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Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µέλος του Working Group on
Ethics & COVID-19 του ΠΟΥ
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καλδής, γνωστοποίησε ότι,
η κ. Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου, Νοµικός, Καθηγήτρια Βιοηθικής της Δηµόσιας Υγείας στο Τµήµα
Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µετά από
πρόσκληση από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, συµµετέχει ενεργά στο Working Group on Ethics &
COVID-19 του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας.
Η διεθνής αυτή οµάδα εµπειρογνωµόνων, έχει ως σκοπό
τη διαµόρφωση κατευθυντήριων γραµµών και κειµένων,
σε κρίσιµα θέµατα ηθικής τα οποία, τα Κράτη-Μέλη του
Π.Ο.Υ, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη σε περιόδους
πανδηµίας.
Η συγκεκριµένη οµάδα ασχολείται µε θέµατα κατανοµής
πόρων, καθοδήγησης των Επιτροπών Ερευνητικής
Δεοντολογίας, σε επείγουσες διαδικασίες αξιολόγησης
ερευνητικών πρωτοκόλλων, για τον κορονοϊό COVID-19,
κοινωνικών επιστηµών, παρηγορητικής φροντίδας και
νέων τεχνολογιών, στην αντιµετώπιση του COVID-19.
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Καθηγήτρια του ΠΑΔΑ µέλος του Working Group on Ethics & COVID-19 του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής κ. Παναγιώτης
Καλδής µας πληροφόρησε ότι, η κ. Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου, Νοµικός, Καθηγήτρια Βιοηθικής της
Δηµόσιας Υγείας στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µετά από πρόσκληση από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, συµµετέχει
ενεργά στο Working Group on Ethics & COVID-19 του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
(https://www.who.int/news-room/detail/20-03-2020-who-has-established-an-i...).
Η διεθνής αυτή οµάδα εµπειρογνωµόνων, έχει ως σκοπό τη διαµόρφωση κατευθυντηρίων γραµµών και
κειµένων σε κρίσιµα θέµατα ηθικής τα οποία τα Κράτη-Μέλη του ΠΟΥ πρέπει να λαµβάνουν υπόψη σε
περιόδους πανδηµίας. Η συγκεκριµένη οµάδα ασχολείται µε θέµατα κατανοµής πόρων, καθοδήγησης των
Επιτροπών Ερευνητικής Δεοντολογίας σε επείγουσες διαδικασίες αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων
για τον COVID-19, κοινωνικών επιστηµών, παρηγορητικής φροντίδας και νέων τεχνολογιών στην
αντιµετώπιση του COVID-19.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Η Οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Σχολής Μηχανικών του ΠΔΑ παράγει υγειονοµικό
υλικό για την αντιµετώπιση του COVID-19
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Η Οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής παράγει
υγειονοµικό υλικό για την αντιµετώπιση του COVID-19
Όπως µας πληροφόρησε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής κ. Παναγιώτης
Καλδής και µε την εθελοντική προσφορά των φοιτητών του Ιδρύµατος από την Οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ της
Σχολής Μηχανικών, κατασκευάζονται δεκάδες προστατευτικές µάσκες για υγειονοµικούς σκοπούς µε τη
χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αυτές, µέσω του δικτύου HELLAS COVID-19 3D PRINTING SUPPLIES και
της 3DHUB, ήδη παραδίδονται στο Υπουργείο Υγείας.
Η οµάδα, µε τη σηµαντική συµβολή του φοιτητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Χάρη
Κοντονάσιου, µε επικεφαλής το φοιτητή κ. Ιωάννη Μπόκα και επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή και
Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, είναι σε θέση να
προβούν, αξιοποιώντας ειδικές τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής στο Εργαστήριο Μηχανολογικού
Σχεδιασµού του Τµήµατος και σε παραγωγή εγκεκριµένων από το Υπουργείο Υγείας βαλβίδων
αναπνευστήρων σε περίπτωση που υπάρξει σχετική ανάγκη.
Η οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συµµετέχει µε επιτυχία µέσω ιδιοκατασκευών
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελαχιστοποιηµένης κατανάλωσης κατά τα τελευταία 8 χρόνια στους διεθνείς
διαγωνισµούς Shell Eco Marathon µε σηµαντικό αριθµό διακρίσεων και βραβείων.
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Η Οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ παράγει υγειονοµικό
υλικό για την αντιµετώπιση του COVID-19
Φωτό (αρχείο) : Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως και ο πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής ανάµεσα σε φοιτητές της Οµάδας ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µπροστά στο µονοθέσιο όχηµα "Όρκα"
Όπως µας πληροφόρησε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής και µε την εθελοντική προσφορά των φοιτητών του Ιδρύµατος από την
Οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Σχολής Μηχανικών, κατασκευάζονται δεκάδες προστατευτικές µάσκες
για υγειονοµικούς σκοπούς µε τη χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αυτές, µέσω του δικτύου
HELLAS COVID-19 3D PRINTING SUPPLIES και της 3DHUB, ήδη παραδίδονται στο Υπουργείο Υγείας.
Η οµάδα, µε τη σηµαντική συµβολή του φοιτητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Χάρη
Κοντονάσιου, µε επικεφαλής το φοιτητή Ιωάννη Μπόκα και επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή και
Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου, είναι σε θέση να
προβούν, αξιοποιώντας ειδικές τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής στο Εργαστήριο Μηχανολογικού
Σχεδιασµού του Τµήµατος και σε παραγωγή εγκεκριµένων από το Υπουργείο Υγείας βαλβίδων
αναπνευστήρων σε περίπτωση που υπάρξει σχετική ανάγκη.
Η οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συµµετέχει µε επιτυχία µέσω ιδιοκατασκευών
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελαχιστοποιηµένης κατανάλωσης κατά τα τελευταία 8 χρόνια στους διεθνείς
διαγωνισµούς Shell Eco Marathon µε σηµαντικό αριθµό διακρίσεων και βραβείων.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Μάσκες από εκτυπωτές 3D παράγει η οµάδα "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" του ΠΑΔΑ Παραδίδονται στο Υπουργείο Υγείας
Μάσκες από εκτυπωτές 3D παράγει η οµάδα "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" του ΠΑΔΑ - Παραδίδονται στο
Υπουργείο Υγείας
Πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής: Με την εθελοντική προσφορά των φοιτητών του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από την Οµάδα "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" της Σχολής Μηχανικών
κατασκευάζονται δεκάδες προστατευτικές µάσκες για υγειονοµικούς σκοπούς µε τη χρήση
τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αυτές, µέσω του δικτύου HELLAS COVID-19 3D PRINTING SUPPLIES
και της 3DHUB, ήδη παραδίδονται στο Υπουργείο Υγείας.
Η οµάδα µε τη σηµαντική συµβολή του φοιτητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Χάρη
Κοντονάσιου, µε επικεφαλής το φοιτητή κ. Ιωάννη Μπόκα και επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή και
Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, είναι σε θέση να
προβεί, αξιοποιώντας ειδικές τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής στο Εργαστήριο Μηχανολογικού
Σχεδιασµού του Τµήµατος, και σε παραγωγή εγκεκριµένων από το Υπουργείο Υγείας βαλβίδων
αναπνευστήρων σε περίπτωση που υπάρξει σχετική ανάγκη.
Η οµάδα "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συµµετέχει µε επιτυχία µέσω ιδιοκατασκευών
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελαχιστοποιηµένης κατανάλωσης κατά τα τελευταία 8 χρόνια στους διεθνείς
διαγωνισµούς Shell Eco Marathon µε σηµαντικό αριθµό διακρίσεων και βραβείων.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

https://jenny.gr/
Publication date: 04/04/2020 11:34
Alexa ranking (Greece): 653
https://jenny.gr/update/now/366563/maskes-apo-ektypotes-3d-paragei-i-omada-po...

Μάσκες από εκτυπωτές 3D παράγει η οµάδα "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" του ΠΑΔΑ για να τις
παραδώσει στο Υπουργείο Υγείας
Με την εθελοντική προσφορά των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από την Οµάδα
"ΠΟΣΕΙΔΩΝ" της Σχολής Μηχανικών κατασκευάζονται δεκάδες προστατευτικές µάσκες για υγειονοµικούς
σκοπούς µε τη χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Αυτές, µέσω του δικτύου HELLAS COVID-19 3D PRINTING SUPPLIES και της 3DHUB, ήδη παραδίδονται στο
Υπουργείο Υγείας. Η οµάδα µε τη σηµαντική συµβολή του φοιτητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
κ. Χάρη Κοντονάσιου, µε επικεφαλής το φοιτητή κ. Ιωάννη Μπόκα και επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή
και Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, είναι σε θέση να
προβεί, αξιοποιώντας ειδικές τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής στο Εργαστήριο Μηχανολογικού
Σχεδιασµού του Τµήµατος, και σε παραγωγή εγκεκριµένων από το Υπουργείο Υγείας βαλβίδων
αναπνευστήρων σε περίπτωση που υπάρξει σχετική ανάγκη.
Η οµάδα "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συµµετέχει µε επιτυχία µέσω ιδιοκατασκευών
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελαχιστοποιηµένης κατανάλωσης κατά τα τελευταία 8 χρόνια στους διεθνείς
διαγωνισµούς Shell Eco Marathon µε σηµαντικό αριθµό διακρίσεων και βραβείων.
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To Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής δηµιουργεί µάσκες µε 3D printing
Δείχνοντας στην πράξη την υποστήριξή του στην προσπάθεια αντιµετώπισης του κορονοϊού, η οµάδα
Ποσειδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής δηµιουργεί µάσκες µέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης. Tο
δρόµο που έχουν χαράξει µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες και πανεπιστηµιακοί φορείς µε ανάλογη
τεχνογνωσία, ακολουθούν το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και η οµάδα φοιτητική οµάδα Ποσειδών. Ο
λόγος για οµάδα που αποτελείται από φοιτητές στα τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοµατισµού και άλλες ειδικότητες, οι οποίοι πραγµατοποιούν τη δική τους
συνεισφορά στη µάχη για την καταπολέµηση του νέου κορονοϊού COVID-19. Κάνοντας χρήση της τεχνικής
3D εκτύπωσης µε αντίστοιχο εκτυπωτή, η οµάδα Ποσειδών προσφέρει δεκάδες µάσκες στο Υπουργείο
Υγείας, για χρήση από τι ιατρικό και υγειονοµικό προσωπικό της χώρας µας. Οι µάσκες, που διαθέτουν
αυστηρές προδιαγραφές και προορίζονται για τα νοσοκοµεία της χώρας, παραδίδονται στο Υπουργείο...
4troxoi.gr ·
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To Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής δηµιουργεί µάσκες µε 3D printing
Δείχνοντας στην πράξη την υποστήριξή του στην προσπάθεια αντιµετώπισης του κορονοϊού, η οµάδα
Ποσειδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής δηµιουργεί µάσκες µέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Tο δρόµο που έχουν χαράξει µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες και πανεπιστηµιακοί φορείς µε ανάλογη
τεχνογνωσία, ακολουθούν το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και η οµάδα φοιτητική οµάδα Ποσειδών. Ο
λόγος για οµάδα που αποτελείται από φοιτητές στα τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοµατισµού και άλλες ειδικότητες, οι οποίοι πραγµατοποιούν τη δική τους
συνεισφορά στη µάχη για την καταπολέµηση του νέου κορονοϊού COVID-19.
Κάνοντας χρήση της τεχνικής 3D εκτύπωσης µε αντίστοιχο εκτυπωτή, η οµάδα Ποσειδών προσφέρει
δεκάδες µάσκες στο Υπουργείο Υγείας, για χρήση από τι ιατρικό και υγειονοµικό προσωπικό της χώρας
µας. Οι µάσκες, που διαθέτουν αυστηρές προδιαγραφές και προορίζονται για τα νοσοκοµεία της χώρας,
παραδίδονται στο Υπουργείο Υγείας µέσω του δικτύου 3DHUB.gr και της εκστρατείας Hellas COVID19 3D
Printing Supplies.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Παραγωγή υγειονοµικού υλικού από την
οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Όπως µας πληροφόρησε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής κ. Παναγιώτης
Καλδής, µε την εθελοντική προσφορά των φοιτητών του Ιδρύµατος από την Οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Σχολής
Μηχανικών κατασκευάζονται δεκάδες προστατευτικές µάσκες για υγειονοµικούς σκοπούς µε τη χρήση
τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αυτές, µέσω του δικτύου HELLAS COVID-19 3D PRINTING SUPPLIES και της
3DHUB, ήδη παραδίδονται στο Υπουργείο Υγείας.
Η οµάδα µε τη σηµαντική συµβολή του φοιτητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Χάρη
Κοντονάσιου, µε επικεφαλής το φοιτητή κ. Ιωάννη Μπόκα και επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή και
Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, είναι σε θέση να
προβεί, αξιοποιώντας ειδικές τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής στο Εργαστήριο Μηχανολογικού
Σχεδιασµού του Τµήµατος, και σε παραγωγή εγκεκριµένων από το Υπουργείο Υγείας βαλβίδων
αναπνευστήρων σε περίπτωση που υπάρξει σχετική ανάγκη.
Η οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συµµετέχει µε επιτυχία µέσω ιδιοκατασκευών
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελαχιστοποιηµένης κατανάλωσης κατά τα τελευταία 8 χρόνια στους διεθνείς
διαγωνισµούς Shell Eco Marathon µε σηµαντικό αριθµό διακρίσεων και βραβείων.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Παραγωγή υγειονοµικού υλικού από την
οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Όπως µας πληροφόρησε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής κ. Παναγιώτης
Καλδής, µε την εθελοντική προσφορά των φοιτητών του Ιδρύµατος από την Οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Σχολής
Μηχανικών κατασκευάζονται δεκάδες προστατευτικές µάσκες για υγειονοµικούς σκοπούς µε τη χρήση
τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αυτές, µέσω του δικτύου HELLAS COVID-19 3D PRINTING SUPPLIES και της
3DHUB, ήδη παραδίδονται στο Υπουργείο Υγείας.
Η οµάδα µε τη σηµαντική συµβολή του φοιτητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Χάρη
Κοντονάσιου, µε επικεφαλής το φοιτητή κ. Ιωάννη Μπόκα και επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή και
Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, είναι σε θέση να
προβεί, αξιοποιώντας ειδικές τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής στο Εργαστήριο Μηχανολογικού
Σχεδιασµού του Τµήµατος, και σε παραγωγή εγκεκριµένων από το Υπουργείο Υγείας βαλβίδων
αναπνευστήρων σε περίπτωση που υπάρξει σχετική ανάγκη.
Η οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συµµετέχει µε επιτυχία µέσω ιδιοκατασκευών
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελαχιστοποιηµένης κατανάλωσης κατά τα τελευταία 8 χρόνια στους διεθνείς
διαγωνισµούς Shell Eco Marathon µε σηµαντικό αριθµό διακρίσεων και βραβείων.

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μ E ΔΥΟ ΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ...
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ HE ΑΥΟ ΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Τις δυνάμεις τους ενώνουν τρία πανεπιστήμια
και συγκεκριμένα το Τμήμα Φαρμακευτικής και
Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών το Τμήμα Δημόσιας
και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην ερευνητική
πρωτοβουλία Coronavirus Greece Research Group
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του C0VID-1 9
Όπως ανακοίνωσε μέσω των social media ο

αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας
ΕΜΒΙΑ Κωνσταντίνος Πουλάς η ομάδα έχει ήδη

καταθέσει επιστημονικές προτάσεις και έχει αρχίσει
την έρευνα Μάλιστα οι εργασίες βρίσκονται ήδη
κατατεθειμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
προς αξιολόγηση
Στόχος της πρώτης μελέτης που ανακοινώθηκε είναι
να καταγράψει

1 Τις γνώσεις και πεποιθήσεις των Ελλήνων για τον
κορωνοϊό και την πανδημία
2 Τον επιπολασμό λοίμωξης αναπνευστικού με
ή χωρίς διάγνωση νόσου από τον κορωνοϊό
C0VID-19 στην Ελλάδα
Την επιστημονική ομάδα της μελέτης αποτελούν

καταρχήν Κων/νος Φαρσαλινός ερευνητής Τμήμα
Φαρμακευτικής Παν Πατρών Κων/νος Πουλάς αν
καθηγητής Τμήμα φαρμακευτικής Παν Πατρών
Απόστολος Βανταράκης καθηγητής Τμήμα Ιατρικής
Παν Πατρών Αναστασία Μπαρμπούνη καθηγήτρια
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής υγείας Παν Δυτ

Αττικής Δημήτριος Κουρέτας καθηγητής Τμήμα
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Παν Θεσσαλίας
Η επιστημονική ομάδα ζητεί τη συμμετοχή των
πολιτών

http://www.coronavirus-greece.gr
http://www.coronavirus-greece.org
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Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µέλος του United Nations Academic Impact
O Πρύτανης κ. Παναγώτης Καλδής ανακοίνωσε ότι το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής έγινε αποδεκτό ως
µέλος του United Nations Academic Impact/UNAI. Μιας πρωτοβουλίας 1450 AEI σε 145 χώρες του κόσµου,
όπου συνεργάζονται µαζί µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση των παγκόσµιων
προτεραιοτήτων συµπεριλαµβάνοντας την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Το ΠΑΔΑ δηλώνει προσήλωση στις ακόλουθες αρχές:
• Δέσµευση στον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών
• Ανθρώπινα δικαιώµατα
• Εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους
• Βιωσιµότητα
• Ανάπτυξη δυνατοτήτων στα Συστήµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Παγκόσµιος πολίτης
• Ειρήνη και επίλυση συγκρούσεων
• Αντιµετώπιση της φτώχειας
• Ευκαιρία για Ανώτατη Εκπαίδευση για κάθε ενδιαφερόµενο άτοµο
• Μη «εκµάθηση» της αδιαλλαξίας
Με βάση τα παραπάνω, το Ίδρυµα αναλαµβάνει την υποστήριξη του θεσµού του UNAI και την
πραγµατοποίηση, κατ΄ έτος, δραστηριοτήτων σχετικά µε τις αρχές δέσµευσής του.
Εκτιµάται ότι η παρούσα περίοδος της πανδηµίας, παρ΄όλη την κοινωνική αποµόνωση που αναγκαστικά
επιφέρει, έχει δηµιουργήσει ισχυρές κοινότητες αλληλεγγύης και στο ακαδηµαϊκό οικοσύστηµα, ικανές για
την υποστήριξη του διεθνούς αλτρουισµού, της υπέρβασης της κρίσης και της συνολικής προόδου.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

