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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Φυλή
Μια ακόμα δέσμευση του δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού
γίνεται πράξη με τη συνεργασία του Δήμου Φυλής με το
Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ και το Πολυτεχνείο Κρήτης
Πανεπιστήμιο

για τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΠΜΣ στον Δήμο Φυλής.Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με δύο κατευθύνσεις
α Αγροτουρισμός Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη
Agrotourism Winetourism and Regional Development και
β Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού

Tourism Business Cultural and
Εκπαίδευσης και Τουρισμού
Educational Operations Σε κάθε κατεύθυνση θα φοιτήσουν
δωρεάν 1 5 πτυχιούχοι ΑΕΙ σύνολο 30 κάτοικοι του Δήμου Φυλής
Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στις αίθουσες εκδηλώσεων
των Δημαρχείων Άνω Λιοσίων και Φυλής και θα διαρκέσει τρία
εξάμηνα Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου
από τον Δήμο Φυλής κάτι που σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι
που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από ένα σημαντικό ποσό
για τα δίδακτρα που φτάνει τα 4.000 ευρώ
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ΜΕΤΑΞΥ ΕΒΕΠ

Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου του Πειραιά
και των Χανίων την επέκταση σε

ΕΒΕΧ

περιφερειακές

Μνημόνιο

επιχειρηματικών

συνεργασίας
Μνημόνιο συνεργασίες υπέγραψαν το
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
και
το Επιμελητήριο Χανίων
Πειραιώς
Εμπορικό

Το Μνημόνιο υπεγράφη το Σάββατο από
τον Βασίλη Κορκίδη και τον Αντώνη Ρο
κάκη και αποσκοπεί στην προστασία και
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
στους τομείς του εμπορίου της βιομηχανίας
και των υπηρεσιών
Μεταξύ άλλων τα Συμβαλλόμενα
στην άμεση εκκίνηση συνεργασίας
σε παρεμβάσεις επιμελητηριακής
προτεραιότητας όπως
• την
ένταξη επιχειρήσεων στη Ναυτιλιακή
Συστάδα Maritime Hellas καθώς
και την ενίσχυση και το συντονισμό
για τη γαλάζια ανάπτυξη και
τη νησιωπκότητα με στοχευμένη
σε τομείς όπου ενθαρρύνεται η
δικτύωση και η λειτουργία συνεργατικών
σχηματισμών όπως της αλιείας της
θαλάσσιας βιοτεχνολογίας των λιμενικών
δραστηριοτήτων και της ναυπηγο
επισκευής των ενεργειακών πόρων της
εκμετάλλευσης θαλάσσιων μεταφορών
και του τουρισμού και πολιτισμού
•την αξιοποίηση και ενίσχυση των
συμφωνούν

παρεμβάσεων

προσέγγιση

Περιφερειών Αττικής και Κρήτης
• την διασύνδεση
με τις δομές Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Εθνικών Κέντρων
Έρευνας και τον προγραμματισμό κοινών
έργων επιχειρηματικού και ερευνητικού
ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα με το
Πανεπιστήμιο

Κρήτης το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
το Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και
το Εθνικό Κέντρο'Ερευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας

και Έρευνας
την επέκταση κοινών προγραμμάτων
συνεργασίας για την κατάρτιση
και πιστοποίηση ανέργων
ή/και επαπειλούμενων ανέργων καθώς
και τη συνεργασία επί προτάσεων έργων
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων
•

συμβουλευτική

συγχρηματοδοτούμενων

μέσων

την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
των Περιφερειακών Επιμελητηριακών
Συμβουλίων Αττικής και Κρήτης
αντίστοιχα και τη δημιουργία Οικονομικού
Φόρουμ που θα φιλοξενείται εναλλάξ
σε Αττική και Κρήτη
•

ihania

Κορκίδης

siness

Α και Ροκάκης
Δ υπέγραψαν

το μνημόνιο
συνεργασίας μετάξι
των δύο
Επιμελητηρίων

αγορές υπερτοπικής εμβέλειας
καθώς και την προώθηση κοινών
δράσεων και δικτύωσης με
Ερευνητικά Τεχνολογικά Βιομηχανικά
Βιοτεχνικά Πάρκα στην εμβέλεια των

Li
Ëmm
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Συνάνιηση ίου Δ/νιή ΜΑΙΧ με ιον Πρυιανη
ίου Παν/μίου Δυι. Αιιικής & καθηγητές ίου Π.Κ.
Σάββατο 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε

Τοσία Χανιά συνάντηση του Δ/ντή του

Μεσογειακού

Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) Δρ
Γ. Μπαουράκη, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), καθ. Παναγιώτη Ε. Καλ-

δή, τον Καθ. Κ. Ζοπουνίδη, Ακαδημαϊκό Audencia
Δ/ντή Εργαστηρίων

Business School, France και

Ανάλυσης

Δεδομένων και Πρόβλεψης και Συστημάτων
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης, τον Επίκ. Καθ. Σιάκα Σπυρίδων Τμ. Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑΔΑ, και τον
Επίκ. Καθ. Πολυτεχνείου Κρήτης, Γ. Ατσαλάκη.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην
προοπτική

ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των τριών
Ιδρυμάτων σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά θέματα
και συγκεκριμένα σε αναφορά με την εκπόνηση δι¬

δακτορικών διατριβών, την
θερινών σχολείων στο
ΜΑΙΧ, την υλοποίηση κοινών
οργάνωση

ερευνητικών δράσεων κυρίως
εστιασμένων στη στρατηγική
προώθησης αγροτικών προϊόντων

υψηλής προστιθέμενης
αξίας με τη χρήση ψηφιακών
εργαλείων

μάρκετινγκ και εμπορίας.

Ο κ. Καλδής τέλος εξέφρασε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
ετήσια μελέτη των χαρακτηριστικών,
τάσεων και της δυναμικής του τουρισμού
στη Δυτ. Κρήτη, που πραγματοποιείται με τον συντονισμό

του ΜΑΙΧ και σε συνεργασία με την Ένωση

Ξενοδόχων Ν. Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, το
Δήμο Χανίων, το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής

Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης,
το Επιμελητήριο Χανίων και το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος - Τμ. Δυτικής Κρήτης.
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Το Παν. Δυτ. Αττικής επισκέφθηκε ο Στ. Κυµπουρόπουλος
Με πρωτοβουλία του, ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυµπουρόπουλος, ψυχίατρος-σεξολόγος, ο
οποίος κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ σταυρών προτίµησης σε ευρωεκλογές, ήτοι 577.114,
επισκέφθηκε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής την Παρασκευή 8-11-2019 όπου τον υποδέχθηκε
ο Πρύτανης του Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.
Σκοπός της επίσκεψης, ήταν η ενηµέρωσή του για τις ενέργειες και τις υποδοµές πρόσβασης και
υποστήριξης των «αναπήρων ανθρώπων» σε θέµατα φοίτησης, έρευνας, αλλά και εργασίας, καθώς και η
πρόθεση έναρξης συνεργασίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αντικείµενα «πράσινης
ανάπτυξης» µε την ανάπτυξη και διάχυση κατάλληλου εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού.

Είναι γνωστό, ότι το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής χαρακτηρίζεται ως φιλικό στην ισότιµη συµµετοχή
όλων των ανθρώπων στη γνώση και έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε την Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, το οποίο και αναµένεται να επικαιροποιηθεί διευρύνοντας τις
προβλεπόµενες δραστηριότητες. Ακόµη, το Πανεπιστήµιο ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα
προσβασιµότητας και υποστήριξης συνεχώς βελτιώνει τις σχετικές δοµές του, σύµφωνα και µε τους
διαθέσιµους πόρους του.
Τόσο ο κ. Κυµπουρόπουλος, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου, όσο και εξειδικευµένοι Καθηγητές του
Ιδρύµατος συµµετείχαν σε γόνιµο διάλογο για την ανάγκη αποσαφήνισης της σύγχρονης ορολογίας για την
αναπηρία, την παρεπόµενη υποστηρικτική διαχείριση στη βάση των προσωπικών επιλογών, την ένταση
στοχευµένης προσπάθειας για την βιώσιµη ανάπτυξη και την προαγωγή ανάλογων οικοσυστηµάτων και
την ανάγκη οριοθέτησης των µελλοντικών προτεραιοτήτων συνεργασίας.
Παναγιώτης Καλδής Στέλιος Κυµπουρόπουλος Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Β ΔΙΓΑΛΑΚΗ

Επισκέψεις σε Πανεπιστήμια
Συνάντηση με τους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής κ Π Καλδή και του Πανεπιστημίου
κ Α Κατσή είχε ο Υφυπουργός Παιδείας
κ Βασίλης Διγαλάκης παρουσία του Κοσμήτορα της Σχολής
Μηχανικών κ Γ Ιωαννίδη καθώς και Προέδρων και
μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Μηχανικών του ΠΑΔΑ
Η συνάντηση έλαβε χώρα στους χώρους του πρώην ΤΕΙ
Αθήνας αφότου ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ έκανε μια
ξενάγηση του κ Διγαλάκη στους χώρους του
Πελοποννήσου

σύντομη

Πανεπιστημίου

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας το οποίο
προς τιμήν του κ Διγαλάκη υπήρξε μια
εποικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση με τους
παρατέθηκε

ιδιαίτερα

παρευρισκόμενους τέθηκαν ενδιαφέροντα ερωτήματα και προτάσεις οι οποίες καταγράφηκαν εν όψει και του διαλόγου
για τον νόμο πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου
θα έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου integrated master στην ειδικότητα του κάθε Τμήματος Μηχανικού σύμφωνα με τα όσα ορίζει η
και με την εμπλοκή της ΑΔΙΠ
Πα την εκκρεμότητα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενημέρωσε ότι ο σχετικός φάκελος
βρίσκεται στη φάση της έγκρισης από τις οικονομικές υπηρεσίας και διαβεβαίωσε ότι τα σχετικά τμήματα μηχανικών
θα καταστούν 5ετούς φοίτησης από το φετινό ακαδημαϊκό έτος
νομοθεσία
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Διµερής συνεργασία Παν. Δυτ. Αττικής µε το Παν. Rutgers , ΗΠΑ
Σε ιδιαίτερα εποικοδοµητικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή Δηµόσιας Υγείας του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συνάντηση εργασίας µε τη Σχολή Δηµόσιας Υγείας του
Πανεπιστηµίου Rutgers των ΗΠΑ µε σκοπό την υπογραφή διµερούς Μνηµονίου Συνεργασίας και
µε τη συµµετοχή του Μορφωτικού Τµήµατος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής καλωσόρισε τους
συµµετέχοντες τονίζοντας τη σηµαντικότητα αυτής της συνεργασίας αφού το συγκεκριµένο πολιτειακό
πανεπιστήµιο, µε ίδρυση το 1766, είναι ένα από τα κορυφαία κρατικά ερευνητικά πανεπιστήµια των ΗΠΑ,
αλλά και παγκοσµίως.
Η Καθηγήτρια Ελπίδα Πάβη, Κοσµήτορας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, µαζί µε την Καθηγήτρια Marian
Passannante, Αναπληρώτρια Κοσµήτορα της Σχολής Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Rutgers,
εξειδίκευσαν το περιεχόµενο του διµερούς Μνηµονίου Συνεργασίας.
Στη συνάντηση εργασίας συµµετείχαν από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής οι Αν. Καθηγητής Πέτρος
Καλαντώνης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του
Τµήµατος Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Γεώργιος Ντουνιάς, Καθηγητής και Προέδρος του Τµήµατος
Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, Γεώργιος Κουλιεράκης, Αν. Καθηγητής και Αν. Πρόεδρος του Τµήµατος
Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας. Από τη Σχολή Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Rutgers η Αν. Καθηγήτρια
Shauna Downs, από το Μορφωτικό Τµήµα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα η Μορφωτική Ακόλουθος
Jennifer Schueler και το στέλεχος Μαρίνα Χειλίτση. Στη συνάντηση συµµετείχε και ο Βάιος Καραθάνος,
Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΕΤΑΣΟΥΔΟΡΕΑΝ
Σε συνεργασία Δήμου Ασπροπύργου και ΕΣΑΝΑ με την επιστημονική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αυτ Αττικής

το παρόν έδωσε η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας Πολιτισμού και Νεολαίας
του Δήμου κ Σοφία Μαυ
ρίδη η οποία μεταξύ άλλων

αναφέρθηκε στο πλήθος δράσεων
που πραγματοποιεί ο Δήμος
αναφορικά με την πρόληψη της
υγείας και της περιβαλλοντικής

με τον Δήμο
Ασπροπύργου Στο
πλαίσιο tow δράσεων

Σύμφωνα

Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Ασπροπύργου
με επιτυχία από τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
σε συνεργασία με τον Ειδικό
Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού
Αττικής ΕΔΣΝΑ η επιδημιολογική
έρευνα ΕΞ ET ΑΣΟ Υ
ΔΩΡΕΑΝ Την επιστημονική
ευθύνη έφερε το Τμήμα Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής σε συνεργασία
με πιστοποιημένους φορείς
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η
καταγραφή της υγείας του γενι¬
πραγματοποιήθηκε

κού πληθυσμού της ευρύτερης
περιοχής της Ο.Ε.Δ.Α Δυτικής
Αττικής και η διερεύνηση τυχόν
επιπτώσεων από την έκθεσή τους
σε δυνητικά βλαπτικούς κινδύνους
από το περιβάλλον

Υλοποιήθηκε σετυγαιοποιιιμένο
δείγμα 106 κατοίκων του Δήμου
Ασπροπύργου εκ των οποίων οι
92 ήταν ενήλικες και οι 14
έφηβοι/παιδιά
Η έρευνα διεξήχθη σε ειδικά
χώρους στο κτίριο
της Διεύθυνσης Κοινωνικής
διαμορφωμένους

Προστασίας

9,10/11/2019 καθώς

και στο κτίριο του Α'ΚΑΠΗ
23/11/2019

Κατά τη διάρκεια της δράσης

αποτύπωσης Στόχος me Αημοτι
Kifc Αρ/ής είναι η εξασφάλιση

περισσότερων προγραμμάτων
υγείας με κύριο γνώμονα την
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της πόλης Την
τρίτη ημέρα των δωρεάν εξετάσεων
στο Α'ΚΑΠΗ παραβρέθηκε
και ο Αντιπρόεδρος του

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ Αντώνιος Κονα
ξής Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν
σ όλους τους συμμε
τέ/οντες ήταν οι εςής
α γενικές εξετάσεις αίματος με
σκοπό τον προσδιορισμό βιολογικών
δεικτών όπως HDL ολική
χοληστερόλη τριγλυκερίδια
γλυκόζη θυροειδικές ορμόνες
ηπατικοί δείκτες γλυκοζιωμένη
αιμοσφαιρίνη καθώς και βαρέα
μέταλλα σε υποσύνολο συμμετεχόντων
β σπιρομέτρηση γ
κλινική εξέταση αναπνευστική
λειτουργία μυοσκελετικά
ψυχική υγεία θυροειδι
κή λειτουργία κάρδιο μεταβολικός
κίνδυνος μεταβολικός κίνδυνος
και αλλεργικά νοσήματα
Όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν
δωρεάν και θα λάβουν
τα ιατρικά τους αποτελέσματα
τις αμέσως επόμενες ημέρες
προβλήματα
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Τήλος

Η

περήφανη ελληνική

υποψηφιότητα για τα ευρωπαϊκά βραβεία
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019
Υποψήφια στα ευρωπαϊκά βραβεία
Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων
►►

Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των
Πόρων με το πρωτοποριακό έργο TIL0S
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το Δήμο Τήλου
Από η ακόλουθη
ανακοίνωση
Στο Ελσίνκι 25-27 Νοεμβρίου
πραγματοποιήθηκε ο Διαγωνισμός
Ευρωπαϊκών Βραβείων
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας
και από την χώρα μας
συμμετείχε ο Δήμος Τήλου με
το έργο TILOS project
Ο Δήμος μας πήρε μέρος
στον διαγωνισμό της 5ης
με τίτλο Υποστήριξη
της Ανάπτυξης των Πράσινων
Αγορών και της Αποδοτικής
Χρήσης των Πόρων και κέρδισε

πνευσμένα αποτελέσματα για
τις επιχειρήσεις και για την
των προβλημάτων
των πλέον ευάλωτων νησιωτικών

το πρώτο Βραβείο το οποίο
παρέλαβε αντιπροσωπεία της
Ελλάδας από το Υπουργείο

πρωτιά κερδίζοντας
• Το
Βραβείο Κοινού ύστερα
από ανοιχτή ψηφοφορία που
διήρκεσε περίπου ένα μήνα και
μάλιστα με πάνω από το 50

εκδόθηκε

ενημερωτική

κατηγορίας

Ανάπτυξης
Κατά την βράβευση διαβάστηκε
το παρακάτω μήνυμα εκ
μέρους της Δημάρχου Τήλου
κας Καμμά Μαρίας
Για όσους δεν είστε
με την Τήλο είναι
ένα πολύ μικρό νησί στο
τμήμα του Αιγαίου
Πελάγους στην Ελλάδα με 500
κατοίκους να ζουν ειρηνικά να
αγκαλιάζουν τη φύση και να
εργάζονται μαζί κάτω από ισχυρούς
δεσμούς της κοινότητας
Είμαστε υπερήφανοι για το
ευρωπαϊκό βραβείο προώθησης
των επιχειρήσεων το οποίο
αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση
για τα επιτεύγματα του νηοιού
μας στον τομέα της καθαρής
ενέργειας και της προστασίας
του περιβάλλοντος
Η Τήλος και οι κάτοικοι της
παραμένουν πιστοί στο όραμα
της αειφόρου ανάπτυξης για
το νησί καλωσορίζοντας την
καινοτομία και παράγουν εμ¬
εξοικειωμένοι

νοτιοανατολικό

αντιμετώπιση

περιοχών στην Ευρώπη
Κλείνοντας να θυμίσουμε και
τη μεγάλη διάκριση που δόθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το 2017 για την Ελλάδα και το
ακριτικό νησί της Τήλου όταν
στο πλαίσιο του σημαντικότερου
Ευρωπαϊκού συνεδρίου σε θέματα
πολιτικής για τη βιώσιμη
ενέργεια EUSEW EU Sustainable
Energy Week το καινοτόμο
έργο TILOS κέρδισε 2η

των ψήφων
• Το
Βραβείο στην κατηγορία

Ενεργειακά Νησιά
Σημειώσεις προς συντάκτες
Η Μικρή και Ακριτική Τήλος
εκτός λοιπόν από τη διαχρονική
αλληλεγγύη προς τους
πρωτοπορεί και στα
ενεργειακά Το έργο TIL0S
στο οποίο συμμετέχουν 13 εταίροι
από 7 ευρωπαϊκές χώρες
με επικεφαλής το Εργαστήριο
Ήπιων Μορφών Ενέργειας
Προστασίας του Περιβάλλοντος
του ΑΕΙ Πειραιά TT και με
επίσης από ελληνικής
πλευράς του ΔΕΔΔΗΕ της εταιρίας
EUNICE της εταιρίας Eu
rosol και της περιβαλλοντικής
οργάνωσης WWF Ελλάς
με τη στήριξη της
κοινωνίας και του Δήμου
Τήλου να επιτύχει τη μέγιστη
και σχεδόν καθολική ενεργειακή
αυτονομία γιο το ακριτικό
νησί των Δωδεκανήσων το
οποίο μέχρι σήμερα τροφοδοτείται
με ηλεκτρική ενέργεια
από τον πετρελαϊκό σταθμό της
Κω μέσω υποβρύχιας διασύν¬
πρόσφυγες

συμμετοχή

φιλοδοξεί

τοπικής

δεσης Το καινοτόμο σύστημα
το οποίο λειτουργεί στο μικρό
ακριτικό νησί μας είναι υβριδικό
καθώς συνδυάζει τεχνολογίες
τόσο παραγωγής
και φωτοβολταϊκό
πάρκο όσο και αποθήκευσης
ενέργειας συσσωρευτές και
είναι το πρώτο του είδους του
ανεμογεννήτρια

που πραγματοποιείται στη

Μεσόγειο

με δυνατότητα επίσης

εξαγωγών εγγυημένης ενέργειας
προς το ηλεκτρικό δίκτυο
της Κω
Το έργο υλοποιήθηκε χωρίς
την παραμικρή οικονομική
των κατοίκων ενώ
επιβάρυνση

υλοποιήθηκε και η εγκατάσταση
έξυπνων μετρητών στο σύνολο
σχεδόν των οικημάτων του νηοιού
με δυνατότητα και
των ηλεκτρικών φορτίων
προς όφελος των νησιωτών
διαχείρισης

καθιστώντας την Τήλο
την πρώτη περιοχή στη χώρα
όπου πραγματοποιούνται
έξυπνων μετρητών
σε καθολικό βαθμό
εγκαταστάσεις
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Διµερής συνεργασία Παν. Δυτ. Αττικής µε το Παν. Rutgers , ΗΠΑ
Σε ιδιαίτερα εποικοδοµητικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή Δηµόσιας Υγείας του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συνάντηση εργασίας µε τη Σχολή Δηµόσιας Υγείας του
Πανεπιστηµίου Rutgers των ΗΠΑ µε σκοπό την υπογραφή διµερούς Μνηµονίου Συνεργασίας και
µε τη συµµετοχή του Μορφωτικού Τµήµατος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής καλωσόρισε τους
συµµετέχοντες τονίζοντας τη σηµαντικότητα αυτής της συνεργασίας αφού το συγκεκριµένο πολιτειακό
πανεπιστήµιο, µε ίδρυση το 1766, είναι ένα από τα κορυφαία κρατικά ερευνητικά πανεπιστήµια των ΗΠΑ,
αλλά και παγκοσµίως.
Η Καθηγήτρια Ελπίδα Πάβη, Κοσµήτορας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, µαζί µε την Καθηγήτρια Marian
Passannante, Αναπληρώτρια Κοσµήτορα της Σχολής Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Rutgers,
εξειδίκευσαν το περιεχόµενο του διµερούς Μνηµονίου Συνεργασίας.
Στη συνάντηση εργασίας συµµετείχαν από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής οι Αν. Καθηγητής Πέτρος
Καλαντώνης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του
Τµήµατος Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Γεώργιος Ντουνιάς, Καθηγητής και Προέδρος του Τµήµατος
Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, Γεώργιος Κουλιεράκης, Αν. Καθηγητής και Αν. Πρόεδρος του Τµήµατος
Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας. Από τη Σχολή Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Rutgers η Αν. Καθηγήτρια
Shauna Downs, από το Μορφωτικό Τµήµα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα η Μορφωτική Ακόλουθος
Jennifer Schueler και το στέλεχος Μαρίνα Χειλίτση. Στη συνάντηση συµµετείχε και ο Βάιος Καραθάνος,
Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

