
 

 

1 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Σο Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικήσ Ζρευνασ και Κατάρτιςησ 
του Παντείου Πανεπιςτημίου (ΕΚεΠΕΚ),  

 
 

διοργανϊνει το: 
 

 

10ο ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΝΕΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ 

Περιβάλλον και Βιϊςιμη Ανάπτυξη. 

Νηςιωτικότητα και Μπλε Οικονομία 

 
Σο Πρόγραμμα ζχει ωσ κφριο ςκοπό τθν κατάρτιςθ 20 μεταπτυχιακϊν 

φοιτητϊν, υποψηφίων διδακτόρων, ερευνητϊν, αποφοίτων και νζων 

επιςτημόνων ςτο αντικείμενο τθσ διεκνοφσ και ευρωπαϊκισ περιβαλλοντικισ 

πολιτικισ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ζννοια τθσ Αειφορίασ. Σο Πρόγραμμα διαρκεί 

επτά θμζρεσ, από 26 επτεμβρίου έωσ και 3 Οκτωβρίου 2014 και κα λάβει χϊρα 

ςτθν Αγία Πελαγία των Κυθήρων. 

Σο Πρόγραμμα ςτθρίηεται ςτθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ και ςτθν εισ βάκοσ 

διερεφνθςθ τθσ διεκνοφσ και ευρωπαϊκισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ γενικότερα, 

και ειδικότερα, ςτα ηθτιματα διαςφνδεςθσ περιβάλλοντοσ, ορκισ διαχείριςθσ 

νθςιωτικϊν περιοχϊν και προςταςίασ του καλάςςιου χϊρου με ζμφαςθ ςτθν Μπλε 

Οικονομία. 

Κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ κα αναλυκοφν ηθτιματα νομικισ και 

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

ςυνεργαηομζνων φορζων, όπωσ το Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν και τθν 

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Σο Πρόγραμμα εμπεριζχει το κεωρθτικό ςκζλοσ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εμπειρικι μελζτθ ςυγκεκριμζνων γνωςτικϊν αντικειμζνων 

ςχετικϊν με τισ ςφγχρονεσ πρακτικζσ εφαρμογζσ και κατευκφνςεισ τθσ «Αειφόρου 

Ανάπτυξθσ» και τθσ προςταςίασ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ.  

ε επίπεδο κατάρτιςθσ, ςτόχοσ είναι ο ςυνδυαςμόσ θεωρητικήσ και πρακτικήσ 

εξειδίκευςθσ. ε επίπεδο ενημέρωςησ / πληροφόρηςησ, ζχει προβλεφκεί θ 

διεξαγωγι εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςε περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ με ιδιαίτερθ 
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αναφορά ςτθ βιοποικιλότθτα και τθν ιςτορία του νθςιοφ των Κυκιρων, όπου οι 

ςυμμετζχοντεσ κα ενθμερωκοφν από ειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ. 

ε επίπεδο ευαιςθητοποίηςησ, το πρόγραμμα ςυμπλθρϊνεται με τθν προβολι 

ταινιϊν/ ντοκιμαντζρ ευρφτερου περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ, ςχολιαςμό και 

ανοιχτι ςυηιτθςθ κακϊσ και με ςυμμετοχι ςε Εκελοντικζσ Δράςεισ και Πολιτιςτικά 

Δρϊμενα. 

Σο Πρόγραμμα διοργανϊνεται με τθ ςυμβολι του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου – 

Γραφείου Ενθμζρωςθσ για τθν Ελλάδα, τθσ Αντιπροςωπίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα και αποτελεί τθν επίςθμθ ςυμβολι του Παντείου 

Πανεπιςτθμίου ςτο «Διεθνέσ Ζτοσ του ΟΗΕ για τα Μικρά Νηςιωτικά Αναπτυςςόμενα 

Κράτη». 

Προβλζπεται ελάχιςτθ ςυμβολικι ςυνδρομι των ςυμμετεχόντων (200 ευρϊ), θ 

οποία αφορά ςτθν κάλυψθ εξόδων φιλοξενίασ τουσ (διαμονι & διατροφι). Οι 

ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να καλφψουν τα ζξοδα μετάβαςθσ τουσ ςτα Κφκθρα. 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, 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 16η Ιουνίου με 30η Ιουνίου 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 ςτθν ιςτοςελίδα www.ekepek.gr. 

 

 

Ο Διευκυντισ πουδϊν του Προγράμματοσ 

Κακθγθτισ Γρθγόρθσ Ι. Σςάλτασ 

Διευκυντισ ΕΚεΠΕΚ 


