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Το ΠΑΔΑ τιµά τις φοιτήτριές του
Η ισότιµη συµµετοχή της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία και στα αγαθά της εδράζεται σε
διαχρονικό πλέγµα οικονοµικών, πολιτικών και πολιτιστικών προκαταλήψεων και συνεχίζει να
απαιτεί διαρκείς αγώνες και διεκδικήσεις.
Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, άµβλυνσης ανισοτήτων και εξισορρόπησης επαγγελµατικής και προσωπικής
ζωής.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το µόνο στη χώρα και από τα ελάχιστα διεθνώς όπου από τους 4
Αντιπρυτάνεις οι 3 είναι γυναίκες, εφαρµόζει πολιτική ίσων δυνατοτήτων και ίσων ευκαιριών στους
ανθρώπινους πόρους.
Ακόµη, υιοθετώντας την άποψη του Λατίνου ποιητή Βιργίλιου ότι η «γυναίκα ηγείται των γεγονότων» (dux
femina facti), συνεχώς δραστηριοποιείται στη δηµιουργία των κατάλληλων όρων και προϋποθέσεων για την
ισότιµη προσέλκυση, συµµετοχή και καταξίωση γυναικών στα ακαδηµαϊκά δρώµενα.
Έτσι, συµβολικά και ενδεικτικά, απένειµε τιµητικές πλακέτες στις ακόλουθες 8 φοιτήτριές του για τις
εκτός των σπουδών τους διακρίσεις:
– Ισλάµι Άννα, φοιτήτρια του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, για τη συµµετοχή της στη µελέτη και
κατασκευή του βραβευµένου οχήµατος σε σχήµα Όρκας της φοιτητικής Ερευνητικής Οµάδας ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
– Μπάϊµπου Άρτεµις, φοιτήτρια του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο
στο Διαπανεπιστηµιακό Πρωτάθληµα Beach Volley τον Μάϊο του 2019.
– Μπακογιάννη Νίκη, µεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Εφαρµοσµένες Πολιτικές και Τεχνικές
Προστασίας Περιβάλλοντος», 2η Ολυµπιονίκης στο άλµα εις ύψος στην Ατλάντα το 1996.
– Μποκία Χριστίνα, φοιτήτρια του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, για τη συµµετοχή της στη
µελέτη και κατασκευή του βραβευµένου οχήµατος σε σχήµα Όρκας της φοιτητικής Ερευνητικής Οµάδας
ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
– Πουλιάση Μαρία-Αθηνά, φοιτήτρια του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατέκτησε το Χρυσό
Μετάλλιο στο Διαπανεπιστηµιακό Πρωτάθληµα Beach Volley τον Μάϊο του 2019.
– Ρέτζιου Μαρία, φοιτήτρια Τµήµατος Νοσηλευτικής, Πανελληνιονίκης στα 4Χ100 µικτή οµαδική στο
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κολύµβησης το 2013.
– Χατζιράι Μπόρα, φοιτήτρια του Τµήµατος Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, νικήτρια του
διαγωνισµού για την επιλογή λογότυπου της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
– Χύσκα Νικολέτα, φοιτήτρια του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, οδηγός του µονοθέσιου οχήµατος σε
σχήµα Όρκας που σχεδίασε η οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΑΔΑ.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΡΙΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Το ΠΑΔΑ τίµησε τις φοιτήτριές του
Το ΠΑΔΑ τιµά τις φοιτήτριές του
Πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής: Η ισότιµη συµµετοχή της θέσης της γυναίκας στην
κοινωνία και στα αγαθά της εδράζεται σε διαχρονικό πλέγµα οικονοµικών, πολιτικών και
πολιτιστικών προκαταλήψεων και συνεχίζει να απαιτεί διαρκείς αγώνες και διεκδικήσεις.
Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, άµβλυνσης ανισοτήτων και εξισορρόπησης επαγγελµατικής και προσωπικής
ζωής.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το µόνο στη χώρα και από τα ελάχιστα διεθνώς όπου από τους 4
Αντιπρυτάνεις οι 3 είναι γυναίκες, εφαρµόζει πολιτική ίσων δυνατοτήτων και ίσων ευκαιριών στους
ανθρώπινους πόρους.
Ακόµη, υιοθετώντας την άποψη του Λατίνου ποιητή Βιργίλιου ότι η «γυναίκα ηγείται των γεγονότων» (dux
femina facti), συνεχώς δραστηριοποιείται στη δηµιουργία των κατάλληλων όρων και προϋποθέσεων για την
ισότιµη προσέλκυση, συµµετοχή και καταξίωση γυναικών στα ακαδηµαϊκά δρώµενα.
Έτσι, συµβολικά και ενδεικτικά, απένειµε τιµητικές πλακέτες στις ακόλουθες 8 φοιτήτριές του για τις
εκτός των σπουδών τους διακρίσεις:
– Ισλάµι Άννα, φοιτήτρια του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, για τη συµµετοχή της στη µελέτη και
κατασκευή του βραβευµένου οχήµατος σε σχήµα Όρκας της φοιτητικής Ερευνητικής Οµάδας ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
– Μπάϊµπου Άρτεµις, φοιτήτρια του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο
στο Διαπανεπιστηµιακό Πρωτάθληµα Beach Volley τον Μάϊο του 2019.
– Μπακογιάννη Νίκη, µεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Εφαρµοσµένες Πολιτικές και Τεχνικές
Προστασίας Περιβάλλοντος», 2η Ολυµπιονίκης στο άλµα εις ύψος στην Ατλάντα το 1996.
– Μποκία Χριστίνα, φοιτήτρια του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, για τη συµµετοχή της στη
µελέτη και κατασκευή του βραβευµένου οχήµατος σε σχήµα Όρκας της φοιτητικής Ερευνητικής Οµάδας
ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
– Πουλιάση Μαρία-Αθηνά, φοιτήτρια του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατέκτησε το Χρυσό
Μετάλλιο στο Διαπανεπιστηµιακό Πρωτάθληµα Beach Volley τον Μάϊο του 2019.
– Ρέτζιου Μαρία, φοιτήτρια Τµήµατος Νοσηλευτικής, Πανελληνιονίκης στα 4Χ100 µικτή οµαδική στο
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κολύµβησης το 2013.
– Χατζιράι Μπόρα, φοιτήτρια του Τµήµατος Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, νικήτρια του
διαγωνισµού για την επιλογή λογότυπου της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
– Χύσκα Νικολέτα, φοιτήτρια του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, οδηγός του µονοθέσιου οχήµατος σε
σχήµα Όρκας που σχεδίασε η οµάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΑΔΑ.

http://www.foititikanea.gr/
Publication date: 09/03/2020 22:24
Alexa ranking (Greece): 513
https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%C...

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

https://www.esos.gr/
Publication date: 10/03/2020 00:00
Alexa ranking (Greece): 521
https://www.esos.gr/arthra/66539/synantisi-h-kefalidoy-me-tis-prytanikes-arhes-toy...

Συνάντηση Χ. Κεφαλίδου µε τις Πρυτανικές Αρχές του Παν.Δυτικής Αττικής
(Πα.Δ.Α.)
Η βουλευτής και Τοµεάρχης Παιδείας του ΚΙΝHΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κα Χαρά Κεφαλίδου είχε συνάντηση µε
τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), κ. Παναγιώτη Καλδή, καθώς και µε τις
Αντιπρυτάνεις Γραμματή Πάντζιου, Ευσταθία Παπαγεωργίου και Κλειώ Σγουροπούλου. Στη συνάντηση
παραβρέθηκε και ο κ. Σταύρος Καµινάρης, Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ του Πα.Δ.Α.
Κύριο θέµα της συνάντησης ήταν οι πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς
και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.
Η βουλευτής επεσήµανε την αργοπορία στη θεσµική κατοχύρωση Εθνικού Διαλόγου για τα ζητήµατα
Παιδείας και την αποσπασµατική ενηµέρωση σε σχέση µε το βασικό σχεδιασµό του Υπουργείου στα
ζητήµατα της εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων. Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, όπως είπε η βουλευτής, πιστεύει
ότι η χώρα έχει άµεση ανάγκη στιβαρής και ολοκληρωµένης µεταρρύθµισης στα θέµατα Παιδείας, αλλά
αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω ενός θεσµικού, τεκµηριωµένου και αποτελεσµατικού διαλόγου και όχι
µε την έως τώρα αποσπασµατική, µε τροπολογίες, ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. Για
αυτό το λόγο αποτελεί αναγκαιότητα η επανασύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας.
Επίσης, η κα Κεφαλίδου εξέφρασε την αντίθεσή της στην επαγγελµατική εξίσωση των κολλεγίων µε τα
Δηµόσια Πανεπιστήµια, µέσω του άρθρου άρθρου 50 του Ν. 4653/2020.
Ο Πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις του Πα.Δ.Α. παρουσίασαν στην κ. Κεφαλίδου αναλυτικά τις θέσεις και
τις προτάσεις τους για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του πανεπιστηµίου, τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς επίσης και τις
προτεραιότητες που έχουν για το άµεσο χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα ο κ. Πρύτανης αναφέρθηκε στους
άµεσους στόχους των πρυτανικών αρχών του Πα.Δ.Α. που αφορούν στην απονοµή Ενιαίου και
Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Μaster) για τα τµήµατα της Σχολής
Μηχανικών του Πα.Δ.Α., καθώς επίσης και στην έναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τµήµατος
Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Δηµόσιας.
Η ενηµέρωση συνεχίστηκε µε τις πρωτοβουλίες των πρυτανικών αρχών για την ενίσχυση των κτηριακών
υποδοµών του πανεπιστηµίου, τη δηµιουργία κτηριακής υποδοµής για τη φοιτητική στέγαση και την
ενίσχυση της εξωστρέφειας του πανεπιστηµίου.
Ο κ. Σταύρος Καµινάρης, Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ του Πα.Δ.Α, αναφέρθηκε σε θέµατα που
απασχολούν µέλη ΔΕΠ του Πα.Δ.Α. όσον αφορά στην εξέλιξη και στην ένταξη των µελών ΔΕΠ σε
προσωποπαγή θέση στο µισθολογικό καθεστώς των αντίστοιχων βαθµίδων των πανεπιστηµιακών, στην
τήρηση του κανόνα 1:1 στις αποχωρήσεις/προσλήψεις προσωπικού, στο θέµα της ενίσχυσης του
πανεπιστηµίου σε προσωπικό µε νέες θέσεις (διοικητικό, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ), καθώς επίσης και στην µέχρι
σήµερα καθυστέρηση της απόδοσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε µια σειρά αποφοίτων τµηµάτων ΑΕΙ
και των απόφοιτων µηχανικών ΤΕ.
Η κα Κεφαλίδου δήλωσε ότι η ίδια και το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ, θα συνεισφέρει στην προώθηση των καίριων επισηµάνσεων που έγιναν κατά τη συνάντηση,
ώστε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής να καταστεί ένα έντονα εξωστρεφές, καινοτόµο εκπαιδευτικό και
ερευνητικό πανεπιστηµιακό ίδρυµα.
Χαρά Κεφαλίδου Κίνηµα Αλλαγής Παιδεία Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΠΑΑΑΙΑ ΑΑΩΝΙΣΤΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Δήμος

Ασπροπύργου

αποδεικνύεται
ότι ήταν ο
μοναδικός
Δήμος στην
ευρύτερη περιοχή
μας που

κατάφερε να
φέρει σε πέρας

το ιδιαίτερα
βαρύνουσας
σημασίας
να
συνδεθεί το

εγχείρημα

Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής

É^OF

με τον Ασπρόπυργο και το θριάσιο Πεδί
Η μάχη της προσπάθειας δεν έμεινε ποτέ
στα μεγάλα λόγια ούτε εγκαταλείφτηκε στιγμή
έτσι σήμερα εγκαινιάζεται επίσημα το
Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου
στην πόλη Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία
του Δημάρχου Νίκου Μελετίου και της Δημοτικής Αρχής που δεν χωρά καμία απολύτως αμφιβολία
όταν πουθενά αλλού δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό κάποιο συγκεκριμένο βήμα στην πράξη για
με το Πανεπιστήμιο παρά το αρχικό ενδιαφέρον που είχε εκφραστεί
Μετά από συντονισμένο σχεδιασμό υλοποιώντας στην πράξη την φιλοσοφία της εξωστρέφειας και της
ελκυστικότητας για την πόλη η Δημοτική Αρχή Μελετίου κατόρθωσε στην πράξη να εδραιωθεί στον
Ασπρόπυργο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Βιομηχανικά
Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Όπως αναφέρει ο Δήμος στο αναπαλαιωμένο κτίριο της παλαιάς Αλωνίστρας θα φιλοξενηθεί το συγκεκριμένο
Μεταπτυχιακό Τμήμα
Σήμερα 19 Μαρτίου στις 19.00μμ παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
καθηγητή κ Κωνσταντίνου Μουτζούρη θα γίνουν τα εγκαίνιά του Ο Δήμος Ασπροπύργου σταθερά
στην προσέλκυση δράσεων που θα φέρουν κοντύτερα την επιστημονική γνώση συνεχίζει
να αναζητά και να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα με σκοπό την αναβάθμιση της περιοχής
ο

διασύνδεση

προσανατολισμένος

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

16-θριάσιο

19/3

9
ι

Μεχ απχ υχκ

ο

Hi Αλωνίστρα

στον

Ασπρόττυργ

Στ ον Ασπρόπυργο τ ο Μί ϊ ιπτ υχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
ι

Βιομηχανικά Συ στ ματ α Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου
I

Ο

Γ

Ασπρόπυργος της γνώσης και τ ης εξωστρέφειας αναδεικνύεται

με ό ον πλέον εμφανή και δημιουργικό τ ρόπο Μετα από
συντονισμένο σχεδιασμό υλοποιο^ντας στην πράξη την φιλοσοφία
της εξωστρέφειας και της ελκυστικότητας της πόλης μας
κατορθώσαμε να εδραιωθεί στον Ασπρόπυργο το συγκεκριμένο
Μεταπτυχιακό σε συνεργασία με ι;ο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττικής
Ειδικότερα στο αναπαλαιωμένο κτήριο της Παλιάς Αλωνίστρας θα
φιλοξενηθεί το συγκεκριμένο μετ απτυχιακό πρόγραμμα
Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στι 19:00 με την παρουσία του
Προέδρου της Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή
κ Κωνσταντίνου Μουτζουρη θα γίνουν τα εγκαίνια
Ο Δήμος Ασπροπύργου σταθερά προσανατολισμένος στην
προσέλκυση δράσεων που φέρουν κοντύτερα την επιστημονική
γνώση συνεχίζει να αναζητά καινά αξιοποιεί κάθε δυνατότητα κα
ευκαιρία με σκοπό την συνολική αναβάθμιση της περιοχής

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ...
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΡΙΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ Ευ Τσοτσορός και ο Πρόεδρος της Διοικούσας

Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ
Κωνσταντίνος Μουτζούρης ανταλλάσσουν χειραψία αμέσως
μετά την Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας

στο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής
Ευθύνης 360ο Ενέργειες που
υλοποιεί για τη Νέα Γενιά και την ποιοτική
εκπαίδευση αναλαμβάνει τη γενικότερη υποστήριξη
του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών MSc in Oil and Gas Process Systems
Engineering Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής

Ο

Κοινωνικής

Σε ειδική εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συν υπεγράφη την
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας
τριετούς διάρκειας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου κ
Ευστάθιο Τσοτσορό και τον Πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ
Κωνσταντίνο Μουτζούρη
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναλαμβάνει να
επιχορηγήσει το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα
του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για
τρία 3 ακαδημαϊκά έτη αφενός με 10 υποτροφίες
ετησίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με υψηλές επιδόσεις
κλιμακούμενες ανάλογα με το ύψος της επίδοσης
τους και αφετέρου ενισχύοντας τους ερευνητικούς
και εκπαιδευτικούς του σκοπούς

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας
ο Όμιλος υποστήριξε παράλληλα την ανάπτυξη
του καινοτόμου αυτού μεταπτυχιακού
σπουδών στον τομέα της διύλισης Το
πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2019 και αποβλέπει
στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε θέματα
διύλισης μέσα από ένα σύγχρονο και πλούσιο
πρόγραμμα σπουδών το οποίο σχεδιάστηκε από το
ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου με τη
προγράμματος

Από αριστερά ο Δ/ντης Εκπαίδευσης Διυλιστηρίων κ Ευάγγελος Δεμένεγας ο Ανώτερος Δ/ντης τομέα Προγραμματισμού
Τεχνικής Υποστήριξης R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων κ Γιώργος Δημόγιωργας ο Πρόεδρος και CEO της ΕΛΠΕ
ΑΕ κ Ευστάθιος Τσοτσορός ο Πρόεδρος της Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ Κωνσταντίνος Μουτζούρης η Dr
Χημικός Μηχανικός και Δ/ντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κα Αιμιλία Κονδύλη και ο κος Ιωάννης Καλ
δέλλης καθηγητής ΠΑΔ.Ακαι Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ

συνεισφορά έμπειρων στελεχών του Ομίλου από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού Τεχνικής Υποστήριξης
R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η δημιουργία
συνθηκών υψηλής εκπαίδευσης νέων με διδασκόμενα
μαθήματα που περιλαμβάνουν αντικείμενα
σχεδιασμού και βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων
θέματα οργάν ωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας εφαρμογής
σύγχ ρον ων τεχνολογιών πληροφορικής καθώς
και μαθήματα που αφορούν οικονομικά και επιχειρηματικά
ζητήματα
Η υπογραφή του Μνημονίου με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής υπηρετεί τη βασική επιδίωξη
του Ομίλου ΕΛΠΕ για διεύρυνση της συνεργασίας
με την Πανεπιστημιακή κοινότητα προκειμένου
έτσι να διευκολυνθεί και η διασύνδεση της έρευνας
με την παραγωγική διαδικασία
επεσήμανε σε
δηλώσεις του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθ Ευστάθιος Τσοτσορός
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ Τσοτσορός ο
Όμιλος στηρίζει το Πανεπιστήμιο με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα θα συνεχίσει όμως να το υποστηρίζει και
με άλλες δράσεις που θα σχετίζονται με την έρευνα
πάν ω σε ζητήματα ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής
Γιατί τα θέματα που αφορούν στην Ανάπτυξη
της τοπικής περιοχής και των κατοίκων της σε
συνδυασμό με την αντιμετώπιση των προβλημάτων
της κρίσης είναι καίριας σημασίας και εκεί μπορεί να
συμβάλει αποφασιστικά το Πανεπιστήμιο
Εμείς θα είμαστε αρωγοί και στο πλάι σας
συνεχώς κατέληξε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι αυτή τη συνεργασία
και θέλω να ευχαριστήσω τον κ Τσοτσορό
Πρόεδρο της ΕΛΠΕ και παλιό γνώριμο ο οποίος έχει
αποδείξει επανειλημμένα ότι σκέφτεται με ταχύτητα

πνεύματος δήλωσε ο Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ
Η
Κωνσταντίνος Μουτζούρης και συμπλήρωσε
συνεργασία μας με τον Όμιλο ΕΛΠΕ αποτελεί μια
μεγάλη τομή γιατί τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι λίγο
περίκλειστα και οι αντιλήψεις που έχουν εμπεδωθεί
και εδραιωθεί επί σειρά ετών αποτρέπουν τις συνέρ
γειες ειδικά με εταιρείες Ωστόσο για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πρέπει να τονιστεί η σημασία του ενεργού
ρόλου του Δημοσίου στη Διοίκηση του Ομίλου Ο
κ Μουτζούρης υποστήριξε πως η συνεργασία των
δύο πλευρών στην οργάν ακτή και χρηματοδότηση του
συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος
σημαντικό ενδιαφέρον όχι μόνο για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον όμιλο ΕΛΠΕ
αλλά και για την ίδια την χώρα γιατί στην Ανατολική
Μεσόγειο σημειώνονται κοσμογονικές εξελίξεις στα
θέματα ανακαλύψεων σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού
αερίου και πετρελαίων
Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
έχει στόχο να συμβάλει στην άριστη εκπαίδευση και
κατάρτιση φοιτητών και στελεχών ώστε να αναλάβουν
ρόλους και να διακριθούν στις σύγχρονες
εξελίξεις του κλάδου της ενέργειας Η συνεργασία
αποσκοπεί στην ενίσχυση του μεταπτυχιακού
και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας με
την προσέλκυση περισσότερων φοιτητών και
επιστημόνων τόσο από εταιρείες του ενεργειακού
τομέα όσο και από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο συνολικό
πλαίσιο στήριξης της Νέας Γενιάς και της Ακαδημαϊκής
κοινότητας της χώρας στην επένδυση της Δημόσιας
Εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της Έρευνας και της
Καινοτομίας υποστηρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο
την αμφίδρομη και κυκλική σχέση που δημιουργείται
ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά
παρουσιάζει

προγράμματος

εξειδικευμένων

εργασίας

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΡΙΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Σημαντική εξέλιξη συνεργασίας
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής ανακοίνωσε ο
Όμιλος ΕΛΠΕ που αναφέρει
Ο Ομιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
στο πλαίσιο του
Προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης 360ο
Ενέργειες που υλοποιεί για
τη Νέα Γενιά και την ποιοτική
εκπαίδευση αναλαμβάνει
τη γενικότερη υποστήριξη του
αγγλόφωνου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
MSc in Oil and Gas Roœss
Systems Ehgineer
ing Βιομηχανικά συστήματα
Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών του
Δυτικής Αττικής
Σε ειδική εκδήλωση στα
γραφεία του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
συνυπεγράφη την Πέμπτη 21
Μαρτίου 2019 Μνημόνιο
Συνεργασίας τριετούς διάρκειας
από τον Πρόεδρο τοο
Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνοντα Συμβούλου του
Ομίλου κ Ευστάθιο Τσοτσορό
και τον Πρόεδρο της Διοικούσας

ληξε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΠΕ
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι
γι αυτή τη συνεργασία
και θέλω να ευχαριστήσω τον
κ Τσοτσορό Πρόεδρο της
ΕΛΠΕ και παλιό γνώριμο ο
οποίος έχει αποδείξει επανειλημμένα
ότι σκέφτεται με
Τσοτσορός Όπως χαρακτηριστικά
κ
ο
ανέφερε
Τσοτσορός ταχύτητα πνεύματος δήλωσε
ο Ομιλος στηρίζει το Πανεπιστήμιο ο Πρόεδρος της Διοικούσας
με το συγκεκριμένο
Επιτροπής του Πανεπιστημίου
πρόγραμμα θα συνεχίσει
Δυτικής Αττικής κ
να
το
και
όμως
υποστηρίζει
Μουτζούρης και

ας με την Πανεπιστημιακή
κοινότητα προκειμένου έτσι
να διευκολυνθεί και η διασύνδεση
της έρευνας με την
διαδικασία
σε δηλώσεις του ο
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθ Ευστάθιος
παραγωγική

επεσήμανε

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Πανεπιστημίου

κεντρικά

•

Προγράμματος

σημαντικό

κατάρτιση

πρόγραμμα

θα ξεκινήσει τον
2019 και αποβλέπει

Απρίλιο

προσωπικό

μεταπτυχιακό

χρηματοδότηση

του συγκεκριμένου

Μεταπτυχιακού
παρουσιάζει
ενδιαφέρον όχι μόνο
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και τον όμιλο ΕΛΠΕ
αλλά και για την ίδια την χώρα
γιατί στην Ανατολική
Μεσόγειο σημειώνονται
κοσμογονικές εξελίξεις στα
θέματα ανακαλύψεων σημαντικών
κοιτασμάτων φυσικού
αερίου και πετρελαίων
Το εν λόγω Πρόγραμμα
Σπουδών έχει
στόχο να συμβάλει στην
άριστη εκπαίδευση και
φοιτητών και στελεχών
ώστε να αναλάβουν ρόλους
και να διακριθούν στις
σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου
της ενέργειας Η συνεργασία
αποσκοπεί στην ενίσχυση
του μεταπτυχιακού προγράμματος
και στην ανάπτυξη της
εξωστρέφειας με την προσέλκυση
περισσότερων φοιτητών
και εξειδικευμένων επιστημόνων
τόσο από εταιρείες του
ενεργειακού τομέα όσο και
από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
Η συγκεκριμένη δράση
στο συνολικό πλαίσιο
στήριξης της Νέας Γενιάς
και της Ακαδημαϊκής κοινότητας
της χώρας στην επένδυση
της Δημόσιας Εκπαίδευσης
και στην ενίσχυση της
Ερευνας και της Καινοτομίας
υποστηρίζοντας με τον καλύτερο
τρόπο την αμφίδρομη
και κυκλική σχέση που
ανάμεσα στην
κοινότητα και την
αγορά εργασίας
Μεταπτυχιακών

επίδοσής τους και αφετέρου
ενισχύοντας τους ερευνητικούς
και εκπαιδευτικούς του
σκοπούς
Στο πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής συνεργασίας ο
Όμιλος υποστήριξε παράλληλα
την ανάπτυξη του καινοτόμου
αυτού μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών στον
τομέα της διύλισης Το

στην κάλυψη των αναγκών
της αγοράς σε θέματα διύλισης
μέσα από ένα σύγχρονο
και πλούσιο πρόγραμμα
σπουδών το οποίο σχεδιάστηκε
Επιτροπής του Πανεπιστημίου
από το ακαδημαϊκό
Δυτικής Αττικής κ
Κωνσταντίνο Μουτζούρη
του Πανεπιστημίου
Ο Ομιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
με τη συνεισφορά έμπειρων
αναλαμβάνει να
στελεχών του Ομίλου από τη
επιχορηγήσει το εν λόγω
Διεύθυνση Προγραμματισμού
πρόγραμμα του
Τεχνικής Υποστήριξης
νεοσύστατου Πανεπιστημίου R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων
Δυτικής Αττικής για τρία 3
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ακαδημαϊκά έτη αφενός με
10 υποτροφίες ετησίως σε
Αντικείμενο του Προγράμματος
αποτελεί η δημιουργία
μεταπτυχιακούς φοιτητές με
υψηλές επιδόσεις κλιμακούμενες συνθηκών υψηλής εκπαίδευσης
νέων με διδασκόμενα
ανάλογα με το ύψος της
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Κωνσταντίνος

η συνεργασία των δύο πλευρών
στην οργάνωση και

μαθήματα που περιλαμβάνουν
αντικείμενα σχεδιασμού
και βέλτιστης λειτουργίας
διυλιστηρίων θέματα οργάνωσης
της εφοδιαστικής αλυσίδας
εφαρμογής σύγχρονων
τεχνολογιών πληροφορικής
καθώς και μαθήματα που
αφορούν οικονομικά και
ζητήματα
Η υπογραφή του Μνημονίου
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής υπηρετεί τη βασική
επιδίωξη του Ομίλου ΕΛΠΕ
για διεύρυνση της συνεργάσι¬
επιχειρηματικά

με άλλες δράσεις που θα
συμπλήρωσε Η συνεργασία
με την έρευνα πάνω
μας με τον Όμιλο ΕΛΠΕ αποτελεί
σε ζητήματα ενδιαφέροντος
μια μεγάλη τομή γιατί
της ευρύτερης περιοχής Γιατί τα Ελληνικά Πανεπιστήμια
τα θέματα που αφορούν στην είναι λίγο περίκλειστα και
Ανάπτυξη της τοπικής περιοχής οι αντιλήψεις που έχουν
και των κατοίκων της σε
και εδραιωθεί επί
συνδυασμό με την αντιμετώπιση
σειρά ετών αποτρέπουν τις
των προβλημάτων της
συνέργειες ειδικά με εταιρείες
Ωστόσο για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κρίσης είναι καίριας σημασίας
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πρέπει να
και εκεί μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά το Πανεπιστήμιο τονιστεί η σημασία του ενεργού
ρόλου του Δημοσίου στη
Εμείς θα είμαστε αρωγοί και Διοίκηση του Ομίλου Ο κ
στο πλάι σας συνεχώς κατέ
Μουτζούρης υποστήριξε πως
σχετίζονται

εμπεδωθεί

εντάσσεται

δημιουργείται
εκπαιδευτική

Το
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Συνέχεια από την σελίδα 3

Αγαπητοί Φίλοι
Δράττομαι της ευκαιρίας
από την σημερινή μας εκδήλωση
προκειμένου να σας
ενημερώσω ότι ακόμη μια
συνεργασία του Δήμου μας
με το Πανεπιστήμιο Πειραιά
είναι σε εξέλιξη που αφορά
την λειτουργία τμήματος
Logistics στην πόλη μας
αξιοποιώντας στο μέγιστο

βαθμό τις συγκεκριμένες
επιχειρηματικές χρήσεις
στην περιοχή μας
Θέλω να ευχαριστήσω για
ακόμη μία φορά τον Πρύτανη
κ Κωνσταντίνο Μου
τζούρη καθώς και τον καθηγητή
κ Ιωάννη Καλδέλη ο
οποίος ορίστηκε από το
Διευθυντής του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος
και Υπεύθυνος για το
Πρόγραμμα Σπουδών του
Πανεπιστήμιο

Λί

t mOtrUMfM M

OH A AO AS

nom

και να ευχηθώ καλή και

δημιουργική δουλειά Οι
ευχαριστίες μου απευθύνονται
και στον πρώην Γενικό
Γραμματέα του Δήμου κ
Αθανάσιο Χούπη που χειρίστηκε
αποτελεσματικά το
όλο ζήτημα
Ο Δήμος Ασπροπύργου
συνεπής στις δεσμεύσεις του

και σταθερά προσανατολισμένος

στην φιλοσοφία της

Βιώσιμης Ανάπτυξης

υλοποιεί

με σχέδιο και όραμα
τις τρεις συνιστώσες της
Δημοτικής του πολιτικής
Την εξωστρέφεια στις δράσεις
του την προσέλκυση

της επιστημονικής γνώσης
μέσω συνεργειών με εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Πα
τρίδας μας αλλά και της
και του υπόλοιπου
κόσμου καθώς και την δημιουργία
των προϋποθέσεων
Ευρώπης

Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει

το κοινό

ότι για την Προκήρυξη και τη σχετική
αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ
Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και

Φυσικού Αερίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο
https://oilgasmsc.gr/msc-in-oil-and-gas-process
systems engineering
Για τους Δημότες του Ασπρόπυργου
η υποβολή αιτήσεων ισχύει έως την
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00

για προσέλκυση και εγκατάσταση Τιμητικές πλακέτες δόθηκαν την ολοκλήρωση της προεργασίας
στον Πρύτανη και Πρόεδρο
στην περιοχή μας
στην έγκριση και
οικονομικών επιχειρηματικών της Δ.Ε του ΠΑ.Δ.Α κ
στην υλοποίηση του ΠΜΣ
και τον Καθηγητή κ Γαβριήλ
μονάδων που θα βοη Κωνσταντίνο Μουτζούρη
θήσουν στην άμβλυνση της
για την καθοριστική συμβολή
Ντράγκο Ζησόπουλο του

του στην έγκριση και
ανεργίας αλλά και στην
της ευρύτερης περιοχής στην υλοποίηση του ΠΜΣ
στον Καθηγητή Πρόεδρο
Με αυτή την συνολική αντίληψη και Διευθύνοντα Σύμβουλο
και τις σωστά επιλεγμένες του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ κ
Ευστάθιο Τσοτσορό για την
πρακτικές είμαστε
βέβαιοι ότι κτίζουμε καθημερινά
χορηγική συμβολή του
τον Ασπρόπυργο των
ενεργειακού φορέα
τον οποίο διοικεί ο οποίος
ανοιχτών οριζόντων και
στην πορεία αυτή θέλουμε
εκπροσωπήθηκε από τον
την επιστημονική κοινότητα ανώτερο Διευθυντή στο Τομέα
αρωγό και συμπαραστάτη
Διακίνησης Τεχνικής
Υποστήριξης R&D και μετεξέλιξης
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε
Διυλιστηρίων κ
στον Πρύτανη και Πρόεδρο Γεώργιο Δημόγιωργα καθώς
και τον Καθηγητή του
της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυτικής ΠΑ.Δ.Α Διευθυντή του
Αττικής Καθηγητή κ
Εφαρμογών
Μουτζούρη καθώς Ήπιων Μορφών Ενέργειας
και στον Διευθυντή του
Περιβάλλοντος κ Ιωάννη
Εφαρμογών
Καλδέλλη για την συμβολή
Ήπιων Μορφών Ενέργειας του ιδίου αλλά και της
και Περιβάλλοντος του
Ομάδας που
ΠΑ.Δ.Α Καθηγητή κ Ιωάννη συντόνισε στην υλοποίηση
Καλδέλη Κατόπιν υπεγράφη
της προεργασίας του ΠΜΣ
το Σύμφωνο Συνεργασίας
από τον Δήμαρχο
Επίσης ο Δήμος Ασπροπύργου
Ασπροπύργου και τον Πρύτανη
τίμησε τον Καθηγητή
του ΠΑ.Δ.Α ενώ η
του ΠΑ.Δ.Α της Σχολής
συνεχίστηκε με την
Τροφίμων κ Παναγιώτη
πραγματοποίηση των απονομών
Καλδή για τη συμβολή
του στο συντονισμό και
αναβάθμιση

πρωτοπόρου

Εργαστηρίου

Κωνσταντίνο

Εργαστηρίου

Επιστημονικής

εκδήλωση

Επιστημών

Πανεπιστημίου Πετρελαίου

και Φυσικού Αερίου του Πλο

ϊέστι της Ρουμανίας Πρόεδρο
της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας
εκλεγμένο Βουλευτή του
Ρουμανικού Κοινοβουλίου
για την καθοριστική αποφασιστική
συμβολή του στη
Συμφωνία
Στήριξης με ακαδημαϊκό
προσωπικό και με μεταφορά
τεχνογνωσίας από το ρουμανικό
ακαδημαϊκό Ίδρυμα
προς το ΠΜΣ ο οποίος
από την Πρόεδρο
του Ελληνορουμανικού
Διαπανεπιστημιακή

εκπροσωπήθηκε

Συλλόγου Άγιοι Κωνσταντίνου
και Ελένης κ Μαριάννα
Κοντουράρου Τιμητική πλακέτα
δόθηκε και στο διατελέσαντα
Γενικό Γραμματέα του
Δήμου κ Αθανάσιο Χούπη

για την οραματική πρωτοβουλία

και τον επιτυχή συντονισμό

της πολυεπίπεδης
που κατέληξε στην
έγκριση και υλοποίηση του
ΠΜΣ Διευθύντρια του ΠΜΣ
ορίστηκε η κ Αιμιλία Κονδύλη
Καθηγήτρια του Τμήματος
προσπάθειας

Μηχανολόγων Μηχανι
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Δήμος Ασπροπύργου Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής
υπέγραψαν το Σύμφωνο Συνεργασίας
σελ 16
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Στον Ασπρόπυργο το 1 ο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Δήμος Ασπροπύργου Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
υπέγραψαν το Σύμφωνο Συνεργασίας
μια ειδική τελετή

Αλων

στο αναπαλαιωμένο κτίριο της
από το

Δήμο
παλιάς
ίστρας διοργανώθηκε
ΣεΑσπροπύργου
την Τρίτη 20 Μαρτίου 2019,η έναρξη

λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών του Π.Α.Δ.Α στα Βιομηχανικά Συστήματα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ο Δήμαρχος της πόλης στον χαιρετισμό του ανέφερε τα
εξής Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Αγαπητοί καλεσμένοι Φίλες και Φίλοι
Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και δικαιολογημένη

υπερηφάνεια υποδεχόμαστε απόψε το 1ο
Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής με τίτλο Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών με έδρα την πόλη του
Ασπρόπυργου
Σε αυτό το αναπαλαιωμένο κτίριο της παλαιάς Αλαν ίστρας
υλοποιείται ο διακηρυγμένος στόχος μας να καταστήσουμε
τον Ασπρόπυργο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανώτερου
και Ανώτατου επιπέδου προσανατολισμένοι στις δραστηριότητες
και τις ευκαιρίες της περιοχής μας
Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
αποτελεί μια πραγματική συνέργεια της Τοπικής μας
εκφρασμένη από τον Δήμο Ασπροπύργου με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναδεικνύοντας τα θετικά
αποτελέσματα που μπορούν να παραχθούν όταν
υπάρχει σχέδιο όραμα βούληση και οι κατάλληλοι χειρισμοί
για την ευόδωση τέτοιων προοπτικών
Ο Δήμος Ασπροπύργου εδώ και πολύ καιρό από τον
Μάρτιο του 2018 με την σωστή προετοιμασία τις απαραίτητες
επαφές και κυρίως στην κατεύθυνση της εξωστρεφούς
δράσης που αναπτύσσει και αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία
και δυνατότητα συμφώνησε με την Πρυτανική Αρχή
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να λειτουργήσει με
έδρα τον Ασπρόπυργο το προαναφερόμενο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών
Ήταν μια μακρά διαδικασία όπως συνήθως απαιτείται σε
τέτοιες περιπτώσεις
Όμως με πίστη στο σχέδιο μας και γνωρίζοντας τι θέλουμε
και μπορούμε και με την αποφασιστική μας βούληση η όλη
προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία και έτσι ο Ασπρόπυργος
θα διαθέτει το δικό του επιστημονικό αποτύπωμα σε
υψηλότατο μάλιστα επίπεδο στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής
Αττικής Επιπλέον θεωρώ αναγκαίο να υπογραμμίσω την
αξιοποίηση της αδελφοποιημένης σχέσης του Δήμου μας με
το Πλοέστι της Ρουμανίας και έχοντας στα χέρια μας την
ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ομώνυμου Πανεπιστημίου
να συνδράμει στην διαμόρφωση του Προγράμματος
Σπουδών και να συμβάλλει με επισκέπτες καθηγητές
στην λειτουργία του Μεταπτυχιακού τμήματος ο Δήμος
Ασπροπύργου διέθετε ένα ακόμη ισχυρό όπλο στις συζητήσεις
τόσο με το Υπουργείο Παιδείας όσο και με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής προκειμένου να ολοκληρωθεί
θετικά η όλη διαδικασία
Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον
Υπουργό κ Κώστα Γαβρόγλου για την δημιουργία του
ΠΑ.Δ.Α τον Πρύτανη κ Κωνσταντίνο Μουτζούρη γα τον
καταλυτικό του ρόλο και την αληθινή συμβολή του στο να
εγκατασταθεί το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
στην πόλη μας και τον διαβεβαιώνω ότι θα κάνουμε ότι είναι
δυνατόν από την δική μας πλευρά γα την στήριξη του
Προγράμματος στην κατεύθυνση ανάπτυξης
και διάδοσης της επιστημονικής γνώσης της παροχής των
αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών αλλά και ανάδειξης
του νεότευκτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην
πραγματική Δυτική Αττική
Αξίζει να τονισθεί ότι Δήμος και Πανεπιστήμιο συμφωνήσαμε
το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα να είναι
εντελώς δωρεάν για τους φοιτητές με γνώμονα να το
Μεταπτυχιακό
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Αυτοδιοίκησης

και στην σύνδεση της γνώσης με την παραγω/ική

διαδικασία

Αγαπητοί Φίλοι
Δράττομαι της ευκαιρίας από την σημερινή μας εκδήλωση
προκειμένου να σας εν ημερώσω ότι ακόμη μια συνεργασία
του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι σε εξέλιξη
που αφορά την λειτουργία τμήματος Logistics στην πόλη
μας αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις συγκεκριμένες
επιχειρηματικές χρήσεις στην περιοχή μας
Θέλωνα ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά τον Πρύτανη
κ Κωνσταντίνο Μουτζούρη καθώς και τον καθηγητή κ
Ιωάννη Καλδέλη ο οποίος ορίστηκε από το Πανεπιστήμιο
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και Υπεύθυνος
γα το Πρόγραμμα Σπουδών του και να ευχηθώ καλή και
δημιουργκή δουλειά Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται και
στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ Αθανάσιο
Χ3ύπη που χειρίστηκε αποτελεσματικά το όλο ζήτημα
Ο Δήμος Ασπροπύργου συνεπής στις δεσμεύσεις του

και σταθερά προσανατολισμένος στην φιλοσοφία της
Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποιεί με σχέδιο και όραμα
τις τρεις συνιστώσες της Δημοτικής του πολιτικής Την
εξωστρέφεια στις δράσεις του την προσέλκυση της
επιστημονικής γνώσης μέσω συνεργείων με εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Πατρίδας μας αλλά και της
Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου καθώς και την
δημιουργία των προϋποθέσεων για προσέλκυση και
εγκατάσταση στην περιοχή μας οικονομικών επιχειρηματικών
μονάδων που θα βοηθήσουν στην
άμβλυνση της ανεργίας αλλά και στην αναβάθμιση της
ευρύτερης περιοχής
Με αυτή την συνολική αντίληψη και τις σωστά επιλεγμένες
πρακτικές είμαστε βέβαιοι ότι κτίζουμε καθημερινά τον
Ασπρόπυργο των ανοιχτών οριζόντων και στην πορεία
αυτή θέλουμε την επιστημονική κοινότητα αρωνό και
συμπαραστάτη Σας ευχαριστώ

μεταπτυχιακού

παρακολουθήσουν οι άριστοι των υποψηφίων ώστε
να γνωρίσει την καταξίωσή του από τα πρώτα βήματα
της λειτουργίας του
Επιπλέον ο Δήμος μας μαζί με το Πανεπιστήμιο βρίσκεται
σε στενή επαφή με τα Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ γα
την αξιοποίηση των στελεχών και των δυνατοτήτων που
διαθέτουν τα διυλιστήρια τόσο σε ζητήματα σπουδών όσο

Τιμητικές πλακέτες
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Πρύτανη και Πρόεδρο
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Καθηγητή κ Κωνσταντίνο Μουτζούρη καθώς και στον
Διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ήπιων Μορφών
Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α Καθηγητή κ
Ιωάννη Καλδέλη Κατόπιν υπεγράφη το Σύμφωνο Συνεργασίας
από τον Δήμαρχο Ασπροπύργου και τον Πρύτανη
του ΠΑ.Δ.Α ενώ η εκδήλωση συνεχίστηκε με την πραγματοποίηση
των απονομών
Τιμητικές πλακέτες δόθηκαν στον Πρύτανη και Πρόεδρο
τηςΔ.Ε του ΠΑ.Δ.Α κ Κωνσταντίνο Μουτζούρη για την
καθοριστική συμβολή του στην έγκριση και στην
του ΠΜΣ στον Καθηγητή Πρόεδρο και Διε¬

υλοποίηση

κ Ευστάθιο
υθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΕΛΠΕ
Τσοτσορό γα την χορηγκή συμβολή του πρωτοπόρου
φορέα τον οποίο διοικεί ο οποίος εκπροσωπήθηκε
από τον ανώτερο Διευθυντή στο Τομέα Διακίνησης
Τεχνικής Υποστήριξης R&D και μετεξέλιξης Διυλιστηρίω κ
Γεώργο Δημόγωργα καθώς και τον Καθηγητή του ΠΑ.Δ.Α
Διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ήπιων Μορφών
Ενέργειας
Περιβάλλοντος κ Ιωάννη Καλδέλλη γα την
συμβολή του ιδίου αλλά και της Επιστημονικής Ομάδας που
συντόνισε στην υλοποίηση της προεργασίας του ΠΜΣ
Επίσης ο Δήμος Ασπροπύργου τίμησε τον Καθηγητή του
ΠΑ.Δ.Α της Σχολής Επιστημών Τροφίμων κ Παναγώτη
Καλδή γα τη συμβολή του στο συντονισμό και την ολοκλήρωση
της προεργασίας στην έγκριση και στην υλοποίηση
του ΠΜΣ και τον Καθηγητή κ Γαβριήλ Ντράγκο Ζησό
πουλο του Πανεπιστημίου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
του Πλοϊέστι της Ρουμανίας Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων
Ρουμανίας εκλεγμένο Βουλευτή του Ρουμανικού Κοινοβουλίου
γα την καθοριστική αποφασιστική συμβολή του στη
Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία Στήριξης με ακαδημαϊκό
προσωπικό και με μεταφορά τεχνογνωσίας από το ρουμανικό
ακαδημαϊκό Ίδρυμα προς το ΠΜΣ ο οποίος εκπροσωπήθηκε
από την Πρόεδρο του Ελληνορουμαν ικού Συλλόγου
Άγοι Κωνσταντίνου και Ελένης κ Μαριάννα Κοντο
υράρου Τιμητική πλακέτα δόθηκε και στο διατελέσαντα
Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ Αθανάσιο Χούπη γα την
οραματική πρωτοβουλία και τον επιτυχή συντονισμό της
πολυεπίπεδης προσπάθειας που κατέληξε στην έγκριση και
υλοποίηση του ΠΜΣ Διευθύντρια του ΠΜΣ ορίστηκε η κ
Αιμιλία Κονδύλη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών
ενεργειακού

Υποβολή αιτήσεων

Ενημερώνουμε ότι για την Προκήρυξη και τη σχετική
αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Βιομηχανικά
Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω
σύνδεσμο https://oilgasmsc.gr/msc-in-oil-and-gas
process-systems-engineering
Για τους Δημότες του Ασπρόπυργου η υποβολή αιτήσεων
ισχύει έως την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα
14:00
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Ελληνικά Πετρέλαια υποστηρίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»
Ο Όμιλος

Ο

Όμιλος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,

στο

πλαίσιο του

των φυσικού αερίου και

στημόνων τόσο από εταιρείες

πετρελαίων.
Το εν λόγω Πρόγραμμα

τομέα όσο και από

Μεταπτυχιακών Σπουδών
έχει στόχο να συμβάλει
στην άριστη
και κατάρτιση

Προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης

εκπαίδευση

«36οο Ενέργειες» που
υλοποιεί για τη Νέα Γενιά
και την ποιοτική

φοιτητών και στελεχών,
ώστε να αναλάβουν

εκπαίδευση,

ρόλους

αναλαμβάνει

και να διακριθούν

τη γενικότερη υποστήριξη

στις σύγχρονες εξελίξεις
του κλάδου της ενέργειας.

του αγγλόφωνου

Προγράμματος

Η συνεργασία
στην ενίσχυση

Μεταπτυχιακών

αποσκοπεί

Σπουδών «MSc

in Oil and Gas Process

του μεταπτυχιακού
και στην

Systems Engineering»
(Βιομηχανικά συστήματα
Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου) του Τμήματος

Μηχανολόγων Μηχανικών
της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
Σε ειδική εκδήλωση στα
κεντρικά γραφεία του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
συνυπεγράφη ,
την Πέμπτη 2ΐ Μαρτίου
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

201Ç), Μνημόνιο

Συνεργασίας

τριετούς διάρκειας
από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνοντα
Συμβούλου

του Όμιλου κ.
Ευστάθιο Τσοτσορό και
τον Πρόεδρο της
Επιτροπής του
Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, κ. Κωνσταντίνο
Διοικούσας

Μουτζούρη .

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναλαμβάνει
να επιχορηγήσει το εν
λόγω μεταπτυχιακό
πρόγραμμα

του νεοσύστατου

Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής για τρία (3)
αφενός
με ίο υποτροφίες ετησίως
σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές με υψηλές
κλιμακούμενες
ανάλογα με το ύψος της
επίδοσής τους και, αφετέρου,
ενισχύοντας τους
ερευνητικούς και
του σκοπούς.
ακαδημαϊκά

έτη,

επιδόσεις,

εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής

ο Όμιλος
συνεργασίας,

υποστήριξε παράλληλα

την ανάπτυξη του και¬

νοτόμου αυτού μεταπτυχιακού
προγράμματος
σπουδών στον τομέα της
διύλισης. Το πρόγραμμα
θα ξεκινήσει τον Απρίλιο
2θΐ9 και αποβλέπει στην
κάλυψη των αναγκών
της αγοράς σε θέματα
διύλισης, μέσα από ένα

σύγχρονο και πλούσιο
πρόγραμμα σπουδών, το

οποίο σχεδιάστηκε από
το ακαδημαϊκό προσωπικό
του Πανεπιστη μίου με
τη συνεισφορά έμπειρων
στελεχών του Ομίλου

από τη Διεύθυνση
Τεχνικής
Υποστήριξης, R&D και
Προγραμματισμού,

Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Αντικείμενο του
αποτελεί η
Προγράμματος

δημιουργία συνθηκών

υψηλής εκπαίδευσης
νέων, με διδασκόμενα
μαθήματα που περιλαμβάνουν
αντικείμενα

σχεδιασμού

και βέλτιστης

λειτουργίας διυλιστηρίων,
θέματα οργάνωσης
της εφοδιαστικής
αλυσίδας,

εφαρμογής
τεχνολογιών

νεργασίας με την
κοινότητα,
προκειμένου έτσι να
διευκολυνθεί και η
της έρευνας με
την παραγωγική διαδικασία»,

ΕΛΠΕ και παλιό γνώριμο,
ο οποίος έχει αποδείξει
επανειλημμένα

επεσήμανε σε

Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου
Αττικής, κ.

Πανεπιστημιακή

διασύνδεση

δηλώσεις του ο Πρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

πληροφορικής,

μαθήματα που αφορούν
οικονομικά και επιχειρηματικά
ζητήματα.
«Η υπογραφή του Μνημονίου

με το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής,
υπηρετεί τη βασική
του Ομίλου ΕΛΠΕ
για διεύρυνση της συ¬
επιδίωξη

πνεύματος»,
ο Πρόεδρος της
δήλωσε

Δυτικής

Κωνσταντίνος

Μουτζούρης

καθ. Ευστάθιος

και συμπλήρωσε: «Η

Τσοτσορός. Όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε
ο κ. Τσοτσορός «ο Όμιλος

συνεργασία μας με τον
Όμιλο ΕΛΠΕ αποτελεί
μια μεγάλη τομή, γιατί

στηρίζει το Πανεπιστήμιο
με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, θα συνεχίσει

όμως να το υποστηρίζει
και με άλλες δράσεις
που θα σχετίζονται με

την έρευνα πάνω σε

ζητήματα

ενδιαφέροντος
της ευρύτερης περιοχής.

Γιατί, τα θέματα που
αφορούν στην Ανάπτυξη
της τοπικής περιοχής
και των κατοίκων της, σε
συνδυασμό με την
αντιμετώπιση

των προβλημάτων

της κρίσης, είναι
καίριας σημασίας και
εκεί μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά το
Πανεπιστήμιο.»

σύγχρονων

καθώς και

ότι σκέφτεται με ταχύτητα

«Εμείς θα είμαστε αρωγοί
και στο πλάι σας
κατέληξε στις
δηλώσεις του ο Πρόεδρος
συνεχώς»,

και Διευθύνων Σύμβουλος
τη ς ΕΛΠΕ.

τα Ελληνικά Πανεπιστήμια

είναι λίγο "περίκλειστα"

και οι αντιλήψεις
που έχουν εμπεδωθεί
και εδραιωθεί -επί σειρά
ετών- αποτρέπουν
τις συνέργειες, ειδικά με
εταιρείες. Ωστόσο, για
τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
πρέπει να τονιστεί
η σημασία του ενεργού
ρόλου του Δημοσίου στη
Διοίκηση του Ομίλου». Ο

κ. Μουτζούρης υποστήριξε
πως η συνεργασία

των δύο πλευρών στην
οργάνωση και

χρηματοδότηση

του συγκεκριμένου

Μεταπτυχιακού
Προγράμματος, παρουσιάζει
σημαντικό
όχι μόνο για το
ενδιαφέρον,

Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και τον όμιλο
ΕΛΠΕ, αλλά και για την
ίδια την χώρα, γιατί στην

«Είμαστε πολύ
γι' αυτή τη
συνεργασία και θέλω
να ευχαριστήσω τον κ.

Ανατολική Μεσόγειο

Τσοτσορό, Πρόεδρο της

σημαντικών κοιτασμά¬

ευχαριστημένοι

σημειώνονται «κοσμογονικές
εξελίξεις» στα

θέματα ανακαλύψεων

προγράμματος

του ενεργειακού
Ακαδημαϊκά

Ιδρύματα.

Η συγκεκριμένη δράση
εντάσσεται στο συνολικό

πλαίσιο στήριξης της
Νέας Γενιάς και της
κοινότητας της
Ακαδημαϊκής

χώρας, στην επένδυση
της Δημόσιας Εκπαίδευσης
και στην ενίσχυση της
Έρευνας και της Καινοτομίας,
υποστηρίζοντας με
τον καλύτερο τρόπο την

ανάπτυξη

αμφίδρομη και κυκλική

της εξωστρέφειας,

σχέση που δημιουργείται

με την προσέλκυση

ανάμεσα στην εκπαιδευτική
κοινότητα και την
αγορά εργασίας.

περισσότερων φοιτητών
και εξειδικευμένων επι¬
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> Μεταξύ ΕΛΠΕ και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συμφωνία τριετούς
στρατηγικής συνεργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διακρίνονται από αριστερά ο Διευθυντήβ Εκπαίδευση5 Διυλιστηρίων ΕυάγγεπΌε Δεμεvayas, ο Ανώτερο5 Διευθυντήε Τομέα Προγραμματισμού, Τεχνική5 Υποστήριξα R&D
και Μετεξέλιξη Διυλιστηρίων Γιώργοε Δημογιώργοε, ο Πρόεδροε και CEO ms ΕΛΠΕ
ΑΕ Ευστάθΐ05 Τσοτσορό5, ο Πρόεδροε ms Δ.Ε. Του Πανεπιστημίου Δυτική5 Aumns
Κωνσταντίνο5 Μουτζουρηε, η Dr. Χημικόε MnxaviKôs και Δ/ντρια του Προγράμματο5
Μεταπτυχιακών Σπουδών Αιμιλία Κονδύλη και ο Ιωάννη5 Καλδέλληε, καθηγητή5
ΠΑ.Δ.Α και Αντιπρόεδροε του ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής

τη συνεισφορά έμπειρων στελεχών του
Ομίλου από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,

Ευθύνης «360ο Ενέργειες» που
υλοποιεί για m Νέα Γενιά και την ποιοτική
εκπαίδευση, αναλαμβάνει τη γενικότερη

Τεχνικής Υποστήριξης, R&D και
Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

υποστήριξη του αγγλόφωνου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in
Oil and Gas Process Systems Engineering»
(Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου) του Τμήματος Μηχανολόγων

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η
δημιουργία συνθηκών υψηλής εκπαίδευσης
νέων, με διδασκόμενα μαθήματα που
περιλαμβάνουν αντικείμενα σχεδιασμού
και βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων,
θέματα οργάνωσης της εφοδιασπκής
εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής, καθώς και μαθήματα
που αφορούν οικονομικά και επιχειρηματικά

Κοινωνικής

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σε ειδική εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

συνυπεγράφη, την Πέμπτη 21 Μαρτίου
2019, Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου
του Ομίλου κ. Ευστάθιο Τσοτσορό και τον
διάρκειας

Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ.
Κωνσταντίνο

Μουτζούρη.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
να επιχορηγήσει το εν λόγω
πρόγραμμα του νεοσύστατου
αναλαμβάνει

μεταπτυχιακό

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τρία
(3) ακαδημαϊκά έτη, αφενός με 10
ετησίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
με υψηλές επιδόσεις, κλιμακούμενες
ανάλογα με το ύψος της επίδοσης τους και,
αφετέρου, ενισχύοντας τους ερευνητικούς
και εκπαιδευτικούς του σκοπούς.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής
συνεργασίας, ο Όμιλος υποστήριξε παράλληλα
την ανάπτυξη του καινοτόμου αυτού
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
στον τομέα της διύλισης. Το πρόγραμμα
θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2019 και
στην κάλυψη των αναγκών της
αγοράς σε θέματα διύλισης, μέσα από ένα
σύγχρονο και πλούσιο πρόγραμμα σπουδών,
το οποίο σχεδιάστηκε από το ακαδημαϊκό
προσωπικό του Πανεπιστημίου με
υποτροφίες

αποβλέπει

αλυσίδας,

ζητήματα.

«Η υπογραφή του Μνημονίου με το

Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής, υπηρετεί τη
βασική επιδίωξη του Ομίλου ΕΛΠΕ για
διεύρυνση της συνεργασίας με την
κοινότητα, προκειμένου έτσι
να διευκολυνθεί και η διασύνδεση της
έρευνας με την παραγωγική διαδικασία»,
επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθ. Ευστάθιος Τσοτσορός. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ.
Τσοτσορός «ο Όμιλος στηρίζει το Πανεπιστήμιο
Πανεπιστημιακή

με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα
συνεχίσει όμως να το υποστηρίζει και με
άλλες δράσεις που θα σχετίζονται με την
έρευνα πάνω σε ζητήματα ενδιαφέροντος
της ευρύτερης περιοχής. Γιατί, τα θέματα
που αφορούν στην Ανάπτυξη της τοπικής
περιοχής και των κατοίκων της, σε
με την αντιμετώπιση των προβλημάτων
της κρίσης, είναι καίριας σημασίας
και εκεί μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά
συνδυασμό

το Πανεπιστήμιο.»
«Εμείς θα είμαστε αρωγοί και στο πλάι σας
συνεχώς», κατέληξε στις δηλώσεις του ο

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΠΕ.
«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτή

τη συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω
τον κ. Τσοτσορό, Πρόεδρο της ΕΛΠΕ και
παλιό γνώριμο, ο οποίος έχει αποδείξει
επανειλημμένα ότι σκέφτεται με ταχύτητα
πνεύματος», δήλωσε ο Πρόεδρος της
Επιτροπής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης και συμπλήρωσε: «Η συνεργασία
Διοικούσας

μας με τον Όμιλο ΕΛΠΕ αποτελεί μια
τομή, γιατί τα Ελληνικά Πανεπιστήμια
είναι λίγο "περίκλειστα" και οι αντιλήψεις
που έχουν εμπεδωθεί και εδραιωθεί
-επί σειρά ετών- αποτρέπουν τις συνέργειες, ειδικά με εταιρείες. Ωστόσο, για τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πρέπει να
η σημασία του ενεργού ρόλου του
Δημοσίου στη Διοίκηση του Ομίλου». Ο
κ. Μουτζούρης υποστήριξε πως η συνεργασία
μεγάλη

τονιστεί

των δύο πλευρών στην οργάνωση

και χρηματοδότηση του συγκεκριμένου
Μεταπτυχιακού Προγράμματος, παρουσιάζει

σημαντικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον
όμιλο ΕΛΠΕ, αλλά και για την ίδια την
χώρα, γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο
σημειώνονται

«κοσμογονικές εξελίξεις» στα
θέματα ανακαλύψεων σημαντικών κοιτασμάτων
φυσικού αερίου και πετρελαίων.
Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών έχει στόχο να συμβάλει στην
άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητών

και στελεχών, ώστε να αναλάβουν
ρόλους και να διακριθούν στις σύγχρονες
εξελίξεις του κλάδου της ενέργειας.
Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση
του μεταπτυχιακού προγράμματος και στην
ανάπτυξη της εξωστρέφειας, με την
περισσότερων φοιτητών και
επιστημόνων τόσο από εταιρείες
του ενεργειακού τομέα όσο και από
προσέλκυση

εξειδικευμένων

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο
πλαίσιο στήριξης της Νέας Γενιάς
και της Ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας,
στην επένδυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης
και στην ενίσχυση της'Ερευνας και
της Καινοτομίας, υποστηρίζοντας με τον
συνολικό

καλύτερο τρόπο την αμφίδρομη και
σχέση που δημιουργείται ανάμεσα
στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά
κυκλική

εργασίας.

