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1η Μάη 2020: Το ΠΑΔΑ ενισχύει του εργαζόµενους στο ΕΚΑΒ
Στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ανήµερα της
πρώτης του Μάη, πραγµατοποιήθηκε παράδοση στο Σωµατείο Εργαζοµένων του ΕΚΑΒ
αξιόλογου αριθµού ατοµικών προστατευτικών ασπίδων, οι οποίες κατασκευάσθηκαν µε τη
χρήση τρισδιάστατων (3D) εκτυπωτών χαµηλού κόστους από εθελοντική οµάδα προπτυχιακών
και µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων, όπως και λοιπών εθελοντών
των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιοµηχανικής
Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Η παράδοση έγινε από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή στους Πρόεδρο και
Γενικό Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου Εργαζοµένων του ΕΚΑΒ, κ.κ. Γεώργιο
Μαθιόπουλο και Αλέξιο Κιτσόπουλο. Οι τελευταίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους και την πρόθεση των
1.750 εργαζοµένων, τους οποίους εκπροσωπούν για στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής.  

Συντελεστές της παραγωγής ήταν οι κ.κ. Λυκούργος Σκιαδάς, Γεώργιος Πετρούλιας, Αιµιλία Στυλιανού,
Βασίλειος Χειµάρας, Κωνσταντίνος Κριλάκης, Γεώργιος Παπαγέωργα-Χρέλιας, Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Δόγας µε συντονιστή τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπαγέωργα και µε
καθοριστική συµβολή του Αντιπρύτανη Καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη. Αναφέρεται, ότι έχει προηγηθεί
ανάλογη προσφορά και στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου
Ιωαννίνων.

Πέρα από την άµεση χρηστικότητα του εξοπλισµού και τα δυο µέρη αναγνώρισαν, ότι η κίνηση αυτή
συµβολίζει και την ενεργό σύνδεση του δηµοσίου Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία και τους εργατικούς και
συνδικαλιστικούς αγώνες, ιδίως των εργαζοµένων που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της υγειονοµικής
φροντίδας εν µέσω πανδηµίας.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Εθελοντές του Παν. Δυτικής Αττικής ενίσχυσαν τους εργαζόµενους στο ΕΚΑΒ
Κατασκεύασαν µάσκες µε τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών

Στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ανήµερα της πρώτης του
Μάη, πραγµατοποιήθηκε παράδοση στο Σωµατείο Εργαζοµένων του ΕΚΑΒ αξιόλογου αριθµού ατοµικών
προστατευτικών ασπίδων, οι οποίες κατασκευάσθηκαν µε τη χρήση τρισδιάστατων (3D) εκτυπωτών
χαµηλού κόστους από εθελοντική οµάδα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και
υποψηφίων διδακτόρων, όπως και λοιπών εθελοντών των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Η παράδοση έγινε από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή στους Πρόεδρο και
Γενικό Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου Εργαζοµένων του ΕΚΑΒ, κ.κ. Γεώργιο
Μαθιόπουλο και Αλέξιο Κιτσόπουλο. Οι τελευταίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους και την πρόθεση των
1.750 εργαζοµένων, τους οποίους εκπροσωπούν για στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής.

Συντελεστές της παραγωγής ήταν οι κ.κ. Λυκούργος Σκιαδάς, Γεώργιος Πετρούλιας, Αιµιλία Στυλιανού,
Βασίλειος Χειµάρας, Κωνσταντίνος Κριλάκης, Γεώργιος Παπαγέωργα-Χρέλιας, Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Δόγας µε συντονιστή τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπαγέωργα και µε
καθοριστική συµβολή του Αντιπρύτανη Καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη. Αναφέρεται, ότι έχει προηγηθεί
ανάλογη προσφορά και στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου
Ιωαννίνων.

Πέρα από την άµεση χρηστικότητα του εξοπλισµού και τα δυο µέρη αναγνώρισαν, ότι η κίνηση αυτή
συµβολίζει και την ενεργό σύνδεση του δηµοσίου Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία και τους εργατικούς και
συνδικαλιστικούς αγώνες, ιδίως των εργαζοµένων που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της υγειονοµικής
φροντίδας εν µέσω πανδηµίας.
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Εθελοντές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ενίσχυσαν τους εργαζόµενους
στο ΕΚΑΒ

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

EKABNews                 

1η Μάη 2020: Το ΠΑΔΑ ενισχύει του εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ

Εθελοντές του Παν. Δυτικής Αττικής ενίσχυσαν τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ

alfavita.gr

Κατασκεύασαν μάσκες με τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών

Στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ανήμερα της πρώτης του Μάη, πραγματοποιήθηκε παράδοση στο Σωματείο
Εργαζομένων του ΕΚΑΒ αξιόλογου αριθμού ατομικών προστατευτικών ασπίδων, οι
οποίες κατασκευάσθηκαν με τη χρήση τρισδιάστατων (3D) εκτυπωτών χαμηλού
κόστους από εθελοντική ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς
και υποψηφίων διδακτόρων, όπως και λοιπών εθελοντών των Τμημάτων
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής
Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

Η παράδοση έγινε από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε.
Καλδή στους Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, κ.κ. Γεώργιο Μαθιόπουλο και Αλέξιο Κιτσόπουλο.
Οι τελευταίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους και την πρόθεση των 1.750
εργαζομένων, τους οποίους εκπροσωπούν για στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής.

Συντελεστές της παραγωγής ήταν οι κ.κ. Λυκούργος Σκιαδάς, Γεώργιος Πετρούλιας,
Αιμιλία Στυλιανού, Βασίλειος Χειμάρας, Κωνσταντίνος Κριλάκης, Γεώργιος
Παπαγέωργα-Χρέλιας, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Δόγας με
συντονιστή τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπαγέωργα και με καθοριστική συμβολή
του Αντιπρύτανη Καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη. Αναφέρεται, ότι έχει προηγηθεί
ανάλογη προσφορά και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Πέρα από την άμεση χρηστικότητα του εξοπλισμού και τα δυο μέρη αναγνώρισαν,
ότι η κίνηση αυτή συμβολίζει και την ενεργό σύνδεση του δημοσίου Πανεπιστημίου
με την κοινωνία και τους εργατικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες, ιδίως των
εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής φροντίδας εν
μέσω πανδημίας.

Πηγή: alfavita.gr

About " EKABNews "

Το EKABNews έχει δηµιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόµενους του ΕΚΑΒ µε σκοπό την
συγκέντρωση των δηµοσιευµάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι µόνο.. Η ενηµέρωση των
συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεµάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων
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ανά παράρτηµα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι µερικοί από τους στόχους της σελίδας.
Ευχαριστούµε για την υποστήριξη!

http://www.ekabnews.gr/2020/05/blog-post_72.html
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Ηλεκτρονική Μάθηση:Το ΠΔΑ προµήθευσε µε σύγχρονο εξοπλισµό τα µέλη του
ΤοΒΗΜΑ Team

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κορωνοϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και ασφάλεια. Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του
πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος του µηνός αναµένονται άλλες 300 και
υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη. Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί
Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων, των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου
και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Τα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ
οργανώνεται διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής,
«είναι, µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών».

https://www.tovima.gr/2020/05/17/society/ilektroniki-mathisito-pda-promitheyse-me-sygxrono-eksoplismo-ta-meli-tou/


https://1news.gr/

 Publication date: 17/05/2020 15:31

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://1news.gr/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%...

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και ασφάλεια.

Μόνικα: «Η τέχνη βιώνει ακόµη το σοκ, όπως η ζωή»

Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος
του µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση
υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ
οργανώνεται διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής,
«είναι, µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών»

Παγκόσµιο κραχ στην οικονοµία: Ολα δείχνουν σκηνικό… 1930

tanea.gr
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού. Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό
εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks) όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις
κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος,
προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και
ασφάλεια. Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600...
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος
του µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση
υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ
οργανώνεται διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής,
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«είναι, µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών»
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος
του µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση
υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ
οργανώνεται διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής,
«είναι, µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών»
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Follow @report247gr

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος
του µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση
υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ
οργανώνεται διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής,
«είναι, µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών»

Γράψτε το σχόλιο σας

Follow @report247gr

http://report247.gr/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8/


http://www.sepe.gr/

 Publication date: 17/05/2020 18:20

 Alexa ranking (Greece): 4198

 http://www.sepe.gr/gr/worldnews/world-article/15904671/panepistimio-dytikis-atti...

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Διεθνή Νέα

17 Μαΐου 2020

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού. Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό
εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks) όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις
κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος,
προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και
ασφάλεια. Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600
παραδόσεις, τέλος του µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη.
Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση
υπαρχόντων. Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές
του και έχει υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η
επιτόπια, φυσική παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ
καθιερώνει ψηφιακές υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την
καθολική ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του. Στα
παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ οργανώνεται
διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα. «Στόχος
του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής, «είναι,
µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19 στη
χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών»
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Oπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος του
µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη. Μάρνυ Παπαµατθαίου

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος
του µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση
υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ
οργανώνεται διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής,
«είναι, µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών»

Γράψτε το σχόλιο σας
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Oπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης
Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος του µηνός
αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη
συνολική κάλυψη.

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος
του µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση
υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ
οργανώνεται διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής,
«είναι, µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών»

https://www.tanea.gr/2020/05/17/greece/education/panepistimio-dytikis-attikis-promitheyse-ta-meli-tou-me-sygxrono-eksoplismo/
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Προµήθευσε τα µέλη του µε σύγχρονο
εξοπλισµό

Follow @thetimesgr

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του ώστε να είναι
προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής» µάθησης που έφερε βιαστικά στα πανεπιστηµιακά
αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τις κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών ( ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ) και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις
ανάγκες της τηλεργασίας τους, µε υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, τέλος
του µηνός αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ, για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων,
των ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. του πανεπιστηµίου και έχει δροµολογηθεί η αναβάθµιση
υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία, των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του πανεπιστηµίου και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και τη ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κλπ, ενώ
οργανώνεται διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο «First from the West» στην οποία κάθε εβδοµάδα, εµφανίζονται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής και της κοινωνίας, που συζητούν σύγχρονα θέµατα.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» ανέφερε ο κ. Καλδής,
«είναι, µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµα µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό, στην
οργάνωση των εργασιών του και στην παροχή υπηρεσιών»
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Το ΠΑΔΑ εξοπλίζει µε ατοµικές προστατευτικές ασπίδες τα Πανεπιστηµιακά
Νοσοκοµεία Αιγινήτειο και το Αρεταίειο

Μετά από αίτηµα του Προέδρου των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων Αιγινήτειου και
Αρεταιείου κ. Γεράσιµου Σιάσου, Αν. Καθηγητή και Αν. Προέδρου της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ παραδόθηκε αξιόλογος αριθµός ατοµικών προστατευτικών ασπίδων, οι οποίες
κατασκευάσθηκαν µε τη χρήση τρισδιάστατων (3D) εκτυπωτών χαµηλού κόστους από
εθελοντική οµάδα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και υποψήφιων
διδακτόρων, όπως και λοιπών εθελοντών των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Η παράδοση έγινε από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή στον Πρόεδρο των
δύο Νοσοκοµείων κ. Γεράσιµο Σιάσο και τους εργαζοµένους των νοσοκοµείων. Ο κ. Σιάσος εξέφρασε τις
ευχαριστίες του και την πρόθεση για στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Συντελεστές της παραγωγής ήταν οι κ.κ. Λυκούργος Σκιαδάς, Γεώργιος Πετρούλιας, Αιµιλία Στυλιανού,
Βασίλειος Χειµάρας, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, , Γεώργιος Παπαγέωργας-Χρέλιας, Ιωάννης Δόγας
και Κωνσταντίνος Κριλάκης µε συντονιστή τον Καθηγητή Παναγιώτη Παπαγέωργα και µε καθοριστική
συµβολή του Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη. Ανάλογη προσφορά του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής έχει προηγηθεί στους εργαζόµενους του ΕΚΑΒ και το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής Γεράσιµος Σιάσος

https://www.esos.gr/arthra/67865/pada-exoplizei-me-atomikes-prostateytikes-aspides-ta-panepistimiaka-nosokomeia


http://www.foititikanea.gr/

 Publication date: 29/05/2020 17:57

 Alexa ranking (Greece): 513

 https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%C...

Το ΠΑΔΑ εξοπλίζει µε ατοµικές προστατευτικές ασπίδες τα Πανεπιστηµιακά
Νοσοκοµεία Αιγινήτειο και το Αρεταίειο

Το ΠΑΔΑ εξοπλίζει µε ατοµικές προστατευτικές ασπίδες τα  Πανεπιστηµιακά  Νοσοκοµεία
Αιγινήτειο και το Αρεταίειο

Μετά  από αίτηµα  του Προέδρου των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων Αιγινήτειου και
Αρεταιείου κ. Γεράσιµου Σιάσου, Αν. Καθηγητή και Αν. Προέδρου της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ παραδόθηκε αξιόλογος αριθµός ατοµικών προστατευτικών ασπίδων, οι οποίες
κατασκευάσθηκαν µε τη χρήση τρισδιάστατων (3D) εκτυπωτών χαµηλού κόστους από
εθελοντική οµάδα  προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και υποψήφιων
διδακτόρων, όπως και λοιπών εθελοντών των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Η παράδοση έγινε από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή στον Πρόεδρο των
δύο Νοσοκοµείων κ. Γεράσιµο Σιάσο και τους εργαζοµένους των νοσοκοµείων. Ο κ. Σιάσος εξέφρασε τις
ευχαριστίες του και την πρόθεση για στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Συντελεστές της παραγωγής ήταν οι κ.κ. Λυκούργος Σκιαδάς, Γεώργιος Πετρούλιας, Αιµιλία Στυλιανού,
Βασίλειος Χειµάρας, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, , Γεώργιος Παπαγέωργας-Χρέλιας, Ιωάννης Δόγας
και Κωνσταντίνος Κριλάκης µε συντονιστή τον Καθηγητή Παναγιώτη Παπαγέωργα και µε καθοριστική
συµβολή του Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη. Ανάλογη προσφορά του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής έχει προηγηθεί στους εργαζόµενους του ΕΚΑΒ και το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Το ΠΑΔΑ προµηθεύει τα µέλη του µε σύγχρονο εξοπλισµό
Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα µέλη του, ώστε να
είναι προετοιµασµένα στη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής µάθησης» που έφερε βιαστικά στα
πανεπιστηµιακά αµφιθέατρα η πανδηµία του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά
στις ανάγκες της τηλεργασίας τους µε υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, ενώ
τέλος του µήνα αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη και των
διδασκόντων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύµατος.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων, των
ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. και έχει δροµολογηθεί και η αναβάθµιση των υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το Πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του Ιδρύµατος και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και την ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κ.ά., ενώ
οργανώνεται η εβδοµαδιαία διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο “First from the West” στην οποία φιλοξενούνται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής, αλλά και της κοινωνίας µε επίκαιρα θέµατα συζήτησης.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής», τόνισε ο κ. Καλδής,
«είναι µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµά µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό στην
οργάνωση των εργασιών του και την παροχή των υπηρεσιών του».

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/67676/pada-promitheyei-ta-meli-toy-me-syghrono-exoplismo
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Το ΠΑΔΑ προµηθεύει τους καθηγητές του µε σύγχρονο εξοπλισµό
Το ΠΑΔΑ προµηθεύει τους καθηγητές του µε σύγχρονο εξοπλισµό

Με σύγχρονο εξοπλισµό προµήθευσε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τα  µέλη του, ώστε να
είναι προετοιµασµένα  στη νέα  εποχή της «ηλεκτρονικής µάθησης» που έφερε βιαστικά  στα
πανεπιστηµιακά  αµφιθέατρα  η πανδηµία  του κοροναϊού.

Έτσι το Ίδρυµα προµήθευσε µε σύγχρονο ατοµικό φορητό εξοπλισµό (notebooks, CD-ROMS, USB 3.0 Sticks)
όλα τα µέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά
στις ανάγκες της τηλεργασίας τους µε υγεία και ασφάλεια.

Ήδη, όπως αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, έγιναν 600 παραδόσεις, ενώ
τέλος του µήνα αναµένονται άλλες 300 και υπολείπονται άλλες 250 για τη συνολική κάλυψη και των
διδασκόντων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύµατος.

Ακόµη, πρόκειται να παραδοθούν άνω των 600 σταθεροί Η/Υ για τον εκσυγχρονισµό των εργαστηρίων, των
ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων κ.λπ. και έχει δροµολογηθεί και η αναβάθµιση των υπαρχόντων.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε, το Ίδρυµα αναβαθµίζει τους ηλεκτρονικούς εξυπηρετητές του και έχει
υιοθετήσει κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές προκειµένου να µην είναι απαραίτητη η επιτόπια, φυσική
παρουσία των φοιτητών και λοιπών συναλλασσόµενων µε το Πανεπιστήµιο, ενώ καθιερώνει ψηφιακές
υπογραφές για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του Ιδρύµατος και προωθεί την καθολική ηλεκτρονική
διακίνηση των εγγράφων, όπως και την ψηφιοποίηση των αρχείων του.

Στα παραπάνω προστίθενται αλλαγές στην ιστοσελίδα του, τις ηλεκτρονικές του πύλες κ.ά., ενώ
οργανώνεται η εβδοµαδιαία διαδικτυακή εκποµπή µε τίτλο “First from the West” στην οποία φιλοξενούνται
προσωπικότητες της επιστήµης, της πολιτικής, αλλά και της κοινωνίας µε επίκαιρα θέµατα συζήτησης.

«Στόχος του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής», τόνισε ο κ. Καλδής,
«είναι µέχρι το τέλος του παρόντος έτους, αξιοποιώντας και την εκτόνωση της πανδηµίας του COVID-19
στη χώρα µας, το Ίδρυµά µας να έχει αποκτήσει πλήρη και λειτουργικό ψηφιακό µετασχηµατισµό στην
οργάνωση των εργασιών του και την παροχή των υπηρεσιών του».
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