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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Σο Ευρωπαϊκό Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Ζρευνασ  
και Κατάρτιςησ (ΕΚεΠΕΚ) & 

το Ευρωπαϊκό Κζντρο Ζρευνασ και Κατάρτιςησ Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και Ανθρωπιςτικήσ Δράςησ (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) 

του Παντείου Πανεπιςτημίου 
 

διοργανϊνουν το: 
Επιςτημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

 

 

Βιώςιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: 

ΟΗΕ - 70 χρόνια ςτην Υπηρεςία τησ Ανθρωπότητασ 
 

 

Σο Πρόγραμμα ζχει ωσ κφριο ςκοπό τθν κατάρτιςθ 21 προπτυχιακϊν και 

μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν, υποψηφίων διδακτόρων και ερευνητϊν ςτο 

αντικείμενο τθσ διεκνοφσ πολιτικισ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ τθσ Αειφορίασ 

και των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. Επιπλζον γίνονται δεκτοί λειτουργοί του 

ευρφτερου δημόςιου τομζα απαςχολοφμενοι ςτην Περιφζρεια τησ Στερεάσ 

Ελλάδάσ, ιδίοισ εξόδοισ. Σο Πρόγραμμα διαρκεί τζςςερισ θμζρεσ, από 23 

Οκτωβρίου ζωσ και 26 Οκτωβρίου 2014 και κα λάβει χϊρα ςτο τείρι τθσ Βοιωτίασ. 

Σο Πρόγραμμα ςτθρίηεται ςτθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ και ςτθ διερεφνθςθ 

τθσ διεκνοφσ πολιτικισ ςτα ηθτιματα διαςφνδεςθσ περιβάλλοντοσ, ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων, ηθτθμάτων κοινωνικισ ιςότθτασ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με 

ζμφαςθ ςτον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ ςε διακθρυκτικό και ςυντονιςτικό επίπεδο. 

Κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ κα αναλυκοφν ηθτιματα νομικισ και 

πολιτικισ φφςεωσ, από ερευνθτζσ του ΕΚεΠΕΚ και του ΕΚΕΚΔΑΑΔ, αλλά και 

ερευνθτζσ και ςτελζχθ ςυνεργαηομζνων φορζων. Σο Πρόγραμμα εμπεριζχει το 

κεωρθτικό ςκζλοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπειρικι μελζτθ ςυγκεκριμζνων 

γνωςτικϊν αντικειμζνων ςχετικϊν με τισ ςφγχρονεσ πρακτικζσ εφαρμογζσ. 

ε επίπεδο κατάρτιςθσ, ςτόχοσ είναι ο ςυνδυαςμόσ θεωρητικής και πρακτικής 

εξειδίκευςθσ. ε επίπεδο ενημζρωςησ/ πληροφόρηςησ, ζχει προβλεφκεί θ 

διεξαγωγι εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςε περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ και Μνθμεία 

Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO (Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Δελφϊν και Μονι 

Οςίου Λουκά). Επιπλζον το πρόγραμμα ςυμπλθρϊνεται με τθ ςυμμετοχι ςε 

Επιςτθμονικι Ημερίδα με κεματολογία που παραπζμπει ςτο μαρτυρικό Δίςτομο. 

Σο Πρόγραμμα αποτελεί επίςθμθ ςυμβολι του Παντείου Πανεπιςτθμίου ςτισ 

επετειακζσ εκδθλϊςεισ για τα 70 χρόνια του ΟΗΕ, ςτο πλαίςιο τθσ Πρωτοβουλίασ 

United Nations Academic Impact. 
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Προβλζπεται ελάχιςτθ ςυμβολικι ςυνδρομι των ςυμμετεχόντων (100 ευρϊ), θ 

οποία αφορά ςτθν κάλυψθ εξόδων μετάβαςθσ τουσ (από και προσ τθν Ακινα κακϊσ 

και εςωτερικζσ μετακινιςεισ) και φιλοξενίασ τουσ (διαμονι & διατροφι). Με τθν 

περάτωςθ του Προγράμματοσ χορθγείται επίςθμο Πιςτοποιητικό Παρακολοφθηςησ 

ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. 

τουσ Διδάςκοντεσ περιλαμβάνονται Μζλθ Δ.Ε.Π. Ελλθνικϊν Α.Ε.Ι., κακϊσ και 

ερευνθτζσ των δφο Κζντρων, εμπειρογνϊμονεσ και υψθλόβακμα ςτελζχθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αλλά και Μθ 

Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων και εκπροςϊπων Μ.Μ.Ε. 

Η επιλογι των ςυμμετεχόντων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιςτθμονικι 

Επιτροπι του Προγράμματοσ. Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να 

περιλαμβάνει: α) ΑΑίίττθθςςθθ  υυμμμμεεττοοχχιισσ-- Επιςτολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, 400 

λζξεων  (βλ. ςελ. 3), β) ααννττίίγγρρααφφοο  ππττυυχχίίοουυ  ιι  ςςχχεεττιικκϊϊνν  ππιιςςττοοπποοιιθθττιικκϊϊνν  ςςπποουυδδϊϊνν, γ) 

αντίγραφο ππιιςςττοοπποοιιθθττιικκοοφφ  γγννϊϊςςεεωωσσ  μμίίαασσ  ξξζζννθθσσ  γγλλϊϊςςςςαασσ (αγγλικά ι γαλλικά), δ) 

ααννααλλυυττιικκόό  ββιιοογγρρααφφιικκόό  ςςθθμμεείίωωμμαα. 

Ωσ περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων ορίηεται η 30η Σεπτεμβρίου με 15η Οκτωβρίου 

2014. Η υποβολι γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, ςτθ διεφκυνςθ ekepek@panteion.gr 

(Αίτθςθ υμμετοχισ-Επιςτολι Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και Βιογραφικό ςε αρχείο 

.doc ι .pdf και τα υπόλοιπα ςε αρχείο .jpg).  

Πλθροφορίεσ κακθμερινϊσ (κατά τθν περίοδο υποβολισ αιτιςεων) από τισ 

12:00 ζωσ τισ 15:00, ςτο τθλζφωνο 210 9201832, ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ekepek@panteion.gr και ςτισ ιςτοςελίδεσ www.ekepek.gr και 

http://www.ekekdaad.org . 

 

 

Ο Διευκυντισ πουδϊν του Προγράμματοσ 

 

Κακθγθτισ Γρθγόρθσ Ι. Σςάλτασ 

Διευκυντισ ΕΚεΠΕΚ 
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