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Χαιρετισμός Διευθυντή Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
Τα τελευταία οκτώ χρόνια το ΕΚεΠΕΚ έχει
να παρουσιάσει μια πολυσχιδή δράση που
εκτείνεται
σε
αρκετούς
τομείς·επιστημονικής δραστηριότητας, με
κυριότερους την έρευνα και την
εκπαίδευση / κατάρτιση των νέων
επιστημόνων του κλάδου των διεθνών και
ευρωπαϊκών σπουδών σε ζητήματα
περιβάλλοντος και αειφορίας καθώς και
την ανάδειξη τους, ως νέα στελέχη με
επιστημονικό λόγο.
Το 2009 επιφύλαξε δύο πολύ σημαντικές
εξελίξεις στη δράση του Κέντρου μας στα
παραπάνω ζητήματα. Πρώτη και
σημαντικότατη αποτέλεσε η ανακήρυξη της
δι οργ άν ωσης των εκπαι δευτι κών
σεμιναρίων με θέμα Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξη
(που
πραγματοποιούνται από το 2004), ως
«καλή πρακτική» στο πλαίσιο των 10
Years Framework of Programmes on
Sustainable Consumption and Production Patterns από την Οικονομική
Επιτροπή για την Ευρώπη (Economic
Commission for Europe) του
Οι κο νο μι κο ύ κα ι Κο ι νω νι κο ύ
Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών
(ECOSOC) . Οι «καλές πρακτικές» αυτές
παρουσιάστηκαν στη Fourth Regional
Implementation Meeting on Sustainable
Development (RIM-4) του UNECE, που
πραγματοποιήθηκε στο Palais des Nations
στην Γενεύη την 1η και 2η
Δεκεμβρίου του 2009. Πρέπει στο σημείο
αυτό να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά
που κάτι τέτοιο συμβαίνει στην ελληνική
πανεπιστημιακή κοινότητα ως αποτέλεσμα

δράσεων ενός ερευνητικού κέντρου,
πόσο μάλλον στα πλαίσια των
δράσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.
Το συγκεκριμένο γεγονός αποτέλεσε και
αποτελεί μεγάλη τιμή τόσο για το
Κέν τ ρο μ ας και τ ο Π άν τειο
Πανεπιστήμιο όσο και για τους φορείς
που έχουν συμβάλει στην
πραγματοποίηση αυτών των
σεμιναρίων όλα αυτά τα χρόνια και οι
οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο
σχετικό έγγραφο του Οικονομικού και
Κοινωνικού Συμβουλίου.
Το δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός
που πραγματοποιήθηκε το 2009, έχει να
κάνει με την έκδοση 4 τόμων πρακτικών
των επιστημονικών εκδηλώσεων που
πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο
διάστημα του 2008 και το 2009, στους
οποίους τόμους ως εισηγητές πέραν
των αναγνωρισμένων ειδικών επί των
σχετικών θεμάτων, συμμετέχουν οι
ερευνητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες
του ΕΚεΠΕΚ. Η συμμετοχή αυτή
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα
στην επιστημονική τους εξέλιξη και
πρόοδο και είναι ενδεικτική της
σημασίας που δίνει το Κέντρο μας στην
ανάδειξη μίας νέας γενιάς επιστημόνων
από το πεδίο των κοινωνικών και
πολιτικών επιστημών στα αντικείμενα
του περιβάλλοντος και της αειφόρου
ανάπτυξης. Τέλος θα θέλαμε να
ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε ό λ ο υς ό σο υ ς
συμπαραστέκονται τόσο ηθικώς όσο
και εμπράκτως στο έργο μας, αρχής
γενομέν ης από το Π άν τειο
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 Στέλιος Περράκης (Καθηγητής,
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(Καθηγητής, Μέλος)
 Μαριάνθη
Κ λ ά δ η
Ευσταθ οπούλ ου (Επίκ ουρη
Καθηγήτρια, Μέλος)
 Εκπρόσωπος Φοιτητών
 Μεταπτυχιακός Φοιτητής
(Μέλος)

Ερευνητικοί Τομείς
Ε.Κε.Π.Ε.Κ.

 Τομέας
Τηλέφωνο:210 - 9201832-3
Φαξ: 210 - 9201832
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ekepek@panteion.gr
gtsaltas@panteion.gr

Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Λεωφόρος Συγγρού 136,
176 71, Αθήνα, Γραφείο
ΣΤ10

Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
 Τομέας Διεθνών Οργανισμών
και Περιβάλλοντος
 Τομέας Ευρωπαϊκών Θεσμών
και
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής
 Τομέας Κοινωνίας των
Πολιτών και Περιβαλλοντικής
Επιστήμης
 Τομέας Προστασίας και
Διαχείρισης Θαλασσίου
Περιβάλλοντος,
Υδροβιοτόπων και
Ανάπτυξης Νησιωτικών
Περιοχών.

 Παρατηρητήριο Πολιτικής
και Δικαίου για την
Κλιματική Αλλαγή
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Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Η Ελλάδα στο Πλαίσιο της Μεσογειακής
Αναπτυξιακής Προοπτικής, Προκλήσεις
και Προβλήματα
3 Απριλίου 2009, Στρογγυλή Τράπεζα,
Πανε πιστή μιο Νίκαιας, Γαλλία.
Διοργανωτές: Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νίκαιας-Κυανής Ακτής και
Μονακό ο Άγιος Σπυρίδων
Διεθνής Κλιματική Πολιτική: Ο Δρόμος
προς την Κοπεγχάγη
9 Απριλίου 2009, Ημερίδα, Αθήνα.
Σ υ νδ ιοργ α νω τές : Πρ ε σβε ία τη ς
Αυστραλίας στην Ελλάδα (υποστήριξη),
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την Ελλάδα (συμβολή),

Αντιπρ οσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα (συμβολή)
Κλιματική Αλλαγή και Χρήση Ήπιων
Μορφών Ενέργειας. Η περίπτωση της
Στερεάς Ελλάδας
18 Ιουλίου 2009, Ημερίδα, Λιβαδειά. Υπό
την Αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών
και Λεβαδείας & του Δήμου Λεβαδέων.
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την Ελλάδα (συμβολή),
Αντιπρ οσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα (συμβολή),
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(Χρηματοδότηση).
Ανάπτυξη, Τουρισμός και Περιβάλλον

11-12 Σεπτεμβρίου 2009, Συνέδριο,
Κύθηρα. Συνδιοργανωτές: Δήμος Πειραιά
και Δήμος Κυθήρων. Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
Ελλάδα (συμβολή), Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(συμβολή).
Κλίμα και Πόλη: Με το Βλέμμα στην
Κοπεγχάγη
6-7 Νοεμβρίου, Συνέδριο, Αθήνα.
Διοργανωτής: Δίκτυο Μεσόγειος SOS,
υπό την αιγίδα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον /
Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP/
MAP).

Εκδόσεις Βιβλίων
Το 2009, κυκλοφόρησαν από τον
εκδοτικό οίκο Ι. Σιδέρη τα
Πρακτικά των Ημερίδων:
Κλιματική
Αλλαγή:Το
Περιβάλλον μετά τη Διεθνή
Διάσκεψη των ΗΕ στο Μπαλί,
εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2009,
σελ.
453.
Τόμος
όπου
συμπεριλαμβάνονται εισηγήσεις
και παρεμβάσεις σε θέματα που
αφορούν στις προοπτικές που
διαγράφονται στον τομέα της
αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής μετά τη Διάσκεψη στο
Μπαλί της Ινδονησίας.

Διεθνής Κλιματική Πολιτική. Ο
Δρόμος προς την Κοπεγχάγη,
εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2009,
σελ.
205.
Τόμος
όπου
συμπεριλαμβάνονται εισηγήσεις
και παρεμβάσεις σε θέματα που
αφορούν
στις
προοπτικές
υιοθέτησης της συμφωνίας που θα
καθορίσει τη μετα-Κυότο εποχή.
Από άλλους εκδοτικούς οίκους
κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά των
Ημερίδων:
Το Δικαίωμα στην Τροφή.
Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση
και Περιβάλλον, εκδ. Καλοκάθη,
Αθήνα, 2009, σελ. 248. Τόμος

όπου
συμπεριλαμβάνονται
εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε
θέματα που αφορούν στα θέματα
της φτώχειας, της πείνας, της
Παγκόσμιας Επισιτιστικής Κρίσης
και της σχέσης τους με το
Περιβάλλον.
Ένωση για τη Μεσόγειο.
Πολιτικοί
Οραματισμοί και
Υδάτινες
Ιστορίες.
Περιβαλλοντικές Προκλήσεις για
το Θαλάσσιο Χώρο, εκδ. Θήτα,
Αθήνα, 2009, σελ. 190.
Τόμος όπου συμπεριλαμβάνονται
εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε
θέματα που αφορούν στην Ένωση

Θερινά Προγράμματα Κατάρτισης

Αλί α ρτ ο ς 20 0 9. Οι
συμμετέχοντες με τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Κύθηρα 2009. Από την
απονομή πιστοποιητικών
παρακολούθησης

«Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
Περιβάλλον. Υδάτινοι Πόροι
και
Ορεινοί
Όγκοι-Η
Περίπτωση
της
Στερεάς
Ελλάδας», 12-19 Ιουλίου 2009,
Ευαγγελίστρια Βοιωτίας
4ο Πρόγραμμα Κατάρτισης
Φοιτητών
και
Νέων
Επιστημόνων. Συμμετείχαν 23
νέοι επιστήμονες, οι οποίοι
παρακολούθησαν 20 ώρες
ειδικής και γενικής θεωρητικής
κατάρτισης, από καθηγητές παν/
μίου
και
ειδικούς
εμπειρογνώμονες-ερευνητές.
Στα πλαίσια του προγράμματος
πραγματοποιήθηκαν
επιμορφωτικές προβολές και
σ χ ολ ι α σ μ ός τ α ι ν ι ώ ν κ α ι
ντοκιμαντέρ περιβαλλοντικού
π ε ρ ι ε χ ομ έ ν ο υ σ υ ν ο λ ι κ ή ς
διά ρκ ειας 8 ω ρώ ν. Ο ι
συμμετέχοντες συμμετείχαν σε
επισκέψεις περιβαλλοντικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα στην

ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας.
Τέλος, στο πλαίσιο του
Προγράμματος λειτούργησαν 4
workshops, τα αποτελέσματα
των οποίων παρουσιάστηκαν σε
ημερίδα με θέμα «Κλιματική
Αλλαγή και Χρήση Ήπιων
Μορφών Ενέργε ιας. Η
περίπτ ωσ η της Στε ρε άς
Ελλάδας». Το πρόγραμμα
πραγματοποιήθηκε υπό την
Αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης
Θηβών και Λεβαδείας, με τη
συμβολή του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την Ελλάδα κ αι της
Αντιπροσωπείας
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, καθώς και με τη
χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
«Πράσινη
Ανάπτυξη.
Οι
αναπτυξιακές προοπτικές των
ελληνικών
νησιών»,
6-12
Σεπτεμβρίου 2009, Κύθηρα

5ο Διεπιστημονικό Θερινό
Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων
Επιστημόνων. Συμμετείχαν 20
νέοι επιστήμονες, προερχόμενοι
από 8 ελληνικά παν/μια, οι
οποίοι παρακολούθησαν 18
ώρες γενικής θεωρητικής
κατάρτισης, καθώς και 5 ώρες
ε π ι μ όρ φ ω σ η ς, μέ σ ω τ η ς
προβολής και του σχολιασμού
ντοκ ιμαν τέρ. Επ ιπλέ ον,
διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές
επισκέψεις
στο πνεύμα
ανάδειξης της διάστασης:
περιβάλλον – πολιτισμός και
αειφορία
Τέλος,
οι
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς
παρακολούθησαν επιστημονικό
συνέδριο με θέμα «Κύθηρα
2009: Ανάπτυξη, Τουρισμός και
Περιβάλλον». Το πρόγραμμα
σ υ ν δι ορ γα ν ώ θ η κ ε μ ε τ ο
Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού
και
Ανάπτυξης
και
πραγματοπ οιήθηκε με τη
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στα
πλαίσια
των
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του για το 2009 σε 2
προγράμματα:
1. ASSISES JEUNES
10ièmes Assises Jeunes & Mediterranée, 30 Μαρτίου-4 Απριλίου 2009
Γ α λλ ί α ( V illefr an ch e -su r -M er),
Συντονιστής Εταίρος: Centre de Découverte du Monde Marin. H Ελλάδα
ήταν τιμώμενη χώρα για το 2009.
2.
Ολοκλήρωση
Προγράμματος
GRUNDTVIG
Πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα σε
τρεις χώρες (Ολλανδία, Αυστρία και
Ελλάδα),
στον
τομέα
της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανάμεσα
σε εξειδικευμένους θεσμούς όπως τα
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Για το Πρόγραμμα έγιναν τέσσερεις
συναντήσεις,
2
διακρατικές
κινητικότητες και 1 έκδοση.
Συνάντηση
με
τον
Επίτροπο
Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Δήμα

Στις 4 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε
στο Ζάππειο ενημερωτική συνάντηση με
τον ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ.
Σταύρο Δήμα, στην οποία συμμετείχαν
υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί
φοιτητές.
Ενημερωτική συνάντηση με το Βοηθό
Σύμβουλο Δικαιοσύνης της Πολιτείας
της Μινεσότα, Dr. Alan C. Williams
Στις 4 Οκτωβρίου 2009, στο ΙΔΙΣ, έλαβε
χώρα ομιλία-συζήτηση του Alan C. Williams, με θέμα “Environmental Protection
in the United States: How Federalism
Shapes American Environmental Law”,
την οποία παρακολούθησαν υποψήφιοι
διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Γενεύη
Μέσα στο 2009, το Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
συμμετείχε στη διοργάνωση εκπαιδευτικής
επίσκεψης σε διεθνείς οργανισμούς, στη
Γενεύη. Πιο συγκεκριμένα, η εκδρομή
διήρκησε από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 4
Δεκεμβρίου και περιελάμβανε επισκέψεις
και ενημερώσεις στη UNECE, το Palais

des Nations (έδρα του ΟΗΕ), την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, το Μουσείο του Ερυθρού
Σταυρού και το International Environmental House. Συμμετείχαν 18 υποψήφιοι
διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές
της
κατεύθυνσης
«Περιβαλλοντική
Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
του ΠΜΣ του τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου
Πανεπιστημίου.

Ε.Κε.Π.Ε.Κ.: Απρόσωπη διαμαρτυρία

Παρουσιάσεις Βιβλίων/Ερευνών
«Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και
όψεις της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης
στην Ελλάδα. Πολυεπίπεδη ΔιακυβέρνησηΣ υ μ μ ε τ ο χ ή - Ε κπ α ί δε υ ση , Κ α τ άρ τ ι ση ,
Επιμόρφωση». Η έρευνα παρουσιάστηκε σε
εκδήλωση του Παντείου Πανεπιστημίου με
θέμα: Κύρια αποτελέσματα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στις
15 Μαΐου 2009, Αθήνα.
«Κλιματική Αλλαγή: Το Περιβάλλον μετά τη
Διεθνή Διάσκεψη των ΗΕ στο Μπαλί». Τόμος
πρακτικών που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της
ημερίδας «Διεθνής Κλιματική Πολιτική. Ο
Δρόμος προς την Κοπεγχάγη», στην Αθήνα,
στις 9 Απριλίου 2009. Παρουσίασαν οι:
Κα ρ ά κ ω στα ς Ιω ά ν ν η ς , Ρ ου μ ε λιώ τη ς
Παναγιώτης, Σκλιάς Παντελής, Τσάλτας
Γρηγόρης.

«Το Δικαίωμα στην Τροφή. Παγκόσμια
Επισιτιστική Κρίση και Περιβάλλον». Τόμος
πρακτικών που παρουσιάστηκε στη Βούλα, στις
23 Οκτωβρίου 2009. Παρουσίασαν οι: Κανάκης
Νικήτας, Σκλιάς Παντελής, Φατούρος
Δημήτρης.
«Διεθνής Κλιματική Πολιτική: Ο Δρόμος προς
την Κοπεγχάγη». Τόμος πρακτικών της που
παρουσιάστηκε στις 6 Νοεμβρίου 2009, στα
πλαίσια διημερίδας που διοργάνωσε το Δίκτυο
Mεσόγειος SOS με θέμα "Κλίμα και Πόλη: Με
το βλέμμα στην Κοπεγχάγη". Παρουσίασαν οι:
Κουβέλης Σπύρος, Ρουμελιώτης Παναγιώτης,
Σαρτζετάκης Ευτύχιος.
«Ένωση για τη Μεσόγειο. Πολιτικοί
Οραματισμοί και Υδάτινες Ιστορίες». Τόμος
πρακτικών που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του
Money Show, στις 19 Δεκεμβρίου 2009.

Έρευνες – Μελέτες
Στα πλαίσια του προγράμματος
GRUNDTVIG, σε συνεργασία με το
Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευ σης Δραπετσώνας,
πραγματοποιήθηκε η έκδοση του
τόμου «Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη
Δ ι α χ ε ί ρ ι ση τ ων Π α ρ ά κ τ ι ων
Περιοχών».
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ., το 2009, με την
χρηματοδότηση του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
Ελλάδα, πραγματοποίησε μελέτη με
τίτλο «Ανάπτυξη—Τουρισμός—
Περιβάλλον σε νησιωτικές περιοχές:
Η περίπτωση των Κυθήρων». Η εν

λόγω προσπάθεια ολοκληρώθηκε
από αριθμό επιστημόνων, στελεχών
και συνεργατών του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
και παρουσιάστηκε στα πλαίσια
του συ νε δρ ίου «Ανά πτυξ η,
Τουρισμός και Περιβάλλον, το
οποίο έλαβε χώρα στα Κύθηρα, το
Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης
αναλύεται όλο το φάσμα των
σχέσεων, καθώς και η
αλληλεπίδραση μεταξύ τουρισμού,
περιβάλλοντος και ανάπτυξης,
εστιάζοντας στην περίπτωση της
νήσου των Κυθήρων.
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Συμμετοχές σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις
5ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου

Το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το
Στα πλαίσια του 5ου Σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου, σκοπός του οποίου είναι η παρουσίαση του ερευνητικού
Φεβρουάριο
2002,
κατόπιν και
απόφασης
της Συγκλήτου
του Παντείου
Πανεπιστημίου
έργου υποψηφίων
διδακτόρων
μεταπτυχιακών
φοιτητών διαφόρων
Πανεπιστημίων,
ενώπιον Κοινωνικών
επιτροπής καθηγητών,
οι
οποίοι
σχολιάζουν
το
θέμα,
την
μεθοδολογία,
το
πλάνο
καθώς
και
τα
αρχικά
συμπεράσματα
της έρευνάς
και Πολιτικών Επιστημών. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
ενώ τους, οι
υποψήφιοι διδάκτορες του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. Μαυροπούλου Σοφία, Μπούρτζης Τηλέμαχος, Πασπάτη Εριφύλη και
παράλληλα
εντάσσεται
στις ερευνητικές
και του
εκπαιδευτικές
του Τομέα Διεθνών και
Ροδοθεάτος Γεράσιμος
παρουσίασαν
την πρόοδο
ερευνητικού δραστηριότητες
τους έργου.
Climate Change
and Security
Ευρωπαϊκών
Θεσμών,
εποπτεύοντας και την κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Ελληνικής
Βιώσιμη
Ανάπτυξη» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ.
Προεδρίας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), συμμετείχε στο συνέδριο που
Σκοπός
του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.
είναιστις
η διεξαγωγή
ερευνών
η μελέτη
θεμάτων
διοργανώθηκε
στο Βουκουρέστι,
5-6 Οκτωβρίου
2009,και
με θέμα
“Climate
Changeπου
andεντάσσονται
Security”. Το στο
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οι Δρ. Κων.
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του Παρατηρητηρίου
για σχετικών
το Δίκαιο θεσμών
και τη Πολιτική
της
γνωστικό
αντικείμενο
της διεθνούς
και ευρωπαϊκής
καθώς και των
της
Κλιματικής Αλλαγής και ο Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης, ερευνητής του Κέντρου. Η εισήγηση που παρουσιάστηκε από
γενικότερης
περιβαλλοντικής
καιasπροστασίας,
τηςrisks
κοινωνικής
τα στελέχη είχε
τίτλο: “Adaptationδιαχείρισης
Policy and Law
an "Antidote"συμπεριλαμβανομένης
to increasing climate change
and insecurity”.
Today’s
Child, Tomorrow’s
Future:
2020
και
οικονομικής
παραμέτρου
του Towards
σφαιρικού
αναπτυξιακού φαινόμενου, που σχετίζεται τόσο με το
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Today’s
φυσικό
όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Επίσης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η
Child, Tomorrow’s Future: Towards 2020”, που διοργανώθηκε από το Institute of Sustainable Development and Manοργάνωση
μεταπτυχιακών
μαθημάτων,
μεταπτυχιακών
καιστις
σειράς
ειδικών 2009.
agement of Natural
Resources και
από το Centre
for Environmentκύκλων
Educationσπουδών
στην Αθήνα
29-31 Οκτωβρίου
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. εκπροσώπησαν
την πρώτη, ημέρα
ο Διευθυντής
του Κέντρου
Καθηγητής Γρηγόρης
Τσάλτας
διεπιστημονικών
θερινών μαθημάτων
δημιουργία
ομάδας
νέων περιβαλλοντολόγων
στον
τομέακαι ο Δρ.
Κωνσταντίνος Κατσιμπάρδης με εισήγηση, η οποία έφερε τον τίτλο: “Climate Change and Security: Recent Initiatives
των
και
Σπουδών
της Πολιτικής
Επιστήμης,
η συνεργασία
from Διεθνών
the UN and
theΕυρωπαϊκών
EU”. Τη δεύτερη
μέρα τουκαι
συνεδρίου
παρουσίασαν
κοινή εισήγηση
οι ερευνητέςμε
τουάλλα
Κέντρου Υπ.
Δρ.
Σταύρος
Μαυρογένης
και
η
Υπ.
Δρ.
Εριφύλη
Πασπάτη
με
θέμα:
“The
EU's
climate
change
policy:
A critical
επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και η επίτευξη κάθε σκοπού που
έχει assessment”.
συνάφεια
με τους προηγούμενους.
Ο Πολιτισμός της Αλληλεγγύης. Προσεγγίσεις: Κοινωνικές, Οικονομικές, Πολιτισμικές, Θρησκευτικές
Tο Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας που διοργανώθηκε
στην Κωνσταντινούπολη, στις 19-20 Νοεμβρίου 2009, από την ΜΚΟ Αιγαίου Πολιτεία με θέμα ο «Ο Πολιτισμός της
Αλληλεγγύης. Κοινωνικές, Οικονομικές, Πολιτισμικές, Θρησκευτικές Προσεγγίσεις". Ειδική εισήγηση παρουσίασε ο
Διευθυντής του Κέντρου Καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας με θέμα "Ο ρόλος των ΜΚΟ στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης".
Κλίμα και Πόλη: Με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη
Ο καθηγητής Τσάλτας Γρηγόρης, ο Δρ. Κατσιμπάρδης Κωνσταντίνος και ο Υπ. Δρ. Μαυρογένης Σταύρος συμμετείχαν
με εισηγήσεις στη διημερίδα «Κλίμα και Πόλη: Με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη» που συνδιοργανώθηκε με το Δίκτυο
Μεσόγειος SOS. Επίσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. Μαυρογένης Σταύρος, Πασπάτη Εριφύλη και
Ροδοθεάτος Γεράσιμος ανέπτυξαν τοποθετήσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση εντός της ενότητας «Οι
πολίτες ρωτούν-Οι ειδικοί απαντούν».
Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικονομικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι διεθνείς θεσμοί σε κίνηση
Το Ε.Κε.Π.Ε.Κ. συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, που
έλαβε χώρα στις 17-19 Δεκεμβρίου 2009, με τις εισηγήσεις του Δρ. Κωνσταντίνου Κατσιμπάρδη με θέμα «Διεθνής
συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μία συνολική αξιολόγηση των μέχρι σήμερα θεσμικών
προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας» και του Δρ. Χαράλαμπου Πλατιά με θέμα «Θεσμική ανάπτυξη της παγκόσμιας
κλιματικής διακυβέρνησης: Προϋποθέσεις αρχιτεκτονικής και προκλήσεις για τη διεθνή πολιτική».

Από την παρουσίαση του τόμου «Διεθνής Κλιματική
Πολιτική. Ο Δρόμος προς την Κοπεγχάγη»

Από το συνέδριο του ΟΑΣΕ “Climate Change
and Security”

Άλλες Εκδόσεις του Ε.Κε.Π.Ε.Κ.

