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Β ΚΙΚΙΑΙΑΣ Στα χέρια των φοιτητών μας
τα νοσοκομεία του μέλλοντος
Διαγωνισμό που θα έχει ως στόχο έξυπνες λύσεις για την βελτιστοποίηση των

λειτουργιών την αναβάθμιση των νοσοκομείων και κατ επέκταση τη βελτίωση
της εξυπηρέτησης των πολιτών προκηρύσσει το υπουργείο Υγείας

Σ τη συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε

χτες ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας για το θέμα αποφασίστηκε
να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό τελειόφοιτοι και μεταπτυχιακοί

φοιτητές των Πολυτεχνικών και
Πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

της χώρας με ανάλογα γνωστικά
αντικείμενα και υπό την καθοδήγηση
εξειδικευμένων μελών ΔΕΠ

Η διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι
τρεις μήνες ενώ θα δοθεί και χρηματικό
έπαθλο Η αξιολόγηση των προτάσεων θα

γίνει από ειδική επιτροπή που θα δημιουργηθεί

με τη συμμετοχή της τεχνικής
υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας των
τεχνικών υπηρεσιών των Υγειονομικών
Περιφερειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδας και τεχνοκρατών
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης

ο υπουργός Υγείας Β Κικίλιας
αφού ευχαρίστησε τους πρυτάνεις και
αντιπρυτάνεις των Πανεπιστημίων και
Πολυτεχνείων της χώρας και τον πρόεδρο
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
δήλωσε ότι έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση

και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με
την λειτουργική ενεργειακή κτιριακή και
ψηφιακή αναβάθμιση των νοσοκομείων
του ΕΣΥ

Αποφασίσαμε να διεξάγουμε έναν
διαγωνισμό μεταξύ των τελειόφοιτων και
μεταπτυχιακών φοιτητών με τη συνδρομή
και συμπαράσταση των μελών ΔΕΠ των
σχολών τους με ιδέες και προτάσεις για
το νοσοκομείο του μέλλοντος

Ευελπιστούμε έτσι να δείξουμε ότι
πιστεύουμε στη νέα γενιά των Ελλήνων

τους θέλουμε εδώ ως κομμάτι της
παραγωγικής διαδικασίας με τη συνδρομή

των κορυφαίων Πανεπιστημίων
Πολυτεχνείων και Σχολών της χώρας

Η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι οι
ιδέες και οι προτάσεις που θα προκύψουν
από το διαγωνισμό θα είναι κομμάτι του
συνολικού σχεδιασμού μας για την αναβάθμιση

των νοσοκομείων της χώρας με
χρηματοδότηση που θα προέρχεται από
το Κράτος την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

και από συγχρηματοδοτούμενα
έργα Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα Με
την πρωτοβουλία αυτή στηρίζουμε τους
εν δυνάμει νέους επαγγελματίες και τους
δίνουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν
τη φαντασία τη γνώση και τη δημιουργικότητα

τους προς όφελος του ελληνικού
λαού είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης
Κικίλιας

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υφυπουργός

Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης

ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας Γιώργος Στασινός ο πρύτανης

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου ο

αντιπρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ευάγγελος Σαπουντζάκης
η πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών
Βενετσάνα Κυριαζοπούλου ο πρύτανης
του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

ο πρύτανης του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρο
νιάδης ο πρύτανης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής και η αντιπρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αννα Σπύρτου

0 πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου

επισήμανε ότι θα κινητοποιηθούν
όλοι οι νέοι φοιτητές οι νέοι απόφοιτοι
οι διδάκτορες οι μεταδιδάκτορες και θα

βρουν τρόπο και χώρο δουλειάς εδώ στην
Ελλάδα

Είναι τόσες πολλές οι ιδέες και οι
εκφάνσεις μιας μελέτης ενός επιστήμονα

είτε αφορούν ολόκληρο
νοσοκομείο είτε μία πτέρυγά του που
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νομίζω ότι μόνο θετικό θα είναι για την
ελληνική Πολιτεία και ιδιαίτερα για το
υπουργείο Υγείας γιατί θα υπάρχουν
πολλές προτάσεις σε πολλά επίπεδα

Η πρύτανης του Πανεπιστημίου
Πατρών Βενετσάνα Κυριαζοπούλου
ανέφερε είμαι σε θέση ως γιατρός να

γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία

της χώρας πληρούν τις βασικές
προϋποθέσεις ανεξάρτητα του τι λέγεται

Χρειάζονται όμως αναβάθμιση επικαιρο
ποίηση και δομικές αλλαγές Και αυτό θα

πετύχουμε τώρα
0 πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδας Γιώργος Στασινός τόνισε
πως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
θα βοηθήσει στη σημαντική πρωτοβουλία

που ανέλαβε ο υπουργός Υγείας να
δώσει τη δυνατότητα σε παραγωγικούς
ανθρώπους ενός κλάδου που έχει πληγεί

σε νέους επιστήμονες που θέλουν να

εφαρμόσουν τις ιδέες τους
Γνωρίζετε ότι έχουμε καλά μυαλά στα

ελληνικά Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια
που τα τελευταία χρόνια έφευγαν στο

εξωτερικό Τώρα τους δίνεται η δυνατότητα

να προσφέρουν στην Πατρίδα τους
σημαντικές ιδέες που θα εφαρμοστούν
όπως έχει δεσμευθεί το υπουργείο
Υγείας β
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Ορίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης
και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης
Με απόφαση του υπουργού
Υγείας Βασίλη Κικίλια ορίστηκε
η σύνθεση της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης
με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων Ε.Ο.Φ

Π ρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η

κα Φλώρα Μπακοπούλου με Αντιπρόεδρο
τον κ Δημοσθένη Παναγιωτάκο

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
δύναται να συμμετέχει το εκάστοτε
τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων
για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η

Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

European Medianes Agency
χωρίς δικαίωμα ψήφου καθώς και ένας
εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε
Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε χωρίς δικαίωμα ψήφου

επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης
Ειδικότερα η σύνθεση της Επιτροπής

είναι η εξής
Μπακοπούλου Φλώρα Επίκουρη
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Εφηβικής
Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστρια
κού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Παναγιωτάκος Δημοσθένης Καθηγητής

Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας
Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Παπαϊωάννου Θεόδωρος Αναπληρωτής

Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καπο

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Μαρίνος Γεώργιος Διευθυντής

Γενικής Ιατρικής Τμήματος Επειγόντων

Περιστατικών ΓΝ.Α ΛΑΪΚΟ Πανεπιστημίου

Αθηνών
• Μπούτης Αναστάσιος Επιμελητής Α

Ε.Σ.Υ Α Χημειοθεραπευτική Παθολογική

Ογκολογική Κλινική Α.Ν.Ο
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Γαλάνης Πέτρος Μέλος Εργαστηριακού

και Διδακτικού Προσωπικού
ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Οργάνωσης και

Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα
Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδι

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ζάβρας Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
• Κυπραίος Κυριάκος Διευθυντής Εργαστηρίου

Φαρμακολογίας Τμήμα Ια¬

τρικής Πανεπιστημίου Πατρών και της
Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Κλινικής
Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας
Χαντζάρας Αθανάσιος Επιστημονικός

Συνεργάτης και Διδάσκων στο

πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση

Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Κανή Χαρίκλεια Προϊσταμένη του

Τμήματος Σχεδιασμού Παρακολούθησης
και Χορήγησης Φαρμάκων της

Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ

Αγαλιάς Απόστολος Προϊστάμενος
του Τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου

Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου
του ΕΟΠΥΥ Jffl
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Yπ. Υγείας: 35ετή παραχώρηση στο ΠΑΔΑ του κτηριακού συγκροτήµατος στη Λ.
Αλεξάνδρας

Την παραχώρηση για 35ετή χρήση των εγκαταστάσεων του κτηριακού συγκροτήµατος επί της
Λ. Αλεξάνδρας 196, στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής , µε αποκλειστικό σκοπό  την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε
ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, µετά από αίτηµα του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή.

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των παραχωρούµενων χώρων,
ως και όλοι οι φόροι,  τα τέλη καθώς και οι λογαριασµοί Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας,  θα βαρύνουν
αποκλειστικά το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Η  απόφαση ορίζει ρητά ότι “εάν το παραχωρούµενο ακίνητο σταµατήσει να χρησιµοποιείται από το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής για τον προβλεπόµενο σκοπό, η παραχώρηση λύνεται αυτοδίκαια και η
χρήση του ακινήτου επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Βασίλης Κικίλιας

https://www.esos.gr/arthra/65714/yp-ygeias-35eti-parahorisi-sto-pada-toy-ktiriakoy-sygkrotimatos-sti-l-alexandras
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεργασίες με ΑΕΙ
των ΗΠΑ
Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 

Τζέφρεϊ Πάιατ, συναντήθηκε
ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, Παναγιώτης Καλδής.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε 

σε εξαιρετικά εποικοδομητικό 
κλίμα, εξετάστηκαν οι υφιστάμενες 

διμερείς συνεργασίες του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με
ΑΕΙ των ΗΠΑ (Πανεπιστήμια Κεντά-
κι, Ράτγκερς, Πρίνστον κ.ά.), καθώς
και αναμενόμενες συνέργειες σε
αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών
προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διά βίου 

μάθησης, θερινά σχολεία, καθώς
και σε ερευνητικά.
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Γράφει ο
Baoiflns KopKiSns
npôsôpos ΕΒΕΠ
ΠΕΣΑ

Το επενδυτικό κύμα μεγαλώνει
στην πόλη-λιμάνι τον Πειραιά
V I τον Πειραιά και την ευρύτερη

περιοχή το επενδυτικό κύ
μα συνεχώς μεγαλώνει μα

Ζ I ζί με τις δραστηριότητες του
εμπορικού και επιβατικού λιμένα και
έτσι σπρώχνει όλους τους επιχειρπ
ματικούς φορείς να ακολουθήσουμε
το θαλάσσιο ρεύμα ανάπτυξης Με
το ξεκίνημα μάλιστα του 2020 έχουμε
δρομολογήσει στοχευμένες ενέργειες
και έχουμε συντονίσει ως Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

μία ενδεκάδα δυναμικών κοινών
δράσεων
Συγκεκριμένα επικεντρωνόμαστε στη
καλύτερη δυνατή διαδοχή των ελληνικών

οικογενειακών επιχειρήσεων
αλλά και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα

αφού η παρουσία των γυναικών

είναι έντονη τόσο στο εμπόριο
όσο και τη ναυτιλία Εστιάζουμε τη
προσοχή μας στην ολοκλήρωση των
έργων ανάπλασης στην περιοχή Πα
παστράτου αξιοποίησης του Πύργου

και ανάπλασης της περιοχής του
Αγίου Διονυσίου Αναμένουμε και

πιέζουμε για καθοριστικές ενέργειες
και αποφάσεις για τη δημιουργία της
Ιπποδάμειας Αγοράς Τροφίμων μετά

και τη μελέτη που εκπονήσαμε
καθώς και για το μητροπολιτικό πάρκο

Δραπετσώνας Επιδιώκουμε το
2020 να είναι το τελευταίο έτος περιπλάνησης

του νέου Δικαστικού Μεγάρου

Πειραιά και να εγκατασταθεί
οριστικά στο Μέγαρο της Ραλλείου
Ελπίζουμε στην αποσυμφόρηση του
κυκλοφοριακού σε συνδυασμό που

μπορεί να επιτευχθεί με την υπογει
οποίηση των γραμμών του ηλεκτρικού

στη περιοχή του Κεράνη και
επιμένουμε στην υλοποίηση της μελέτης

της Περιφέρειας Συγχρηματοδοτούμε
ως ΕΒΕΠ τη λειτουργία ενός

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος

GIS στα πρότυπα των έξυπνων

ευρωπαϊκών πόλεων με δυνατότητες

επιχειρηματικής ευφυΐας και
διασύνδεσης business intelligence
και υιοθετούμε το Blue Lab του
Δήμου Πειραιά Προσδοκούμε

άλλο ένα
έτος ρεκόρ ανάπτυξης

των λιμενικών
δραστηριοτήτων του
Πειραιά που πρέπει
να συνεχίσει να αναπτύσσεται

και θα επιμείνουμε

σε μία ευρύ
τερπ συνεργασία της
ΟΛΠ ΑΕ με τις ΜμΕ
επιχειρήσεις τπς περιοχής

Συνεχίζουμε
να εξελίσσουμε τις ψπ
φιακές επιμελητηριακές
και άλλες υπηρεσίες
προς τις επιχειρήσεις περιορίζοντας

τη γραφειοκρατία
και αυξάνοντας τις

εγγραφές και τις ιδρύσεις
νέων επιχειρήσεων Αναπτύσσουμε

τη συνεργασία
με τα Πανεπιστήμια Πειραιά
και Δυτικής Αττικής και παραχωρούμε

αίθουσες του ΕΒΕΠ για μεταπτυχιακές

ναυτιλιακές σπουδές

logistics Ανταποκρινόμαστε άλλη μία
χρονιά στο κοινωνικό μας έργο σε
συνεργασία πάντα με άλλους φορείς
τη Πειραϊκή Εκκλησία και τη Τοπική
Αυτοδιοίκηση αλλά και προετοιμαζόμαστε

όπως αρμόζει για την επέτειο
των 200 χρόνων της απελευθέρωσης
του έθνους μας Και επειδή Δεν ξεχνάμε

υπενθυμίζουμε ότι το υπέρ
δεκαετές παρελθόν μας και τα πολλά
λάθη πρέπει να μας διδάξουν ότι η
χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά

μέσα σε ένα παγκόσμιο

σκληρό ανταγωνιστικό

περιβάλλον
αλλά και ένα

εύθραυστο γεωπολιτικό

χάρτη όπου
τα λάθη πλέον δεν
επιτρέπονται ούτε
βεβαίως συγχωρούνται

Τα τελευταία δύσκολα
χρόνια στον Πειραιά

έχουμε αναδείξει
και αποδείξει την

αλληλεγγύη των φορέων

τη συνεννόηση
και τη συνεργασία με

την Τοπική Αυτοδιοίκηση
την αλληλοϋποστήριξη

με τη πειραϊκή εκκλησία
τη διαβούλευση με τους

βουλευτές και υπουργούς της
κυβέρνησης Στον Πειραιά έχουμε και
φέτος πολλή δουλειά να κάνουμε
Άλλωστε ο εχθρός του καλού είναι
πάντα το καλύτερο

Επιδιώκουμε το 2020 να
είναι το τελευταίο έτος

περιπλάνησης του νέου
Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά
και να εγκατασταθά οριστικά
στο Μέγαρο mç Ραλλείου
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Συντήρηση οστώνστο Διοτομο
Έρευνα για τη Σφαγή τον Ιούνιο του 1 944

Στο μαρτυρικό Δίστομο βρέθηκε
μία ομάδα 16 φοιτητών του

τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων

και ΈργωνΤέχνηςτου Πανεπιστημίου

ΔυτικήςΑττικής Πα
ΔΑ μετά από πρόσκληση του δημάρχου

Γιάννη Σταθά στο πλαίσιο

ενός πρωτοποριακού πανεπιστημιακού

πραγράμματος με αντικείμενο

την καταγραφή τεκμηρίωση

και ουντηρηση των λειψάνων
των σφογιασθέντων Διστομι

τώνσπς 10 Ιουνίου 1944 που βρίσκεται

σε εξέλιξη από το Μουσείο
Θυμάτων Ναζισμού

Επικεφαλής της ομάδας ήταν
ο πρόεδρος του τμήματος καθηγητής

Γιώργος Παναγιάρης με συ
νοδους επιβλέπουσες καθηγήτριες

τις Ελένη Κανετάκη Αικατερίνη

Μαλέα Μαρία Πέτραυ και
Σταυραυλα Ράπτη

Ήδη όπως επισήμαναν τα μέ¬

λη της επιστημονικής ομάδας
αναδείχθηκαν πολύτιμες πληροφορίες

για τη ναζιστική βία που
ασκήθηκε πάνω τους την κατάσταση

της υγείας τους την ώρα
της σφαγής αλλά και της μέριμνας

των επιζώντων οικείων τους
για τη φροντίδα που τους άξιζε μετά

θάνατον S1D.13329036
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Πέρασε η διάταξη Θέματα φοιτητών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής Τι ορίζει η άά
ταξη για τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής ΠΑΔΑ που περιλαμβάνεται

στο Νομοσχέ
ο Εθνι κή Αρχή Ανώτατης

Εκπαίδευσης ΕΘ.Α.Α.Ε
Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων

Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ερευνητικών

και Τεχνολογι κών Φορέων και άλλες διατάξεις που
ψηφίστηκε στη Βουλή

Η Διάταξη που ψηφίστηκε έχει ως εξής Θέματα φοιτητών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σε περίπτωση άπρακτης
παρόδου της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο

της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν 4521/2018 Α'38
όπως αυτό προστέθηκε με τηνπαράγραφο 4 του άρθρου 32 του
ν 4589/2019 ΑΊ3 οι φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού

έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια των
εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών
σύμφωνα με το τότε ι σχύον ενδει κτι κό πρόγραμμα σπουδών
προσαυξανόμενη κατά τέσσερα 4 εξάμηνα δύνανται να

υποβάλουν σχετι κή υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία
του Τμήματος με την οποία να δηλώνουνρητώς ότι επι θυμούννα
ολοκληρώσουντονπρώτο κύκλο σπουδώνΤμήματος Τ.Ε.Ι και να

λάβουν τον αντί στοίχο τίτλο σπουδών
Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται εντός αποκλει

στι κής προθεσμίας ενός μηνός απότηνέναρξη ι σχύος του παρόντος

νόμου και αυτή δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποι
ονδήποτε λόγο

Η Αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής Με την προτεινόμενη
ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου

Δυτι κής Αττι κής ΠΑΔΑ οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένα
στα Τμήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Πειραιά Τ.Ε.Ι Πειραιά και του Τεχνολογι κού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Αθηνών(Τ.Ε.Ι Αθηνών και οι οποία δενδήλωσανότι
επιθυμούννα ολοκληρώσουν τον π ρ ώτο κύκλο σπουδών Τμήμα
τος Τ.Ε.Ι και να λάβουν πτυχίου Τ.Ε.Ι εντός των ταχθεί σών
προθεσμιών από τις δι στάξεις της παρ 4 του άρθρου 5 του ν
4521/2018 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 4 του άρθρου 32
του ν 4589/2019 και συνεπώς συνεχίζουν αυτοδικαίως τη
φοίτησή τους στα πανεπιστημιακά τμήματα να υποβάλλουν τη
σχετική δήλωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας ενός 1

μηνός από την έναρξη ι σχύος του παρόντος νόμου
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς κατά τον

χρόνο εκπνοής των προθεσμι ών υποβολής της σχετι κής δήλωσης
οι φατητές δεν γνώριζαν πλήρως τις υποχρεώσεις που

απέρρεαναπό τη σιωπηρή δήλωση βουλήσεώς τους να ενταχθούν
στα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα

Συγκεκρι μένα οι ανακα νώσεις γι α τι ς αντιστα χί ες των μαθημάτων

η αύξηση του αριθμού των ετών φοίτησης ορισμένων
προγραμμάτων σπουδών όπως αυτών των Τμημάτων της Σχολής

Μηχανι κών του ΠΑΔΑ καθώς και ο αρι θμός των εναπο
μει νάντων μαθημάτων γι α τη λήψη αντί στα χου πτυχίου Τμήματος

Πανεπιστημίου ήταν πληροφορίες ιδιαίτερα σημαντικές
τι ς οποίες έπρεπε να γνωρίζουν α φοιτητές όταν εκλήθησαν να

αποφασίσουν όπως αντίσταχα συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις

εντάξεων ΤμημάτωνΤ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια
Συγκεκριμένα στους νόμους 4559/2019 4589/2019 και

4610/2019 στις σχετικές διατάξεις ένταξης των φατητών των
Τμημάτων Τ.Ε.Ι στα Τμήματα Πανεπιστημίων προβλεπόταν
μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και υπό συγκεκρι μένες
προϋποθέσεις η δυνατότητα λήψης πτυχίου πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης καθώς επί σης παρείχετο και η δυνατότητα ανάκ
λησής της μέχρι και έξι 6 μήνες μετά από την κατάθεση της
αρχι κής αίτησης

Για λόγους ισονομίας και τήρησης των αρχών του κράτους
δι καίου και της δι και ολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι

στους δημόσιους φορείς προτείνεται να παρασχεθεί η
δυνατότητα στους φατητές να επιλέξουν να ολοκληρώσουν τον
πρώτο κύκλο σπουδών λαμβάνοντας τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι
καθώς κατά τον χρόνο της επιλογής τους δεν ήταν σε Θέση να

γνωρίζουν εγκαίρως το σύνολο των υποχρεώσεωνπου πήγαζαν
από την εν λόγω σιωπηρή δήλωση βουλήσεως

Πηγή Foititikanea.gr
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Μετσόβειο ΠολυτεχνείοΓ—
τελεί μία τέτοια περίπτωση Prometheus Eco Racing NTUA Team Ξεκίνησε

τη λειτδυργία της το 2009 και απαρτίζεται από εθελοντές προπτυχιακούς

φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Με
τσόβιου Πολυτεχνείου Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον και είναι εδώ

μας ενθουσιάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και μας προκαλεί τη διάθεση

να το εξερευνήσουμε και να το εξελίξουμε παραπάνω λέει στο
Αθηναϊκό Μακεδόνικο Πρακτορείο Ειδήσεων η Μαργαρίτα Οικονο
μάκου μέλος της ομάδας και τριτοετής φοιτήτρια του τμήματος ΗΜΜΥ
του ΕΜΠ Τελευταία δημιουργία τους είναι το όχημα Πυρφόρος II
με σασί από αλουμίνιο ειδικού χαμηλού βάρους κέλυφος από υαλο
νήματα και σύστημα κίνησης ειδικά σχεδιασμένο από εκείνους για μέγιστη

απόδοση Πρόκειται λοιπόν για ένα μονοθέσιο όχημα τροφοδοτούμενο

από φωτοβολταϊκό πλαίσιο και μπαταρίες υψηλής απόδοσης

Το αυτοκίνητο αυτό όπως αναφέρουν έχει τη δυνατότητα να καλύψει

την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη με κόστος μικρότερο των 0.2

ευρώ Με ένα τέτοιο αυτοκίνητο γλιτώνουμε την εκπομπή καυσίμων
οπότε καταφέρνουμε να παρέχουμε ένα όχημα απολύτως eco friendly

από άποψη εκπομπής καυσαερίων και επιβάρυνσης
του περιβάλλοντος εξηγεί η Μαργαρίτα Οικονομάκου Όσον αφορά

στο ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα του οχήματος αυτό δεν περιλαμβάνει
εμπορικά μέρη αλλά έχει κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από μέλη της
ομάδας τους αξιοποιώντας τεχνογνωσία και τεχνολογίες που έχουν
αναπτυχθεί στο εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών
Ισχύος της σχολής Κατέχοντας ήδη πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό

τους σε όσους διεθνείς διαγωνισμούς έχουν συμμετάσχει προγραμματίζουν

το επόμενο διάστημα να κατασκευάσουν ένα ηλεκτροκίνητο

όχημα πόλης που θα είναι πολύ πιο οικονομικό αποδοτικό στη
χρήση και φιλικό για τον χρήστη

V

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Η Aristotle University Racing

Team Electric γνωστή και ως
Aristurtle είναι μία φοιτητική
ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

που σχεδιάζει αναπτύσσει
και κατασκευάζει ηλεκτροκίνητα
αγωνιστικά μονοθέσια Ο Παύλος
Βασιλείου είναι αρχηγός της ομάδας

αυτής και φοιτητής στο τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του
ΑΠΘ.Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
η ομάδα τους δημιουργήθηκε το
2013 και η Θέτιδα το ηλεκτρικό
αγωνιστικό μονοθέσιο που έχουν
κατασκευάσει είναι το τέταρτο δημιούργημά τους Το 2015 η ομάδα έφτιαξε το
πρώτο αυτοκίνητο και έκτοτε έχει την τάση να κατασκευάζει καινούρια μονοθέσια

με αποτέλεσμα το όραμά μας να γίνεται μεγαλύτερο και να μεταδίδεται από

γενιά σε γενιά Η ομάδα θέλει να πάει στα μονοπάτια της αυτόνομης οδήγησης
αναφέρει χαρακτηριστικά

ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φοιτητές
§ κατασκευάζουν

πράσινα αυτοκίνητα
Ολο και πιο δυναμικά φαίνεται πως μπαίνει στις ζωές μας αλλά και
στις αυτοκινητοβιομηχανίες η ηλεκτροκίνηση Τα αυτοκίνητα του μέλλοντος

θα λειτουργούν είτε με ρεύμα κάποια ήδη λειτουργούν είτε
με μπαταρίες είτε με υδρογόνο για καύσιμα γεγονός που θα συμβάλει

στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην προστασία του
περιβάλλοντος καθώς με αυτό τον τρόπο μειώνεται ραγδαία η εκπομπή

των ρύπων

Στις
εξελίξεις αυτές οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των ελληνικών πανεπιστημίων

δεν μένουν αμέτοχοι καθώς εδώ και χρόνια έχουν δημιουργήσει ομάδες που
κατασκευάζουν ηλεκτροκίνητα οχήματα καταθέτοντας τις δικές τους προ

HI τάσεις για το μέλλον

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Το δικό τους λιθαράκι σε αυτές τις προσπάθειες βάζουν και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής με την ομάδα Ποσειδών που αποτελείται από προπτυχιακούς

και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών Μηχανικών Αυτοματισμού και άλλων ειδικοτήτων του Ιδρύματος
Μετρώντας ήδη 9 χρόνια από την ίδρυσή τους η ομάδα Ποσειδών αποφάσισε το 2016
να κατασκευάσει ένα νέο όχημα με αυτοφερόμενο ανθρακονημάτινο πλαίσιο και

βελτιστοποιημένη

αεροδυναμική Το όχημά μας ονομάζεται Όρκα και είμαι η οδηγός του τα
τελευταία τέσσερα χρόνια λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η φοιτήτρια Νικολέτα Χύσκα συμπληρώνοντας

ότι κάθε χρόνο προσπαθούν να εξελίσσουν το αυτοκίνητο ώστε να γίνεται πιο ελαφρύ

και πιο γρήγορο Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε καύσιμα και όλα θα λειτουργούν με μπαταρία

Η τεχνογνωσία που έχει αυτό το όχημα πάνω είναι κάτι που θα εξελιχθεί Υπάρχει
πριν από τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ποδήλατα εξηγεί ενώ προσθέτει ότι οι φοιτητές συμμετέχουν

εθελοντικά σε αυτήν τη δράση

Ο Λουκάς Κουτσούμπας είναι φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μαζί με τους συμφοιτητές

του αποφάσισαν να φτιάξουν ένα διαφορετικό ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο

που έχει ως μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας την κυψέλη

υδρογόνου και το αέριο υδρογόνου και όχι μπαταρίες Ο λόγος που
έχει συμβεί αυτό είναι διότι οι μπαταρίες χρησιμοποιούν βαρέα μέταλλα
και θέλουμε το αυτοκίνητο μας να χρησιμοποιεί φιλική προς το περιβάλλον
ενέργεια κάτι που το πετυχαίνει με την κυψέλη υδρογόνου και το αέριο
υδρογόνου αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Η ομάδα τους ονομάζεται TUCer
και η συμμετοχή σε αυτήν είναι αποκλειστικά εθελοντική Σχεδιάζει και
κατασκευάζει ηλεκτρικά οχήματα χαμηλής κατανάλωσης και μηδενικών
ρύπων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υδρογόνο Σύμφωνα με τον Λουκά

Κουτσούμπα τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης βενζίνη-πετρέλαιο επηρεάζουν

αρκετά το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και είναι αρκετά επιβλαβή

για την υγεία των ανθρώπων Γίνεται προσπάθεια και από τις ομάδες

που δημιουργούν τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα αλλά και από εμάς ώστε
να υπάρχει μία φιλική μεταχείριση των αυτοκινήτων και να επιτευχθεί ένας
καλύτερος τρόπος ζωής εντός και εκτός της πόλης αλλά και ο σεβασμός προς
το περιβάλλον προσθέτει
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Δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ηλεκτρικό λεωφορείο;

Μια “χαρµόσυνη” είδηση, που ωστόσο και µε την πρώτη µατιά φαινόταν “τραβηγµένη από τα µαλλιά”,
δηµοσίευσε χτες Δευτέρα το σύνολο σχεδόν του ηλεκτρονικού Τύπου. Αφορούσε την παρουσίαση
ηλεκτρικού λεωφορείου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε γελαστές φωτογραφίες της υπουργού
Παιδείας στο τιµόνι του. Μόνο που το “κλου” της είδησης, δηλαδή ότι το “νέο ηλεκτρικό λεωφορείο
δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής” απλά… δεν υπάρχει.

Για παράδειγµα, το “Πρώτο Θέµα” έγραψε χτες: “Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο,
που δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, κάνοντας µια µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του
Eco-Fest 2020, µιας διοργάνωσης αφιερωµένης στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την
ηλεκτροκίνηση, στην «Τεχνόπολη» στο Γκάζι.”

Το ίδιο ακριβώς λάθος, άγνωστο πώς και γιατί, έκαναν πολλά ακόµη µεγάλα και έγκυρα Μέσα -πάντως όχι
όλα.

Εµφανώς όµως, η εικόνα ενός τόσο άρτιου οχήµατος, βγαλµένου από κανονική γραµµή παραγωγής, σαφώς
δεν µπορούσε µε τίποτε να παραπέµπει σε ερευνητική εργασία Πανεπιστηµίου, ακόµη και αµερικανικού! Τι
συνέβαινε στην πραγµατικότητα, λοιπόν; Απλά, το συγκεκριµένο όχηµα αποτελεί προµήθεια του ΠΑΔΑ, το
αγόρασε. Στις 13 Ιουνίου 2019 έγινε η διακήρυξη “Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισµού, για την
ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύµβασης προµήθειας Εκπαιδευτικού Ηλεκτρικού Λεωφορείου για το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, έναντι 250.000 ευρώ”. Στις 12 Νοεµβρίου 2019 κατακυρώθηκε η προµήθεια
του ηλεκτρικού λεωφορείου, µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
µε πιστώσεις που που είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αυτό είναι όλο…
Άλλωστε έτσι παρουσιάστηκε η είδηση και στην ιστοσελίδα του ίδιου του ΠΑΔΑ, άλλο αν “ξεστράτισε”.

Οφείλουµε να δεχτούµε ως αξιόλογη δράση από τη µεριά του Ιδρύµατος το γεγονός ότι για την κίνηση του
ηλεκτρικού λεωφορείου, θα αξιοποιηθούν οι πειραµατικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ήπιων
Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (φωτοβολταϊκοί σταθµοί και µικρές ανεµογεννήτριες)
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, καθώς επίσης και οι αντίστοιχοι σταθµοί φόρτισης ηλεκτρικών
οχηµάτων, οι οποίοι τελούν υπό αναβάθµιση.

Πάντως το ΠΑΔΑ συµµετέχει στο Eco-Fest 2020 µε άλλο πρωτότυπο όχηµα, προϊόν της εργασίας του
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, µε το όνοµα “Όρκα”. Αναλυτικά:
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Το ΠΑΔΑ συµµετέχει δυναµικά στο ECO- FEST στην Τεχνόπολη του Δήµου Αθηναίων

Επειδή, λοιπόν, η παρουσίαση του ηλεκτρικού λεωφορείου αναµεταδόθηκε πανελληνίως µε λάθος
περιεχόµενο και δηµιούργησε εσφαλµένες εντυπώσεις, όφειλαν η διοίκηση του ΠΑΔΑ και το Υπ. παιδείας να
προβούν σε µια “ανακοινοποίηση στο ορθό”.
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Η Κεραµέως οδηγεί ηλεκτροκίνητο λεωφορείο (photos)

Η υπουργός Παιδείας εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο που έφτιαξε το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής.

Η Νίκη Κεραμέως έκανε μία μικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, της διοργάνωσης που
είναι αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση και κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική
ενέργεια.
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Η Ν.Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο - Έπιασε το τιµόνι και
έκανε βόλτα στο Γκάζι (φωτο)

Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, που δηµιούργησε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, κάνοντας µια  µικρή βόλτα  στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest
2020, µιας διοργάνωσης αφιερωµένης στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την
ηλεκτροκίνηση, στην «Τεχνόπολη» στο Γκάζι.

Το συγκεκριµένο λεωφορείο, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης κινείται αποκλειστικά µε
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρα από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς.

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής

Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, που δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής, κάνοντας µια µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, µιας διοργάνωσης
αφιερωµένης στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στην «Τεχνόπολη» στο
Γκάζι.

Το συγκεκριµένο λωφορείο, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης κινείται αποκλειστικά µε
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρα από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς.

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής

Η υπουργός Παιδείας έπιασε το τιµόνι κι έκανε µια βόλτα
στο Γκάζι
Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, που δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής, κάνοντας µια µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, µιας διοργάνωσης
αφιερωµένης στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στην «Τεχνόπολη» στο
Γκάζι.

Το συγκεκριµένο λεωφορείο, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης κινείται αποκλειστικά µε
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρα από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς.

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής

Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, που δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής, κάνοντας µια µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, µιας διοργάνωσης
αφιερωµένης στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στην «Τεχνόπολη» στο
Γκάζι.

Το συγκεκριµένο λωφορείο, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης κινείται αποκλειστικά µε
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρα από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς.

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής

Η υπουργός Παιδείας έπιασε το τιµόνι κι έκανε µια βόλτα στο Γκάζι

Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, που δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής, κάνοντας µια µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, µιας διοργάνωσης
αφιερωµένης στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στην «Τεχνόπολη» στο
Γκάζι. 

Το συγκεκριµένο λωφορείο, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης κινείται αποκλειστικά µε
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρα από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς. 

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής

Η υπουργός Παιδείας έπιασε το τιµόνι κι έκανε µια βόλτα στο Γκάζι

Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, που δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής, κάνοντας µια µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, µιας διοργάνωσης
αφιερωµένης στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στην «Τεχνόπολη» στο
Γκάζι.
Το συγκεκριµένο λωφορείο, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης κινείται αποκλειστικά µε
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρα από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς.

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής

Η υπουργός Παιδείας έπιασε το τιµόνι κι έκανε µια βόλτα στο Γκάζι

Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, που δηµιούργησε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής, κάνοντας µια µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, µιας διοργάνωσης
αφιερωµένης στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στην «Τεχνόπολη» στο
Γκάζι.
Το συγκεκριµένο λωφορείο, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης κινείται αποκλειστικά µε
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρα από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς.

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Η Κεραµέως οδηγεί ηλεκτροκίνητο λεωφορείο (photos)

 
 
 
 

 

 

Η υπουργός Παιδείας εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο που έφτιαξε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής.

Η Νίκη Κεραµέως έκανε µία µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, της διοργάνωσης που
είναι αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση.

Το συγκεκριµένο λεωφορείο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση και κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική
ενέργεια.

https://www.dailypost.gr/parapolitika/h-keramews-odhgei-hlektrokihto-lewforeio/


http://www.thetoc.gr/

 Publication date: 20/01/2020 13:56

 Alexa ranking (Greece): 117

 https://www.thetoc.gr/politiki/article/i-niki-keramews-sto-timoni-tou-ilektrokinitou-l...

Η Νίκη Κεραµέως στο τιµόνι ηλεκτροκίνητου λεωφορείου [εικόνες]

Το συγκεκριµένο λεωφορείο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση και κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια.

Η υπουργός Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο και έφτιαξε το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής.

Η υπουργός Παιδείας έκανε µία µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, της διοργάνωσης
που είναι αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση.

Το συγκεκριµένο λωφορείο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση και κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική
ενέργεια.

Εκτός από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Γεράσιµος Θωµάς.

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις 

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συµβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσµο στο thetoc.gr
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Η Νίκη Κεραµέως στο τιµόνι ηλεκτροκίνητου λεωφορείου
Γράφτηκε από τον/την Σπύρος Καρανάσιος

Η υπουργός Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο και έφτιαξε το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής.

Η υπουργός Παιδείας έκανε µία µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, της διοργάνωσης
που είναι αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση.

Το συγκεκριµένο λωφορείο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση και κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική
ενέργεια.

Εκτός από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Γεράσιµος Θωµάς.

 

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Η Νίκη Κεραµέως στο τιµόνι του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου [εικόνες]

Το συγκεκριµένο λεωφορείο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση και κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια.

Η υπουργός Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο και έφτιαξε το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής.

Η υπουργός Παιδείας έκανε µία µικρή βόλτα στο Γκάζι, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, της διοργάνωσης
που είναι αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση.

Το συγκεκριµένο λωφορείο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση και κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική
ενέργεια.

Εκτός από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Γεράσιµος Θωµάς.

Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thetoc.gr/politiki/article/i-niki-keramews-sto-timoni-tou-ilektrokinitou-lewforeiou-eikones


https://www.esos.gr/

 Publication date: 20/01/2020 10:46

 Alexa ranking (Greece): 521

 https://www.esos.gr/arthra/65817/i-ypoyrgos-sto-timoni-leoforeioy

Η υπουργός στο τιµόνι λεωφορείου
Tο νέο «καθαρό» λεωφορείο του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, που κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική
ενέργεια

Η Νίκη Κεραµέως εκτός από το “τιµόνι” του υπουργείου Παιδείας, όπως φαίνεται στη φωτό 
σήµερα κράτησε και το τιµόνι λεωφορείου.

Η υπουργός Παιδείας εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, κάνοντας µια µικρή "βόλτα"
µέσα στο Γκάζι.

Πρόκειται για το νέο «καθαρό» λεωφορείο του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, που κινείται αποκλειστικά
µε ηλεκτρική ενέργεια, και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του του  Eco-Fest 2020, µια
διοργάνωση αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση,   στην
«Τεχνόπολη» στο Γκάζι. 

Την παρουσίαση του «πράσινου»  λεωφορείου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής τίµησαν µε την
παρουσία τους η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραµέως και ο υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Γεράσιµος Θωµάς. Αµφότεροι ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα και για την ενδελεχή
εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής
ενέργειας και  βιώσιµης ανάπτυξης.
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Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις δυνατότητες του καινοτόµου αυτού οχήµατος,
οδηγώντας το.

Στην εκδήλωση  παρεβρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονοµίας,
Σπυρίδων Παπαευθυµίου, αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Αντιπρόεδρος, Κυριακή
Κοσµίδου, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της
ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, καθηγητής του ESCP Business School στην Αγγλία.  

Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους υποδέχθηκαν και τους ξενάγησαν ο Πρύτανης, καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής, ο Αντιπρύτανης, καθηγητής Ιωάννης Καλδέλης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών, Πέτρος Καλαντώνης, αναπληρωτής καθηγητής, ο καθηγητής Γρηγόριος Βλασσάς και ο Γεώργιος
Σπυρόπουλος, ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
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Νίκη Κεραµέως Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Άφησε για λίγο το "τιµόνι" του Υπουργείου κι έπιασε το τιµόνι λεωφορείου
Η Νίκη Κεραµέως εκτός από το “τιµόνι” του υπουργείου Παιδείας, όπως φαίνεται στη φωτό σήµερα
κράτησε και το τιµόνι λεωφορείου.

 

Η υπουργός Παιδείας εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, κάνοντας µια µικρή "βόλτα" µέσα στο Γκάζι.

Πρόκειται για το νέο «καθαρό» λεωφορείο του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, που κινείται αποκλειστικά
µε ηλεκτρική ενέργεια, και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του του Eco-Fest 2020, µια
διοργάνωση αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στην
«Τεχνόπολη» στο Γκάζι.

Την παρουσίαση του «πράσινου» λεωφορείου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής τίµησαν µε την παρουσία
τους η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραµέως και ο υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος
Θωµάς. Αµφότεροι ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα και για την ενδελεχή
εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής
ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις δυνατότητες του καινοτόµου αυτού οχήµατος,
οδηγώντας το.

Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονοµίας,
Σπυρίδων Παπαευθυµίου, αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Αντιπρόεδρος, Κυριακή
Κοσµίδου, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της
ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, καθηγητής του ESCP Business School στην Αγγλία.

Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους υποδέχθηκαν και τους ξενάγησαν ο Πρύτανης, καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής, ο Αντιπρύτανης, καθηγητής Ιωάννης Καλδέλης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών, Πέτρος Καλαντώνης, αναπληρωτής καθηγητής, ο καθηγητής Γρηγόριος Βλασσάς και ο Γεώργιος
Σπυρόπουλος, ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Πηγή: esos.gr
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Ετικέτες: ΚεραµέωςλεωφορείοτιµόνιΥπουργείο Παιδείας
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Ηλεκτρικό λεωφορείο: Η Νίκη Κεραµέως σε µία… «διαφορετική» βόλτα στο
Γκάζι

Ηλεκτρικό λεωφορείο: Η Νίκη Κεραµέως εγκαινίασε το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, που δηµιούργησε
το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Συγκεκριµένα η υπουργός Παιδείας έκανε µια µικρή βόλτα στο Γκάζι,
στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020. Πρόκειται για µια διοργάνωση, η οποία είναι αφιερωµένη στις πράσινες
πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση. Μία διοργάνωση στην “Τεχνόπολη» στο Γκάζι.

Το συγκεκριµένο λεωφορείο, που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης κινείται αποκλειστικά µε
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρα από την κ. Κεραµέως, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο υφυπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιµος Θωµάς. Οι δυο τους ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό
ηλεκτρικό όχηµα, καθώς και για την δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα
καθαρής ενέργειας και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Με εκπλήξεις η κοπή της πίτας του 2020 στο ΠΑΔΑ
Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν σήµερα οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, σε ειδική εκδήλωση για τον κοινό εορτασµό του ελληνικού και κινεζικού νέου έτους,
σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, στο Συνεδριακό Κέντρο
στην Πανεπιστηµιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, παρουσία των µελών της κοινότητας του
Ιδρύµατος.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, στο σύντοµο χαιρετισµό του
ευχήθηκε υγεία και δύναµη για το νέο έτος 2020.

Το νόµισµα έπεσε στην πρέσβη της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, Zhang Qiyue.

Παράλληλα οι Πρυτανικές Αρχές απένειµαν τιµητικές πλακέτες:
• στον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, βουλευτή Γ. Στύλιο,
• στην πρέσβη της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, Zhang Qiyue,
• στον Μορφωτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας, Wang Chao,
• στον Γενικό Γραµµατέα Απόδηµου Ελληνισµού, καθηγητή Γιάννη Χρυσουλάκη και,
• στον Γενικό Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, Γεώργιο
Βούτσινο.
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Ν. Κεραµέως: Ίσως δεν ξέρει τι ποσοστό από το ΑΕΠ δίνουµε στην
Παιδεία...Ξέρει όµως από "τιµόνι"

"Αδιάβαστη" βρέθηκε η Νίκη Κεραµέως το Σάββατο σε τηλεοπτική της συνέντευξη, καθώς δεν γνωρίζει,
όπως αποδείχθηκε, το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την Παιδεία.

Αναλυτικά ο διάλογος µε τον Δηµήτρη Καµπουράκη:

– Τι ποσοστό του ΑΕΠ δίνουµε στην παιδεία;
– Ε εντάξει δεν υπάρχει αµφιβολία, δίνουµε… είναι χαµηλό!
– Πόσο, πόσο είναι;
– Ε είναι χαµηλό! Τώρα δεν έχω τα τελευταία στοιχεία…
– 5%;
– Όχι, όχι λιγότερο.

Για να συνδράµουµε ας υπενθυµίσουµε στην υπουργό ότι σε ποσοστό του ΑΕΠ, ο προϋπολογισµός για την
παιδεία ανέρχεται το 2020 σε 2,82%.

Την επόµενη µέρα, την Κυριακή, η Νίκη Κεραµέως πήρε το τιµόνι του νέου ηλεκτρικού λεωφορείου του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και φωτογραφήθηκε. Πρόκειται για το νέο "καθαρό" λεωφορείο του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, που κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια, και παρουσιάστηκε σε
ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του  Eco-Fest 2020, µια διοργάνωση αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη
βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, στην "Τεχνόπολη" στο Γκάζι.

κεραµεως
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Ν. Κεραµέως: Ίσως δεν ξέρει τι ποσοστό από το ΑΕΠ δίνουµε στην
Παιδεία...Ξέρει όµως από "τιµόνι"

"Αδιάβαστη" βρέθηκε η Νίκη Κεραµέως το Σάββατο σε τηλεοπτική της συνέντευξη, καθώς δεν γνωρίζει,
όπως αποδείχθηκε, το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την Παιδεία. Αναλυτικά ο διάλογος µε τον
Δηµήτρη Καµπουράκη: - Τι ποσοστό του ΑΕΠ δίνουµε στην παιδεία; - Ε εντάξει δεν υπάρχει αµφιβολία,
δίνουµε... είναι χαµηλό! - Πόσο, πόσο είναι; - Ε είναι χαµηλό! Τώρα δεν έχω τα τελευταία στοιχεία... - 5%; -
Όχι, όχι λιγότερο. Για να συνδράµουµε ας υπενθυµίσουµε στην υπουργό ότι σε ποσοστό του ΑΕΠ, ο
προϋπολογισµός για την παιδεία ανέρχεται το 2020 σε 2,82%. Την επόµενη µέρα, την Κυριακή, η Νίκη
Κεραµέως πήρε το τιµόνι του νέου ηλεκτρικού λεωφορείου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και
φωτογραφήθηκε. Πρόκειται για το νέο "καθαρό" λεωφορείο του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, που
κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια, και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του Eco-
Fest 2020, µια διοργάνωση αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη...
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Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο του ΠΑΔΑ µε οδηγό την Υπουργό Παιδείας
Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο του ΠΑΔΑ µε οδηγό την Υπουργό Παιδείας

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Το νέο «καθαρό» λεωφορείο του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, που κινείται αποκλειστικά  µε ηλεκτρική ενέργεια , παρουσιάστηκε σε ειδική
εκδήλωση στο πλαίσιο του του  Eco-Fest 2020, µια  διοργάνωση αφιερωµένη στις πράσινες
πόλεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση,  που συνδιοργανώθηκε  από την 
Ελληνική Εταιρεία  Ενεργειακής Οικονοµίας (ΗΑΕΕ), την οικονοµική ιστοσελίδα  Insider.gr και
τον Δήµο Αθηναίων στην «Τεχνόπολη» στο Γκάζι.  

Την παρουσίαση του «πράσινου»  λεωφορείου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής τίµησαν µε την
παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραµέως και ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Γεράσιµος Θωµάς. Αµφότεροι ενηµερώθηκαν για το καινοτόµο αυτό ηλεκτρικό όχηµα και για την ενδελεχή
εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα καθαρής
ενέργειας και  βιώσιµης ανάπτυξης.  

Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις δυνατότητες του καινοτόµου αυτού οχήµατος,
οδηγώντας το. 

Στην εκδήλωση  παρεβρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονοµίας,
Σπυρίδων Παπαευθυµίου, αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Αντιπρόεδρος, Κυριακή
Κοσµίδου, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της
ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, καθηγητής του ESCP Business School στην Αγγλία.   

Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους υποδέχθηκαν και τους ξενάγησαν ο Πρύτανης, καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής, ο Αντιπρύτανης, καθηγητής Ιωάννης Καλδέλης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών, Πέτρος Καλαντώνης, αναπληρωτής καθηγητής, ο καθηγητής Γρηγόριος Βλασσάς και ο Γεώργιος
Σπυρόπουλος, ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
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