερινά Προγράμματα Κατάρτισης 

Εκδόσεις 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον. 
Ανατομία μίας Κοινής Ευρωπαϊκής Πο-
λιτικής 
Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2010, σελ. 391. 
Συγγραφείς: Τσάλτας Γρηγόρης, Πλατιάς 
Χαράλαμπος. 
Ο τόμος αφορά στην ανάλυση της ευρω-
παϊκής πολιτικής περιβάλλοντος, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε διαχρονικά, εξεταζό-
μενη πάντα στο πλαίσιο των διεθνών εξε-
λίξεων, ενώ, επίσης, αποσκοπεί στην κά-
λυψη των αναγκών του μαθήματος 
«Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασίας Περι-
βάλλοντος» του τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών, το οποίο πραγμα-

τοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Δράσης Jean Monnet. 
Αναπτυξιακό Φαινόμενο και Τρίτος Κό-
σμος. Πολιτικές & Διεθνές Δίκαιο της 
Ανάπτυξης 
Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2010, σελ. 487. 
Συγγραφέας: Τσάλτας Γρηγόρης. 
Ο τόμος καταπιάνεται με την εξελικτική 
πορεία του αναπτυξιακού φαινομένου, με 
έμφαση στην καταλυτική επιρροή του 
Τρίτου Κόσμου στη διαμόρφωση του 
Διεθνούς Δικαίου της Ανάπτυξης. Το βι-
βλίο αφορά, επίσης, στην κάλυψη των 
αναγκών του μαθήματος «Διεθνές Δίκαιο 

της Ανάπτυξης», του τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

Σελίδα 2 Απολογισμός Δραστηριοτήτων Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 2010 

Κοπεγχάγη 2009: Το περιβάλλον στη δίνη 
μίας παγκόσμιας κρίσης 
26-27 Φεβρουαρίου 2010, Συνέδριο, Αθή-
να. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και τη στήριξη του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλά-
δα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Παρουσιάστηκαν 23 εισηγήσεις ακαδημα-
ϊκών, ειδικών επιστημόνων, ερευνητών, 
εκπροσώπων του εθνικού και ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου, δημοσιογράφων και εκπρο-
σώπων των ΜΚΟ σε 5 θεματικές συνεδρί-
ες και 2 στρογγυλές τράπεζες. 
Τα πρακτικά του συνεδρίου θα κυκλοφο-

ρήσουν στις αρχές του 2011 από τις εκδό-
σεις Ι. Σιδέρης. 
Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειος. 
Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές 
εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ενεργεια-
κών πόρων 
19-20 Νοεμβρίου 2010, Συνέδριο, Ανά-
βυσσος. Συνδιοργανωτές: Ελληνικό Κέ-
ντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ελληνική Ε-
ταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών 
Σχέσεων, Ινστιτούτο Αιγαίου για το Δίκαι-
ο της Θάλασσας και το Ναυτικό Δίκαιο. 
Συνολικά, παρουσιάστηκαν 37 εισηγήσεις, 
από 54 Έλληνες ακαδημαϊκούς, καθηγη-
τές, επιστήμονες, ερευνητές, καθώς και 
υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων. Τις 

εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν 
περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες. 
Σύντομα (2011) θα κυκλοφορήσει ο σχετι-
κός τόμος πρακτικών που θα περιλαμβάνει 
όλες τις εισηγήσεις, σε δύο γλώσσες 
(ελληνικά και αγγλικά) από τις εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης. 

Κύθηρα 2010. Οι συμμετέχο-
ντες στο προαύλιο του χώρου 
διεξαγωγής των μαθημάτων 

Κύθηρα 2010. Περιήγηση 
στο Δίκτυο Μονοπατιών 



 

Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές 
Ερευνητική ομάδα του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. με 
επικεφαλής τον καθηγητή Γρ. Τσάλτα, 
επιμελήθηκε τη διδακτική ύλη του νεο-
εισαχθέντος μαθήματος: « Η Γεωγραφία 
στις Διεθνείς Σπουδές» του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Παντείου Πανεπιστημίου. Το μάθημα 
αυτό έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό 
κενό στο χώρο των Διεθνών Σπουδών 
στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για 
την καλύτερη δυνατή γνώση αναφορικά 
τόσο με τη γεωγραφική και γεωφυσική, 
όσο και την πολιτική προσέγγιση του 

πλανήτη Γη. 
Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει α) 
συλλογή διαφανειών για κάθε διδακτική 
ενότητα, β) πανεπιστημιακές σημειώ-
σεις και γ) συνοδευτικό φάκελο τεκμη-
ρίωσης. Για το επόμενο έτος έχει προ-
γραμματιστεί η μετουσίωση τους σε 
ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό σύγ-
γραμμα, το όποιο θα κυκλοφορήσει από 
τις Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. 
Μετάβαση σε μία πράσινη Ελλάδα 
2010-2020 
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετέχει, από κοινού 
με το ΕΛΙΑΜΕΠ και την ΕΛΕΤ, στη 

Έρευνες – Μελέτες 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

Ερευνητικά Προγράμματα 
επίσημη έναρξη των εργασιών του Δικτύου, 
ως φορέας υποστήριξης σε θεσμικά ζητήματα 
και ζητήματα πολιτικής σχετικά με την βιοποι-
κιλότητα. Η επίσημη έναρξη των εργασιών 
του Δικτύου προβλέπεται για το πρώτο τρίμη-
νο του 2011. Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.helbionet.org. 
Έρευνα πεδίου στα νησιά Tόνγκα 
Ο Υπ. Διδ. και ερευνητής του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. κ. 
Σταύρος Μαυρογένης, στο πλαίσιο της διδα-
κτορικής του έρευνας και σε συνεργασία με το 
ερευνητικό ινστιτούτο CICERO, διεξήγαγε 
έρευνα πεδίου στα νησιά Τόνγκα του Νότιου 
Ειρηνικού τον Οκτώβριο του 2010. Η έρευνα 
χρηματοδοτήθηκε από το Νορβηγικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών. Τα πορίσματά της παρου-
σιάστηκαν στο ανοιχτό σεμινάριο που διοργά-
νωσε το ΕΚεΠΕΚ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

HELBIONET 
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στην εκπόνηση  
μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία του 
Ελληνικού Δικτύου Ερευνών Βιοποικιλότητας 
(HELBIONET), δράση που εντάσσεται στο 
πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στο Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα Lifewatch (ESFRI). Τα 
στελέχη του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. αποτέλεσαν ομάδα 
της Διοικούσας Επιτροπής του έργου, ως ο 
μόνος θεωρητικός φορέας σε ζητήματα περι-
βάλλοντος, σε σύνολο 49 συμμετεχόντων 
ερευνητικών και πανεπιστημιακών θεσμών. 
Ζητούμενο της συμμετοχής του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 
ήταν η συγγραφή του μέρους της μελέτης 
σκοπιμότητας που σχετιζόταν με το νομικό 
καθεστώς του δικτύου και τη σχέση του με τις 
ελληνικές θεσμικές υποχρεώσεις. Η συμμετο-
χή του Κέντρου θα συνεχίσει και μετά την 

Σελίδα 3 Ειδική Έκδοση 

Συνάντηση με τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy 
Buzek 
Στις 2 Ιουνίου 2010, πραγματοποιή-
θηκε, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, ενη-
μερωτική συνάντηση με τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. 
Jerzy Buzek, στην οποία συμμετεί-
χαν υποψήφιοι διδάκτορες και μετα-
πτυχιακοί φοιτητές και ερευνητές του 
Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 
Assises Jeunes et Mediterranee 
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ., ως μέλος του Ευρω-
μεσογειακού Δικτύου, συμμετείχε 
στις 11emes Assises Jeunes & Medi-
terranee (29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτω-
βρίου 2010) στη Γαλλία (Villefrance-
sur-Mer). Συντονιστής Εταίρος: Cen-
tre de Decouverte du Monde Marin. 
Κοινωνική Ανάπτυξη, Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή στα Νησιω-

τικά Κράτη του Ειρηνικού. Η περίπτω-
ση του Αρχιπελάγους των νησιών Τόν-
γκα 
Στις 10 Νοεμβρίου 2010, πραγματο-
ποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Ανοιχτό Σεμινάριο, προκειμένου να 
παρουσιαστούν τα πορίσματα της  
έρευνας που διεξήγαγε ο Υπ. Διδ. Σταύ-
ρος Μαυρογένης, κατά την παραμονή 
του στα νησιά Τόνγκα. 
Διάλεξη Αναπληρωτή Γενικού Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον 
Στις 24 Νοεμβρίου 2010, πραγματο-
ποιήθηκε διάλεξη του Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Διευθυ-
ντή του UNEP, κ. Achim Steiner, στην 
αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Στη 
διάλεξη με θέμα «Προς μία Πράσινη 
Οικονομία: Ευκαιρίες για την ευρύτερη 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», συμ-
μετείχαν, ερευνητές του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 
υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχια-

κοί φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος 
ΔΕΣ. 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Γενεύη 
Το Δεκέμβριο του 2010, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. 
διοργάνωσε εκπαιδευτική επίσκεψη σε 
διεθνείς οργανισμούς, στη Γενεύη. Συ-
γκεκριμένα, η επίσκεψη περιλάμβανε 
ενημερώσεις στη UNECE, το Palais des 
Nations, το Μουσείο του Ερυθρού 
Σταυρού και το International Environ-
mental House. Επίσης, οι συμμετέχο-
ντες παρακολούθησαν τη 6th edition of 
the Geneva Lecture Series του UNI-
TAR, που έλαβε χώρα στο Palais des 
Nations, με κεντρικούς ομιλητές τους 
Ντομινίκ Στρος Καν (επικεφαλής του 
ΔΝΤ) και Πασκάλ Λαμύ (επικεφαλής 
του ΠΟΕ). Συμμετείχαν 18 υποψήφιοι 
διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ της κα-
τεύθυνσης «Περιβαλλοντική Διακυβέρ-
νηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

λών τοπικής αυτοδιοίκησης, στελεχών 
των ΜΚΟ, αλλά και του επιχειρηματι-
κού κόσμου, με στόχο την κατάθεση 
προτάσεων για την πράσινη ανάπτυξη. 
Με βάση το σύνολο των προτάσεων που 
θα κατατεθούν, η επιστημονική επιτρο-
πή που έχει συσταθεί θα επιδιώξει να 
συγκεντρώσει τις προτεινόμενες πολιτι-
κές και τεχνολογικές προτεραιότητες για 
την Ελλάδα και να κωδικοποιήσει τους 
βασικούς τρόπους υλοποίησης τους σε 
μια Έκθεση που θα κατατεθεί σε κάθε 
ενδιαφερόμενο φορέα. Η σχετική ιστο-
σελίδα είναι προσβάσιμη στο 
www.diavouleusi.eliamep.gr/ 

Στιγμιότυπο από τη δεύτερη συνά-
ντηση εταίρων του HELBIONET 



Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το Φε-
βρουάριο 2002, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ενώ πα-
ράλληλα εντάσσεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Θεσμών, εποπτεύοντας και την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ. 
Σκοπός του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. είναι η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη 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 σφαιρικού αναπτυξιακού φαινόμενου, που σχετίζεται τόσο με το 
φυσικό όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Επίσης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η 
οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων, μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών και σειράς ειδικών διεπι-
στημονικών θερινών μαθημάτων , η δημιουργία ομάδας νέων περιβαλλοντολόγων στον τομέα των 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Πολιτικής Επιστήμης, η συνεργασία με άλλα επιστημο-
νικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με 
τους προηγούμενους.  
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Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Πολιτικές, οικονομικές και κοι-
νωνικές προεκτάσεις. 
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στη στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε από τη Student Association for International 
Affairs, στην Αθήνα, στις 6 Μαΐου 2010, με θέμα «Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις». Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. εκπροσώπησαν από κοινού με 
εισήγηση ο Διευθυντής του Κέντρου Καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας και ο Υπ. Διδ. Τηλέμαχος Μπούρτζης, ερευνητής 
του Κέντρου. Η εισήγηση που παρουσιάστηκε είχε τίτλο: «Η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου της φτώχειας». 
3ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στο 3ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, που διοργανώθηκε από το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» του τμήματος Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη στις 29-30 Μαΐου 2010. Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. εκπροσώπησαν ο Διευθυντής του Κέ-
ντρου Καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας και ο Υπ. Διδ. Γεράσιμος Ροδοθεάτος με εισήγηση, η οποία έφερε τον τίτλο: «Ένα 
(ακόμα) μικρό βήμα για τον άνθρωπο. Η ανάγκη προαγωγής μίας ηθικής για την ειρηνική χρήση του εξωατμοσφαιρικού 
διαστήματος». 
6ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου 
Στο πλαίσιο του 6ου Σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου στο Ναύπλιο, σκοπός του οποίου είναι η παρουσίαση του ερευνητι-
κού έργου υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών διαφόρων Πανεπιστημίων, ενώπιον επιτροπής καθηγη-
τών, οι οποίοι σχολιάζουν το θέμα, τη μεθοδολογία, το πλάνο καθώς και τα αρχικά συμπεράσματα της έρευνάς τους, οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ της κατεύθυνσης «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη»: Γάκης Ιωάννης, Ηλιάδη Άλκηστις, Κολυβά Αθηνά και Φωτεινακοπούλου Αναστασία παρουσίασαν την 
πρόοδο του ερευνητικού τους έργου. 
Όπλα Μαζικής Καταστροφής στις Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής 
Tο Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στο σεμινάριο που διοργανώθηκε στην Κρήτη, στις 21-25 Ιουνίου 2010, από το Κέντρο 
Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής, με θέμα: «Όπλα μαζικής καταστροφής στις επιχειρήσεις ναυτικής αποτροπής». Ο Υπ. 
Διδ. Γεράσιμος Ροδοθεάτος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα “Maritime Interdiction Operations: A Comparative 
Analysis of International Legal Regimes and Best Practices”. 
AQUA 2010 
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στην ειδική συνεδρία: «Το νερό και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου AQUA 2010, που διοργα-
νώθηκε από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης και την Παγκόσμια Σύμπραξη για το Νερό-Μεσογειακό Σκέλος, 
στις 22-23 Οκτωβρίου 2010, στην Παιανία. Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. εκπροσώπησε η ερευνήτρια Φωτοπούλου Αντωνία, πραγμα-
τοποιώντας εισήγηση με τίτλο: «Νερό για όλους: Ανθρώπινο Δικαίωμα ή Θεμελιώδης Ανθρώπινη Ανάγκη;». 
Contentious Issues in UNCLOS - Surely Not? 
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στο 6th ABLOS Conference “Contentious Issues in UNCLOS - Surely Not?”, το οποίο 
διοργανώθηκε στο Μονακό, στις 24-27 Οκτωβρίου 2010, από το International Hydrographic Organization και τον Inter-
national Association for Geodesy. Ο Διευθυντής του Κέντρου καθηγητής Γρ. Τσάλτας και οι Υπ. Διδ. Τηλέμαχος 
Μπούρτζης και Γεράσιμος Ροδοθεάτος παρουσίασαν εισήγηση με θέμα: “Artificial Islands and Structures as a Means of 
Safeguarding State Sovereignty Against Sea Level Rise. A Law of the Sea Perspective”. 
Εκδήλωση Κοινοβουλίου για Βραβείο Ζαχάρωφ 
Στις 10 Δεκεμβρίου 2010, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, διοργάνωσε εκδήλωση στην 
οποία συμμετείχαν στελέχη του Ε.Κε.Π.Ε.Κ., προκειμένου να εορταστούν οι απονομές του Βραβείου Ζαχάρωφ 2010 για 
την Ελευθερία της Σκέψης και του βραβείου LUX για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Η εκδήλωση, κατά τη διάρκεια 
της οποίας προβλήθηκε η αντιξενοφοβική ταινία "Ακαδημία Πλάτωνος", πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο. 

Εκδόσεις του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.  

Συμμετοχές σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις 

Από την εκπαιδευτική εκδρομή στη Γενεύη 

Σελίδα 4 


