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Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

 

 

Θέμα: Ενέργεια, Ακτοπλοΐα και Κοινωνικό Κράτος στο Κέντρο Ενδιαφέροντος του 

Θερινού Σχολείου του ΕΚεΠΕΚ για τη Νησιωτικότητα 

H ενεργειακή παραγωγή, αυτονομία και ασφάλεια, η απρόσκοπτη, αποτελεσματική 

και περιβαλλοντικά ορθή ακτοπλοΐα και η παροχή ποιοτικών και προσβάσιμων 

υπηρεσιών κοινωνικού κράτους, τόσο για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών 

όσο επίσης και για τους επισκέπτες αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι 

οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αναδείχθηκαν και αναλύθηκαν κατά τις εργασίες του 

του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης Νέων 

Επιστημόνων με θεματική: «Νησιωτικότητα: Περιβάλλον και Ανάπτυξη – Θαλάσσιες 

Μεταφορές και Ενέργεια», που οργάνωσε για 11η συνεχόμενη χρονιά το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ) στο νησί των Κυθήρων.  

Μέσα από τις διαλέξεις, τις ανοιχτές εισηγήσεις και τα διαδραστικά σεμινάρια που 

πραγματοποιήθηκαν, υπογραμμίστηκε ότι οι παραπάνω προκλήσεις αφορούν σε 

σύνολο όχι μόνο στα νησιωτικά εδάφη της Ελλάδας αλλά παγκοσμίως, και 

σχετίζονται με την ανάγκη για περιβαλλοντική προστασία και ήπια ανάπτυξη, την 

ανάδειξη της «μοναδικότητας» των νησιωτικών κοινωνιών και την προετοιμασία για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, η οποία 

θα αποτελέσει και τη θεματική για το προσεχές Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων του 2018. 
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Στο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων που 

ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2017 συμμετείχαν 25 Νέοι Επιστήμονες στους 

τομείς της Περιβαλλοντικής Προστασίας, των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών 

και της Οικονομίας, προερχόμενοι από δέκα ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

Οι Νέοι Επιστήμονες παρακολούθησαν διαλέξεις από 17 συνολικά διδάσκοντες και 

ομιλητές προερχόμενους: α) από τον ακαδημαϊκό χώρο, β) από τον ερευνητικό χώρο, 

γ) από το χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και των Διεθνών Οργανισμών και δ) από το 

χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες ήταν ανοιχτές σε κατοίκους και 

επισκέπτες του νησιού που επιθυμούσαν να τις παρακολουθήσουν. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός από τις διαλέξεις, διαρθρώθηκαν σε δύο 

επιπλέον επίπεδα: 

Α) Δραστηριότητες Πεδίου, με σκοπό την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με την 

τοπική κοινότητα και την ανάδειξη της ιστορίας και του χαρακτήρα των Κυθήρων: 

 i) Συμμετοχή στον οργανωμένο περίπατο στο Παραδοσιακό Δίκτυο 

Μονοπατιών των Κυθήρων, διαδρομή «Αρωνιάδικα – Αλοϊζιάνικα – Φριλιγκιάνικα», ο 

οποίος διοργανώθηκε από το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης, και εν 

συνεχεία παρακολούθηση της Δημόσιας Συζήτησης στα Φριλιγκιάνικα με θέμα «Τα 

Μονοπάτια των Κυθήρων» (30 Σεπτεμβρίου 2017), 

 ii) Συμμετοχή στη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Νησιωτικότητα, 

Περιβάλλον και Ανάπτυξη», η οποία διοργανώθηκε από το ΕΚεΠΕΚ στην Αγία 

Πελαγία (1 Οκτωβρίου 2017), 

 iii) Πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στο 

πνεύμα ανάδειξης της διάστασης: περιβάλλον – πολιτισμός και αειφορία, στο Κάστρο 

της Χώρας και στο Μουσείο Οικοσήμων, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων και 

στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.  

B) Ειδικά Διαδραστικά Εργαστήρια, με σκοπό την αναζήτηση λύσεων σε 

συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα των νησιωτικών περιοχών: 
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 i) «Εφαρμογές Ανάπτυξης στα Νησιά», στο οποίο οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 

να συνεργαστούν μεταξύ τους, με στόχο τη θέσπιση ενός Θαλάσσιου Χωροταξικού 

Σχεδίου για την περιοχή της Αγίας Πελαγίας Κυθήρων, που θα ικανοποιεί τα 

συμφέροντά όλων ομάδων ενδιαφέροντος, 

 ii) «Η Νησιωτικότητα μέσα από το Πρίσμα των Παγκόσμιων Στόχων για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη», στο οποίο οι συμμετέχοντες εντόπισαν τις ευκαιρίες και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές μέσα από το πρίσμα των 

Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals), το 

οποίο και αποτελεί συμμετοχή του EKεΠΕΚ στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία United 

Nations Academic Impact. 

 Το 13ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων 

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα και του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης 

και την ευγενική χορηγία της Τράπεζας της Ελλάδας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Δήμου Κυθήρων και 

Αντικυθήρων.  

 

Για να επικοινωνήσετε με την ερευνητική ομάδα του ΕΚεΠΕΚ μπορείτε να καλέσετε στο 210 920 1832 & 1833 και στο 

e-mail:  ekepek@panteion.gr 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τη δράση του ΕΚεΠΕΚ http://ekepek.gr/ 

και στα κοινωνικά δίκτυα:  

Facebook: https://www.facebook.com/ekepek%20/?ref=br_rs 

Υoutube: https://www.youtube.com/channel/UCjN3wwoqdUNnF00YYT81LZQ 

 

Για να παρακολουθήσετε νέα από το 13ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων 

πατήστε εδώ 

Για πληροφορίες σχετικά με τη δράση Περίπατος στα Μονοπάτια Κυθήρων και Αντικυθήρων πατήστε εδώ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

mailto:ekepek@panteion.gr
http://ekepek.gr/
https://www.facebook.com/ekepek%20/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/channel/UCjN3wwoqdUNnF00YYT81LZQ
https://www.facebook.com/events/1577342665622838/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A442821475818830%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%25
https://www.facebook.com/events/310764496059755/?acontext=%7B%22source%22%3A1%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_sour
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Επισυναπτόμενα 

1. Απολογιστική Έκθεση του 13ου Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων 

2. Φωτογραφικός Απολογισμός του 13ου Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων 

3. Τελικό Πρόγραμμα 13ου Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων 

4. Πρόσκληση για Περίπατο στο Παραδοσιακό Δίκτυο Μονοπατιών των Κυθήρων, 

διαδρομή «Αρωνιάδικα – Αλοϊζιάνικα – Καστρισιάνικα», 30 Σεπτεμβρίου 2017 

5. Αφίσα 13ου Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης Νέων 

Επιστημόνων 

6. Φωτογραφίες από τις εργασίες του 13ου Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων 

 

 


