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ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο

σε θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης.

Συνάντηση 
με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Απικής κ. Παναγιώτη
Καλδή είχε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου ο

Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός συνοδευόμενος 

από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και
Παιδείας Μάνο Πετούση.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία
του Δήμου Χαϊδαρίου με το Πανεπιστήμιο Δυτι

κής Αττικής σε θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

και αύξησης της απασχόλησης.
Άμεσος στόχος του Δήμου Χαϊδαρίου είναι η

δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών με επιστημονικούς, 

επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς 

φορείς της περιοχής ώστε να διευκολυνθεί
η πρόσβαση των νέων της πόλης στην απασχόληση 

και η νεανική επιχειρηματικότητα.
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Δηµ. Συλλούρης: Ελλάδα και Κύπρος θα αγωνιστούµε ενάντια στον σύγχρονο
φασισµό της Τουρκίας - [Tribune.gr]

Κορυφαία πράξη αντίστασης του ελληνισµού απέναντι στον φασισµό της Ιταλίας και της Γερµανίας που
καταστρατήγησε κάθε έννοια δικαίου, µε στόχο την καθυπόταξη των λαών, για την εξυπηρέτηση των
εδαφικών διεκδικήσεων και συµφερόντων τους, χαρακτήρισε τον αγώνα του 1940 ο Πρόεδρος της
κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, Δηµήτρης Συλλούρης σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το πρωί
της Τετάρτης στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Ο κ. Συλλούρης υπογράµµισε ότι παρόµοιες συµπεριφορές
επαναλαµβάνονται δυστυχώς σήµερα από άλλους σε βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου και
αυτό καθιστά την ιστορική ανάµνηση περισσότερο επίκαιρη. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της κυπριακής
Βουλής σηµείωσε ότι οι Έλληνες ιστορικά αγωνίζονται µε την ψυχή τους απέναντι σε φασιστικές
νοοτροπίες των ισχυρών και αυτό, υποστήριξε ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στον λεγόµενο
"ορθολογισµό" που, αντί του ορθού, του λογικού, του εθνικού και του αξιοπρεπούς, προτείνει, όπως...
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Δηµ. Συλλούρης: Ελλάδα και Κύπρος θα αγωνιστούµε ενάντια στον σύγχρονο
φασισµό της Τουρκίας

Κορυφαία πράξη αντίστασης του ελληνισµού απέναντι στον φασισµό της Ιταλίας και της Γερµανίας που
καταστρατήγησε κάθε έννοια δικαίου, µε στόχο την καθυπόταξη των λαών, για την εξυπηρέτηση των
εδαφικών διεκδικήσεων και συµφερόντων τους, χαρακτήρισε τον αγώνα του 1940 ο Πρόεδρος της
κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, Δηµήτρης Συλλούρης σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το
πρωί της Τετάρτης στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Συλλούρης υπογράµµισε ότι παρόµοιες συµπεριφορές
επαναλαµβάνονται δυστυχώς σήµερα από άλλους σε
βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου και αυτό
καθιστά την ιστορική ανάµνηση περισσότερο επίκαιρη.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της κυπριακής Βουλής σηµείωσε
ότι οι Έλληνες ιστορικά αγωνίζονται µε την ψυχή τους
απέναντι σε φασιστικές νοοτροπίες των ισχυρών και
αυτό, υποστήριξε ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση
στον λεγόµενο «ορθολογισµό» που, αντί του ορθού, του
λογικού, του εθνικού και του αξιοπρεπούς, προτείνει,
όπως είπε, την εκλογίκευση της αποδοχής, της παράδοσης
και του εξευτελισµού κρατών και λαών.

Ακολούθως, ο κ. Συλλούρης αναφέρθηκε στη συµµετοχή
των Κυπρίων στους αγώνες της Ελλάδας από την
αρχαιότητα µέχρι την επανάσταση του 1821 και από τον
ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 έως τον Δεύτερο

Παγκόσµιο ενώ έκανε ειδική αναφορά στους Κύπριους που πολέµησαν µε τις συµµαχικές δυνάµεις κατά
των δυνάµεων του Άξονα.

«Οι Κύπριοι πολέµησαν σε διάφορα πολεµικά µέτωπα, σε όλο τον κόσµο: στη Γαλλία, στην Ελλάδα, σε
διάφορες χώρες της Αφρικής, στη Μέση Ανατολή και στην Ιταλία.

»Ειδικά οι Κύπριοι ηµιονηγοί διακρίθηκαν στην εκκένωση της Δουνκέρκης, στη µάχη του Κερέν, στην
Αβησσυνία, και στις φονικές µάχες του Κασίνο, στην Ιταλία.

»Ο συνολικός αριθµός τους υπολογίζεται σε 20.000 περίπου, ανάµεσά τους και 800 γυναίκες.

»Αψευδής και πικρός µάρτυρας της κυπριακής συµβολής στον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο είναι ο
κατάλογος των 374 Κυπρίων πεσόντων του βρετανικού στρατού.

»Οι τάφοι τους βρίσκονται σε 71 κοιµητήρια 24 χωρών του κόσµου, ακόµη και στην Ινδία, στην Κίνα και
στη Σιγκαπούρη.

»Στην Ελλάδα βρίσκονται οι τάφοι 100 Κυπρίων, σχεδόν όλοι στο συµµαχικό στρατιωτικό κοιµητήριο του
Παλαιού Φαλήρου και µερικοί στη Σούδα, στην Κρήτη», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο κ. Συλλούρης τόνισε στη συνέχεια ότι ακραία περίπτωση σύγχρονης µορφής φασιστικής συµπεριφοράς
κράτους αποτελεί η Τουρκία, µε τις εντάσεις που προκαλεί σε καθηµερινή βάση αµφισβητώντας τα
κυριαρχικά δικαιώµατα τόσο της Ελλάδας στο Αιγαίο όσο και της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο.

«Σήµερα η Τουρκία, σε µια προσπάθεια να καταστεί περιφερειακή δύναµη στην περιοχή µας, για την
εξυπηρέτηση των δικών της στόχων και συµφερόντων, καταστρατηγεί θρασύτατα το διεθνές δίκαιο
εκτοξεύοντας καθηµερινά απειλές στο Αιγαίο, στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη
βόρειο Αφρική.

»Η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα ολοένα και εντείνεται, µε τα τουρκικά πλοία και
αεροσκάφη να προβαίνουν καθηµερινά σε παραβιάσεις στα χωρικά ύδατα και στον εναέριο εθνικό χώρο,
θέτοντας σε κίνδυνο τις χώρες µας», σηµείωσε.

«Δηλώνουµε αποφασισµένοι, Κύπρος και Ελλάδα, όπως αγωνιστήκαµε ενάντια στον φασισµό κατά τον
Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, έτσι να αγωνιστούµε ενάντια και στις νέες µορφές φασισµού, όπως αυτές
εκφράζονται στις µέρες µας και εις βάρος µας από την Τουρκία», κατέληξε ο Πρόεδρος της κυπριακής
Βουλής.
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Μνημόνιο συνεργασίας ΕΡΤ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΕΡΤ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τη στήριξη τον
εκπαιδευτικών προσπαθειών των ελληνικών σχολείων στην ομογένεια τη διοργάνωση δράσεων για
τους ομογενείς και για τη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων που θα απευθύνονται στους
Έλληνες της διασποράς
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Ο πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου παίρνοντας το λόγο, µεταξύ άλλων, είπε :

Σήµερα η Τουρκία, σε µια προσπάθεια να καταστεί περιφερειακή δύναµη στην περιοχή µας, για την
εξυπηρέτηση των δικών της στόχων και συµφερόντων, καταστρατηγεί θρασύτατα το διεθνές δίκαιο
εκτοξεύοντας καθηµερινά απειλές στο Αιγαίο, στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη
βόρειο Αφρική. Η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα ολοένα και εντείνεται, µε τα τουρκικά πλοία
και αεροσκάφη να προβαίνουν καθηµερινά σε παραβιάσεις στα χωρικά ύδατα και στον εναέριο εθνικό
χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο τις χώρες µας. Ιδιαίτερα προκλητικές και επικίνδυνες είναι οι παράνοµες
τουρκικές δραστηριότητες στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύπρου, στο πλαίσιο διεξαγωγής
ερευνών σε σχέση µε τους ενεργειακούς πόρους, χωρίς κανένα σεβασµό των κυριαρχικών δικαιωµάτων
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, µε στόχο την επιβολή νέων τετελεσµένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών και η διεθνής κοινότητα οφείλουν να εντείνουν τις πιέσεις τους και να
προβούν άµεσα στη λήψη µέτρων, ώστε να τερµατιστεί η παράνοµη δράση της Τουρκίας, που δοκιµάζει τις
αντοχές του ελληνισµού στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο.

Δηλώνουµε αποφασισµένοι, Κύπρος και Ελλάδα, όπως αγωνιστήκαµε ενάντια στον φασισµό κατά τον
Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, έτσι να αγωνιστούµε ενάντια και στις νέες µορφές φασισµού, όπως αυτές
εκφράζονται στις µέρες µας και εις βάρος µας από την Τουρκία. Στέλνουµε ισχυρό µήνυµα στη διεθνή
κοινότητα πως τέτοιες συµπεριφορές διαταράσσουν την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή και ως εκ
τούτου δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τουρκία να συνεχίσει την αλαζονική και παράνοµη συµπεριφορά της.
Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουµε, µε προσήλωση και ατσάλινη αποφασιστικότητα, τον αγώνα µας, για να
καµφθεί η τουρκική αδιαλλαξία και προκλητικότητα, µέχρι να εξευρεθεί µια δίκαιη και λειτουργική λύση
του Κυπριακού, µια λύση που θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και θα
διασφαλίζει την ακεραιότητα της χώρας µας, καθώς και τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.
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Ελληνίδες και Έλληνες,
Σήµερα, που η ψυχή µας καταυγάζεται από το ανέσπερο φως του πνεύµατος της επετείου της 28ης
Οκτωβρίου, οφείλουµε να ενεργοποιήσουµε την ιστορική µας µνήµη, για να αντλήσουµε τα ρωµαλέα
διδάγµατα πατριωτισµού, πίστης και αγωνιστικότητας και να στρατεύσουµε τις δυνάµεις µας στην
υπηρεσία της εθνικής και φυσικής µας επιβίωσης. Με την ιστορική γνώση του παρελθόντος επιβάλλεται να
έχουµε σήµερα την ετοιµότητα, ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις απειλές που δεχόµαστε
Κύπρος και Ελλάδα. Γιατί η διάθεση για πρόκληση εντάσεων και πολεµικών συρράξεων περιορίζεται µόνο
όταν ο εχθρός αντιληφθεί ότι η επιθετικότητά του θα αντιµετωπιστεί µε αποφασιστικότητα και
αποτελεσµατικότητα. Οι πολιτικές παραινέσεις και διπλωµατικές αβρότητες, αν και επιβεβληµένες για την
εξασφάλιση συµµάχων και υποστηρικτών, δεν είναι ωστόσο αρκετές, για να ανακόψουν την επεκτατική
βουλιµία του εχθρού.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Κύπρος παιδεία
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Δωρεάν Μεταπτυχιακό Δίπλωµα σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ του Δήµου Φυλής
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2020 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής στην τελετή
ορκωµοσίας της Δηµοτικής Αρχής του Δήµου Φυλής, τον περασµένο Αύγουστο

Μια ακόμα δέσμευση του Δημάρχου Χρήστου Παππού γίνεται πράξη: Η
συνεργασία του Δήμου Φυλής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α)και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι γεγονός, καθώς δημοσιεύτηκε
στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) για τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Δήμο
Φυλής.

https://fylarhos.blogspot.com/2019/10/30_25.html
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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,
Εκπαίδευσης και Τουρισμού» (“Tourism Business Cultural and Educational
Operations”). Σε κάθε κατεύθυνση θα φοιτήσουν, δωρεάν, 15 πτυχιούχοι ΑΕΙ
(σύνολο 30) κάτοικοι του Δήμου Φυλής. 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 το Δήμο Φυλής, κάτι που σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι που
θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από ένα σημαντικό ποσόν για τα δίδακτρα
που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράμματος προσδιορίζεται
για θα το εαρινό εξάμηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.
Η πανηγυρική έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το
οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο παράδειγμα Αυτοδιοικητικής
Συνεργασίας, ενός Δήμου, με δύο (2) Πανεπιστήμια της Χώρας, με στόχο
να υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ συγκεκριμένες, επιστημονικές,
αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του Δήμου Φυλής, θα
πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 (20:00), στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, από τον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με αρμοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
Διγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Βουλευτή Χανίων.
Αναφορικά με τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
δήλωσε.
“Είχα από την πρώτη στιγμή πει ότι ο Δήμος Φυλής θα ανταποκριθεί
στην πρόκληση που λέγεται Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Αγκαλιάσαμε το εγχείρημα, με στόχο να το αξιοποιήσουμε σαν
αναπτυξιακό εργαλείο για το Δήμο μας. Θέλω να πιστεύω ότι η
λειτουργία του ΠΜΣ είναι μόνο η αρχή. Βρισκόμαστε σε συνεχή
επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο και έχουμε υποβάλει σημαντικές
προτάσεις, που πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Για την ώρα ευχαριστώ
τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το δημοσιογράφο
της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδημότη μας Σωτήρη Μασούρη για την
πολύτιµη βοήθειά τους. 
Δείτε το ΦΕΚ όπου δηµοσιεύτηκε η λειτουργία του ΠΜΣ:
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Δείτε τις δηλώσεις που είχε κάνει στην ΕΡΤ ο Χρήστος Παππούς στις 18-
01-2018:
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Δωρεάν Μεταπτυχιακό σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ εξασφαλίζει ο Δ. Φυλής
Μια ακόµα δέσµευση του Δηµάρχου Χρήστου Παππού γίνεται πράξη: Η συνεργασία του Δήµου Φυλής µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι γεγονός, καθώς δηµοσιεύτηκε στη
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) για τη λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στο 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,  Εκπαίδευσης και Τουρισµού» (“Tourism
Business Cultural and Educational Operations”). Σε κάθε κατεύθυνση θα φοιτήσουν, δωρεάν, 15 πτυχιούχοι ΑΕΙ
(σύνολο 30) κάτοικοι του Δήµου Φυλής. 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 το Δήµο Φυλής, κάτι που σηµαίνει ότι οι πτυχιούχοι που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από
ένα σηµαντικό ποσόν για τα δίδακτρα που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράµµατος
προσδιορίζεται για θα το εαρινό εξάµηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.

Η πανηγυρική έναρξη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο
παράδειγµα Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας, ενός Δήµου, µε δύο (2) Πανεπιστήµια της Χώρας, µε στόχο να
υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ  συγκεκριµένες, επιστηµονικές, αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του
Δήµου Φυλής, θα πραγµατοποιηθεί, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 (20:00), στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων,
από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αρµοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
Διγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βουλευτή Χανίων.

Αναφορικά µε τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Δήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε.

“Είχα από την πρώτη στιγµή πει ότι ο Δήµος Φυλής θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που λέγεται
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Αγκαλιάσαµε το εγχείρηµα, µε στόχο να το αξιοποιήσουµε σαν αναπτυξιακό
εργαλείο για το Δήµο µας. Θέλω να πιστεύω ότι η λειτουργία του ΠΜΣ είναι µόνο η αρχή. Βρισκόµαστε σε
συνεχή επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο και έχουµε υποβάλει σηµαντικές προτάσεις, που πιστεύω ότι θα
προχωρήσουν. Για την ώρα ευχαριστώ τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το
δηµοσιογράφο της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδηµότη µας Σωτήρη Μασούρη για την πολύτιµη βοήθειά
τους.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ
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Δωρεάν Μεταπτυχιακό σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ εξασφαλίζει ο Δ. Φυλής
Μια ακόµα δέσµευση του Δηµάρχου Χρήστου Παππού γίνεται πράξη: Η συνεργασία του Δήµου Φυλής µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι γεγονός, καθώς δηµοσιεύτηκε στη
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) για τη λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στο Δήµο Φυλής.

Το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ είναι «Διοίκηση... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο
https://www.aftodioikisi.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δωρεάν Μεταπτυχιακό Δίπλωµα  σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ του Δήµου Φυλής
ΑΡΧΙΖΕΙ  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ

Μια ακόμα δέσμευση του Δημάρχου Χρήστου Παππού γίνεται πράξη: Η συνεργασία του Δήμου Φυλής με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι γεγονός, καθώς δημοσιεύτηκε στη
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) για τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στο 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,  Εκπαίδευσης και Τουρισμού» (“Tourism
Business Cultural and Educational Operations”). Σε κάθε κατεύθυνση θα φοιτήσουν, δωρεάν, 15 πτυχιούχοι ΑΕΙ
(σύνολο 30) κάτοικοι του Δήμου Φυλής. 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 το Δήμο Φυλής, κάτι που σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από
ένα σημαντικό ποσόν για τα δίδακτρα που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράμματος
προσδιορίζεται για θα το εαρινό εξάµηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.
 Η πανηγυρική έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο
παράδειγμα Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας, ενός Δήμου, με δύο (2) Πανεπιστήμια της Χώρας, με στόχο να
υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ  συγκεκριμένες, επιστημονικές, αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του
Δήμου Φυλής, θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 (20:00), στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων,
από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αρμοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
Διγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βουλευτή Χανίων.
Αναφορικά µε τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Δήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε.
“Είχα από την πρώτη στιγμή πει ότι ο Δήμος Φυλής θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που λέγεται
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Αγκαλιάσαµε το εγχείρηµα, µε στόχο να το αξιοποιήσουµε σαν αναπτυξιακό
εργαλείο για το Δήμο μας. Θέλω να πιστεύω ότι η λειτουργία του ΠΜΣ είναι μόνο η αρχή. Βρισκόμαστε σε
συνεχή επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο και έχουμε υποβάλει σημαντικές προτάσεις, που πιστεύω ότι θα
προχωρήσουν. Για την ώρα ευχαριστώ τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το
δημοσιογράφο της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδημότη μας Σωτήρη Μασούρη για την πολύτιμη βοήθειά
τους.  
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Οι δηλώσεις του Δηµάρχου Φυλής στην ΕΡΤ στις 18-01-2018:
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Κλίµα συγκίνησης στην κοινότητα του ΠΑΔΑ προκάλεσε η οµιλία του προέδρου
της Βουλής της Κύπρου

Μηνύµατα επίκαιρα µετέφερε ο Δηµήτρης Συλλούρης

Κλίµα συγκίνησης στην κοινότητα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής  προκάλεσε η
σηµερινή  οµιλία του προέδρου της Βουλής της Κύπρου Δηµήτρη Συλλούρη, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στην εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του
πρώην υπουργού Κ. Γαβρόγλου, της υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, του Β. Αντιπροέδεου
της Βουλής Θ. Μπούρα και άλλων, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύµατος «Περικλής Λύτρας».

Ο  Πρύτανης του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής  προσφωνώντας  τον πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου  τόνισε
ότι «η σηµερινή γιορτή στέλνει µήνυµα ενότητας του ελληνισµού, όχι ως φυλετική ιδιαιτερότητα και
εθνικιστική έπαρση, αλλά ως πατριωτική εγρήγορση για τις αξίες της ειρήνης, του ελεύθερου
κοσµοπολιτισµού, της ουσιαστικής δηµοκρατίας, της αυτοδιάθεσης των λαών και του σεβασµού του
διεθνούς δίκαιου».
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Κυρίες και κύριοι,
Αποτίνουµε και φέτος µε αισθήµατα συγκίνησης και περηφάνιας τον οφειλόµενο φόρο τιµής στη µνήµη
όλων όσοι αντιστάθηκαν σθεναρά στο τέρας του φασισµού, καθώς και όλων των θυµάτων του Δεύτερου
Παγκόσµιου Πολέµου, µε την ευχή το παράδειγµά τους να εµπνέει και να καθοδηγεί τις σηµερινές γενιές
και κάθε δηµοκρατικό λαό που αγωνίζεται για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Μπροστά στην
κορυφούµενη αναβίωση φασιστικών νοοτροπιών και επιδιώξεων σήµερα από χώρες της περιοχής µας και
συγκεκριµένα από τη γειτονική µας Τουρκία, αντιτάσσουµε τη δέσµευσή µας και διατρανώνουµε την
αποφασιστικότητά µας να αντιπαλέψουµε, µε όλες µας τις δυνάµεις, για να αναχαιτίσουµε κάθε εχθρική
ενέργεια και επιβουλή που στρέφεται ενάντια στη Δηµοκρατία και στα κυριαρχικά δικαιώµατά µας.

Tελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση να εκφωνήσω τον πανηγυρικό για
την ένδοξη επέτειο του ηρωικού έπους του ’40, στη σηµερινή εκδήλωση του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, καθώς και για τη ζεστή φιλοξενία και αγάπη σας. Τις ευχαριστίες και την ευγνωµοσύνη µου
εκφράζω, µε την ευκαιρία αυτή, και προς την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την αδιάλειπτη
και συνεπή συµπαράστασή τους στον αγώνα του κυπριακού λαού. 
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Με επισηµότητα τα εγκαίνια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών που
θα λειτουργήσει το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στο Δήµο Φυλής
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Με επισημότητα τελέστηκαν τα εγκαίνια του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρησιακών
Λειτουργιών» που θα λειτουργήσει, από το προσεχές ακαδημαϊκό
εξάμηνο, στο Δήμο Φυλής. 

Πρόκειται για μια καινοτόμο συνέργεια του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και του Πολυτεχνείου Κρήτης με το Δήμο Φυλής, ο οποίος
αναλαμβάνει την αποκλειστική χορηγία του ΜΠΣ, ώστε να μην
επωμιστούν τα δίδακτρα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Παιδείας,
αρμόδιος για των Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειος Διγαλάκης,
καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και
Βουλευτής Χανίων, ο οποίος συνεχάρη τους συντελεστές της
προσπάθειας, που, όπως είπε συνδέει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα τις τοπικές κοινωνίες και την αγορά. Ο Υφυπουργός
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που είναι
προσαρμοσμένο στις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου Φυλής
θα αναβαθμίσει τη φυσιογνωμία του και ευχήθηκε να βρει μιμητές
και άλλους Δήμους.

Παρευρέθηκαν ακόμα και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, ο Διευθυντής
των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο Διευθυντής του
εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Πέτρος Καλαντώνης. Κοινός τόπος των τοποθετήσεών τους
ήταν ότι το ΜΠΣ θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και στην
αλλαγή της φυσιογνωμίας του Δήμου Φυλής. Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη
δυναμική της Δυτικής Αττικής, η οποία, όπως είπε, συγκεντρώνει
ένα μεγάλο μέρος των παραγωγικών δυνάμεων της Χώρας και
πρέπει να πάψει να αποτελεί την πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου.
Τέλος προανήγγειλε τη λειτουργία Κέντρου Καινοτομίας στο Δήμο
Φυλής με στόχο, όπως είπε, να σταματήσει η εξαγωγή επιστημόνων
στο εξωτερικό. 

Στο καλωσόρισμά του ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς χαρακτήρισε
ιστορική τη μέρα και τόνισε ότι αποτελεί την απαρχή της
συνεργασίας του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με
στόχο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να αλλάξει το brand name
του. «Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε για να εντάξουμε το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην τοπική μας κοινωνία και για
το λόγο αυτό συνεργαστήκαμε για τη δημιουργία ενός ΜΠΣ απόλυτα
προσαρμοσμένου στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου
Φυλής, όπως, άλλωστε προκύπτει από τις δύο κατευθύνσεις του,
δηλαδή «Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» και
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«Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού,
Εκπαίδευσης και Τουρισμού», τόνισε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας,
τόνισε ότι, εκτός από το Κέντρο Καινοτομίας, ο Δήμος είναι έτοιμος
να παραδώσει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ένα
πανεπιστημιακό CAMPUS με τις αντίστοιχες κτιριακές
εγκαταστάσεις, πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους,
προκειμένου να φιλοξενηθεί σε αυτό ένα Τμήμα του Πανεπιστημίου.
Τέλος ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του
ΜΠΣ και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δημοσιογράφο και συνεργάτη
του Πρύτανη Δυτικής Αττικής Θανάση Χούπη και στο συνδημότη
μας απόφοιτο του ΑΤΕΙ Πειραιώς Σωτήρη Μασούρη. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν και οι Βουλευτές Δυτ. Αττικής
Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος Κώτσηρας, ο πρώην Πρύτανης του
ΑΤΕΙ Πειραιώς και συνιδρυτής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Λάζαρος Βρυζίδης, ο επίκουρος καθηγητής του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου και συνδημότης μας Γιάννης Μπαζιώτης, ο Γενικός
Διευθυντής του ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσόκος, ο Δήμαρχος Μεγαρέωνν
Γρηγόρης Σταμούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου Θέμης Τσόκος, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη
Μιχάλης Τζανόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των
ΕΛ.ΠΕ Χρήστος Πέππας, Αντιδήμαρχοι, Αναπλ. Δήμαρχοι,
Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του Δήμου Φυλής, εκπρόσωποι
κοινωνικών φορέων και πολύς κόσμος.

Αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής στο ΜΠΣ οι υποψήφιοι
φοιτητές μπορούν να διαβάσουν λεπτομέρειες στο ΦΕΚ 3782/Β’/14-
10-2019, κάνοντας τη σχετική αναζήτηση στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr ).

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής Πρόσκληση συμμετοχής στο ΜΠΣ, με την οποία θα
καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση θα γίνει από την
Επιτροπή που ορίζει ο νόμος και τα μαθήματα θα αρχίσουν τον
προσεχή Φεβρουάριο. 
Η Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής και θα γνωστοποιηθεί μέσω
του Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό
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Ο Β. Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας, επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που
απηύθυνε στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management).

Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των
γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής (Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών Οίνου Αµπέλου και Ποτών) και το
Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης). Είναι προσανατολισµένο στις
ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός και οινικός και προσαρµοσµένο στις τοπικές
αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες.

Ο κ. Διγαλάκης υπέδειξε ως παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει
αναπτυξιακούς σκοπούς της περιοχής επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα
πανεπιστήµια, δήλωσε, µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο
µε το να παράγουν, αλλά και µε το να διαχέουν τη γνώση. Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση
µε την πραγµατική οικονοµία δίνει στην ανώτατη εκπαίδευση την ευκαιρία να κινηθεί µέσα σε πραγµατικές
συνθήκες αγοράς και επιχειρηµατικής δράσης και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον
εφόδια, επαγγελµατικές ευκαιρίες και διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα παραπάνω είναι εξαιρετικά
σηµαντικά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες πολιτικές
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική και
µπορούν να  “αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων
του Πολυτεχνείου Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος
ΜΠΣ καθηγητής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Ο Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού -
Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής

Το ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των γεωγραφικών του ορίων
σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και το
Πολυτεχνείο Κρήτης

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που απηύθυνε
στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού - Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management).

Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα  εκπονηθεί εντός
των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία  µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ( Τµήµα  Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα  Επιστηµών Οίνου
Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης). Είναι προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός
και οινικός και προσαρµοσµένο στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες. Ο κ.
Διγαλάκης υπέδειξε ως παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς
σκοπούς της περιοχής επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε,
µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά
και µε το να διαχέουν τη γνώση.

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική οικονοµία  δίνει στην
ανώτατη εκπαίδευση την ευκαιρία  να  κινηθεί µέσα  σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς και
επιχειρηµατικής δράσης και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία  να  αποκτήσουν επιπλέον
εφόδια , επαγγελµατικές ευκαιρίες και διασύνδεση µε την αγορά  εργασίας. Τα παραπάνω είναι
εξαιρετικά σηµαντικά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες
πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική
και µπορούν να  “αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Ο Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού –
Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης
Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής: “Η συνεργασία τοπικής
αυτοδιοίκησης και πανεπιστηµίων εξυπηρετεί επιστηµονικούς και
αναπτυξιακούς σκοπούς”.

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που απηύθυνε
στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management). Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει
αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές
εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ( Τµήµα Διοίκησης
Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών Οίνου Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης).
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Είναι προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός και οινικός και
προσαρµοσµένο στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες Ο κ. Διγαλάκης υπέδειξε ως
παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς σκοπούς της περιοχής
επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε, µπορούν να
λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά και µε το
να διαχέουν τη γνώση.
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Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική οικονοµία δίνει στην ανώτατη
εκπαίδευση την ευκαιρία να κινηθεί µέσα σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς και επιχειρηµατικής δράσης
και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, επαγγελµατικές ευκαιρίες και
διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα παραπάνω είναι εξαιρετικά σηµαντικά και για την τοπική
αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες πολιτικές που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική και µπορούν να  “αναγεννήσουν”
τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Ο Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού –
Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων,
σε χαιρετισµό που απηύθυνε στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation
management). Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός
των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής ( Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών Οίνου Αµπέλου και Ποτών) και το
Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης).

Είναι προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός και οινικός και
προσαρµοσµένο στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες Ο κ. Διγαλάκης υπέδειξε ως
παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς σκοπούς της περιοχής
επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε, µπορούν να
λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά και µε
το να διαχέουν τη γνώση.
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Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική οικονοµία δίνει στην ανώτατη
εκπαίδευση την ευκαιρία να κινηθεί µέσα σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς και επιχειρηµατικής δράσης
και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, επαγγελµατικές ευκαιρίες και
διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα παραπάνω είναι εξαιρετικά σηµαντικά και για την τοπική
αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες πολιτικές που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική και µπορούν να 
“αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων
του Πολυτεχνείου Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος
ΜΠΣ καθηγητής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.

Zarpanews.gr
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Παρουσία του υφ. Παιδείας τα εγκαίνια του ΠΜΣ του ΠΑΔΑ στο Δήµο Φυλής
Με επισηµότητα τελέστηκαν τα εγκαίνια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΜΠΣ) «Διοίκηση
Επιχειρησιακών Λειτουργιών» που θα λειτουργήσει, από το προσεχές ακαδηµαϊκό εξάµηνο, στο Δήµο
Φυλής.

Πρόκειται για µια καινοτόµο συνέργεια του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και του Πολυτεχνείου Κρήτης
µε το Δήµο Φυλής, ο οποίος αναλαµβάνει την αποκλειστική χορηγία του ΜΠΣ, ώστε να µην επωµιστούν τα
δίδακτρα οι µεταπτυχιακοί φοιτητές.

Την τελετή τίµησε µε την παρουσία του ο Υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος για των Ανώτατη Εκπαίδευση,
Βασίλειος Διγαλάκης, καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Βουλευτής Χανίων, ο
οποίος συνεχάρη τους συντελεστές της προσπάθειας, που, όπως είπε συνδέει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα τις τοπικές κοινωνίες και την αγορά. Ο Υφυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, που είναι προσαρµοσµένο στις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήµου Φυλής θα
αναβαθµίσει τη φυσιογνωµία του και ευχήθηκε να βρει µιµητές και άλλους Δήµους.
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Παρευρέθηκαν ακόµα και απηύθυναν χαιρετισµούς ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, ο Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο Διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης. Κοινός τόπος των τοποθετήσεών τους ήταν ότι το
ΜΠΣ θα συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη και στην αλλαγή της φυσιογνωµίας του Δήµου Φυλής. Ο
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δυναµική της Δυτικής
Αττικής, η οποία, όπως είπε, συγκεντρώνει ένα µεγάλο µέρος των παραγωγικών δυνάµεων της Χώρας και
πρέπει να πάψει να αποτελεί την πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου. Τέλος προανήγγειλε τη λειτουργία Κέντρου
Καινοτοµίας στο Δήµο Φυλής µε στόχο, όπως είπε, να σταµατήσει η εξαγωγή επιστηµόνων στο εξωτερικό.

Στο καλωσόρισµά του ο Δήµαρχος Χρήστος Παππούς χαρακτήρισε ιστορική τη µέρα και τόνισε ότι
αποτελεί την απαρχή της συνεργασίας του Δήµου µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε στόχο, όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε, να αλλάξει το brand name του. «Από την πρώτη στιγµή εργαστήκαµε για να
εντάξουµε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στην τοπική µας κοινωνία και για το λόγο αυτό
συνεργαστήκαµε για τη δηµιουργία ενός ΜΠΣ  απόλυτα προσαρµοσµένου στις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του Δήµου Φυλής, όπως, άλλωστε προκύπτει από τις δύο κατευθύνσεις του, δηλαδή
«Αγροτουρισµός, Οινοτουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη» και «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων
Πολιτισµού, Εκπαίδευσης και Τουρισµού», τόνισε χαρακτηριστικά.  Κλείνοντας, τόνισε ότι, εκτός από το
Κέντρο Καινοτοµίας, ο Δήµος είναι έτοιµος να παραδώσει στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ένα
πανεπιστηµιακό CAMPUS µε τις αντίστοιχες κτιριακές εγκαταστάσεις, πριν από την έναρξη του νέου
ακαδηµαϊκού έτους, προκειµένου να φιλοξενηθεί σε αυτό ένα Τµήµα του Πανεπιστηµίου. Τέλος
ευχαρίστησε θερµά όσους συνέβαλαν στη δηµιουργία του ΜΠΣ και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο
δηµοσιογράφο και συνεργάτη του Πρύτανη Δυτικής Αττικής Θανάση Χούπη και στο συνδηµότη µας
απόφοιτο του ΑΤΕΙ Πειραιώς Σωτήρη Μασούρη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν και οι Βουλευτές Δυτ. Αττικής Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος Κώτσηρας, ο
πρώην Πρύτανης του ΑΤΕΙ Πειραιώς και συνιδρυτής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Λάζαρος
Βρυζίδης, ο επίκουρος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου και συνδηµότης µας Γιάννης Μπαζιώτης,
ο Γενικός Διευθυντής του ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσόκος, ο Δήµαρχος Μεγαρέωνν Γρηγόρης Σταµούλης, ο
Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου Θέµης Τσόκος, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη
Μιχάλης Τζανόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας της Οµοσπονδίας των ΕΛ.ΠΕ Χρήστος Πέππας, Αντιδήµαρχοι,
Αναπλ. Δήµαρχοι, Δηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι του Δήµου Φυλής, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και
πολύς κόσµος.

Αναφορικά µε τη διαδικασία συµµετοχής στο ΜΠΣ οι υποψήφιοι φοιτητές µπορούν να διαβάσουν
λεπτοµέρειες στο ΦΕΚ 3782/Β’/14-10-2019, κάνοντας τη σχετική αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου (www.et.gr ).

Το επόµενο διάστηµα θα εκδοθεί από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Πρόσκληση συµµετοχής στο ΜΠΣ,
µε την οποία θα καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή που ορίζει ο νόµος και τα µαθήµατα θα αρχίσουν
τον προσεχή Φεβρουάριο.

Η Πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και του Δήµου Φυλής
και θα γνωστοποιηθεί µέσω του Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης,
ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόµενοι.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας στην τελετή εγκαινίων ΜΠΣ από ΠΑΔΑ
_ΠολΚ και Δήµο Φυλής

Από Παπ_Editor

Ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής: “Η συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και
πανεπιστηµίων εξυπηρετεί επιστηµονικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς”.

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που απηύθυνε
στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη “Διοίκηση

Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management). Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό
τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ( Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών
Οίνου Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης). Είναι
προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός και οινικός και προσαρµοσµένο
στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες Ο κ.

Διγαλάκης υπέδειξε ως παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς
σκοπούς της περιοχής επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε,
µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά
και µε το να διαχέουν τη γνώση.Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική
οικονοµία δίνει στην ανώτατη εκπαίδευση την ευκαιρία να κινηθεί µέσα σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς
και επιχειρηµατικής δράσης και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια,
επαγγελµατικές ευκαιρίες και διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα παραπάνω είναι εξαιρετικά
σηµαντικά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες πολιτικές
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική και
µπορούν να “αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Πρωτοπορεί ξανά ο Δήµος Φυλής. Εξασφάλισε δωρεάν µεταπτυχιακό
πρόγραµµα για 30 κατοίκους-πτυχιούχους ΑΕΙ

Πρωτοποριακή συνεργασία για τα ελληνικά αυτοδιοικητικά  και εκπαιδευτικά  δεδοµένα εξασφάλισε ο
δήµος Φυλής µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)  και το Πολυτεχνείο Κρήτης, µε σκοπό τη
λειτουργία Δωρεάν Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών για  30 πτυχιούχους ΑΕΙ,
κατοίκους του δήµου.

Έτσι υλοποιείται µια, ακόµα, δέσµευση του Δηµάρχου Χρήστου Παππού καθώς δηµοσιεύτηκε στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) η σχετική διάταξη για τη λειτουργία του
Προγράµµµατος µε θέµα: «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» και δύο κατευθύνσεις: α)
«Αγροτουρισµός, Οινοτουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη» (“Agrotourism, Winetourism and Regional Development”)
και β) «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισµού,  Εκπαίδευσης και Τουρισµού» (“Tourism
Business Cultural and Educational Operations”).

Το Μεταπτυχιακό 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 το Δήµο Φυλής, κάτι που σηµαίνει ότι οι πτυχιούχοι που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν
από ένα σηµαντικό ποσόν για τα δίδακτρα που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράµµατος
προσδιορίζεται για θα το εαρινό εξάµηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.

Η πανηγυρική έναρξη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο
παράδειγµα Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας, ενός Δήµου, µε δύο (2) Πανεπιστήµια της Χώρας, µε στόχο να
υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ  συγκεκριµένες, επιστηµονικές, αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του
Δήµου Φυλής, θα πραγµατοποιηθεί, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου  (20:00), στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων,
από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αρµοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
Διγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βουλευτή Χανίων.

Αναφορικά µε τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Δήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε.

“Είχα από την πρώτη στιγµή πει ότι ο Δήµος Φυλής θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που λέγεται
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Αγκαλιάσαµε το εγχείρηµα, µε στόχο να το αξιοποιήσουµε σαν αναπτυξιακό
εργαλείο για το Δήµο µας. Θέλω να πιστεύω ότι η λειτουργία του ΠΜΣ είναι µόνο η αρχή. Βρισκόµαστε σε
συνεχή επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο και έχουµε υποβάλει σηµαντικές προτάσεις, που πιστεύω ότι θα
προχωρήσουν. Για την ώρα ευχαριστώ τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το
δηµοσιογράφο της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδηµότη µας Σωτήρη Μασούρη για την πολύτιµη βοήθειά
τους. »
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Ξεκινά το πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δήµο Φυλής. Την Τετάρτη
η πανηγυρική έναρξη της λειτουργίας του

Eκδήλωση για την έναρξη της λειτουργίας στον Δήµο Φυλής του διαπανεπιστηµιακού – διατµηµατικού
προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» (Operations
Management), ως αποτέλεσµα της συνεργασίας του Δήµου µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (Τµήµα
Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Τετάρτη.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που έχει αποκλειστικό χορηγό το Δήµο Φυλής,
εξειδικεύεται σε δύο κατευθύνσεις: α) «Αγροτουρισµός, Οινοτουρισµός & τοπική ανάπτυξη» (“Agrotourism,
Winetourism and Regional Development”) που θα λειτουργήσει στο δηµοτικό κατάστηµα Φυλής και β)
«Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισµού, Εκπαίδευσης και Τουρισµού» (“Tourism Business
Cultural and Educational Operations”), το οποίο θα λειτουργήσει στα Άνω Λιόσια (στο Δηµαρχείο).

Το πρόγραµµα συνιστά ένα πρωτοπόρο παράδειγµα αυτοδιοικητικής συνεργασίας ενός Δήµου µε δύο
ελληνικά Πανεπιστήµια, µε στόχο να υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ συγκεκριµένες επιστηµονικές,
αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του Δήµου Φυλής.

Η πανηγυρική έναρξη του θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, στις 8 το βράδυ, στο
Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, από τον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Διγαλάκη, καθηγητή
και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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1. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Μνημόνιο συνεργασίας ΕΡΤ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΕΡΤ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τη στήριξη τον
εκπαιδευτικών προσπαθειών των ελληνικών σχολείων στην ομογένεια τη διοργάνωση δράσεων για
τους ομογενείς και για τη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων που θα απευθύνονται στους
Έλληνες της διασποράς
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
Ν ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία του Δήμου

με το Πανεπιστήμιο σε θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και
αύξησης της απασχόλησης
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο

σε θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης.

Συνάντηση 
με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Απικής κ. Παναγιώτη
Καλδή είχε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου ο

Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός συνοδευόμενος 

από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και
Παιδείας Μάνο Πετούση.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία
του Δήμου Χαϊδαρίου με το Πανεπιστήμιο Δυτι

κής Αττικής σε θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

και αύξησης της απασχόλησης.
Άμεσος στόχος του Δήμου Χαϊδαρίου είναι η

δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών με επιστημονικούς, 

επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς 

φορείς της περιοχής ώστε να διευκολυνθεί
η πρόσβαση των νέων της πόλης στην απασχόληση 

και η νεανική επιχειρηματικότητα.
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Δηµ. Συλλούρης: Ελλάδα και Κύπρος θα αγωνιστούµε ενάντια στον σύγχρονο
φασισµό της Τουρκίας - [Tribune.gr]

Κορυφαία πράξη αντίστασης του ελληνισµού απέναντι στον φασισµό της Ιταλίας και της Γερµανίας που
καταστρατήγησε κάθε έννοια δικαίου, µε στόχο την καθυπόταξη των λαών, για την εξυπηρέτηση των
εδαφικών διεκδικήσεων και συµφερόντων τους, χαρακτήρισε τον αγώνα του 1940 ο Πρόεδρος της
κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, Δηµήτρης Συλλούρης σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το πρωί
της Τετάρτης στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Ο κ. Συλλούρης υπογράµµισε ότι παρόµοιες συµπεριφορές
επαναλαµβάνονται δυστυχώς σήµερα από άλλους σε βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου και
αυτό καθιστά την ιστορική ανάµνηση περισσότερο επίκαιρη. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της κυπριακής
Βουλής σηµείωσε ότι οι Έλληνες ιστορικά αγωνίζονται µε την ψυχή τους απέναντι σε φασιστικές
νοοτροπίες των ισχυρών και αυτό, υποστήριξε ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στον λεγόµενο
"ορθολογισµό" που, αντί του ορθού, του λογικού, του εθνικού και του αξιοπρεπούς, προτείνει, όπως...

Tribune.gr   ·    πριν από  25 λεπτά  ·    

Κορυφαία πράξη αντίστασης του ελληνισµού απέναντι στον φασισµό της Ιταλίας και της Γερµανίας που
καταστρατήγησε κάθε έννοια δικαίου, µε στόχο την καθυπόταξη των λαών, για την εξυπηρέτηση των
εδαφικών διεκδικήσεων και συµφερόντων τους, χαρακτήρισε τον αγώνα του 1940 ο Πρόεδρος της
κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, Δηµήτρης Συλλούρης σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το πρωί
της Τετάρτης στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Ο κ. Συλλούρης υπογράµµισε ότι παρόµοιες συµπεριφορές
επαναλαµβάνονται δυστυχώς σήµερα από άλλους σε βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου και
αυτό καθιστά την ιστορική ανάµνηση περισσότερο επίκαιρη. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της κυπριακής
Βουλής σηµείωσε ότι οι Έλληνες ιστορικά αγωνίζονται µε την ψυχή τους απέναντι σε φασιστικές
νοοτροπίες των ισχυρών και αυτό, υποστήριξε ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στον λεγόµενο
"ορθολογισµό" που, αντί του ορθού, του λογικού, του εθνικού και του αξιοπρεπούς, προτείνει, όπως...
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Δηµ. Συλλούρης: Ελλάδα και Κύπρος θα αγωνιστούµε ενάντια στον σύγχρονο
φασισµό της Τουρκίας

Κορυφαία πράξη αντίστασης του ελληνισµού απέναντι στον φασισµό της Ιταλίας και της Γερµανίας που
καταστρατήγησε κάθε έννοια δικαίου, µε στόχο την καθυπόταξη των λαών, για την εξυπηρέτηση των
εδαφικών διεκδικήσεων και συµφερόντων τους, χαρακτήρισε τον αγώνα του 1940 ο Πρόεδρος της
κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, Δηµήτρης Συλλούρης σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το
πρωί της Τετάρτης στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Συλλούρης υπογράµµισε ότι παρόµοιες συµπεριφορές
επαναλαµβάνονται δυστυχώς σήµερα από άλλους σε
βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου και αυτό
καθιστά την ιστορική ανάµνηση περισσότερο επίκαιρη.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της κυπριακής Βουλής σηµείωσε
ότι οι Έλληνες ιστορικά αγωνίζονται µε την ψυχή τους
απέναντι σε φασιστικές νοοτροπίες των ισχυρών και
αυτό, υποστήριξε ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση
στον λεγόµενο «ορθολογισµό» που, αντί του ορθού, του
λογικού, του εθνικού και του αξιοπρεπούς, προτείνει,
όπως είπε, την εκλογίκευση της αποδοχής, της παράδοσης
και του εξευτελισµού κρατών και λαών.

Ακολούθως, ο κ. Συλλούρης αναφέρθηκε στη συµµετοχή
των Κυπρίων στους αγώνες της Ελλάδας από την
αρχαιότητα µέχρι την επανάσταση του 1821 και από τον
ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 έως τον Δεύτερο

Παγκόσµιο ενώ έκανε ειδική αναφορά στους Κύπριους που πολέµησαν µε τις συµµαχικές δυνάµεις κατά
των δυνάµεων του Άξονα.

«Οι Κύπριοι πολέµησαν σε διάφορα πολεµικά µέτωπα, σε όλο τον κόσµο: στη Γαλλία, στην Ελλάδα, σε
διάφορες χώρες της Αφρικής, στη Μέση Ανατολή και στην Ιταλία.

»Ειδικά οι Κύπριοι ηµιονηγοί διακρίθηκαν στην εκκένωση της Δουνκέρκης, στη µάχη του Κερέν, στην
Αβησσυνία, και στις φονικές µάχες του Κασίνο, στην Ιταλία.

»Ο συνολικός αριθµός τους υπολογίζεται σε 20.000 περίπου, ανάµεσά τους και 800 γυναίκες.

»Αψευδής και πικρός µάρτυρας της κυπριακής συµβολής στον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο είναι ο
κατάλογος των 374 Κυπρίων πεσόντων του βρετανικού στρατού.

»Οι τάφοι τους βρίσκονται σε 71 κοιµητήρια 24 χωρών του κόσµου, ακόµη και στην Ινδία, στην Κίνα και
στη Σιγκαπούρη.

»Στην Ελλάδα βρίσκονται οι τάφοι 100 Κυπρίων, σχεδόν όλοι στο συµµαχικό στρατιωτικό κοιµητήριο του
Παλαιού Φαλήρου και µερικοί στη Σούδα, στην Κρήτη», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο κ. Συλλούρης τόνισε στη συνέχεια ότι ακραία περίπτωση σύγχρονης µορφής φασιστικής συµπεριφοράς
κράτους αποτελεί η Τουρκία, µε τις εντάσεις που προκαλεί σε καθηµερινή βάση αµφισβητώντας τα
κυριαρχικά δικαιώµατα τόσο της Ελλάδας στο Αιγαίο όσο και της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο.

«Σήµερα η Τουρκία, σε µια προσπάθεια να καταστεί περιφερειακή δύναµη στην περιοχή µας, για την
εξυπηρέτηση των δικών της στόχων και συµφερόντων, καταστρατηγεί θρασύτατα το διεθνές δίκαιο
εκτοξεύοντας καθηµερινά απειλές στο Αιγαίο, στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη
βόρειο Αφρική.

»Η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα ολοένα και εντείνεται, µε τα τουρκικά πλοία και
αεροσκάφη να προβαίνουν καθηµερινά σε παραβιάσεις στα χωρικά ύδατα και στον εναέριο εθνικό χώρο,
θέτοντας σε κίνδυνο τις χώρες µας», σηµείωσε.

«Δηλώνουµε αποφασισµένοι, Κύπρος και Ελλάδα, όπως αγωνιστήκαµε ενάντια στον φασισµό κατά τον
Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, έτσι να αγωνιστούµε ενάντια και στις νέες µορφές φασισµού, όπως αυτές
εκφράζονται στις µέρες µας και εις βάρος µας από την Τουρκία», κατέληξε ο Πρόεδρος της κυπριακής
Βουλής.
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Δωρεάν Μεταπτυχιακό Δίπλωµα σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ του Δήµου Φυλής
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Δωρεάν Μεταπτυχιακό Δίπλωµα σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ του Δήµου Φυλής
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2020 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής στην τελετή
ορκωµοσίας της Δηµοτικής Αρχής του Δήµου Φυλής, τον περασµένο Αύγουστο

Μια ακόμα δέσμευση του Δημάρχου Χρήστου Παππού γίνεται πράξη: Η
συνεργασία του Δήμου Φυλής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α)και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι γεγονός, καθώς δημοσιεύτηκε
στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) για τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Δήμο
Φυλής.

https://fylarhos.blogspot.com/2019/10/30_25.html
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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,
Εκπαίδευσης και Τουρισμού» (“Tourism Business Cultural and Educational
Operations”). Σε κάθε κατεύθυνση θα φοιτήσουν, δωρεάν, 15 πτυχιούχοι ΑΕΙ
(σύνολο 30) κάτοικοι του Δήμου Φυλής. 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 το Δήμο Φυλής, κάτι που σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι που
θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από ένα σημαντικό ποσόν για τα δίδακτρα
που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράμματος προσδιορίζεται
για θα το εαρινό εξάμηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.
Η πανηγυρική έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το
οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο παράδειγμα Αυτοδιοικητικής
Συνεργασίας, ενός Δήμου, με δύο (2) Πανεπιστήμια της Χώρας, με στόχο
να υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ συγκεκριμένες, επιστημονικές,
αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του Δήμου Φυλής, θα
πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 (20:00), στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, από τον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με αρμοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
Διγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Βουλευτή Χανίων.
Αναφορικά με τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
δήλωσε.
“Είχα από την πρώτη στιγμή πει ότι ο Δήμος Φυλής θα ανταποκριθεί
στην πρόκληση που λέγεται Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Αγκαλιάσαμε το εγχείρημα, με στόχο να το αξιοποιήσουμε σαν
αναπτυξιακό εργαλείο για το Δήμο μας. Θέλω να πιστεύω ότι η
λειτουργία του ΠΜΣ είναι μόνο η αρχή. Βρισκόμαστε σε συνεχή
επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο και έχουμε υποβάλει σημαντικές
προτάσεις, που πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Για την ώρα ευχαριστώ
τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το δημοσιογράφο
της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδημότη μας Σωτήρη Μασούρη για την
πολύτιµη βοήθειά τους. 
Δείτε το ΦΕΚ όπου δηµοσιεύτηκε η λειτουργία του ΠΜΣ:

https://fylarhos.blogspot.com/2019/10/30_25.html
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Δείτε τις δηλώσεις που είχε κάνει στην ΕΡΤ ο Χρήστος Παππούς στις 18-
01-2018:
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Δωρεάν Μεταπτυχιακό σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ εξασφαλίζει ο Δ. Φυλής
Μια ακόµα δέσµευση του Δηµάρχου Χρήστου Παππού γίνεται πράξη: Η συνεργασία του Δήµου Φυλής µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι γεγονός, καθώς δηµοσιεύτηκε στη
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) για τη λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στο 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,  Εκπαίδευσης και Τουρισµού» (“Tourism
Business Cultural and Educational Operations”). Σε κάθε κατεύθυνση θα φοιτήσουν, δωρεάν, 15 πτυχιούχοι ΑΕΙ
(σύνολο 30) κάτοικοι του Δήµου Φυλής. 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 το Δήµο Φυλής, κάτι που σηµαίνει ότι οι πτυχιούχοι που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από
ένα σηµαντικό ποσόν για τα δίδακτρα που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράµµατος
προσδιορίζεται για θα το εαρινό εξάµηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.

Η πανηγυρική έναρξη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο
παράδειγµα Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας, ενός Δήµου, µε δύο (2) Πανεπιστήµια της Χώρας, µε στόχο να
υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ  συγκεκριµένες, επιστηµονικές, αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του
Δήµου Φυλής, θα πραγµατοποιηθεί, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 (20:00), στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων,
από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αρµοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
Διγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βουλευτή Χανίων.

Αναφορικά µε τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Δήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε.

“Είχα από την πρώτη στιγµή πει ότι ο Δήµος Φυλής θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που λέγεται
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Αγκαλιάσαµε το εγχείρηµα, µε στόχο να το αξιοποιήσουµε σαν αναπτυξιακό
εργαλείο για το Δήµο µας. Θέλω να πιστεύω ότι η λειτουργία του ΠΜΣ είναι µόνο η αρχή. Βρισκόµαστε σε
συνεχή επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο και έχουµε υποβάλει σηµαντικές προτάσεις, που πιστεύω ότι θα
προχωρήσουν. Για την ώρα ευχαριστώ τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το
δηµοσιογράφο της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδηµότη µας Σωτήρη Μασούρη για την πολύτιµη βοήθειά
τους.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ
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Δωρεάν Μεταπτυχιακό σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ εξασφαλίζει ο Δ. Φυλής
Μια ακόµα δέσµευση του Δηµάρχου Χρήστου Παππού γίνεται πράξη: Η συνεργασία του Δήµου Φυλής µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι γεγονός, καθώς δηµοσιεύτηκε στη
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) για τη λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στο Δήµο Φυλής.

Το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ είναι «Διοίκηση... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο
https://www.aftodioikisi.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δωρεάν Μεταπτυχιακό Δίπλωµα  σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ του Δήµου Φυλής
ΑΡΧΙΖΕΙ  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ

Μια ακόμα δέσμευση του Δημάρχου Χρήστου Παππού γίνεται πράξη: Η συνεργασία του Δήμου Φυλής με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι γεγονός, καθώς δημοσιεύτηκε στη
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) για τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στο 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,  Εκπαίδευσης και Τουρισμού» (“Tourism
Business Cultural and Educational Operations”). Σε κάθε κατεύθυνση θα φοιτήσουν, δωρεάν, 15 πτυχιούχοι ΑΕΙ
(σύνολο 30) κάτοικοι του Δήμου Φυλής. 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 το Δήμο Φυλής, κάτι που σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν από
ένα σημαντικό ποσόν για τα δίδακτρα που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράμματος
προσδιορίζεται για θα το εαρινό εξάµηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.
 Η πανηγυρική έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο
παράδειγμα Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας, ενός Δήμου, με δύο (2) Πανεπιστήμια της Χώρας, με στόχο να
υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ  συγκεκριμένες, επιστημονικές, αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του
Δήμου Φυλής, θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 (20:00), στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων,
από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αρμοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
Διγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βουλευτή Χανίων.
Αναφορικά µε τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Δήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε.
“Είχα από την πρώτη στιγμή πει ότι ο Δήμος Φυλής θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που λέγεται
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Αγκαλιάσαµε το εγχείρηµα, µε στόχο να το αξιοποιήσουµε σαν αναπτυξιακό
εργαλείο για το Δήμο μας. Θέλω να πιστεύω ότι η λειτουργία του ΠΜΣ είναι μόνο η αρχή. Βρισκόμαστε σε
συνεχή επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο και έχουμε υποβάλει σημαντικές προτάσεις, που πιστεύω ότι θα
προχωρήσουν. Για την ώρα ευχαριστώ τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το
δημοσιογράφο της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδημότη μας Σωτήρη Μασούρη για την πολύτιμη βοήθειά
τους.  

http://paraponofylis.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html
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Οι δηλώσεις του Δηµάρχου Φυλής στην ΕΡΤ στις 18-01-2018:
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Κλίµα συγκίνησης στην κοινότητα του ΠΑΔΑ προκάλεσε η οµιλία του προέδρου
της Βουλής της Κύπρου

Μηνύµατα επίκαιρα µετέφερε ο Δηµήτρης Συλλούρης

Κλίµα συγκίνησης στην κοινότητα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής  προκάλεσε η
σηµερινή  οµιλία του προέδρου της Βουλής της Κύπρου Δηµήτρη Συλλούρη, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στην εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του
πρώην υπουργού Κ. Γαβρόγλου, της υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, του Β. Αντιπροέδεου
της Βουλής Θ. Μπούρα και άλλων, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύµατος «Περικλής Λύτρας».

Ο  Πρύτανης του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής  προσφωνώντας  τον πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου  τόνισε
ότι «η σηµερινή γιορτή στέλνει µήνυµα ενότητας του ελληνισµού, όχι ως φυλετική ιδιαιτερότητα και
εθνικιστική έπαρση, αλλά ως πατριωτική εγρήγορση για τις αξίες της ειρήνης, του ελεύθερου
κοσµοπολιτισµού, της ουσιαστικής δηµοκρατίας, της αυτοδιάθεσης των λαών και του σεβασµού του
διεθνούς δίκαιου».
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Ο πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου παίρνοντας το λόγο, µεταξύ άλλων, είπε :

Σήµερα η Τουρκία, σε µια προσπάθεια να καταστεί περιφερειακή δύναµη στην περιοχή µας, για την
εξυπηρέτηση των δικών της στόχων και συµφερόντων, καταστρατηγεί θρασύτατα το διεθνές δίκαιο
εκτοξεύοντας καθηµερινά απειλές στο Αιγαίο, στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη
βόρειο Αφρική. Η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα ολοένα και εντείνεται, µε τα τουρκικά πλοία
και αεροσκάφη να προβαίνουν καθηµερινά σε παραβιάσεις στα χωρικά ύδατα και στον εναέριο εθνικό
χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο τις χώρες µας. Ιδιαίτερα προκλητικές και επικίνδυνες είναι οι παράνοµες
τουρκικές δραστηριότητες στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύπρου, στο πλαίσιο διεξαγωγής
ερευνών σε σχέση µε τους ενεργειακούς πόρους, χωρίς κανένα σεβασµό των κυριαρχικών δικαιωµάτων
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, µε στόχο την επιβολή νέων τετελεσµένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών και η διεθνής κοινότητα οφείλουν να εντείνουν τις πιέσεις τους και να
προβούν άµεσα στη λήψη µέτρων, ώστε να τερµατιστεί η παράνοµη δράση της Τουρκίας, που δοκιµάζει τις
αντοχές του ελληνισµού στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο.

Δηλώνουµε αποφασισµένοι, Κύπρος και Ελλάδα, όπως αγωνιστήκαµε ενάντια στον φασισµό κατά τον
Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, έτσι να αγωνιστούµε ενάντια και στις νέες µορφές φασισµού, όπως αυτές
εκφράζονται στις µέρες µας και εις βάρος µας από την Τουρκία. Στέλνουµε ισχυρό µήνυµα στη διεθνή
κοινότητα πως τέτοιες συµπεριφορές διαταράσσουν την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή και ως εκ
τούτου δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τουρκία να συνεχίσει την αλαζονική και παράνοµη συµπεριφορά της.
Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουµε, µε προσήλωση και ατσάλινη αποφασιστικότητα, τον αγώνα µας, για να
καµφθεί η τουρκική αδιαλλαξία και προκλητικότητα, µέχρι να εξευρεθεί µια δίκαιη και λειτουργική λύση
του Κυπριακού, µια λύση που θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και θα
διασφαλίζει την ακεραιότητα της χώρας µας, καθώς και τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.
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Ελληνίδες και Έλληνες,
Σήµερα, που η ψυχή µας καταυγάζεται από το ανέσπερο φως του πνεύµατος της επετείου της 28ης
Οκτωβρίου, οφείλουµε να ενεργοποιήσουµε την ιστορική µας µνήµη, για να αντλήσουµε τα ρωµαλέα
διδάγµατα πατριωτισµού, πίστης και αγωνιστικότητας και να στρατεύσουµε τις δυνάµεις µας στην
υπηρεσία της εθνικής και φυσικής µας επιβίωσης. Με την ιστορική γνώση του παρελθόντος επιβάλλεται να
έχουµε σήµερα την ετοιµότητα, ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις απειλές που δεχόµαστε
Κύπρος και Ελλάδα. Γιατί η διάθεση για πρόκληση εντάσεων και πολεµικών συρράξεων περιορίζεται µόνο
όταν ο εχθρός αντιληφθεί ότι η επιθετικότητά του θα αντιµετωπιστεί µε αποφασιστικότητα και
αποτελεσµατικότητα. Οι πολιτικές παραινέσεις και διπλωµατικές αβρότητες, αν και επιβεβληµένες για την
εξασφάλιση συµµάχων και υποστηρικτών, δεν είναι ωστόσο αρκετές, για να ανακόψουν την επεκτατική
βουλιµία του εχθρού.
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Κυρίες και κύριοι,
Αποτίνουµε και φέτος µε αισθήµατα συγκίνησης και περηφάνιας τον οφειλόµενο φόρο τιµής στη µνήµη
όλων όσοι αντιστάθηκαν σθεναρά στο τέρας του φασισµού, καθώς και όλων των θυµάτων του Δεύτερου
Παγκόσµιου Πολέµου, µε την ευχή το παράδειγµά τους να εµπνέει και να καθοδηγεί τις σηµερινές γενιές
και κάθε δηµοκρατικό λαό που αγωνίζεται για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Μπροστά στην
κορυφούµενη αναβίωση φασιστικών νοοτροπιών και επιδιώξεων σήµερα από χώρες της περιοχής µας και
συγκεκριµένα από τη γειτονική µας Τουρκία, αντιτάσσουµε τη δέσµευσή µας και διατρανώνουµε την
αποφασιστικότητά µας να αντιπαλέψουµε, µε όλες µας τις δυνάµεις, για να αναχαιτίσουµε κάθε εχθρική
ενέργεια και επιβουλή που στρέφεται ενάντια στη Δηµοκρατία και στα κυριαρχικά δικαιώµατά µας.

Tελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση να εκφωνήσω τον πανηγυρικό για
την ένδοξη επέτειο του ηρωικού έπους του ’40, στη σηµερινή εκδήλωση του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, καθώς και για τη ζεστή φιλοξενία και αγάπη σας. Τις ευχαριστίες και την ευγνωµοσύνη µου
εκφράζω, µε την ευκαιρία αυτή, και προς την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την αδιάλειπτη
και συνεπή συµπαράστασή τους στον αγώνα του κυπριακού λαού. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Κύπρος παιδεία
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Με επισηµότητα τα εγκαίνια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών που
θα λειτουργήσει το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στο Δήµο Φυλής
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Με επισημότητα τελέστηκαν τα εγκαίνια του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρησιακών
Λειτουργιών» που θα λειτουργήσει, από το προσεχές ακαδημαϊκό
εξάμηνο, στο Δήμο Φυλής. 

Πρόκειται για μια καινοτόμο συνέργεια του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και του Πολυτεχνείου Κρήτης με το Δήμο Φυλής, ο οποίος
αναλαμβάνει την αποκλειστική χορηγία του ΜΠΣ, ώστε να μην
επωμιστούν τα δίδακτρα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Παιδείας,
αρμόδιος για των Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειος Διγαλάκης,
καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και
Βουλευτής Χανίων, ο οποίος συνεχάρη τους συντελεστές της
προσπάθειας, που, όπως είπε συνδέει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα τις τοπικές κοινωνίες και την αγορά. Ο Υφυπουργός
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που είναι
προσαρμοσμένο στις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου Φυλής
θα αναβαθμίσει τη φυσιογνωμία του και ευχήθηκε να βρει μιμητές
και άλλους Δήμους.

Παρευρέθηκαν ακόμα και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, ο Διευθυντής
των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο Διευθυντής του
εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Πέτρος Καλαντώνης. Κοινός τόπος των τοποθετήσεών τους
ήταν ότι το ΜΠΣ θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και στην
αλλαγή της φυσιογνωμίας του Δήμου Φυλής. Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη
δυναμική της Δυτικής Αττικής, η οποία, όπως είπε, συγκεντρώνει
ένα μεγάλο μέρος των παραγωγικών δυνάμεων της Χώρας και
πρέπει να πάψει να αποτελεί την πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου.
Τέλος προανήγγειλε τη λειτουργία Κέντρου Καινοτομίας στο Δήμο
Φυλής με στόχο, όπως είπε, να σταματήσει η εξαγωγή επιστημόνων
στο εξωτερικό. 

Στο καλωσόρισμά του ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς χαρακτήρισε
ιστορική τη μέρα και τόνισε ότι αποτελεί την απαρχή της
συνεργασίας του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με
στόχο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να αλλάξει το brand name
του. «Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε για να εντάξουμε το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην τοπική μας κοινωνία και για
το λόγο αυτό συνεργαστήκαμε για τη δημιουργία ενός ΜΠΣ απόλυτα
προσαρμοσμένου στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου
Φυλής, όπως, άλλωστε προκύπτει από τις δύο κατευθύνσεις του,
δηλαδή «Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» και
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«Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού,
Εκπαίδευσης και Τουρισμού», τόνισε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας,
τόνισε ότι, εκτός από το Κέντρο Καινοτομίας, ο Δήμος είναι έτοιμος
να παραδώσει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ένα
πανεπιστημιακό CAMPUS με τις αντίστοιχες κτιριακές
εγκαταστάσεις, πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους,
προκειμένου να φιλοξενηθεί σε αυτό ένα Τμήμα του Πανεπιστημίου.
Τέλος ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του
ΜΠΣ και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δημοσιογράφο και συνεργάτη
του Πρύτανη Δυτικής Αττικής Θανάση Χούπη και στο συνδημότη
μας απόφοιτο του ΑΤΕΙ Πειραιώς Σωτήρη Μασούρη. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν και οι Βουλευτές Δυτ. Αττικής
Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος Κώτσηρας, ο πρώην Πρύτανης του
ΑΤΕΙ Πειραιώς και συνιδρυτής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Λάζαρος Βρυζίδης, ο επίκουρος καθηγητής του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου και συνδημότης μας Γιάννης Μπαζιώτης, ο Γενικός
Διευθυντής του ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσόκος, ο Δήμαρχος Μεγαρέωνν
Γρηγόρης Σταμούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου Θέμης Τσόκος, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη
Μιχάλης Τζανόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των
ΕΛ.ΠΕ Χρήστος Πέππας, Αντιδήμαρχοι, Αναπλ. Δήμαρχοι,
Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του Δήμου Φυλής, εκπρόσωποι
κοινωνικών φορέων και πολύς κόσμος.

Αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής στο ΜΠΣ οι υποψήφιοι
φοιτητές μπορούν να διαβάσουν λεπτομέρειες στο ΦΕΚ 3782/Β’/14-
10-2019, κάνοντας τη σχετική αναζήτηση στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr ).

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής Πρόσκληση συμμετοχής στο ΜΠΣ, με την οποία θα
καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση θα γίνει από την
Επιτροπή που ορίζει ο νόμος και τα μαθήματα θα αρχίσουν τον
προσεχή Φεβρουάριο. 
Η Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής και θα γνωστοποιηθεί μέσω
του Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό
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Ο Β. Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας, επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που
απηύθυνε στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management).

Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των
γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής (Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών Οίνου Αµπέλου και Ποτών) και το
Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης). Είναι προσανατολισµένο στις
ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός και οινικός και προσαρµοσµένο στις τοπικές
αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες.

Ο κ. Διγαλάκης υπέδειξε ως παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει
αναπτυξιακούς σκοπούς της περιοχής επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα
πανεπιστήµια, δήλωσε, µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο
µε το να παράγουν, αλλά και µε το να διαχέουν τη γνώση. Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση
µε την πραγµατική οικονοµία δίνει στην ανώτατη εκπαίδευση την ευκαιρία να κινηθεί µέσα σε πραγµατικές
συνθήκες αγοράς και επιχειρηµατικής δράσης και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον
εφόδια, επαγγελµατικές ευκαιρίες και διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα παραπάνω είναι εξαιρετικά
σηµαντικά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες πολιτικές
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική και
µπορούν να  “αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων
του Πολυτεχνείου Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος
ΜΠΣ καθηγητής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Ο Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού -
Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής

Το ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των γεωγραφικών του ορίων
σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και το
Πολυτεχνείο Κρήτης

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που απηύθυνε
στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού - Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management).

Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα  εκπονηθεί εντός
των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία  µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ( Τµήµα  Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα  Επιστηµών Οίνου
Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης). Είναι προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός
και οινικός και προσαρµοσµένο στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες. Ο κ.
Διγαλάκης υπέδειξε ως παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς
σκοπούς της περιοχής επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε,
µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά
και µε το να διαχέουν τη γνώση.

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική οικονοµία  δίνει στην
ανώτατη εκπαίδευση την ευκαιρία  να  κινηθεί µέσα  σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς και
επιχειρηµατικής δράσης και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία  να  αποκτήσουν επιπλέον
εφόδια , επαγγελµατικές ευκαιρίες και διασύνδεση µε την αγορά  εργασίας. Τα παραπάνω είναι
εξαιρετικά σηµαντικά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες
πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική
και µπορούν να  “αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Ο Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού -
Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής

Το ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των γεωγραφικών του ορίων
σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και το
Πολυτεχνείο Κρήτης

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που απηύθυνε
στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού - Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management).

Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα  εκπονηθεί εντός
των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία  µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ( Τµήµα  Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα  Επιστηµών Οίνου
Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης). Είναι προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός
και οινικός και προσαρµοσµένο στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες. Ο κ.
Διγαλάκης υπέδειξε ως παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς
σκοπούς της περιοχής επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε,
µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά
και µε το να διαχέουν τη γνώση.

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική οικονοµία  δίνει στην
ανώτατη εκπαίδευση την ευκαιρία  να  κινηθεί µέσα  σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς και
επιχειρηµατικής δράσης και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία  να  αποκτήσουν επιπλέον
εφόδια , επαγγελµατικές ευκαιρίες και διασύνδεση µε την αγορά  εργασίας. Τα παραπάνω είναι
εξαιρετικά σηµαντικά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες
πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική
και µπορούν να  “αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Ο Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού –
Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης
Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής: “Η συνεργασία τοπικής
αυτοδιοίκησης και πανεπιστηµίων εξυπηρετεί επιστηµονικούς και
αναπτυξιακούς σκοπούς”.

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που απηύθυνε
στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management). Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει
αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές
εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ( Τµήµα Διοίκησης
Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών Οίνου Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης).
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Είναι προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός και οινικός και
προσαρµοσµένο στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες Ο κ. Διγαλάκης υπέδειξε ως
παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς σκοπούς της περιοχής
επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε, µπορούν να
λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά και µε το
να διαχέουν τη γνώση.
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Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική οικονοµία δίνει στην ανώτατη
εκπαίδευση την ευκαιρία να κινηθεί µέσα σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς και επιχειρηµατικής δράσης
και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, επαγγελµατικές ευκαιρίες και
διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα παραπάνω είναι εξαιρετικά σηµαντικά και για την τοπική
αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες πολιτικές που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική και µπορούν να  “αναγεννήσουν”
τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Ο Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού –
Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων,
σε χαιρετισµό που απηύθυνε στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation
management). Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός
των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής ( Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών Οίνου Αµπέλου και Ποτών) και το
Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης).

Είναι προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός και οινικός και
προσαρµοσµένο στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες Ο κ. Διγαλάκης υπέδειξε ως
παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς σκοπούς της περιοχής
επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε, µπορούν να
λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά και µε
το να διαχέουν τη γνώση.
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Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική οικονοµία δίνει στην ανώτατη
εκπαίδευση την ευκαιρία να κινηθεί µέσα σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς και επιχειρηµατικής δράσης
και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, επαγγελµατικές ευκαιρίες και
διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα παραπάνω είναι εξαιρετικά σηµαντικά και για την τοπική
αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες πολιτικές που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική και µπορούν να 
“αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων
του Πολυτεχνείου Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος
ΜΠΣ καθηγητής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.

Zarpanews.gr
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Παρουσία του υφ. Παιδείας τα εγκαίνια του ΠΜΣ του ΠΑΔΑ στο Δήµο Φυλής
Με επισηµότητα τελέστηκαν τα εγκαίνια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΜΠΣ) «Διοίκηση
Επιχειρησιακών Λειτουργιών» που θα λειτουργήσει, από το προσεχές ακαδηµαϊκό εξάµηνο, στο Δήµο
Φυλής.

Πρόκειται για µια καινοτόµο συνέργεια του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και του Πολυτεχνείου Κρήτης
µε το Δήµο Φυλής, ο οποίος αναλαµβάνει την αποκλειστική χορηγία του ΜΠΣ, ώστε να µην επωµιστούν τα
δίδακτρα οι µεταπτυχιακοί φοιτητές.

Την τελετή τίµησε µε την παρουσία του ο Υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος για των Ανώτατη Εκπαίδευση,
Βασίλειος Διγαλάκης, καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Βουλευτής Χανίων, ο
οποίος συνεχάρη τους συντελεστές της προσπάθειας, που, όπως είπε συνδέει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα τις τοπικές κοινωνίες και την αγορά. Ο Υφυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, που είναι προσαρµοσµένο στις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήµου Φυλής θα
αναβαθµίσει τη φυσιογνωµία του και ευχήθηκε να βρει µιµητές και άλλους Δήµους.
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Παρευρέθηκαν ακόµα και απηύθυναν χαιρετισµούς ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, ο Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο Διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης. Κοινός τόπος των τοποθετήσεών τους ήταν ότι το
ΜΠΣ θα συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη και στην αλλαγή της φυσιογνωµίας του Δήµου Φυλής. Ο
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δυναµική της Δυτικής
Αττικής, η οποία, όπως είπε, συγκεντρώνει ένα µεγάλο µέρος των παραγωγικών δυνάµεων της Χώρας και
πρέπει να πάψει να αποτελεί την πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου. Τέλος προανήγγειλε τη λειτουργία Κέντρου
Καινοτοµίας στο Δήµο Φυλής µε στόχο, όπως είπε, να σταµατήσει η εξαγωγή επιστηµόνων στο εξωτερικό.

Στο καλωσόρισµά του ο Δήµαρχος Χρήστος Παππούς χαρακτήρισε ιστορική τη µέρα και τόνισε ότι
αποτελεί την απαρχή της συνεργασίας του Δήµου µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε στόχο, όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε, να αλλάξει το brand name του. «Από την πρώτη στιγµή εργαστήκαµε για να
εντάξουµε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στην τοπική µας κοινωνία και για το λόγο αυτό
συνεργαστήκαµε για τη δηµιουργία ενός ΜΠΣ  απόλυτα προσαρµοσµένου στις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του Δήµου Φυλής, όπως, άλλωστε προκύπτει από τις δύο κατευθύνσεις του, δηλαδή
«Αγροτουρισµός, Οινοτουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη» και «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων
Πολιτισµού, Εκπαίδευσης και Τουρισµού», τόνισε χαρακτηριστικά.  Κλείνοντας, τόνισε ότι, εκτός από το
Κέντρο Καινοτοµίας, ο Δήµος είναι έτοιµος να παραδώσει στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ένα
πανεπιστηµιακό CAMPUS µε τις αντίστοιχες κτιριακές εγκαταστάσεις, πριν από την έναρξη του νέου
ακαδηµαϊκού έτους, προκειµένου να φιλοξενηθεί σε αυτό ένα Τµήµα του Πανεπιστηµίου. Τέλος
ευχαρίστησε θερµά όσους συνέβαλαν στη δηµιουργία του ΜΠΣ και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο
δηµοσιογράφο και συνεργάτη του Πρύτανη Δυτικής Αττικής Θανάση Χούπη και στο συνδηµότη µας
απόφοιτο του ΑΤΕΙ Πειραιώς Σωτήρη Μασούρη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν και οι Βουλευτές Δυτ. Αττικής Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος Κώτσηρας, ο
πρώην Πρύτανης του ΑΤΕΙ Πειραιώς και συνιδρυτής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Λάζαρος
Βρυζίδης, ο επίκουρος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου και συνδηµότης µας Γιάννης Μπαζιώτης,
ο Γενικός Διευθυντής του ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσόκος, ο Δήµαρχος Μεγαρέωνν Γρηγόρης Σταµούλης, ο
Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου Θέµης Τσόκος, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη
Μιχάλης Τζανόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας της Οµοσπονδίας των ΕΛ.ΠΕ Χρήστος Πέππας, Αντιδήµαρχοι,
Αναπλ. Δήµαρχοι, Δηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι του Δήµου Φυλής, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και
πολύς κόσµος.

Αναφορικά µε τη διαδικασία συµµετοχής στο ΜΠΣ οι υποψήφιοι φοιτητές µπορούν να διαβάσουν
λεπτοµέρειες στο ΦΕΚ 3782/Β’/14-10-2019, κάνοντας τη σχετική αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου (www.et.gr ).

Το επόµενο διάστηµα θα εκδοθεί από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Πρόσκληση συµµετοχής στο ΜΠΣ,
µε την οποία θα καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή που ορίζει ο νόµος και τα µαθήµατα θα αρχίσουν
τον προσεχή Φεβρουάριο.

Η Πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και του Δήµου Φυλής
και θα γνωστοποιηθεί µέσω του Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης,
ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόµενοι.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας στην τελετή εγκαινίων ΜΠΣ από ΠΑΔΑ
_ΠολΚ και Δήµο Φυλής

Από Παπ_Editor

Ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης στην τελετή έναρξης Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Δήµο Φυλής: “Η συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και
πανεπιστηµίων εξυπηρετεί επιστηµονικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς”.

Την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας επικρότησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρµόδιος σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βασίλης Διγαλάκης, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, σε χαιρετισµό που απηύθυνε
στην τελετή έναρξης του Διαπανεπιστηµιακού – Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη “Διοίκηση

Επιχειρησιακών Λειτουργιών” (Operation management). Το συγκεκριµένο ΜΠΣ που έχει αποκλειστικό χορηγό
τον Δήµο Φυλής, θα εκπονηθεί εντός των γεωγραφικών του ορίων σε τοπικές εγκαταστάσεις και γίνεται
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ( Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών
Οίνου Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης). Είναι
προσανατολισµένο στις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, αγροτικός και οινικός και προσαρµοσµένο
στις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες Ο κ.

Διγαλάκης υπέδειξε ως παράδειγµα τον δήµο Φυλής γιατί προκειµένου να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς
σκοπούς της περιοχής επένδυσε στην επιστηµονική γνώση και την εξειδίκευση. Τα πανεπιστήµια, δήλωσε,
µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και πόλος καινοτοµίας όχι µόνο µε το να παράγουν, αλλά
και µε το να διαχέουν τη γνώση.Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας η σύνδεση µε την πραγµατική
οικονοµία δίνει στην ανώτατη εκπαίδευση την ευκαιρία να κινηθεί µέσα σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς
και επιχειρηµατικής δράσης και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια,
επαγγελµατικές ευκαιρίες και διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα παραπάνω είναι εξαιρετικά
σηµαντικά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι οι δηµόσιες αλλά και οι ευρωπαϊκες πολιτικές
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, έχουν τεράστια αναπτυξιακή δυναµική και
µπορούν να “αναγεννήσουν” τις τοπικές κοινωνίες.

Στην τελετή εκτός από τον δήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, παρευρέθηκαν ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, Ο διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης και ο διευθυντής του εγκαινιασθέντος ΜΠΣ καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Πέτρος Καλαντώνης.
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Πρωτοπορεί ξανά ο Δήµος Φυλής. Εξασφάλισε δωρεάν µεταπτυχιακό
πρόγραµµα για 30 κατοίκους-πτυχιούχους ΑΕΙ

Πρωτοποριακή συνεργασία για τα ελληνικά αυτοδιοικητικά  και εκπαιδευτικά  δεδοµένα εξασφάλισε ο
δήµος Φυλής µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)  και το Πολυτεχνείο Κρήτης, µε σκοπό τη
λειτουργία Δωρεάν Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών για  30 πτυχιούχους ΑΕΙ,
κατοίκους του δήµου.

Έτσι υλοποιείται µια, ακόµα, δέσµευση του Δηµάρχου Χρήστου Παππού καθώς δηµοσιεύτηκε στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019) η σχετική διάταξη για τη λειτουργία του
Προγράµµµατος µε θέµα: «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» και δύο κατευθύνσεις: α)
«Αγροτουρισµός, Οινοτουρισµός και Τοπική Ανάπτυξη» (“Agrotourism, Winetourism and Regional Development”)
και β) «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισµού,  Εκπαίδευσης και Τουρισµού» (“Tourism
Business Cultural and Educational Operations”).

Το Μεταπτυχιακό 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 το Δήµο Φυλής, κάτι που σηµαίνει ότι οι πτυχιούχοι που θα επιλεγούν θα απαλλαγούν
από ένα σηµαντικό ποσόν για τα δίδακτρα που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράµµατος
προσδιορίζεται για θα το εαρινό εξάµηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.

Η πανηγυρική έναρξη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο
παράδειγµα Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας, ενός Δήµου, µε δύο (2) Πανεπιστήµια της Χώρας, µε στόχο να
υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ  συγκεκριµένες, επιστηµονικές, αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του
Δήµου Φυλής, θα πραγµατοποιηθεί, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου  (20:00), στο Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων,
από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αρµοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
Διγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βουλευτή Χανίων.

Αναφορικά µε τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Δήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε.

“Είχα από την πρώτη στιγµή πει ότι ο Δήµος Φυλής θα ανταποκριθεί στην πρόκληση που λέγεται
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Αγκαλιάσαµε το εγχείρηµα, µε στόχο να το αξιοποιήσουµε σαν αναπτυξιακό
εργαλείο για το Δήµο µας. Θέλω να πιστεύω ότι η λειτουργία του ΠΜΣ είναι µόνο η αρχή. Βρισκόµαστε σε
συνεχή επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο και έχουµε υποβάλει σηµαντικές προτάσεις, που πιστεύω ότι θα
προχωρήσουν. Για την ώρα ευχαριστώ τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το
δηµοσιογράφο της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδηµότη µας Σωτήρη Μασούρη για την πολύτιµη βοήθειά
τους. »

http://doxthi.gr/77091/protoporei-xana-o-dimos-fylis-exasfalise-dorean-metaptychiako-programma-gia-30-katoikoys-ptychioychoys-aei/
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Ξεκινά το πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δήµο Φυλής. Την Τετάρτη
η πανηγυρική έναρξη της λειτουργίας του

Eκδήλωση για την έναρξη της λειτουργίας στον Δήµο Φυλής του διαπανεπιστηµιακού – διατµηµατικού
προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» (Operations
Management), ως αποτέλεσµα της συνεργασίας του Δήµου µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (Τµήµα
Διοίκησης Τουρισµού και Τµήµα Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Τετάρτη.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που έχει αποκλειστικό χορηγό το Δήµο Φυλής,
εξειδικεύεται σε δύο κατευθύνσεις: α) «Αγροτουρισµός, Οινοτουρισµός & τοπική ανάπτυξη» (“Agrotourism,
Winetourism and Regional Development”) που θα λειτουργήσει στο δηµοτικό κατάστηµα Φυλής και β)
«Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισµού, Εκπαίδευσης και Τουρισµού» (“Tourism Business
Cultural and Educational Operations”), το οποίο θα λειτουργήσει στα Άνω Λιόσια (στο Δηµαρχείο).

Το πρόγραµµα συνιστά ένα πρωτοπόρο παράδειγµα αυτοδιοικητικής συνεργασίας ενός Δήµου µε δύο
ελληνικά Πανεπιστήµια, µε στόχο να υπηρετήσουν, από κοινού, πολύ συγκεκριµένες επιστηµονικές,
αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του Δήµου Φυλής.

Η πανηγυρική έναρξη του θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, στις 8 το βράδυ, στο
Δηµαρχείο Άνω Λιοσίων, από τον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Διγαλάκη, καθηγητή
και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

http://doxthi.gr/77215/xekina-to-programma-metaptychiakon-spoydon-sto-dimo-fylis-tin-tetarti-i-panigyriki-enarxi-tis-leitoyrgias-toy/

	mnimonio synergasias ert panepistimiou dytikis attikis_thriasio_s6_2019-10-24.pdf
	ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	24/10/2019 ΘΡΙΑΣΙΟ σελ. 6


	synantisi tou dimarxou xaidariou baggeli ntiniakou me ton prytani tou panepistimiou dytikis attikis _thriasio_s1_2019-10-21.pdf
	ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
	21/10/2019 ΘΡΙΑΣΙΟ σελ. 1


	synantisi tou dimarxou xaidariou baggeli ntiniakou me ton prytani tou panepistimiou dytikis attikis _thriasio_s3_2019-10-21.pdf
	ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
	21/10/2019 ΘΡΙΑΣΙΟ σελ. 3





