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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Αύγουστος 2018 
 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης 

του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚεΠΕΚ), 
 

διοργανώνει το: 
 

14ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

«Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές, Φύση, Άνθρωπος: 
Από τη διαχείριση στην πρόληψη» 

Αγία Πελαγία Κυθήρων, 
9-14 Οκτωβρίου 2018 

 
 

Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό την κατάρτιση, 20 νέων επιστημόνων1 και 

εργαζομένων/εθελοντών σε φορείς πολιτικής προστασίας και αρμόδιες 

υπηρεσίες, στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 

πολιτικής, με έμφαση στη διαχείριση και πρόληψη των καταστροφών που 

προκαλούνται τόσο από φυσικά φαινόμενα, όσο και από την ανθρώπινη 

παρέμβαση. Η διάρκειά του ορίζεται από 9 έως και 14 Οκτωβρίου 2018 στην 

τοποθεσία Αγία Πελαγία Κυθήρων, όπου και πραγματοποιείται για δωδέκατη 

συνεχή χρονιά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης 

του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚεΠΕΚ).  

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και την εις βάθος 

διερεύνηση του τρόπου που αλληλεπιδρά η διεθνής και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 

πολιτική στα ζητήματα διασύνδεσης της οικονομίας με την περιβαλλοντική 

προστασία και την κοινωνική ευημερία. 

Αναλυτικότερα, απαρτίζεται από τρία διαφορετικά μέρη, προκειμένου να 

καλύψει το φάσμα των απαιτήσεων του. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει διαλέξεις 

στο πλαίσιο ενός σεμιναριακού κύκλου με διαφορετικές θεματικές, την Ημερίδα με 

τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Αειφορίας και της Πολιτικής Προστασίας: 

Προκλήσεις και Κοινές Προοπτικές» (13 Οκτωβρίου 2018), η οποία διεξάγεται σε 

                                                 
1
 Κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί 

Φοιτητές, Ερευνητές, Απόφοιτοι και Τελειόφοιτοι Ελληνικών και Αλλοδαπών Ιδρυμάτων. 

 

http://www.ekepek.gr/
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συνεργασία με το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα, όπως επίσης και ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο νησί των Κυθήρων, 

ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του νησιού, 

το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά και τους ανθρώπους του.  

Η φιλοσοφία του Προγράμματος βασίζεται σε τέσσερις συνιστώσες: 

 Κατάρτιση: ενασχόληση με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις 

πρακτικές εφαρμογές και το περιεχόμενο της έννοιας της «Αειφόρου 

Ανάπτυξης» και της προαγωγής του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος. 

 Διεπιστημονικότητα: διδασκαλία από κορυφαίους επιστήμονες και 

επαγγελματίες του χώρου σε συνδυασμό με χρήση οπτικοακουστικών μέσων 

και επισκέψεων πεδίου.  

 Δημοσιότητα: ανοιχτές δράσεις που ωφελούν και ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 

 Πλουραλισμός: συμμετοχή νέων επιστημόνων από ποικίλα ακαδημαϊκά 

πεδία, διαφορετικές ηλικίες και επαγγελματικές εμπειρίες.  

Συνδιοργανωτής του Προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης, και διεξάγεται με τη Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γραφείου 

Ενημέρωσης για την Ελλάδα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα, του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) και του 

Δήμου Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χορηγός του Προγράμματος είναι το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Στους Διδάσκοντες περιλαμβάνονται Καθηγητές Ελληνικών Α.Ε.Ι., Eρευνητές, 

Eμπειρογνώμονες, Yψηλόβαθμα Στελέχη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών 

καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  

Προβλέπεται συνδρομή των συμμετεχόντων (για αιτήσεις μέχρι και τις 12 

Σεπτεμβρίου: 250 ευρώ), η οποία αφορά στην πλήρη κάλυψη εξόδων φιλοξενίας 

(διαμονή, διατροφή & μετακινήσεις εντός του νησιού). Οι συμμετέχοντες καλούνται 

να οργανώσουν και καλύψουν τα έξοδα μετάβασης τους στα Κύθηρα. Με την 

περάτωση του Προγράμματος χορηγείται επίσημο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική 

Επιτροπή του Προγράμματος. Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: α) Αίτηση Συμμετοχής, με Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 400 

λέξεων (βλ. σελ. 4), β) αντίγραφο πτυχίου ή σχετικών πιστοποιητικών σπουδών, γ) 

αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά), δ) 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Η υποβολή γίνεται μόνον ηλεκτρονικά έως 12 Σεπτεμβρίου, στη διεύθυνση 

ekepek@panteion.gr (Αίτηση Συμμετοχής - Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

https://eepf.gr/el
https://eepf.gr/el
mailto:ekepek@panteion.gr
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Βιογραφικό σε αρχείο .doc ή .pdf και τα υπόλοιπα σε αρχείο .jpg). Μετά την επιλογή 

των ενδιαφερόμενων από την Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να γίνει άμεσα η 

καταβολή του χρηματικού ποσού συμμετοχής, με σκοπό την κατοχύρωση της θέσης 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ekepek@panteion.gr , στη σελίδα του ΕΚεΠΕΚ και στο Facebook.  

 

 

 

Ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος 

 

Ομ. Καθηγητής Γρηγόρης Ι. Τσάλτας 

Διευθυντής ΕΚεΠΕΚ 

  

mailto:ekepek@panteion.gr
http://www.ekepek.gr/index.php
https://www.facebook.com/events/215647975734390/
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14ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
9-14 Οκτωβρίου 2018 

Αγία Πελαγία Κυθήρων 
 

«Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές, Φύση, Άνθρωπος:  
Από τη διαχείριση στην πρόληψη» 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

Ονοματεπώνυμο:  ……………………………………………………………................................ 

Φύλο:   

Άνδρας  

Γυναίκα   

 

Ηλικία: ……….. 

Email:  ….……………………………………………………………………………………………………….………  

Διεύθυνση:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Σταθερό Τηλέφωνο: …………………………… 

Κινητό Τηλέφωνο: …………………………… 

 

 Προσωπικά Στοιχεία 

Σπουδές (τμήμα, πανεπιστήμιο)*: 

1. ………………………………………………………………........................................................ 

2. ………………………………………………………………........................................................ 

3. ………………………………………………………………........................................................ 

 

* Παρακαλούμε επισημάνετε την όποια τρέχουσα σας ακαδημαϊκή ιδιότητα 
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 Ξένες Γλώσσες: 

1. ………………………………………………………………............ 

2. ………………………………………………………………............ 

 Ερευνητική/ Εργασιακή Εμπειρία 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέχρι 400 λέξεις) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ημερομηνία:   …/…/2018   Υπογραφή: ………………………………. 

 


