
Αγαπεηνί θίινη, 

 

Σν 2011 αλακθίβνια ππήξμε κηα 

δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ παηξίδα 

καο. Ζ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εζηθή θξίζε, παξά ηηο αληημνφηε-

ηεο πνπ δεκηνχξγεζαλ, θάζε άιιν 

απφ ηξνρνπέδε απνηέιεζαλ γηα 

ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. Ζ ζπλέρηζε επη-

ηπρεκέλσλ ζεζκψλ φπσο ην Θεξη-

λφ Γηεπηζηεκνληθφ Πξφγξακκα γηα 

ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε πνπ δηνξγα-

λψλεηαη θάζε ρξφλν ζηα Κχζεξα, 

ε έθδνζε ηνπ λένπ ηφκνπ κε ζέκα 

ηε Γεσγξαθία ζηηο Γηεζλείο πνπ-

δέο αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

εξεπλεηψλ ηνπ Κέληξνπ ζε δηεζλή 

θαη εγρψξηα επηζηεκνληθά ζπλέ-

δξηα απνηέιεζαλ κεξηθέο απφ ηηο 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηε ρξνληά 

πνπ πέξαζε. 

Δπίζεο, ε αλάιεςε ηεο Πξπηαλεί-

αο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ 

Καζεγεηή Γξ. Η. Σζάιηα θαη ε 

κεηαθφκηζε ησλ γξαθείσλ καο ζε 

λέν, ιεηηνπξγηθφηεξν ρψξν,  ειπί-

δνπκε λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαβάζ-

κηζε ησλ δπλαηνηήησλ καο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δξα-

ζηεξηφηεηαο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. 

Σν 2012 πνπ αθνινπζεί, απν-

ηειεί ρξνληά νξφζεκν ζηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ Κέληξνπ καο, θα-

ζψο απηφ ζπκπιεξψλεη 10 ρξφ-

ληα δσήο. Σαπηφρξνλα γηα ην 

2012 έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ε δηνξγάλσζε ζην Ρίν 

ληε Σδαλέηξν, Παγθφζκηαο 

πλδηάζθεςεο γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε, 20 ρξφληα κεηά ηελ 

ηζηνξηθή πλδηάζθεςε γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε 

ηνπ 1992. Θεσξψληαο ππνρξέ-

σζε καο ηνλ ενξηαζκφ ησλ 2 

α π η ψ λ  ε π ε η ε ί σ λ ,  η ν 

Δ.Κε.Π.Δ.Κ. δηνξγαλψλεη ην 

Μάξηην ηνπ 2012, ζρεηηθή  

επηζηεκνληθή εκεξίδα, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ επί-

ζεκν θαηάινγν ησλ  δηεζλψλ 

εθδειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο ηεο 

Παγθφζκηαο πλδηάζθεςεο γηα 

ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε. Πεξηζ-

ζφηεξεο πιεξνθνξίεο ελφςεη 

ηεο εθδήισζεο κπνξείηε λα 

βξίζθεηε ζην αλαλεσκέλν site 

καο www.ekepek.gr . 

ηνλ απνινγηζκφ πνπ αθνινπ-

ζεί ζα βξείηε κε ιεπηνκέξεηεο 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Κέληξνπ γηα ηελ ρξνληά πνπ 

πέξαζε αλά ζεκαηηθή θαηεγν-

ξία. Διπίδνπκε λα ζαο θαλεί 

ιεηηνπξγηθφο θαη ρξήζηκνο. 

 

 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ 

Δ.Κε.Π.Δ.Κ. 
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(Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο) 

 ηέιηνο Πεξξάθεο (Καζεγεηήο, 

Μέινο) 

 Δ π ά γ γ ε ι ν ο  Ρ α π η φ π ν π ι ν ο 

(Καζεγεηήο, Μέινο) 

 Μαξηάλζε Κιάδε Δπζηαζνπνχ-

ινπ (Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, 

Μέινο) 

 Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο 

(Μέινο) 

 Παξαηεξεηήξην Πνιηηηθήο 
θαη Γηθαίνπ γηα ηελ Κιηκα-
ηηθή Αιιαγή 

Δξεπλεηηθνί Τνκείο 
Δ.Κε.Π.Δ.Κ.  

 
 Τνκέαο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
 Τνκέαο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ 

θαη Πεξηβάιινληνο 
 Τνκέαο Δπξωπαϊθώλ Θεζκώλ 

θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηη-
θήο 

 Τνκέαο Κνηλωλίαο ηωλ Πνιη-
ηώλ θαη Πεξηβαιινληηθήο 
Δπηζηήκεο 

 Τνκέαο Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Θαιαζζίνπ 
Πεξηβάιινληνο, Υδξνβηνηό-
πωλ θαη Αλάπηπμεο Νεζηω-
ηηθώλ Πεξηνρώλ. 

Υαριλάοσ Σρικούπη 1 

και άκη Καράγιωργα 

(πάξνδνο Λαγνπκηηδή), 

176 71, Αθήνα,  

Γραθείο Γ15 

www.ekepek.gr 

Σειέθσλν: 210 - 9201832 

Φαμ: 211 - 8001832 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: 

ekepek@panteion.gr 

info@ekepek.gr 

 Παξαηεξεηήξην ηνπ Γηθαί-
νπ θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο 
Θάιαζζαο 

Μία ηειεπηαία καηηά πξηλ 

η ε  κ ε η α θ ν ξ ά  η ν π 

Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζε λέν ρώξν 



Διεθνής Παρουσία 

Εκδόσεις 

Κνπεγράγε 2009: Τν πεξηβάιινλ ζηε 

δίλε κίαο παγθόζκηαο θξίζεο 

Δθδ. Η. ηδέξεο, Αζήλα, 2011, ζει. 423. 

Δπηκέιεηα: Σζάιηαο Γξεγφξεο. 
Πξαθηηθά ηνπ νκψλπκνπ ζπλεδξίνπ, ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26-27 Φε-

βξνπαξίνπ 2010, ζην Πάληεην Παλεπηζηή-

κην. ηνλ ηφκν πεξηιακβάλνληαη εηζεγή-

ζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηεχνληαη 

ηελ απνηπρία ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, 

ζηε χλνδν ηεο Κνπεγράγεο, ην Γεθέκ-

βξην ηνπ 2009, λα πηνζεηήζεη ηε ζπκθσλί-

α πνπ ζα νξίζεη ηε κεηα-Κπφην επνρή. 

Σν βηβιίν παξνπζηάζηεθε ζην ΗΓΗ, ζηηο 

20 Μαΐνπ 2011, απφ ηνπο: Γηάλλε Μαληά-

ηε (Τθππνπξγφ Πεξηβάιινληνο), Γεψξγην 

Κνπκνπηζάθν (Δπξσβνπιεπηή ΝΓ), Γε-

κήηξε Παπαδεκνχιε (Βνπιεπηή ΤΡΗ-

ΕΑ), Υξηζηίλα Θενράξε (Πξφεδξν ΔΚ-

ΠΑΑ), Άλλπ Μεηξνπνπινπ (Γηεπζχληξηα 

Μεζφγεηνο SOS). πληνληζηήο: Νηθφιαο 

Βνπιέιεο, Γεκνζηνγξάθνο. 

Η Γεσγξαθία ζηηο Γηεζλείο Σπνπδέο. 

Μία γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο ζύγρξν-

λεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο 

Δθδ. Η. ηδέξεο, Αζήλα, 2011, ζει. 311. 

πγγξαθείο: Σζάιηαο Γξεγφξεο, Μαπξν-

γέλεο ηαχξνο, Μπνχξηδεο Σειέκαρνο, 

Ρνδνζεάηνο Γεξάζηκνο. 
ην βηβιίν επηρεηξείηαη ε ζχδεπμε ηεο 

γεσγξαθηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηφζν κε 

ηελ εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο, νξγαλσκέλεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο, φζν θαη κε ηελ αλα-

ζεσξεκέλε δηάζηαζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

θαηλνκέλνπ. Οη επηκέξνπο θιάδνη ηεο 

γεσγξαθίαο εληνπίδνληαη ζηελ πξνζπάζεη-

α θαηαγξαθήο θαη αλάδεημεο ησλ αιιειε-

πηδξάζεσλ αλάκεζα ζηε θπζηθή γεσγξα-

θία, ηελ πνιηηηθή γεσγξαθία θαη ηελ αλ-

ζξσπνγεσγξαθία. 
Σν βηβιίν παξνπζηάζηεθε ην άββαην 17 

Γεθεκβξίνπ 2011 ζην μελνδνρείν Athens 

Hilton, ζην πιαίζην ηνπ Athens Money 

Show 2011, απφ ηνπο: Κνππά Μαξηιέλα 

(Eπηθ. Kαζεγήηξηα, Eεπξσβνπιεπηή, επη-

θεθαιήο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ΠΑ-

ΟΚ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην), θιη-

α Παληειή (Aλαπι. Kαζεγεηή Παλ/κίνπ 

Πεινπνλλήζνπ), Κνιηφπνπιν Κσλζηαληί-

λν (Eπηθ. Kαζεγεηή Παληείνπ Παλεπηζηε-

κίνπ). 

ελίδα 2 Απολογιζμός Γραζηηριοηήηων Δ.Κε.Π.Δ.Κ. 2011  

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηέρεη ελεξγά, σο 

επίζεκνο εηαίξνο, ζηηο δξάζεηο επαηζζεην-

πνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δ-

ζλψλ. πγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 2011, ην 

ζπκκεηέρεη ζηηο εμήο δξάζεηο: 

United Nations Academic Impact 

Μεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ., 

ην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζπκκεηέρεη 

ζηελ παγθφζκηα πξσηνβνπιία Academic 

Impact γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηδξπκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηνπο ζθν-

πνχο θαη ηε δξάζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσ-

κέλσλ Δζλψλ, κέζσ ηεο ελεξγνχ ππνζηή-

ξημεο 10 παγθνζκίσο απνδεθηψλ αξρψλ 

ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκά-

ησλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο βησζηκφηεηαο 

θαη ηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. 

Γηεζλήο Γεθαεηία γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηέρεη ζηε Γηεζλή 

Γεθαεηία γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα 2011 - 

2020, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε ζπκβνιή 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ 

γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα. 

Γηεζλέο Έηνο Γαζώλ 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. είλαη επίζεκνο εηαίξνο 

ηνπ Γηεζλνχο Έηνπο Γαζψλ, ηνπ παγθφ-

ζκηνπ ενξηαζκνχ ησλ δξάζεσλ γηα ηε 

βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. 

Γηεζλέο Έηνο Νενιαίαο 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηέρεη ζην Γηεζλέο  

Έηνο Νενιαίαο, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηδεψλ 

ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

παγθνζκίσλ πξνβιεκάησλ. 

Οδηθόο Χάξηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

Διιάδαο ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε WWF Διιάο, 

ηε ΓΔΔ θαη ην ΣΔΔ, πξνρψξεζαλ ζηελ 

εθπφλεζε κειέηεο κε ηίηιν "Οδηθφο 

Υάξηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιά-

δαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή". ηελ 

έθζεζε πεξηέρνληαη πξνηάζεηο δξάζεσλ 

γηα ηελ πξνζαξκνγή φισλ ησλ ηνκέσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε. Κνκβηθφ 

ζεκείν ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο είλαη ε νξγάλσ-

ζε ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Οη θνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο 

πξνηείλνπλ ηελ άκεζε δεκηνπξγία κίαο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θιηκαηη-

θή αιιαγή ή ελφο Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ο Οδηθφο 

Υάξηεο απεζηάιε ζηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ 

κε ηελ ειπίδα λα απνηειέζεη ηελ αθεηε-

ξία εμειίμεσλ ππέξ ηεο πξνζαξκνγήο 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 
Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπά-

γεηαη ε θιηκαηηθή αιιαγή πξνυπνζέηεη  

ηε  δεκηνπξγία κίαο εηδηθήο ππνεπηηξν-

πήο γηα ηελ πξνζαξκνγή. 

Έρευνες – Μελέτες 
Μεηάβαζε ζε κία Πξάζηλε Διιάδα 

2010-2020 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ., απφ θνηλνχ κε ην ΔΛΗ-

ΑΜΔΠ θαη ηελ ΔΛΔΣ, ζπκκεηέρεη ζηε 

δηνξγάλσζε αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαιφγνπ κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ, κε-

ιψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηειερψλ 

ΜΚΟ, αιιά θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ, κε ζηφρν ηελ θαηάζεζε πξνηά-

ζεσλ γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε. 
Ζ ζρεηηθή ηζηνζειίδα είλαη πξνζβάζηκε 

ζην 

www.diavouleusi.eliamep.gr/ 



 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

Ερευνητικά Προγράμματα 

Χξεκαηνδνηνύκελε Δξεπλεηηθή Δπίζθεςε ζην Ακβνύξγν 

Ο Τπ. Γηδ. θαη εξεπλεηήο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ., Σειέκαρνο Μπνχξ-

ηδεο, ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ έξεπλαο θαη ζε ζπλεξ-

γαζία κε ην Max Planck Institute for Comparative and Interna-

tional Private Law, πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθή επίζθεςε ζηo 

Aκβνχξγν ηεο Γεξκαλίαο, θαηά ηελ πεξίνδν 20-30 Ννεκβξίνπ 

2011. Ζ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γηκε-

ξνχο Πξνγξάκκαηνο Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ Διιάδαο-

Γεξκαλίαο γηα ην έηνο 2011. 

COST Action IS1101 

Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Μεηαλάζηεπζε: Γλώζε, Γίθαην/Πνιηηηθή 

θαη Θεσξία   

Ζ δξάζε απηή έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ 

θαηαλφεζε κηαο απφ ηηο πιένλ επίκαρεο θαη πνιηηηθά θνξηηζκέ-

λεο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο: ηε κεηαλάζηεπζε. 
ηε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ηεο Γξάζεο IS1101 ηνπ Πξνγξάκ-

καηνο COST, κεηαμχ 11 Κξαηψλ κεηέρεη θαη ε Διιάδα κε ην 

Πάληεην Παλεπηζηήκην κέζσ ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. θαη ην Αξηζηνηέ-

ιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.  

 

ελίδα 3 Διδική Έκδοζη 

Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή θαη Βηώζηκε 

Αλάπηπμε 

Με ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε 

εξεπλεηψλ ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ., ζην 

πιαίζην ηνπ θχθινπ καζεκάησλ ηνπ 

ΠΜ Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε 

θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε ηνπ Παληείνπ 

Παλ. εληάρζεθε ην κάζεκα 

«Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή θαη Βηψζηκε 

Αλάπηπμε». 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηηο Βξπ-

μέιιεο (15-17 Μαξηίνπ) 

Μεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Δπξσβνπ-

ιεπηνχ Μαξηιέλαο Κνππά, ε εξεπλε-

ηηθή νκάδα ηνπ ΔΚεΠΔΚ ζπκκεηείρε 

ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηηο Βξπ-

μέιιεο, πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρν-

ληεο επηζθέθζεθαλ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην αξρεγείν ηνπ ΝΑΣΟ 

θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Πιεξνθφ-

ξεζεο ηνπ ΟΖΔ (UNRIC), φπνπ παξαθν-

ινχζεζαλ ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο νκηιί-

εο. 

Assises Jeunes et Mediterranée 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ., σο κέινο ηνπ Δπξσκε-

ζνγεηαθνχ Γηθηχνπ, ζπκκεηείρε ζηηο 

12èmes Assises Jeunes & Méditerranée 

(27-30 επηεκβξίνπ 2011) ζηε Γαιιία 

(Villefrance-sur-Mer). πληνληζηήο Δηαί-

ξνο: Centre de Découverte du Monde 

Marin. 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηηο Βξπμέιιεο 

(4-6 Γεθεκβξίνπ) 

ε ζπλέρεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Μαξηίνπ, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ Δπξσ-

βνπιεπηή Γεψξγηνπ Κνπκνπηζάθνπ, ε 

εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ.. 

ζπκκεηείρε ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

ζηηο Βξπμέιιεο, Oη ζπκκεηέρνληεο επη-

ζθέθζεθαλ ην λέν δηαδξαζηηθφ ρψξν 

ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ ηνπ Δπξσπατ-

θνχ Κνηλνβνπιίνπ, Parlamentarium. 

Δπηπιένλ, επηζθέθζεθαλ ηνλ ίδην ην 

ρψξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

θαζψο θαη ην αξρεγείν ηνπ ΝΑΣΟ, φπνπ 

παξαθνινχζεζαλ ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο 

νκηιίεο. 

πεξηβαιινληηθνχ θαη πνιηηη-

ζηηθνχ ραξαθηήξα ζην λεζί 

ησλ Κπζήξσλ. πγθεθξηκέλα, 

έιαβε ρψξα εκεξήζηα επίζθε-

ςε επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα, 

ζην πλεχκα αλάδεημεο ηεο 

δηάζηαζεο «πεξηβάιινλ – 

πνιηηηζκφο θαη αεηθνξία», ζηε 

Υψξα, φπνπ πξαγκαηνπνηήζε-

θε μελάγεζε ζην Κάζηξν θαη 

ζην Γεληθφ Αξρείν ησλ Κπζή-

ξσλ, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Αβιέκνλα. Δπίζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνίε-

ζαλ Δθπαηδεπηηθή Δπίζθεςε 

θαη Πεξηήγεζε ζην Γίθηπν 

Μνλνπαηηψλ ησλ Κπζήξσλ, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Κπζεξατθνχ 

Ηδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο. 

Σν πξφγξακκα ζπλδηνξγαλψ-

ζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κέ-

λ η ξ ν  Π ε ξ η β α ι ι ν λ η η θ ή ο 

Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο θαη 

«Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε 

Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο 

πξάζηλεο νηθνλνκίαο», 30 

Σεπηεκβξίνπ - 6 Οθησβξίνπ 

2011, Κύζεξα 

7ν Γηεπηζηεκνληθφ Μεηαπηπ-

ρηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπ-

ζεο Νέσλ Δπηζηεκφλσλ. 
πκκεηείραλ 22 λένη επηζηήκν-

λεο θαη 2 παξαηεξεηέο, νη 

νπνίνη παξαθνινχζεζαλ επί 

16 ψξεο γεληθή θαη εηδηθή 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, απφ 

θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ θαη 

εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο-

εξεπλεηέο. ην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο έγηλαλ επηκνξ-

θσηηθέο πξνβνιέο θαη ζρνιηα-

ζκφο ηαηληψλ θαη ληνθηκαληέξ 

πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέ-

λνπ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 8 

σξψλ. 
Οη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαην-

πνίεζαλ, επίζεο, επηζθέςεηο 

ην Κπζεξατθφ Ίδξπκα Πνιηηη-

ζκνχ θαη Αλάπηπμεο, κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ Γξαθείνπ Δλεκέ-

ξσζεο ζηελ Διιάδα ηνπ Δπ-

ξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπ-

ξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ 

Διιάδα. Σνπηθνί ρνξεγνί: 

Λ.Α.Ν.Δ. Sea Lines, Drakakis 

Tours. 
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκα-

ηνο δηνξγαλψζεθε εκεξίδα κε 

ηίηιν Τν Πξόγξακκα ησλ 

Μνλνπαηηώλ θαη ηα Οθέιε 

ηνπ γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθό-

ηεηα - Πξνώζεζε ηνπ Τνπξη-

ζκνύ κέζα από Πεξηβαιινληη-

θέο Γξαζηεξηόηεηεο. Ζ εκε-

ξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2011 ζηε 

Υψξα ησλ Κπζήξσλ, ζπλδηνξ-

γαλψζεθε απφ ην Δ.Κε.Π.Δ.Κ. 

θαη ην Κπζεξατθφ Ίδξπκα 

Πνιηηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο. 

Θερινό Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Κύζεξα 2011. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 

πξναύιην ηνπ ρώξνπ δηεμα-

γωγήο ηωλ καζεκάηωλ 

Κύζεξα 2011. 
Πεξηήγεζε ζην Γίθηπν Μν-

λνπαηηώλ 



Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο (E.Kε.Π.Δ.Κ.) ηδξχζεθε ην Φε-

βξνπάξην 2002, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Αλήθεη νξγαληθά ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, ελψ πα-

ξάιιεια εληάζζεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σνκέα Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Θεζκψλ, επνπηεχνληαο θαη ηελ θαηεχζπλζε «Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε θαη 

Βηψζηκε Αλάπηπμε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ΓΔ. 

θνπφο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. είλαη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ε κειέηε ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηεζλνχο θαη επξσπατθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεζκψλ ηεο 

γεληθφηεξεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο παξακέηξνπ ηνπ ζθαηξηθνχ αλαπηπμηαθνχ θαηλφκελνπ, πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην 

θπζηθφ φζν θαη κε ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε 

νξγάλσζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, κεηαπηπρηαθψλ θχθισλ ζπνπδψλ θαη ζεηξάο εηδηθψλ δηεπη-

ζηεκνληθψλ ζεξηλψλ καζεκάησλ , ε δεκηνπξγία νκάδαο λέσλ πεξηβαιινληνιφγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ θαη ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ε ζπλεξγαζία κε άιια επηζηεκν-

ληθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε επίηεπμε θάζε ζθνπνχ πνπ έρεη ζπλάθεηα κε 

ηνπο πξνεγνχκελνπο.  

ελίδα  4 

Σπκκεηνρέο 

 

Έξεπλεο Υδξνγνλαλζξάθωλ θαη Πξννπηηθέο Παξαγωγήο ζηελ Διιάδα 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηείρε ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην ΗΔΝΔ, ζηηο 8 

Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη εθπξνζσπήζεθε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ, Κα-

ζεγεηή Γξεγφξε Σζάιηα. Ζ εηζήγεζε πνπ παξνπζηάζηεθε είρε ηίηιν: «Σν 

Ννκηθφ Καζεζηψο γηα ηελ Δμεξεχλεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ησλ Τπνζαιάζζησλ 

Φπζηθψλ Πφξσλ ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο  Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο». 
Ζ Πεξηβαιινληηθή θαη Οηθνλνκηθή Γηάζηαζε ηωλ Ππξεληθώλ Κξίζεωλ: Ζ Πεξί-

πηωζε ηεο Fukushima 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηείρε ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηε J.E.F. 

Greece (Jeunes Européens Fédéralistes), ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζηηο 5 

Απξηιίνπ 2011. Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. εθπξνζψπεζε ν Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ, 

Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο. 

Οδηθόο Φάξηεο: Μεηάβαζε ζε κηα Οηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ Άλζξαθα 

κέρξη ην 2050 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηείρε ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε 

κε ηελ Δπίηξνπν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή Connie 

Hedegaard, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ην Γξαθείν Δλεκέξσζεο ζηελ Διιάδα 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζηηο 12 Μαΐνπ 2011. 

Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε (ΑΟΕ) 
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ., Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο ζπκκεηείρε κε 

εηζήγεζε ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ ζην Πνιεκηθφ Μνπζείν, ζηηο 16 

Μαΐνπ 2011, ν χλδεζκνο Δπηηειψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη ην Ηλζηηηνχην Αηγαί-

νπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ. 
Οηθνινγηθή Ζκεξίδα ζην πιαίζην ηνπ 31νπ Παλειιελίνπ Πεξάζκαηνο ζην Φα-

ξάγγη ηνπ Βνπξαϊθνύ 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηείρε ζηελ εηδηθή ζπλεδξία ηεο νηθνινγηθήο εκεξίδαο, 

κε ηίηιν «Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ν ξφινο ηνπο ζην κέιινλ ηνπ 

πιαλήηε καο», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην χιινγν Οξεηβαζίαο - Υηνλνδξνκίαο 

- Αναρρίχησης, Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαβρύτων, στις 7 Μαΐνπ 2011, 

ζηα Καιάβξπηα. Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. εθπξνζψπεζαλ νη εξεπλεηέο Μπνχξηδεο 

Σειέκαρνο θαη Φσηνπνχινπ Αληψληα. 

Τειεηή Απνλνκήο Βξαβείνπ Βύξωλ Αληίπαο 

ηηο 28 Ηνπλίνπ 2011, ε Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, δηνξγάλσ-

ζε εθδήισζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Βξαβείνπ Βύξωλ 

Αληίπαο 2011 ζηελ Α.Θ. Παλαγηφηεηα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε θ.θ. Βαξ-

ζνινκαίνπ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. Καζεγεηήο Γξεγφξεο Σζάιηαο 

ζπκκεηείρε κε νκηιία ζρεηηθά κε ην δηεζλέο πεξηβαιινληηθφ έξγν ηνπ Παλαγηφ-

ηαηνπ. 

2011 Tulane Law Summer School on Maritime Law 

Ο εξεπλεηήο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. Γεξάζηκνο Ρνδνζεάηνο παξαθνινχζεζε επηηπ-

ρψο ην πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Tulane University 

θαη ην Ηλζηηηνχην Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαί-

νπ, ζηηο 29 Μαΐνπ -17 Ηνπλίνπ 2011 ζηε Ρφδν. 

Όπια Μαδηθήο Καηαζηξνθήο ζηηο Δπηρεηξήζεηο Ναπηηθήο Απνηξνπήο 
Tν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηείρε ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Κξήηε, 

ζηηο 6-10 Ηνπλίνπ 2011 απφ ην NMIOTC, κε ζέκα: «Όπια καδηθήο θαηαζηξν-

θήο ζηηο επηρεηξήζεηο λαπηηθήο απνηξνπήο». Ο Τπ. Γηδ. Σειέκαρνο Μπνχξηδεο 

πξαγκαηνπνίεζε δηάιεμε κε ζέκα “Maritime Interdiction Operations: A Com-

parative Analysis of International Legal Regimes and Best Practices”. 

Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ζην Φώξν ηεο Μεζνγείνπ 

Οη εξεπλεηέο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. Γξ. Κσλ/λνο Καηζηκπάξδεο θαη Τπ. Γηδ. ηαχ-

ξνο Μαπξνγέλεο ζπκκεηείραλ κε ηελ εηζήγεζε «Πνιηηηθέο θαη Θεζκνί γηα ηελ 

πξνζαξκνγή. Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν» ζηελ 

εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο, ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2011. 

NMIOTC 2nd Annual Conference: Regional Capacity Building in Countering 

Maritime Terrorism and Piracy. Influence to Future Maritime Interdiction 

Operations 
Ο Τπ. Γηδ. Γεξάζηκνο Ρνδνζεάηνο ζπκκεηείρε ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε 

ην NMIOTC, ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2011, ζηε νχδα, κε εηζήγεζε κε ηίηιν 

“Readjusting Anti-Piracy Law effectiveness through state practice. How feasi-

ble?”. 

16th Rhodes Academy on Oceans Law and Policy 

Ο εξεπλεηήο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ Γεξάζηκνο Ρνδνζεάηνο παξαθνινχζεζε επηηπ-

ρψο ηα καζήκαηα ηεο 16εο Ρνδηαθήο Αθαδεκίαο, ηα νπνία δηνξγαλψζεθαλ απφ 

ην Center for Oceans Law and Policy – University of Virginia,ην Ηλζηηηνχην 

Αηγαίνπ ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, ην Law of the 

Sea Institute of Iceland, ην Max Planck Institute for Comparative Public Law 

and International Law, Netherlands Institute for the Law of the Sea, δηήξθεζαλ 

απφ ηηο 3 έσο ηηο 22 Ηνπιίνπ 2011 θαη έιαβαλ ρψξα ζην λεζί ηεο Ρφδνπ. 

Α΄ Σπλάληεζε Διιεληθώλ ΜΚΟ γηα ηελ Δπξώπε 

Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηέρεη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Κέληξνπ Αξηζηείαο Jean 

Monnet «Γηάινγνο γηα ηελ Δπξψπε». Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. 

http://dialogue4europe.jmc.uoa.gr 

Τν Μέιινλ ηεο Θαιάζζηαο Έξεπλαο ζηελ Διιάδα ηα επόκελα 20 ρξόληα 

Ζ Γηεκεξίδα, ηελ νπνία επηκειήζεθε ην Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπ-

λψλ (ΔΛΚΔΘΔ), έιαβε ρψξα ζηηο 14-15/11/2011. Ζ ζπλάληεζε απηή απνηέιε-

ζε θαη ην έλαπζκα κηαο ζπδήηεζεο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο ζαιάζζηαο έξεπλαο 

ζηελ Διιάδα, ε νπνία ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζε εηδηθφ forum [http://

declaration.hcmr.gr/forum/]. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε, ε νπνία ζα δηαξθέζεη σο 

ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2012, απψηεξνο ζηφρνο ησλ νξγαλσηψλ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη ε ζχληαμε κηαο Γηαθήξπμεο, πξνο ηελ Διιεληθή Κνηλσ-

λία θαη Πνιηηεία, γηα ην Σν Μέιινλ ηεο Θαιάζζηαο Έξεπλαο ζηελ Διιάδα, ε 

νπνία ζα παξνπζηαζηεί επίζεκα ζην 10ν πκπφζην Ωθεαλνγξαθίαο θαη Αιηεί-

αο (Αζήλα, 7-11/5/2012). Σν Δ.Κε.Π.Δ.Κ. ζπκκεηέρεη ζηελ ad hoc Οκάδα 

Δξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηε ζχληαμε ηεο Γηαθήξπμεο. 
Αληρλεύνληαο ζην γαιάδην ηεο Μεζνγείνπ. Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε: 

Καζεζηώο, δηεζλήο λνκνινγία θαη εθαξκνγέο ζηελ Διιάδα θαη ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή 

Ζ Δζπεξίδα δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ, ηε Γεπηέξα 14 Ννεκβξίνπ 2011 ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γηθεγν-

ξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δ.Κε.Π.Δ.Κ. Καζεγεηήο Γξεγφ-

ξεο Σζάιηαο ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε κε ζέκα: «Ζ αλάδπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

ΑΟΕ. Ηρλειαηψληαο ην παξειζφλ κέρξη ηε χκβαζε ηνπ Montego Bay 1982». 
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