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16/9/2019 Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών
Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του

Παν/µίου Δ.Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας
(Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας
στην Δυτική Αττική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.

1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα  σε τοµείς όπου υπάρχει
κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που

µετασχηµατίζουν ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή
αγορά,

4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της
γνώσης στην επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά  και Εθνικά  Προγράµµατα : τα µέρη µπορούν να
συνεργασθούν µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η
τεχνογνωσία των µερών εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

6. την από κοινού διενέργεια  ερευνών για  θέµατα  επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και

7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για  την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία  Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της
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ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και
Αποκατάσταση Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε
Θερµοκοιτίδα  Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο
Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» της
Ελλάδας

Parapolitika Newsroom Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής γίνεται το πρώτο  «Πράσινο Πανεπιστήµιο» της
χώρας! 

Την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
ως το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο »
στη χώρα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) κ. Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του πανεπιστηµίου καθηγητή κ. Παναγιώτη
Καλδή, σε εκδήλωση που έλαβε στα γραφεία του Διαχειριστή. Στην εκδήλωση παρέστησαν η Γενική
Γραµµατέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα
Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος
Ανδριοσόπουλος. 

Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το
Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε αποτέλεσµα
το συµψηφισµό της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering). 

Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόµαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήµιο καταφέρνει µέσω της
εγκατάστασης ενός σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και
εφαρµογής του µέτρου του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, θα  επιτύχει σηµαντική µείωση του
κόστους ενέργειας απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια  για  άλλες χρήσεις και θα  συµβάλει
στη µείωση του ανθρακικού του αποτυπώµατος , ενώ παράλληλα, το Πανεπιστήµιο επιβεβαιώνει
τον ρόλο του ως ένας σηµαντικός πυλώνας έρευνας και καινοτοµίας. 

Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του Πανεπιστηµίου
και αµφότεροι συµφώνησαν σε περαιτέρω αµοιβαία συνεργασία. Ενηµέρωσε δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος νέας γενιάς, για την κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του
αναγκών. 

Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράµµισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα και έχοντας ήδη
ανταποκριθεί το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους σε τριπλάσια αιτήµατα για συνδέσεις ΑΠΕ στο
Δίκτυο συγκριτικά µε το σύνολο του 2019 (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος), προχωρά µε ταχύτατους ρυθµούς
στην υλοποίηση σηµαντικών καινοτόµων έργων. Επεσήµανε ακόµα πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόµα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα έργο, που
αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους µικρών σταθµών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών
Αγρινίου στην Αµφιλοχία. 

Το ΠΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kW υπό την επιστηµονική ευθύνη
του καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και
Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθµός
χρησιµοποιεί για καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο ως αέριο καύσιµο έχει υψηλότερη απόδοση και
µειωµένες -σε σχέση µε άλλα  συµβατικά  καύσιµα- εκποµπές ρύπων . Η συµπαραγωγή καλύπτει
περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων των τριών
Πανεπιστηµιουπόλεων του Ιδρύµατος. 

Ο σταθµός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες
αξιοποιούνται κατάλληλα για θέρµανση και ψύξη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου. Με τον τρόπο
αυτό, το ΠΑΔΑ εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει
µεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συµβάλλοντας στη βιώσιµη
ανάπτυξη. Από τα διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται ότι ο βαθµός απόδοσης των µονάδων συµπαραγωγής
υπερβαίνει το 80% µε αποτέλεσµα να προκαλείται εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό
περίπου 35% . 
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Το ΠΑΔΑ το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» στην Ελλάδα
Την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
ως το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» στη χώρα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) κ. Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του
πανεπιστηµίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή, σε εκδήλωση που έλαβε στα γραφεία του Διαχειριστή.

Στην εκδήλωση παρέστησαν η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου
(ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.

Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το
Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε αποτέλεσµα
το συµψηφισµό της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering).

Το ΠΑΔΑ

Το ΠΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kW υπό την επιστηµονική ευθύνη
του καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και
Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθµός
χρησιµοποιεί για καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο ως αέριο καύσιµο έχει υψηλότερη απόδοση και µειωµένες
-σε σχέση µε άλλα συµβατικά καύσιµα- εκποµπές ρύπων. Η συµπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των
ενεργειακών αναγκών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστηµιουπόλεων του Ιδρύµατος.

Ο σταθµός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες
αξιοποιούνται κατάλληλα για θέρµανση και ψύξη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου. 

Με τον τρόπο αυτό, το ΠΑΔΑ εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο,
επιτυγχάνει µεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συµβάλλοντας στη
βιώσιµη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται ότι ο βαθµός απόδοσης των µονάδων
συµπαραγωγής υπερβαίνει το 80% µε αποτέλεσµα να προκαλείται εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε
ποσοστό περίπου 35%.

Πηγή: ΑΜΠΕ
 

Την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
ως το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» στη χώρα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) κ. Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του
πανεπιστηµίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή, σε εκδήλωση που έλαβε στα γραφεία του Διαχειριστή.

Στην εκδήλωση παρέστησαν η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου
(ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.

Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το
Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε αποτέλεσµα
το συµψηφισµό της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering).

Το ΠΑΔΑ

Το ΠΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kW υπό την επιστηµονική ευθύνη
του καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και
Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθµός
χρησιµοποιεί για καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο ως αέριο καύσιµο έχει υψηλότερη απόδοση και µειωµένες
-σε σχέση µε άλλα συµβατικά καύσιµα- εκποµπές ρύπων. Η συµπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των
ενεργειακών αναγκών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστηµιουπόλεων του Ιδρύµατος.

Ο σταθµός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες
αξιοποιούνται κατάλληλα για θέρµανση και ψύξη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου. 

Με τον τρόπο αυτό, το ΠΑΔΑ εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο,
επιτυγχάνει µεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συµβάλλοντας στη
βιώσιµη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται ότι ο βαθµός απόδοσης των µονάδων
συµπαραγωγής υπερβαίνει το 80% µε αποτέλεσµα να προκαλείται εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε
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ποσοστό περίπου 35%.

Πηγή: ΑΜΠΕ
 

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!
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Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο "Πράσινο Πανεπιστήµιο" της
Ελλάδας

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο "Πράσινο Πανεπιστήµιο" της Ελλάδας

Προσφορά σύνδεσης του (ΔΕΔΔΗΕ) ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ) ως το πρώτο 'Πράσινο Πανεπιστήµιο" στη χώρα

Την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
ως το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» στη χώρα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) κ. Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του
πανεπιστηµίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή, σε εκδήλωση που έλαβε στα γραφεία του Διαχειριστή. Στην
εκδήλωση παρέστησαν η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου
(ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.

Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το
Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε αποτέλεσµα
το συµψηφισµό της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering).

Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόµαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήµιο καταφέρνει µέσω της
εγκατάστασης ενός σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και
εφαρµογής του µέτρου του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, θα επιτύχει σηµαντική µείωση του
κόστους ενέργειας απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες χρήσεις και θα συµβάλει στη µείωση του
ανθρακικού του αποτυπώµατος, ενώ παράλληλα, το Πανεπιστήµιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας
σηµαντικός πυλώνας έρευνας και καινοτοµίας.

Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του Πανεπιστηµίου
και αµφότεροι συµφώνησαν σε περαιτέρω αµοιβαία συνεργασία. Ενηµέρωσε δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος νέας γενιάς, για την κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του
αναγκών.

Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράµµισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα και έχοντας ήδη
ανταποκριθεί το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους σε τριπλάσια αιτήµατα για συνδέσεις ΑΠΕ στο
Δίκτυο συγκριτικά µε το σύνολο του 2019 (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος), προχωρά µε ταχύτατους ρυθµούς
στην υλοποίηση σηµαντικών καινοτόµων έργων. Επεσήµανε ακόµα πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόµα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα έργο, που
αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους µικρών σταθµών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών
Αγρινίου στην Αµφιλοχία.

Το ΠΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kW υπό την επιστηµονική ευθύνη
του καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και
Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθµός
χρησιµοποιεί για καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο ως αέριο καύσιµο έχει υψηλότερη απόδοση και µειωµένες
-σε σχέση µε άλλα συµβατικά καύσιµα- εκποµπές ρύπων. Η συµπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των
ενεργειακών αναγκών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστηµιουπόλεων του Ιδρύµατος.

Ο σταθµός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες
αξιοποιούνται κατάλληλα για θέρµανση και ψύξη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου. Με τον τρόπο
αυτό, το ΠΑΔΑ εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει
µεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συµβάλλοντας στη βιώσιµη
ανάπτυξη. Από τα διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται ότι ο βαθµός απόδοσης των µονάδων συµπαραγωγής
υπερβαίνει το 80% µε αποτέλεσµα να προκαλείται εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό
περίπου 35%.
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Το Πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» της Ελλάδας
Λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kW και εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες. Ο
σταθµός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες αξιοποιούνται
κατάλληλα για θέρµανση-ψύξη στις εγκαταστάσεις.

Την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
ως το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» στη χώρα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) κ. Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του
πανεπιστηµίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή , σε εκδήλωση που έλαβε στα γραφεία του Διαχειριστή. Στην
εκδήλωση παρέστησαν η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου
(ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος . Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης
για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε αποτέλεσµα το συµψηφισµό της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του
πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering). Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόµαστε πάρα πολύ που ένα
Πανεπιστήµιο καταφέρνει µέσω της εγκατάστασης ενός σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και εφαρµογής του µέτρου του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, θα
επιτύχει σηµαντική µείωση του κόστους ενέργειας απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες χρήσεις και
θα συµβάλει στη µείωση του ανθρακικού του αποτυπώµατος, ενώ παράλληλα, το Πανεπιστήµιο
επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας σηµαντικός πυλώνας έρευνας και καινοτοµίας. Ο κ. Καλδής
ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του Πανεπιστηµίου και
αµφότεροι συµφώνησαν σε περαιτέρω αµοιβαία συνεργασία. Ενηµέρωσε δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος νέας γενιάς, για την κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του
αναγκών. Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράµµισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα και έχοντας
ήδη ανταποκριθεί το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους σε τριπλάσια αιτήµατα για συνδέσεις ΑΠΕ στο
Δίκτυο συγκριτικά µε το σύνολο του 2019 (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος), προχωρά µε ταχύτατους ρυθµούς
στην υλοποίηση σηµαντικών καινοτόµων έργων. Επεσήµανε ακόµα πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόµα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα έργο, που
αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους µικρών σταθµών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών
Αγρινίου στην Αµφιλοχία. Το ΠΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kW υπό
την επιστηµονική ευθύνη του καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών &
Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη
συνάντηση. Ο σταθµός χρησιµοποιεί για καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο ως αέριο καύσιµο έχει υψηλότερη
απόδοση και µειωµένες -σε σχέση µε άλλα συµβατικά καύσιµα- εκποµπές ρύπων. Η συµπαραγωγή καλύπτει
περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων των τριών
Πανεπιστηµιουπόλεων του Ιδρύµατος. Ο σταθµός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και
θερµική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες αξιοποιούνται κατάλληλα για θέρµανση και ψύξη στις εγκαταστάσεις
του Πανεπιστηµίου. Με τον τρόπο αυτό, το ΠΑΔΑ εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες , καθίσταται λιγότερο
ενεργοβόρο, επιτυγχάνει µεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον,
συµβάλλοντας στη βιώσιµη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται ότι ο βαθµός απόδοσης των
µονάδων συµπαραγωγής υπερβαίνει το 80% µε αποτέλεσµα να προκαλείται εξοικονόµηση πρωτογενούς
ενέργειας σε ποσοστό περίπου 35%.
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Πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» της Ελλάδας το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
ως το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» στη χώρα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) κ. Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του
πανεπιστηµίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή, σε εκδήλωση που έλαβε στα γραφεία του Διαχειριστή. Στην
εκδήλωση παρέστησαν η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου
(ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.

Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το
Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε αποτέλεσµα
το συµψηφισµό της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering).

Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόµαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήµιο καταφέρνει µέσω της
εγκατάστασης ενός σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και
εφαρµογής του µέτρου του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, θα επιτύχει σηµαντική µείωση του
κόστους ενέργειας απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες χρήσεις και θα συµβάλει στη µείωση του
ανθρακικού του αποτυπώµατος, ενώ παράλληλα, το Πανεπιστήµιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας
σηµαντικός πυλώνας έρευνας και καινοτοµίας.

Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του Πανεπιστηµίου
και αµφότεροι συµφώνησαν σε περαιτέρω αµοιβαία συνεργασία. Ενηµέρωσε δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος νέας γενιάς, για την κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του
αναγκών.

Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράµµισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα και έχοντας ήδη
ανταποκριθεί το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους σε τριπλάσια αιτήµατα για συνδέσεις ΑΠΕ στο
Δίκτυο συγκριτικά µε το σύνολο του 2019 (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος), προχωρά µε ταχύτατους ρυθµούς
στην υλοποίηση σηµαντικών καινοτόµων έργων. Επεσήµανε ακόµα πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόµα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα έργο, που
αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους µικρών σταθµών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών
Αγρινίου στην Αµφιλοχία.

Το ΠΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kW υπό την επιστηµονική ευθύνη
του καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και
Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθµός
χρησιµοποιεί για καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο ως αέριο καύσιµο έχει υψηλότερη απόδοση και µειωµένες
-σε σχέση µε άλλα συµβατικά καύσιµα- εκποµπές ρύπων. Η συµπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των
ενεργειακών αναγκών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστηµιουπόλεων του Ιδρύµατος.
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Ο σταθµός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες
αξιοποιούνται κατάλληλα για θέρµανση και ψύξη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου. Με τον τρόπο
αυτό, το ΠΑΔΑ εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει
µεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συµβάλλοντας στη βιώσιµη
ανάπτυξη. Από τα διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται ότι ο βαθµός απόδοσης των µονάδων συµπαραγωγής
υπερβαίνει το 80% µε αποτέλεσµα να προκαλείται εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό
περίπου 35%.
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Πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» της Ελλάδας το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Προσφορά σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ανοίγει τον δρόµο για εικονικό ενεργειακό συµψηφισµό (virtual
metering)

Την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) ως το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» στη χώρα παρέδωσε ο Διευθύνων
Σύµβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) 
Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του πανεπιστηµίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή, σε
ειδική εκδήλωση που έλαβε  στα γραφεία του Διαχειριστή.

Την  εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία της η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας
Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.

Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το
Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε αποτέλεσµα
το συµψηφισµό της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering).

Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόµαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήµιο καταφέρνει µέσω της
εγκατάστασης ενός σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού  Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και
εφαρµογής του µέτρου του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, θα επιτύχει σηµαντική µείωση του
κόστους ενέργειας απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες χρήσεις και θα συµβάλει στη µείωση του
ανθρακικού του αποτυπώµατος, ενώ παράλληλα, το Πανεπιστήµιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας
σηµαντικός πυλώνας έρευνας και καινοτοµίας.

Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του Πανεπιστηµίου
και αµφότεροι συµφώνησαν σε περαιτέρω αµοιβαία συνεργασία. Ενηµέρωσε δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος νέας γενιάς, για την κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του
αναγκών.  

Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράµµισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα και έχοντας ήδη
ανταποκριθεί το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους σε τριπλάσια αιτήµατα για συνδέσεις ΑΠΕ στο
Δίκτυο συγκριτικά µε το σύνολο του 2019 (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος), προχωρά µε ταχύτατους ρυθµούς
στην υλοποίηση σηµαντικών καινοτόµων έργων. Επεσήµανε ακόµα πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόµα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα  έργο, που
αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους µικρών σταθµών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών
Αγρινίου στην Αµφιλοχία.

Να σηµειωθεί ότι το ΠΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kWe υπό την
επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών &
Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη
συνάντηση. Ο σταθµός χρησιµοποιεί για καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο ως αέριο καύσιµο έχει υψηλότερη
απόδοση και µειωµένες -σε σχέση µε άλλα συµβατικά καύσιµα- εκποµπές ρύπων. Η συµπαραγωγή καλύπτει
περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων των τριών
Πανεπιστηµιουπόλεων του Ιδρύµατος.

Ο σταθµός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες
αξιοποιούνται κατάλληλα για θέρµανση και ψύξη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου. Με τον τρόπο
αυτό, το ΠΑΔΑ εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει
µεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συµβάλλοντας στη βιώσιµη
ανάπτυξη. Από τα διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται ότι ο βαθµός απόδοσης των µονάδων συµπαραγωγής
υπερβαίνει το 80% µε αποτέλεσµα να προκαλείται εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό
περίπου 35%.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/69454/proto-prasino-panepistimio-tis-elladas-panepistimio-dytikis-attikis
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Απόψεις των µελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας ζητά ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής απέστειλε σήµερα 
επιστολή προς όλα τα µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος, µε την οποία ζητά τις
απόψεις επί των 22 αλλαγών που προτίθεται η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραµέως να
συµπεριλάβει στο Σχέδιο Νόµου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ όρισε Επιτροπή η οποία θα αναλάβει τη συλλογή των απόψεων , η οποία στη
συνέχεια θα συντάξει σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο για να αποσταλεί στο προεδρείο της Συνόδου
Πρυτάνεων .

Ο Π. Καλδής έθεσε ως προθεσµία προς τα µέλη της ακαδηµαικής κοινότητας να καταθέσουν τις απόψεις
τους µέχρι 13 Σεπτεµβρίου.

Υπενθυµίζεται ότι η υπουργός Παιδείας ζήτησε από τη Σύνοδο Πρυτάνεων να καταθέσει συνολική
πρόταση µέχρι 30 Σεπτεµβρίου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παναγιώτης Καλδής Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/64086/apopseis-ton-melon-tis-akadimaikis-koinotitas-zita-o-prytanis-toy-pada?page=1
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Δυτική Αττική: Ιδρύεται θερµοκοιτίδα καινοτοµίας
Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας
(ΘΕΑ) του ΕΒΕΑ, του δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό:

Το πρώτο σκέλος αφορά:

Το δεύτερο σκέλος:

Τα τρία µέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των
εταιριών πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας:

Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και

Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού
εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που
εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από
τη ΘΕΑ.

https://ecozen.gr/2019/09/dytiki-attiki-idryetai-thermokoitida-kainotomias/
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Ειδήσεις Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ,
Δήµου Αγίας Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. To άρθρο Θερµοκοιτίδα νέων
επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Αττικής
δηµοσιεύτηκε στο Newsit.gr .

http://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/all/5852255/thermokoitida-newn-epixeirhsewn-mnhmonio-sunergasias-ebea-dhmou-agias-barbaras-kai-panepisthmiou-attikhs.htm
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Ενεργειακή αυτάρκεια
σχεδόν όλο τον χρόνο
από ανανεώσιμες πηγές
δωρεάν φόρτιση
ηλεκτροκίνητων
οχημάτων και
αντικατάσταση του στόλου
του δήμου με αυτά

αγροκτηνοτροφικός
κοινωνικός συνεταιρισμός
με προοπτική να μπορεί
να ενσωματώσει και τυχόν

πρόσφυγες που θα

φιλοξενηθούν στην

περιοχή Επιτεύγματα που

συμβαίνουν σε μια
εσχατιά της Ελλάδας ένα
νησί με 450 κατοίκους
που προέρχονται από 15

εθνικότητες την Τήλο

Της
Ιωάννας Σωχήρχου
στην Εφημερίδα των Συντακτών

Μπορείνα γίνεται πολλή συζήτηση περί ηγετών

οραμάτων και αξιών που μπορεί να
εμπνεύσουν

ωστόσο αν δεν υπάρχει κάποιος
να σε εμπνεύσει φρόνησε να παίρνεις κινητήρια

δύναμη από τον εαυτό σου και αυτό να
σε κάνει να σκέφτεσαικαι να ενεργείς δημι
ουργικά αυτή είναι η φιλοσοφία της δημάρχου

Τήλου Μαρίας Καμμά Αλιφέρη που
μας μιλά για τις καινοτομίες που επιτελούνται
εκεί έχοντας κάνει το νησί που εκπροσωπεί
ως δήμαρχος να φαντάζει σον ένας φάρος
στο πέλαγος της απογοήτευσης που φα νετα
να αποτελεί συνώνυμο της πολιτικής εκπροσώπησης

συνεχίζοντας μια παράδοση προοδευτικής

διακυβέρνησης του νησιού από
τον αδερφό του συζύγου της τον Τόσο Αλιφέρη

με τον οποίο είχε μακρά συνεργασία
και έκανε το νησί διεθνώς γνωστό καθώς
είχε τελέσει τους πρώτους γάμους ομοφυλόφιλων

• Πώς τα έχετε καταφέρει
Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για το όραμα

μας Τι όραμα έχουμε
θέλουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά

μας με σεβασμό στο περιβάλλον και στα δικαιώματα

των συνανθρώπων μας και αυτές τις
αρχές χωρίς ταμπέλες κομματικές και άλλες
τις τηρώ ευλαβικά σε σημείο να με λένε αυταρχική

απέναντι σε όσους δεν καταλαβαίνουν ότι
πρέπει να σεβαστούν την ανθρώπινη ύπαρξη

Ετσι έμαθα να ενεργώ από το σπίτι μου και
γνωρίζει η κοινωνία όπου ζω και μου έκανε την
τιμή να την εκπροσωπώ.για άλλα τέσσερα χρόνια

ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνω
από τις αρχές μου γιατί αυτό που προέχει για
μένα είναι να έχω ήσυχη τη συνε(,δησή μου

• Εχετε ήδη μια πορεία 7 χρόνων ως δήμαρχος
και όλα όσα έχουν γίνει στο νησί προ

ϋποθέτουν νομίζω και μια ευρύτερη κοινωνική

συναίνεση Πώς επιτεύχθηκε
Οταν μια Κοινωνία φτόσέι τόσο κοντά στον

θάνατο όπως ήταν πριν οπό σχεδόν τρεις δε

Τήλος συνεργατική ρ

πολυπολιτισμική
και ενεργειακά αυτόνομη

καετίες όταν είχαμε μείνει 270 άνθρωποι κινδύνευε

να κλείσει το σχολείο γιατί εμείς για να

συνεχίσουμε 15 χρόνων φεύγαμε από το νησί
όταν είναι παραμελημένο από την πολιτεία από

ανθρώπους και από τον θεό τόσο πολύ κοντά
στον μαρασμό είχαμε φτάσει τότε η κοινωνία
αυτή αρχίζει να εκτιμάει περισσότερο τον άνθρωπο

και τις αξίες του
Βέβαια είχε την τύχη να έχει και έναν χαρισματικό

άνθρωπο τον Τάσο Αλιφέρη που ήταν
πρώτα αδερφός μου και μετά κουνιάδος μου
ζητούσαμε τη συμβουλή του όταν είχαμε δυσκολίες

πριν από τους γονείς μας
Ανέλαβε τον δήμο το 1994 και άρχισε να

κάνει έργα υποδομές και δράσεις πολύ μπροστά
από την εποχή του με επίκεντρο τον άνθρωπο

και την ευτυχία του Ηταν ένας άνθρωπος
που έβαζε πρώτα απ όλα τους γύρω του

και μετά τον εαυτό του την κοινωνία τους
ανήμπορους τους γέροντες αυτούς που δεν
είχαν οικονομική άνεση

Κι αυτός έφτιαξε την Τήλο την έβγαλε από
την απομόνωση και σήμερα οι άνθρωποι είναι
πιο ανοιχτόμυαλοι και δεκτικοί σε πρωτοπόρες
προτάσεις

• Από την απαγόρευση του κυνηγιού επί Αλιφέρη

μέχρι τη δημιουργία του πρώτου πράσινου

νησιού πώς ήταν ο δρόμος
Ολο το νησί είναι ενταγμένο στο Natura 2000

υπάρχει τόσο πλούσια χλωρίδα και πανίδα και
πια στην Τήλο ζουν τέσσερα ζευγάρια σπιζαε
τού ένα είδος υπό εξαφάνιση και αυστηρά προστατευόμενο

Το επόμενο βήμα ήταν να στραφούμε

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποβάλλοντας

αίτημα στο πρόγραμμα Horizon
Οπότε προχωρήσαμε με μεγάλο σεβασμό

στο περιβάλλον έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες

μελέτες και σε συνεργασία με το τότε ΤΕΙ
και τώρα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το
εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας

Ωστόσο δεν μπορεί να πετύχει τίποτα από την
πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη δράση αν δεν
κάνεις συνεργούς κοινωνούς τους δημότες
τους πολίτες

Εγιναν πάρα πολλές ενημερώσεις και δημόσιες

διαβουλεύσεις που είχε αναλάβει το WWE
Ούτε για δημόσιο έργο δεν έχει γίνει τόσο

συζήτηση όσο γι αυτό το έργο στο οποίο συμμετέχουν

15 εταιρείες από 7 χώρες Ο δήμος
δεν είναι στην κοινοπραξία γιατί δεν είχε την οικονομική

δυνατότητα να βάλει κεφάλαια
Από τη χώρα μας συμμετέχουν το WWF το

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ο ΔΕΔΔΗΕ η Γι
ουνίκ είναι ανάμεσα στις εταιρείες που συνεισέφεραν

το κεφάλαιο για την εγκατάσταση των
φωτοβολτα'ίκών και της ανεμογεννήτριας Και
αυτό το μικρό νησάκι με την πρότασή του κέρδισε

την πρώτη θέση ανάμεσα σε Θ3 προτάσεις
που κατατέθηκαν πανευρωπαϊκά ακόμη και
από γνωστούς επιχειρηματικούς κολοσσούς
Οταν κερδίσαμε το έργο το 2014 η χώρα δεν
ήταν νομοθετικά έτοιμη να το υποδεχτεί

Ετσι υλοποιήσαμε αυτό το υβριδικό πρόγραμμα

που εκτός οπό την ενεργειακή αυτάρκεια
που μπορεί να εξασφαλίσει στο νησί προσφέρει

αποθήκευση ενέργειας για χρήση όταν
τα καιρικά φαινόμενα δεν επιτρέπουν την παραγωγή

ενώ τοποθετήθηκαν και έξυπνοι μετρητές

ώστε να μπορούμε να το ενεργοποιούμε
και από απομακρυσμένα σημεία αλλά και να
ελέγχουμε π.χ„ πόσο νερό έχει αντληθεί από

τις γεωτρήσεις σε ποια στάθμη βρίσκεται το
νερό στις δεξαμενές ποια η επάρκειά του και
αν χρειαστεί να σταματήσω την άντληση χωρίς
να χρειαστεί να πάω στο αντλιοστάσιο

• Είναι δηλαδή η Τήλος το πρώτο νησί με
ενεργειακή αυτονομία
Αυτή τη στιγμή η Τήλος σε μικρότερο βαθμό

και πολλά άλλα νησιά παίρνουμε ενέργεια από
διπλανά νησιά που παράγεται από πετρέλαιο
και έχει τεράστιο κόστος καθώς έρχεται με
υποβρύχιο καλώδιο από την Κω μέσω Νισύρου
Να φανταστείτε απέχουμε 44 ναυτικά μίλια από
την Κω

Με αυτό το έργο αποδείξαμε ότι μπορούμε
με παρεμβάσεις μικρού χαρακτήρα και καμία
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος να κάνεις

έργα Ειδικά η ανεμογεννήτρια είναι σημείο
αναφοράς και έχει μπει σε ένα σημείο από το
οποίο βλέπεις το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα που
έχεις δει στη ζωή σου

Βέβαια είναι μικρό έργο προσεκτικά σχέδια
σμένο που έγινε όχι ως βιομηχανική επένδυση
για να κερδίσουν κάποιοι μέτοχοι χρήματα
αλλά αυστηρά και μόνο για vb εξυπηρετήσει τις
ανάγκες του νησιού και έχουμε συμβάλει στο
μέγιστο στην προστασία του περιβάλλοντος Το

καλοκαίρι που φτάνουμε την ανώτατη κατανάλωση

καλύπτουμε το 75-80 των αναγκών μας
με καθαρή ηλιακή και αιολική ενέργεια ενώ
τον χειμώνα το 100 και πουλάμε το υπόλοιπο
στη ΔΕΗ όταν η διείσδυση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στη χώρα δεν έχει αγγίξει
ούτε το 20

Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε μια μικρή
ανεμογεννήτρια ακόμη των 800 κιλοβάτ για να
έχουμε καλυφθεί 100 και για το καλοκαίρι

• Υπάρχουν οφέλη για τους κατοίκους
Ολοι ωφελούνται ενώ τα οφέλη θα είναι

ακόμη πιο σημαντικά όταν κατακτήσουμε την
ενεργειακή αυτονομία 100 σπό την πώληση
του περισσεύματος μας

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα που έχουμε
κάνει είναι ότι είμαστε το μοναδικό νησί στο
οποίο υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων Και μέχρι το τέλος
του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία

ώστε να έχουμε αντικαταστήσει τον στόλο
του δήμου με ηλεκτροκίνητα οχήματα

Σε πρώτη φάση παίρνουμε ένα λεωφορείο
ένά μεγάλο φορτηγό και δύο μικρότερα και ένα
IX Βέβαια το κόστος των οχημάτων είναι ακόμη
πολύ υψηλό

• θυμάμαι ακόμη τις πρωτοβουλίες σας σχετικά

με το προσφυγικό Πώς είναι τώρα η κατάσταση

Πώς αλλιώς να αντιδρούσαμε απέναντι στους
απόκληρους του αιώνα μας Για να έχετε την εικόνα

μιλάμε για ένα νησί στο οποίο υπάρχουν
3-4 λιμενικοί χωρίς βάρκες Πώς να μην κινητοποιηθεί

ολόκληρο το νησί για να κάνει αυτό
που θα έκανε σε κάθε περίπτωση θα βοηθούσε
τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη θάλασσα
να μην πνιγούν

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Υπατη Αρμοστεία

με το Solidarity Now αποφάσισαν να σταματήσουν

το πρόγραμμα Εστία στο πλαίσιο
του οποίου φιλοξενούσαμε πέντε οικογένειες
στην Τήλο γιατί δεν ήταν βιώσιμο όπως μας
είπαν

Εν τω μεταξύ δημιουργήσαμε μια Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση τον Μάρτιο που έχει
να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση

των προϊόντων από αυτόν
Στο συνεταιριστικό τυροκομείο μας αυτή τη

στιγμή δουλεύουν ντόπιοι και οικονομικοί μετανάστες

ενώ θα μπορούσαν να εργαστούν και
πρόσφυγες στην παραγωγή τηλιακού τυριού

Οσο καιρό είχαμε πρόσφυγες εδώ εφαρμόζαμε
πολιτικές ένταξης και πέρα από στέγη και

τροφή έως ότου κριθεί η αίτηση ασύλου τους
δίναμε τα απαραίτητα έγγραφα βιβλιάριο
υγείας αριθμό μητρώου ΑΦΜ ώστε να έχουν
τη δυνατότητα να εργαστούν και να έρθουν σε
επαφή με τον κόσμο και να ζήσουν σε μια ευρωπαϊκή

κοινωνία
Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο Απασχολήθηκαν

είτε στον πρωτογενή τομέα μαζεύοντας
πατάτες ελιές είτε στις υπηρεσίες εστίασης
στα ξενοδοχεία ακόμη και στον φούρνο

Αυτές τις μέρες πρόκειται να υπογράψουμε
ως δήμος με την Υπατη Αρμοστεία ένα δικό μας
πιλοτικό πρόγραμμα και περιμένουμε να μας
φέρουν τις πρώτες οικογένειες που θα θέλουν
να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι της ΚοινΣΕπ
και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τις κρατήσουμε

και να τις εντάξουμε εδώ

• Ξενίζει ίσως να ακούει κανείς τέτοια λόγια
για την υποδοχή των προσφύγων από αρμόδιες

αρχές
Οι Τηλιακοί δεν βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους

εδώ ζούμε άνθρωποι από 15 εθνότητες
το τελευταίο μας απόκτημα είναι από την

Ταϊλάνδη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με
το να είμαστε μια πολυεθνική κοινωνία
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λιτισμική και ενεργειακά αυτόνομη
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το ΔΕΔΔΗΕ
η Γιουνίκ είναι ανάμεσα στις εταιρείες
που συνεισέφεραν το κεφάλαιο για την
εγκατάσταση των φωτοβολτάίκών και της
ανεμογεννήτριας Και αυτό το μικρό νησάκι

με την πρότασή του κέρδισε την πρώτη
Θέση ανάμεσα σε 83 προτάσεις που κατατέθηκαν

πανευρωπαϊκά ακόμη και από
γνωστούς επιχειρηματικούς κολοσσούς
Οταν κερδίσαμε το έργο το 2014 η χώρα
δεν ήταν νομοθετικά έτοιμη να το υποδεχτεί

Ετσι υλοποιήσαμε αυτό το υβριδικό
πρόγραμμα που εκτός από την ενεργειακή
αυτάρκεια που μπορεί να εξασφαλίσει στο
νησί προσφέρει αποθήκευση ενέργειας
για χρήση όταν τα καιρικά φαινόμενα δεν
επιτρέπουν την παραγωγή ενώ τοποθετήθηκαν

και έξυπνοι μετρητές ώστε να
μπορούμε να το ενεργοποιούμε και από
απομακρυσμένα σημεία αλλά και να ελέγχουμε

π.χ πόσο νερό έχει αντληθεί από
τις γεωτρήσεις σε ποια στάθμη βρίσκεται
το νερό στις δεξαμενές ποια η επάρκειά
του και αν χρειαστεί να σταματήσω την
άντληση χωρίς να χρειαστεί να πάω στο
αντλιοστάσιο
• Είναι δηλαδή η Τήλος το πρώτο νησί με
ενεργειακή αυτονομία

Αυτή τη στιγμή η Τήλος σε μικρότερο
βαθμό και πολλά άλλα νησιά παίρνουμε
ενέργεια από διπλανά νησιά που παράγεται

από πετρέλαιο και έχει τεράστιο κόστος

καθώς έρχεται με υποβρύχιο καλώδιο
από την Κω μέσω Νισύρου Να φανταστείτε

απέχουμε 44 ναυτικά μίλια από την Κω
Με αυτό το έργο αποδείξαμε ότι μπορούμε
με παρεμβάσεις μικρού χαρακτήρα και καμία

αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος
να κάνεις έργα Ειδικά η ανεμογεννήτρια
είναι σημείο αναφοράς και έχει μπει σε
ένα σημείο από το οποίο βλέπεις το
ωραιότερο ηλιοβασίλεμα που έχεις δει
στη ζωή σου Βέβαια είναι μικρό έργο
προσεκτικά σχεδιασμένο που έγινε
όχι ως βιομηχανική επένδυση για να
κερδίσουν κάποιοι μέτοχοι χρήματα
αλλά αυστηρά και μόνο για να εξυπηρετήσει

τις ανάγκες του νησιού και έχουμε
συμβάλει στο μέγιστο στην προστασία
του περιβάλλοντος Το καλοκαίρι που
φτάνουμε την ανώτατη κατανάλωση
καλύπτουμε το 75-80 των αναγκών
μας με καθαρή ηλιακή και αιολι
κή ενέργεια ενώ τον χειμώνα το
100 και πουλάμε το υπόλοιπο
στη ΔΕΗ όταν η διείσδυση
των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στη χώρα δεν έχει
αγγίξει ούτε το 20 Υπο
λογίζουμε ότι θα χρει
αστούμε μια μικρή
ανεμογεννήτρια
ακόμη των
800 κιλοβάτ

για ι

EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΣ

Δημιουργήσαμε μια Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση
τον Μάρτιο που έχει να κάνει
με τον πρωτογενή τομέα και
τη μεταποίηση των προϊόντων
από αυτόν Στο συνεταιριστικό
τυροκομείο μας αυτή τη
στιγμή δουλεύουν ντόπιοι και
οικονομικοί μετανάστες ενώ
θα μπορούσαν να εργαστούν
και πρόσφυγες στην παραγωγή
τηλιακού τυριού Οσο καιρό
είχαμε πρόσφυγες εδώ
εφαρμόζαμε πολιτικές ένταξης
και πέρα από στέγη και τροφή
έως ότου κριθεί η αίτηση ασύλου
τους δίναμε τα απαραίτητα
έγγραφα βιβλιάριο υγείας
αριθμό μητρώου ΑΦΜ ώστε
να έχουν τη δυνατότητα να
εργαστούν και να έρθουν σε
επαφή με τον κόσμο και να
ζήσουν σε μια ευρωπαϊκή
κοινωνία

να έχουμε καλυφθεί 100 και για το καλοκαίρι

• Υπάρχουν οφέλη για τους κατοίκους
Ολοι ωφελούνται ενώ τα οφέλη θα είναι

ακόμη πιο σημαντικά όταν κατακτήσουμε

την ενεργειακή αυτονομία 100
από την πώληση του περισσεύματός μας
Ενα ακόμη σημαντικό βήμα που έχουμε
κάνει είναι ότι είμαστε το μοναδικό νησί
στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Και
μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει

τη διαδικασία ώστε να έχουμε
αντικαταστήσει τον στόλο του δήμου με

ηλεκτροκίνητα οχήματα Σε πρώτη φάση
παίρνουμε ένα λεωφορείο ένα μεγάλο
φορτηγό και δύο μικρότερα και ένα IX

Βέβαια το κόστος των οχημάτων εί
• ναι ακόμη πολύ υψηλό• θυμάμαι ακόμη τις ηρωτοβουλί

ες σας σχετικά με το προσφυγικό
Πώς είναι τώρα η κατάσταση

Πώς αλλιώς να αντιδρούσαμε
απέναντι στους απόκληρους
του αιώνα μας Για να έχετε
την εικόνα μιλάμε για ένα

νησί στο οποίο υπάρχουν
3-4 λιμενικοί χωρίς

βάρκες Πώς να μην
κινητοποιηθεί ολόκληρο

το νησί για
να κάνει αυτό
που θα έκανε

σε κάθε περίπτωση

θα
βοηθούσε
τους ανθρώπους

που βρίσκονταν

στη θάλασσα

ν α
μην
πνι¬

γούν Τον περασμένο Δεκέμβριο η
Υπατη Αρμοστεία με το Solidarity Now
αποφάσισαν να σταματήσουν το πρόγραμμα

Εστία στο πλαίσιο του οποίου
φιλοξενούσαμε πέντε οικογένειες στην
Τήλο γιατί δεν ήταν βιώσιμο όπως μας
είπαν Εν τω μεταξύ δημιουργήσαμε μια
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
τον Μάρτιο που έχει να κάνει με τον
πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση
των προϊόντων από αυτόν Στο συνεταιριστικό

τυροκομείο μας αυτή τη στιγμή
δουλεύουν ντόπιοι και οικονομικοί μετανάστες

ενώ θα μπορούσαν να εργαστούν
και πρόσφυγες στην παραγωγή τηλιακού
τυριού Οσο καιρό είχαμε πρόσφυγες εδώ
εφαρμόζαμε πολιτικές ένταξης και πέρα
από στέγη και τροφή έως ότου κριθεί η
αίτηση ασύλου τους δίναμε τα απαραίτητα

έγγραφα βιβλιάριο υγείας αριθμό
μητρώου ΑΦΜ ώστε να έχουν τη δυνατότητα

να εργαστούν και να έρθουν σε
επαφή με τον κόσμο και να ζήσουν σε μια
ευρωπαϊκή κοινωνία Τίποτα δεν είναι
ακατόρθωτο Απασχολήθηκαν είτε στον
πρωτογενή τομέα μαζεύοντας πατάτες
ελιές είτε στις υπηρεσίες εστίασης στα
ξενοδοχεία ακόμη και στον φούρνο Αυτές

τις μέρες πρόκειται να υπογράψουμε
ως δήμος με την Υπατη Αρμοστεία ένα
δικό μας πιλοτικό πρόγραμμα και περιμένουμε

να μας φέρουν τις πρώτες οικογένειες

που θα θέλουν να ασχοληθούν με
αυτό το κομμάτι της ΚοινΣΕπ και ελπίζουμε

να μπορέσουμε να τις κρατήσουμε
και να τις εντάξουμε εδώ
• Ξενίζει ίσως να ακούει κανείς τέτοια
λόγια για την υποδοχή των προσφύγων
από αρμόδιες αρχές

Οι Τηλιακοί δεν βάζουμε ταμπέλες
στους ανθρώπους εδώ ζούμε άνθρωποι
από 15 εθνότητες το τελευταίο μας απόκτημα

είναι από την Ταϊλάνδη και δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να είμαστε

μια πολυεθνική κοινωνία
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Συνέντευξη ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ-ΑΛΙΦΕΡΗ δήμαρχος Τήλου ► στην ιοαμηα ςοτηρχου

Ενεργειακή αυτάρκεια
σχεδόν όλο τον χρόνο από
ανανεώσιμες πηγές δωρεάν
φόρτιση ηλεκτροκίνητων
οχημάτων και αντικατάσταση
του στόλου του δήμου με αυτά
αγροκτηνοτροφικός κοινωνικός
συνεταιρισμός με προοπτική
να μπορεί να ενσωματώσει
και τυχόν πρόσφυγες που θα
φιλοξενηθούν στην περιοχή
Επιτεύγματα που συμβαίνουν
σε μια εσχατιά της Ελλάδας
ένα νησί με 450 κατοίκους που
προέρχονται από 15 εθνικότητες
την Τήλο Μπορεί να γίνεται
πολλή συζήτηση περί ηγετών
οραμάτων και αξιών που μπορεί
να εμπνεύσουν ωστόσο αν
δεν υπάρχει κάποιος να σε
εμπνεύσει φρόντισε να παίρνεις
κινητήρια δύναμη από τον
εαυτό σου και αυτό να σε κάνει
να σκέφτεσαι και να ενεργείς
δημιουργικά αυτή είναι η
φιλοσοφία της δημάρχου Τήλου
Μαρίας Καμμά Αλιφέρη που
μας μιλά για τις καινοτομίες
που επιτελούνται εκεί έχοντας
κάνει το νησί που εκπροσωπεί
ως δήμαρχος να φαντάζει σαν
ένας φάρος στο πέλαγος της
απογοήτευσης που φαίνεται να
αποτελεί συνώνυμο της πολιτικής
εκπροσώπησης συνεχίζοντας
μια παράδοση προοδευτικής
διακυβέρνησης του νησιού από
τον αδερφό του συζύγου της τον
Τάσο Αλιφέρη με τον οποίο είχε
μακρά συνεργασία και έκανε το
νησί διεθνώς γνωστό καθώς είχε
τελέσει τους πρώτους γάμους
ομοφυλόφιλων

Τήλος συνεργατική πολνπο

• Πώς τα έχετε καταφέρει
Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για το

όραμά μας Τι όραμα έχουμε Θέλουμε ένα
καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας με σεβασμό

στο περιβάλλον και στα δικαιώματα
των συνανθρώπων μας και αυτές τις αρχές

χωρίς ταμπέλες κομματικές και άλλες
τις τηρώ ευλαβικά σε σημείο να με λένε
αυταρχική απέναντι σε όσους δεν καταλαβαίνουν

ότι πρέπει να σεβαστούν την
ανθρώπινη ύπαρξη Ετσι έμαθα να ενεργώ
από το σπίτι μου και γνωρίζει η κοινωνία
όπου ζω και μου έκανε την τιμή να την
εκπροσωπώ για άλλα τέσσερα χρόνια ότι
δεν υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνω
από τις αρχές μου γιατί αυτό που προέχει
για μένα είναι να έχω ήσυχη τη συνείδησή
μου• Εχετε ήδη μια πορεία 7 χρόνων ως δήμαρχος

και όλα όσα έχουν γίνει στο νησί
προϋποθέτουν νομίζω και μια ευρύτερη
κοινωνική συναίνεση Πώς επιτεύχθηκε

Οταν μια κοινωνία φτάσει τόσο κοντά
στον θάνατο όπως ήταν πριν από σχεδόν
τρεις δεκαετίες όταν είχαμε μείνει 270 άνθρωποι

κινδύνευε να κλείσει το σχολείο
γιατί εμείς για να συνεχίσουμε 15 χρόνων
φεύγαμε από το νησί όταν είναι παραμελημένο

από την πολιτεία από ανθρώπους
και από τον Θεό τόσο πολύ κοντά στον
μαρασμό είχαμε φτάσει τότε η κοινωνία
αυτή αρχίζει να εκτιμάει περισσότερο τον
άνθρωπο και τις αξίες του Βέβαια είχε την
τύχη να έχει και έναν χαρισματικό άνθρωπο

τον Τάσο Αλιφέρη που ήταν πρώτα
αδερφός μου και μετά κουνιάδος μου
ζητούσαμε τη συμβουλή του όταν είχαμε
δυσκολίες πριν από τους γονείς μας Ανέλαβε

τον δήμο το 1 994 και άρχισε να κάνει
έργα υποδομές και δράσεις πολύ μπρο

Υλοποιήσαμε ένα υβριδικό
πρόγραμμα που εκτός από
την ενεργειακή αυτάρκεια που
μπορεί να εξασφαλίσει στο νησί
προσφέρει αποθήκευση ενέργειας
για χρήση όταν τα καιρικά
φαινόμενα δεν επιτρέπουν την
παραγωγή ενώ τοποθετήθηκαν
και έξυπνοι μετρητές ώστε να
μπορούμε να το ενεργοποιούμε
και από απομακρυσμένα σημεία
αλλά και να ελέγχουμε π χ
πόσο νερό έχει αντληθεί από
τις γεωτρήσεις σε ποια στάθμη
βρίσκεται το νερό στις δεξαμενές
ποια η επάρκειά του και αν
χρειαστεί να σταματήσω την
άντληση χωρίς να χρειαστεί να
πάω στο αντλιοστάσιο

Το καλοκαίρι που φτάνουμε
την ανώτατη κατανάλωση
καλύπτουμε το 75-80 των
αναγκών μας με καθαρή ηλιακή
και αιολική ενέργεια ενώ τον
χειμώνα το 100 και πουλάμε
το υπόλοιπο στη ΔΕΗ όταν η
διείσδυση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στη χώρα δεν
έχει αγγίξει ούτε το 20

στά από την εποχή του με επίκεντρο τον
άνθρωπο και την ευτυχία του Ηταν ένας
άνθρωπος που έβαζε πρώτα απ όλα τούς
γύρω του και μετά τον εαυτό του την κοινωνία

τους ανήμπορους τους γέροντες
αυτούς που δεν είχαν οικονομική άνεση
Κι αυτός έφτιαξε την Τήλο την έβγαλε από
την απομόνωση και σήμερα οι άνθρωποι
είναι πιο ανοιχτόμυαλοι και δεκτικοί σε
πρωτοπόρες προτάσεις• Από την απαγόρευση του κυνηγιού
επί Αλιφέρη μέχρι τη δημιουργία του
πρώτου πράσινου νησιού πώς ήταν ο
δρόμος

Ολο το νησί είναι ενταγμένο στο Natura
2000 υπάρχει τόσο πλούσια χλωρίδα και
πανίδα και πια στην Τήλο ζουν τέσσερα
ζευγάρια σπιζαετού ένα είδος υπό εξαφάνιση

και αυστηρά προστατευόμενο Το
επόμενο βήμα ήταν να στραφούμε στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποβάλλοντας

αίτημα στο πρόγραμμα Horizon
Οπότε προχωρήσαμε με μεγάλο σεβασμό
στο περιβάλλον έχοντας κάνει όλες τις
απαραίτητες μελέτες και σε συνεργασία
με το τότε ΤΕΙ και τώρα Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής και το εργαστήριο ήπιων
μορφών ενέργειας Ωστόσο δεν μπορεί να
πετύχει τίποτα από την πιο μικρή μέχρι
την πιο μεγάλη δράση αν δεν κάνεις συνεργούς

κοινωνούς τους δημότες τους
πολίτες Εγιναν πάρα πολλές ενημερώσεις
και δημόσιες διαβουλεύσεις που είχε αναλάβει

το WWF Ούτε για δημόσιο έργο δεν
έχει γίνει τόσο συζήτηση όσο γι αυτό το
έργο στο οποίο συμμετέχουν 15 εταιρείες
από 7 χώρες Ο δήμος δεν είναι στην κοινοπραξία

γιατί δεν είχε την οικονομική
δυνατότητα να βάλει κεφάλαια Από τη
χώρα μας συμμετέχουν το WWF το Πα
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Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 η δημοκρατική ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τήλος συνεργατική πολυπολιτισμική και ενεργειακά αυτόνομη
Της Ιωάννας Σωτήρχου

Ενεργειακή
αυτάρκεια σχεδόν

όλο τον χρόνο από

ανανεώσιμες πηγές δωρεάν
φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων

και αντικατάσταση του
στόλου του δήμου με αυτά
αγροκτηνοτροφικός κοινωνικός
συνεταιρισμός με προοπτική να

μπορεί να ενσωματώσει και τυχόν

πρόσφυγες που θα φιλοξενηθούν

στην περιοχή Επιτεύγματα

που συμβαίνουν σε
μια εσχατιά της Ελλάδας ένα
νησί με 450 κατοίκους που προέρχονται

από 15 εθνικότητες
την Τήλο

Μπορεί να γίνεται πολλή συζήτηση

περί ηγετών οραμάτων
και αξιών που μπορεί να

εμπνεύσουν

ωστόσο αν δεν
υπάρχει κάποιος να σε εμπνεύσει

φρόντισε να παίρνεις κινητήρια

δύναμη από τον εαυτό
σου και αυτό να σε κάνει να
σκέφτεσαι και να ενεργείς δημιουργικά

αυτή είναι η φιλοσοφία

της δημάρχου Τήλου Μαρίας

Καμμά Αλιφέρη που μας
μιλά για τις καινοτομίες που
επιτελούνται εκεί έχοντας κάνει
το νησί που εκπροσωπεί ως δήμαρχος

να φαντάζει σαν ένας
φάρος στο πέλαγος της απογοήτευσης

που φαίνεται να αποτελεί

ουνώνυμο της πολιτικής
εκπροσώπησης συνεχίζοντας
μια παράδοση προοδευτικής διακυβέρνησης

του νησιού από τον
αδερφό του συζύγου της τον
Τάσο Αλιφέρη με τον οποίο
είχε μακρά συνεργασία και έκανε

το νησί διεθνώς γνωστό καθώς

είχε τελέσει τους πρώτους
γάμους ομοφυλόφιλων

• Πώς τα έχετε καταφέρει
Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας

για το όραμά μας Τι όραμα
έχουμε Θέλουμε ένα καλύτερο
αύριο για τα παιδιά μας με σεβασμό

στο περιβάλλον και στα
δικαιώματα των συνανθρώπων
μας και αυτές τις αρχές χωρίς
ταμπέλες κομματικές και άλλες
τις τηρώ ευλαβικά σε σημείο
να με λένε αυταρχική απέναντι
σε όσους δεν καταλαβαίνουν
ότι πρέπει να σεβαστούν την
ανθρώπινη ύπαρξη.Έτσι έμαθα
να ενεργώ από το σπίτι μου και
γνωρίζει η κοινωνία όπου ζω
και μου έκανε την τιμή να την
εκπροσωπώ για άλλα τέσσερα
χρόνια ότι δεν υπάρχει περίπτωση

να παρεκκλίνω από τις
αρχές μου γιατί αυτό που προέχει

για μένα είναι να έχω
ήσυχη τη συνείδηση μου

• Εχετε ήδη μια πορεία 7
χρόνων ως δήμαρχος και όλα
όσα έχουν γίνει στο νησί προϋποθέτουν

νομίζω και μια ευρύτερη

κοινωνική συναίνεση
Πώς επιτεύχθηκε

Όταν μια κοινωνία φτάσει

τόσο κοντά στον θάνατο όπως

ήταν πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες

όταν είχαμε μείνει 270

άνθρωποι κινδύνευε να κλείσει
το σχολείο γιατί εμείς για να

συνεχίσουμε 15 χρόνων φεύγαμε

από το νησί όταν είναι
παραμελημένο από την πολιτεία
από ανθρώπους και από τον
θεό τόσο πολύ κοντά στον μαρασμό

είχαμε φτάσει τότε η
κοινωνία αυτή αρχίζει να εκτιμάει

περισσότερο τον άνθρωπο
και τις αξίες του

πια στην Τήλοζουν τέσσερα ζευγάρια

σπιζαετού ένα είδος υπό

εξαφάνιση και αυστηρά προστατευόμενο

Το επόμενο βήμα
ήταν να στραφούμε στις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας υποβάλλοντας

αίτημα στο πρόγραμμα
Horizon

Όπότε προχωρήσαμε με μεγάλο

σεβασμό στο περιβάλλον
έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες

μελέτες και σε συνεργασία
με το τότε ΤΕΙ και τώρα Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής και

νομοθετικά έτοιμη να το υποδεχτεί

Έτσι υλοποιήσαμε αυτό το
υβριδικό πρόγραμμα που εκτός
από την ενεργειακή αυτάρκεια
που μπορεί να εξασφαλίσει στο
νησί προσφέρει αποθήκευση
ενέργειας για χρήση όταν τα
καιρικά φαινόμενα δεν επιτρέπουν

την παραγωγή ενώ τοποθετήθηκαν

και έξυπνοι μετρητές

ώστε να μπορούμε να
το ενεργοποιούμε και από απομακρυσμένα

σημεία αλλά και

δυση για να κερδίσουν κάποιοι

μέτοχοι χρήματα αλλά αυστηρά
και μόνο για να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες του νησιού και έχουμε

συμβάλει στο μέγιστο στην
προστασία του περιβάλλοντος

Το καλοκαίρι που φτάνουμε
την ανώτατη κατανάλωση καλύπτουμε

το 75-80 των αναγκών

μας με καθαρή ηλιακή και

αιολική ενέργεια ενώ τον χειμώνα

το 100 και πουλάμε το
υπόλοιπο στη ΔΕΗ όταν η διείσδυση

των ανανεώσιμων πη

à mm ι
Η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά Αλιφέρη

Βέβαια είχε την τύχη να έχει
και έναν χαρισματικό άνθρωπο
τον Τάσο Αλιφέρη που ήταν
πρώτα αδερφός μου και μετά
κουνιάδος μου ζητούσαμε τη
συμβουλή του όταν είχαμε δυσκολίες

πριν από τους γονείς
μας

Ανέλαβε τον δήμο το 1994
και άρχισε να κάνει έργα υποδομές

και δράσεις πολύ μπροστά
από την εποχή του με επίκεντρο
τον άνθρωπο και την ευτυχία
του Ηταν ένας άνθρωπος που

έβαζε πρώτα απ όλα τούς γύρω
του και μετά τον εαυτό του
την κοινωνία τους ανήμπορους
τους γέροντες αυτούς που δεν
είχαν οικονομική άνεση

Κι αυτός έφτιαξε την Τήλο
την έβγαλε από την απομόνωση
και σήμερα οι άνθρωποι είναι
πιο ανοιχτόμυαλοι και δεκτικοί
σε πρωτοπόρες προτάσεις

• Από την απαγόρευση του
κυνηγιού επί Αλιφέρη μέχρι τη
δημιουργία του πρώτου πράσινου

νησιού πώς ήταν ο δρόμος

Όλο το νησί είναι ενταγμένο
στο Natura 2000 υπάρχει τόσο
πλούσια χλωρίδα και πανίδα και

το εργαστήριο ήπιων μορφών
ενέργειας Ωστόσο δεν μπορεί
να πετύχει τίποτα από την πιο

μικρή μέχρι την πιο μεγάλη δράση

αν δεν κάνεις συνεργούς
κοινωνούς τους δημότες τους
πολίτες Εγιναν πάρα πολλές
ενημερώσεις και δημόσιες διαβουλεύσεις

που είχε αναλάβει
το WWF Ούτε για δημόσιο έργο
δεν έχει γίνει τόσο συζήτηση
όσο γι αυτό το έργο οτο οποίο

συμμετέχουν 15 εταιρείες από
7 χώρες 0 δήμος δεν είναι
στην κοινοπραξία γιατί δεν είχε
την οικονομική δυνατότητα να
βάλει κεφάλαια Από τη χώρα
μας συμμετέχουν το WWF το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
το ΔΕΔΔΗΕ η Γ ιουνίκ είναι
ανάμεσα στις εταιρείες που συνεισέφεραν

το κεφάλαιο για
την εγκατάσταση των φωτο
βολταϊκών και της ανεμογεννήτριας

Και αυτό το μικρό νησάκι

με την πρότασή του κέρδισε
την πρώτη θέση ανάμεσα σε
83 προτάσεις που κατατέθηκαν
πανευρωπαϊκά ακόμη και από

γνωστούς επιχειρηματικούς κολοσσούς

Οταν κερδίσαμε το
έργο το 2014 η χώρα δεν ήταν

να ελέγχουμε π.χ πόσο νερό
έχει αντληθεί από τις γεωτρήσεις

σε ποια στάθμη βρίσκεται
το νερό στις δεξαμενές ποια η

επάρκειά του και αν χρειαστεί
να σταματήσω την άντληση χωρίς

να χρειαστεί να πάω στο
αντλιοστάσιο

• Είναι δηλαδή η Τήλος το
πρώτο νησί με ενεργειακή αυτονομία

Αυτή τη στιγμή η Τήλος σε
μικρότερο βαθμό και πολλά
άλλα νησιά παίρνουμε ενέργεια
από διπλανά νησιά που παράγεται

από πετρέλαιο και έχει
τεράστιο κόστος καθώς έρχεται
με υποβρύχιο καλώδιο από την
Κω μέσω Νισύρου Να φανταστείτε

απέχουμε 44 ναυτικά μίλια

από την Κω
Με αυτό το έργο αποδείξαμε

ότι μπορούμε με παρεμβάσεις
μικρού χαρακτήρα και καμία
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος

να κάνεις έργα
Ειδικά η ανεμογεννήτρια είναι

σημείο αναφοράς και έχει
μπει σε ένα σημείο από το οποίο

βλέπεις το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα

που έχεις δει στη ζωή
σου Βέβαια είναι μικρό έργο
προσεκτικά σχεδιασμένο που

έγινε όχι ως βιομηχανική επέν

γών ενέργειας στη χώρα δεν
έχει αγγίξει ούτε το 20

Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε

μια μικρή ανεμογεννήτρια

ακόμη των 800 κιλοβάτ
για να έχουμε καλυφθεί 100
και για το καλοκαίρι

• Υπάρχουν οφέλη για τους
κατοίκους

Όλοι ωφελούνται ενώ τα
οφέλη θα είναι ακόμη πιο σημαντικά

όταν κατακτήσουμε την
ενεργειακή αυτονομία 100
από την πώληση του περισσεύματος

μας Ενα ακόμη σημαντικό
βήμα που έχουμε κάνει είναι
ότι είμαστε το μοναδικό νησί
στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα
δωρεάν φόρτισης ηλεκτροκίνητων

οχημάτων Και μέχρι το
τέλος του χρόνου θα έχουμε
ολοκληρώσει τη διαδικασία ώστε
να έχουμε αντικαταστήσει τον
στόλο του δήμου με ηλεκτροκίνητα

οχήματα
Σε πρώτη φάση παίρνουμε

ένα λεωφορείο ένα μεγάλο
φορτηγό και δύο μικρότερα και
ένα IX Βέβαια το κόστος των
οχημάτων είναι ακόμη πολύ

υψηλό
• θυμάμαι ακόμη τις πρωτοβουλίες

σας σχετικά με το προσφυγικό

Πώς είναι τώρα η κα¬

τάσταση
Πώς αλλιώς να αντιδρούσαμε

απέναντι στους απόκληρους του
αιώνα μας Για να έχετε την εικόνα

μιλάμε για ένα νησί στο
οποίο υπάρχουν 3-4 λιμενικοί
χωρίς βάρκες Πώς να μην κινητοποιηθεί

ολόκληρο το νησί
για να κάνει αυτό που θα έκανε
σε κάθε περίπτωση θα βοηθούσε

τους ανθρώπους που βρίσκονταν

στη θάλασσα να μην
πνιγούν

Τον περασμένο Δεκέμβριο η

Υπατη Αρμοστεία με το Solidarity

Now αποφάσισαν να σταματήσουν

το πρόγραμμα
Εστία στο πλαίσιο του οποίου

φιλοξενούσαμε πέντε οικογένειες

στην Τήλο γιατί δεν ήταν
βιώσιμο όπως μας είπαν Εν τω
μεταξύ δημιουργήσαμε μια Κοινωνική

Συνεταιριστική Επιχείρηση

τον Μάρτιο που έχει να
κάνει με τον πρωτογενή τομέα
και τη μεταποίηση των προϊόντων

από αυτόν
Στο συνεταιριστικό τυροκομείο

μας αυτή τη στιγμή δουλεύουν

ντόπιοι και οικονομικοί
μετανάστες ενώ θα μπορούσαν
να εργαστούν και πρόσφυγες
στην παραγωγή τηλιακού τυριού

Οσο καιρό είχαμε πρόσφυγες
εδώ εφαρμόζαμε πολιτικές ένταξης

και πέρα από στέγη και
τροφή έως ότου κριθεί η αίτηση
ασύλου τους δίναμε τα απαραίτητα

έγγραφα βιβλιάριο υγείας

αριθμό μητρώου ΑΦΜ ώστε
να έχουν τη δυνατότητα να

εργαστούν

και να έρθουν σε επαφή

με τον κόσμο και να ζήσουν
σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία Τίποτα

δεν είναι ακατόρθωτο
Απασχολήθηκαν είτε στον πρωτογενή

τομέα μαζεύοντας πατάτες

ελιές είτε στις υπηρεσίες
εστίασης στα ξενοδοχεία ακόμη
και στον φούρνο

Αυτές τις μέρες πρόκειται να
υπογράψουμε ως δήμος με την
Υπατη Αρμοστεία ένα δικό μας
πιλοτικό πρόγραμμα και περιμένουμε

να μας φέρουν τις
πρώτες οικογένειες που θα θέλουν

να ασχοληθούν με αυτό
το κομμάτι της ΚοινΣΕπ και ελπίζουμε

να μπορέσουμε να τις
κρατήσουμε και να τις εντάξουμε

εδώ
• Ξενίζει ίσως να ακούει κανείς

τέτοια λόγια για την υποδοχή

των προσφύγων από αρμόδιες

αρχές
Οι Τηλιακοίδεν βάζουμε ταμπέλες

στους ανθρώπους εδώ
ζούμε άνθρωποι από 15 εθνότητες

το τελευταίο μας απόκτημα

είναι από την Ταϊλάνδη
και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα

με το να είμαστε μια πολυεθνική

κοινωνία
Πηγή kalo@etsyn.gr
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ΤΗΜΙΟ ΛΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πενταετή οκτώ τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτ Αττικήβ

Σε
πενταετείς μετατρέπονται

οι στιουδές στα Τμήματα Μηχανικών

του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου πρώην

ΤΕΙ Κρήτης προκειμένου να
είναι ισότιμες με των υπόλοιπων
Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας
Χθες το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε

ότι υπεγράφησαν σι αποφάσεις

για τον ορισμό της διαρκείας
του πρώτου κύκλου σπουδών

των οκτώ Τμημάτων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και των τριών Τμημάτων Μηχανικών

του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου σε δέκα ακαδημαϊκά

εξάμηνα

Αποφάσεις
Οι σχετικές αποφάσεις έχουν σταλεί

ήδη για δημοσίευση στο Εθνικό
Τυπογραφείο αλλά οι ενδιαφερόμενοι

θα πρέπει να ξέρουν ότι η
σχετική μετατροπή απαιτεί χρόνο
καθώς πρέπει να προηγηθούν πολλές

ενέργειες όπως αλλαγή προγράμματος

σπουδών στελέχωση
με τα αναγκαία εργαστήρια κ.λπ
ώστε τελικά ένα τμήμα να καταστεί

αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής
Σχολής
Μαζί φυσικά θα πρέπει να ρυθμιστούν

και όλα τα θέματα των επαγγελματικών

δικαιωμάτων των αποφοίτων

έτσι ώστε να ολοκληρωθεί
η μετατροπή κάτι που βέβαια αυτήν
τη στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα

Με απλά λόγια για να θεωρηθούν

τα τμήματα των Πανεπιστημίων
αντίστοιχα με τις Πολυτεχνικές

Σχολές θα πρέπει μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος
σπουδών να έχουν αποκτηθεί αντίστοιχες

γνώσεις δεξιότητες και
ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων

δραστηριοτήτων
Αναφερόμενος στην απόφαση αυτή

ο υπουργός Παιδείας Κ Γαβρό
γλου τόνισε ότι π αναβάθμιση των
σπουδών των Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής και στο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

αποτελούσε έναν στόχο εναρμονισμένο

με τη νέα αρχιτεκτονική
των πανεπιστήμιων μας που αποτέλεσε

μια εμβληματική πρωτοβουλία
για τον επανασχεδιασμό του

ακαδημαϊκού χαρτη της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Σύμφωνα πάντως με τις χθεσινές
ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας

οι σπουδές γίνονται πενταετείς

για τα εξής Τμήματα Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής 1 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών

Μηχανικών 2 Μηχανικών

Βιοϊατρικής 3 Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

4 Μηχανικών Πληροφορικής
και Υπολογιστών 5 Μηχανικών

Τοπογραφίας και Γεωπληρο
φορικής 6 Μηχανολόγων Μηχανικών

7 Ναυπηγών Μηχανικών
8 Πολιτικών Μηχανικών

Αλλάζει ο χρόνος φοίτησης και στα
τρία Τμήματα Μηχανικών του Ελληνικού

Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Επίσης ορίζονται σε δέκα ακαδημαϊκά

εξάμηνα οι σπουδές στα εξής
Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού

Πανεπιστημίου 1 Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών 2 Ηλεκτρονικών
Μηχανικών 3 Μηχανολόγων Μηχανικών

ΝΙΚΟΛ ΤΡΙΓΚΑ
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Την εβδοµάδα που πέρασε θεµελιώθηκε µια νέα, υποσχόµενη συνεργασία µεταξύ της Θερµοκοιτίδας
Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής. Σκοπός της είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων και εν γένει της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και ειδικότερα στην αναβάθµιση του
επιχειρηµατικού κλίµατος και στη δηµιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής ευηµερίας στη Δυτική Αττική,
µέσα από την αξιοποίηση καινοτόµων ιδεών.

Η συνεργασία θα αναπτυχθεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την
επιχειρηµατικότητα, σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων, τη
δηµιουργία µιας νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων και την καλύτερη αξιοποίηση νέων
χρηµατοδοτικών ή υποστηρικτικών εργαλείων, που µετασχηµατίζουν ερευνητικά αποτελέσµατα σε
προϊόντα εµπορεύσιµα στη διεθνή αγορά.

Περιλαµβάνει, επίσης, την ανάληψη κοινών δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών και
για τη διάχυση της γνώσης στην επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα, την από κοινού διενέργεια
ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας, καθώς και την από κοινού συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά
προγράµµατα.

Το δεύτερο σκέλος αφορά την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας, στο παλαιό εργοστάσιο της
Βιοχρώµ στην Αγία Βαρβάρα, για τη δηµιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, την
προβολή και την ανάδειξη των start-ups και των εταιριών πολιτιστικής δηµιουργίας.

Το ΕΒΕΑ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη σύµπραξη µε αυτοδιοικητικούς και πανεπιστηµιακούς φορείς,
παρέχοντας την εξειδικευµένη τεχνογνωσία, τις δοµές και την εµπειρία του, προκειµένου οι νέοι άνθρωποι
να µπορέσουν να παραµείνουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να
πραγµατοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Το παράδειγµα των νέων επιχειρηµατικών σχηµάτων που έχουν
αναδειχθεί µέχρι τώρα, µέσα από τη συνεργασία ΕΒΕΑ και Δήµων, µας πείθει ότι οι τοπικοι φορείς και οι
τοπικές κοινωνίες κρατούν – σε µεγάλο βαθµό – το κλειδί για την αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας.

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων Ελλάδος.

https://www.ieidiseis.gr/gnomes/item/22074-enonontas-dynameis-gia-kalo-skopo
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Ιδρύεται θερµοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτοµίας στη Δυτική Αττική - [Zougla.gr]

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο
πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος
Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής,
έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας
γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας
και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης
των καινοτοµικών ιδεών. Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη: Α. 1. Τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την
επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων. 2. Τη
δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup). 3. Την...

Zougla.gr   ·    πριν από  7 λεπτά  ·    

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο
πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος
Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής,
έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας
γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας
και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης
των καινοτοµικών ιδεών. Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη: Α. 1. Τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την
επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων. 2. Τη
δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup). 3. Την...

http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/idryetai-thermokoitida-politistikis-kainotomias-sti-dytiki-attiki/22679658/
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Ιδρύεται θερµοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτοµίας στη Δυτική Αττική

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Σεπτεµβρίου 2019, 18:11 

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α. 1. Τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων.

2. Τη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup).

3. Την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά.

4. Στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα.

5. Στην από κοινού συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό.

6. Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών.

7. Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη ΘΕΑ.

Τελευταία ενηµέρωση: Παρασκευή, 13 Σεπτεµβρίου 2019, 18:11

Πηγή: Zougla.gr
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Ιδρύεται θερµοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτοµίας στη Δυτική Αττική

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Σεπτεµβρίου 2019, 18:11 

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α. 1. Τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων.

2. Τη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup).

3. Την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά.

4. Στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα.

5. Στην από κοινού συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό.

6. Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών.

7. Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη ΘΕΑ.

Τελευταία ενηµέρωση: Παρασκευή, 13 Σεπτεµβρίου 2019, 18:11

ΠΗΓΗ
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Ιδρύεται θερµοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτοµίας στη Δυτική Αττική
Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α. 1. Τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων.

2. Τη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup).

3. Την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά.

4. Στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα.

5. Στην από κοινού συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό.

6. Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών.

7. Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη ΘΕΑ.
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Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ενώνοντας δυνάµεις για καλό σκοπό
Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος

Την εβδοµάδα  που πέρασε θεµελιώθηκε µια  νέα , υποσχόµενη συνεργασία  µεταξύ της
Θερµοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Σκοπός της είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και εν
γένει της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και ειδικότερα στην αναβάθµιση του επιχειρηµατικού κλίµατος και
στη δηµιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής ευηµερίας στη Δυτική Αττική, µέσα από την αξιοποίηση
καινοτόµων ιδεών.

Η συνεργασία θα αναπτυχθεί σε δύο σκέλη.

Το πρώτο αφορά τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα, σε τοµείς όπου υπάρχει
κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων, τη δηµιουργία µιας νέας ροής έναρξης καινοτόµων
επιχειρήσεων και την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών ή υποστηρικτικών εργαλείων, που
µετασχηµατίζουν ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα εµπορεύσιµα στη διεθνή αγορά.

Περιλαµβάνει, επίσης, την ανάληψη κοινών δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών και
για τη διάχυση της γνώσης στην επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα, την από κοινού διενέργεια
ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας, καθώς και την από κοινού συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά
προγράµµατα.

Το δεύτερο σκέλος αφορά την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας, στο παλαιό εργοστάσιο της
Βιοχρώµ στην Αγία Βαρβάρα, για τη δηµιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, την
προβολή και την ανάδειξη των start-ups και των εταιριών πολιτιστικής δηµιουργίας.

Το ΕΒΕΑ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη σύµπραξη µε αυτοδιοικητικούς και πανεπιστηµιακούς φορείς,
παρέχοντας την εξειδικευµένη τεχνογνωσία, τις δοµές και την εµπειρία του, προκειµένου οι νέοι άνθρωποι
να µπορέσουν να παραµείνουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να
πραγµατοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους.

Το παράδειγµα των νέων επιχειρηµατικών σχηµάτων που έχουν αναδειχθεί µέχρι τώρα, µέσα από τη
συνεργασία ΕΒΕΑ και Δήµων, µας πείθει ότι οι τοπικοι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες κρατούν – σε µεγάλο
βαθµό – το κλειδί για την αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
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Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας Βαρβάρας και Παν/µίου Δ.Αττικής
Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών,
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:
 
Α.

1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών     εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας Βαρβάρας και Παν/µίου Δ.Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας
Βαρβάρας και Παν/µίου Δ.Αττικής
Επιχειρήσεις

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.µνηµόνιο
συνεργασίαςΕΒΕΑΚωνσταντίνος ΜίχαλοςΔήµος Αγίας Βαρβάραςπανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Μνηµόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Πρώτον:

1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη
µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που
µετασχηµατίζουν ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή
αγορά,
4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της
γνώσης στην επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να
συνεργασθούν µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η
τεχνογνωσία των µερών εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6. την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Δεύτερον:

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Θ.Ε.Α. του EBEA, Δήµου Αγίας Βαρβάρας και
Παν/µίου Δ.Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Θ.Ε.Α., Δήµου Αγίας Βαρβάρας και Παν/µίου Δ.Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών
Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας
στην Δυτική Αττική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:
 
Α.
1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα  σε τοµείς όπου υπάρχει
κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών     εργαλείων που
µετασχηµατίζουν ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης
στην επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά  και Εθνικά  Προγράµµατα : τα µέρη µπορούν να
συνεργασθούν µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η
τεχνογνωσία των µερών εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6.την από κοινού διενέργεια  ερευνών για  θέµατα  επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για  την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία  Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της
ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και
Αποκατάσταση Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε
Θερµοκοιτίδα  Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο
Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων
Αθήνας, Δήµου Αγίας Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙΜνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, Δήµου Αγίας
Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
17/09/2019

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.
1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων
Αθήνας, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της  Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της  Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
 Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.
 

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:
 
Α.
1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών  εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.
Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας
και του Παν/µίου Δ. Αττικής

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της  Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
 
Το Μνημόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ευημερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.
 

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:
 
Α.

1.στη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),

3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών     εργαλείων που μετασχηματίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,

4.στην από κοινού διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

5. στην από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα: τα μέρη μπορούν να συνεργασθούν
με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων. Η τεχνογνωσία των μερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και

7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.

Τα τρία μέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερμοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτομίας για την δημιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηματοδότηση της ίδρυσης της θερμοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράμματα του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας: Α) "Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων" που εντάσσεται στο πλαίσιο  της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) "Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιομηχανικού Κτηρίου Συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώμ σε Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας" που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.

ΕΒΕΑ
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας
και του Παν/µίου Δ. Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

 

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

 

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

 

Α.

1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

 

2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),

 

3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,

 

4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

 

5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

 

6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και

 

7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

 

Β.

 

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

 

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
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Βαρβάρας: Α) "Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων" που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) "Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας" που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων
Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Παν/µίου Δ.

Αττικής
Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της  Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας
(Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας
στην Δυτική Αττική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.
Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.
1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα  σε τοµείς όπου υπάρχει
κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών     εργαλείων που
µετασχηµατίζουν ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της
γνώσης στην επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά  και Εθνικά  Προγράµµατα : τα µέρη µπορούν να
συνεργασθούν µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η
τεχνογνωσία των µερών εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6. την από κοινού διενέργεια  ερευνών για  θέµατα  επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για  την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.
Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία  Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της
ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και
Αποκατάσταση Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε
Θερµοκοιτίδα  Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο
Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων
Αθήνας µε τον Δ. Αγίας Βαρβάρας

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική σε θέµατα
µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.
1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6. στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.
Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.
Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο συνεργασίας Θ.Ε.Α. ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας Βαρβάρας και  Παν/µίου Δ.
Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της  Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.

1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),

3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών     εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,

4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να
συνεργασθούν µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η
τεχνογνωσία των µερών εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
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7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Μνηµόνιο Συνεργασίας του ΠΑΔΑ µε την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδος

Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής 
Παναγιώτης Καλδής µε τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος  
Βασ.Θεοτοκάτο,για  την προώθηση δράσεων ερευνητικού, συµβουλευτικού και
εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος . Η υλοποίηση της συνεργασίας θα
παρακολουθείται και προωθείται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΣΠΕ και το Ερευνητικό Εργαστήριο
Κοινωνικής Διοίκησης (ΕΕΚΔ) του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, που διευθύνεται από τον Καθηγητή
Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας   Γαβριήλ Αµίτση. Η ΑΣΠΕ ιδρύθηκε το 1931 και από τότε έχει αναλάβει την
εκπροσώπηση των Πολυτέκνων, τη µελέτη και την προώθηση των αιτηµάτων τους, και γενικά την
προαγωγή των ηθικών και υλικών συµφερόντων τους. Παράλληλα, προασπίζεται το...

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.esos.gr
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Μνηµόνιο Συνεργασίας του ΠΑΔΑ µε την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδος

Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής 
Παναγιώτης Καλδής µε τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος  
Βασ.Θεοτοκάτο,για την προώθηση δράσεων ερευνητικού, συµβουλευτικού και εκπαιδευτικού
περιεχοµένου σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος .

Η υλοποίηση της συνεργασίας θα παρακολουθείται και προωθείται από την Εκτελεστική Επιτροπή της
ΑΣΠΕ και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (ΕΕΚΔ) του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, που
διευθύνεται από τον Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας   Γαβριήλ Αµίτση.

Η ΑΣΠΕ ιδρύθηκε το 1931 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των Πολυτέκνων, τη µελέτη και
την προώθηση των αιτηµάτων τους, και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συµφερόντων τους.

Παράλληλα, προασπίζεται το θεσµό της οικογένειας και αγωνίζεται για την αφύπνιση όλων των δυνάµεων
της χώρας, µε στόχο την επίλυση του Δηµογραφικού προβλήµατος.

Το Μνηµόνιο αφορά στην ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο φορέων για την ανάδειξη και τεκµηρίωση
κρίσιµων ζητηµάτων σε σχέση µε την προστασία του γάµου, της οικογένειας και της µητρότητας, τη
δηµογραφική πολιτική και την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών. Οι µορφές της συνεργασίας
περιλαµβάνουν έρευνες, συνέδρια, δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκδόσεις κ.λπ.

Επισηµαίνεται ότι η συνεργασία µεταξύ ΑΣΠΕ και ΠΑΔΑ έχει αρχίσει ουσιαστικά από τις αρχές του έτους
µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, όπως η επεξεργασία και κατάθεση πρότασης προς την σηµερινή
Κυβέρνηση για την δηµιουργία Υπουργείου Οικογένειας στο πλαίσιο επιτυχηµένων πρακτικών άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής ΑΣΠΕ
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Μνηµόνιο Συνεργασίας του ΠΑΔΑ µε της ΘΕΑ του ΕΒΕΑ και το Δήµο Αγ.
Βαρβάρας

Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής 
Παναγιώτης Καλδής µε τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλο και τον Δήµαρχο του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας Λάµπρο Μίχο. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.esos.gr
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Μνηµόνιο Συνεργασίας του ΠΑΔΑ µε της ΘΕΑ του ΕΒΕΑ και το Δήµο Αγ.
Βαρβάρας

Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής 
Παναγιώτης Καλδής µε τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλο και τον Δήµαρχο του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας Λάµπρο Μίχο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΕΒΕΑ και Δήµος Αγίας Βαρβάρας
Το Μνηµόνιο, που υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών. Τα τρία µέρη ανακοινώνουν
την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για τη δηµιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος,
την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιρειών πολιτιστικής δηµιουργίας.
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Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ, ο Δήµος Αγ. Βαρβάρας και
το Πανεπιστήµιο Δυτ. Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων
Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών,
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Α.
1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την
δηµιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των
εταιρειών πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.

https://www.startup.gr/epikairotita/mnimonio-synergasias-ypegrapse-i-th-e-a-toy-evea-o-dimos-ag-varvaras-kai-to-panepistimio-dyt-attikis/
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Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ, ο Δήµος Αγ. Βαρβάρας και
το Πανεπιστήµιο Δυτ. Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας
(Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών,
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.
1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την
δηµιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των
εταιρειών πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.

Δήµος Αγίας Βαρβάρας ΕΒΕΑ Θερµοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας Μνηµόνιο Συνεργασίας
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://startupper.gr/%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b7-%ce%b8-%ce%b5-%ce%b1-%cf%84/
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Νέο µνηµόνιο συνεργασίας για τη ΘΕΑ του ΕΒΕΑ
By iEidiseis
Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική σε θέµατα
µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.

1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),

3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,

4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

6. στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και

7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.

https://www.ieidiseis.gr/oikonomia/item/21614-neo-mnimonio-synergasias-gia-ti-thea-tou-evea
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Οι προτάσεις του ΠΑΔΑ στις 22 αλλαγές για τα ΑΕΙ που ετοιµάζει η υπ. Παιδείας
“Τα τµήµατα των Πανεπιστηµίων να ορίζουν δική τους κατώτατη Βάση Εισαγωγής σε τουλάχιστον δυο
µαθήµατα των Πανελληνίων Εξετάσεων”

Προτάσεις επί των 22 αλλαγών που ετοιµάζει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως διατύπωσε η
Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής που συγκρότησε ο Πρύτανης Παν. Καλδής.

Ειδικότερα η Επιτροπή,   µεταξύ άλλων, εισηγείται:

Για τη θεσµοθέτηση βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ θα πρέπει να εφαρµοσθεί ένα µεικτό σύστηµα

Α) Να υπάρχει ένα ελάχιστο γενικό κατώφλι για την Εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο (για παράδειγµα η  µέση
βαθµολογία του µαθητή στις Πανελλήνιες να είναι µεγαλύτερη του 10)

Β) Τα Πανεπιστήµια (Σύγκλητος) να ορίζουν τον αριθµό των Εισακτέων στα τµήµατα τους  µε βάση τις
υποδοµές και το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτουν και ακαδηµαϊκά κριτήρια.

Γ) τα τµήµατα των Πανεπιστηµίων να ορίζουν δική τους κατώτατη Βάση Εισαγωγής σε τουλάχιστον δυο
µαθήµατα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Τα µαθήµατα αυτά θα είναι τα περισσότερο συναφή µε το
αντικείµενο του τµήµατος. Για παράδειγµα, το τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα µπορούσε νε θέσει ως
κανόνα οι εισερχόµενοι φοιτητές να έχουν µέσο  βαθµό στα Μαθήµατα «Μαθηµατικά»  και «Φυσική» 
µεγαλύτερο του 12. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η αντιµετώπιση δυσάρεστων  περιπτώσεων που
έχουµε εισαγωγές φοιτητών οι οποίοι στο αντικείµενο του τµήµατος δεν είχαν την ποθητή απόδοση.Την
κατάργηση των µεταγραφών των Φοιτητών (εκτός από ορισµένες και εξειδικευµένες περιπτώσεις όπως για
παράδειγµα οι περιπτώσεις ΑΜΕΑ που χρήζουν της οικογενειακής υποστήριξης). Ταυτόχρονα, για τους
ασθενέστερους οικονοµικά  φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήµιο µακριά από τον τόπο διαµονής
τους να  θεσµοθετηθεί πλήρης οικονοµική στήριξη που θα περιλαµβάνει σίτιση, στέγαση και επιδότηση της 
διαβίωσης.

Να µειωθεί ο αριθµός των µελών της Συγκλήτου ώστε να λειτουργεί αποτελεσµατικότερα
Να δοθούν περισσότερες αρµοδιότητες στο Πρυτανικό Συµβούλιο το οποίο θα αναλάβει τις
αποφάσεις που σχετίζονται µε Διοικητικά θέµατα. Η Σύγκλητος, η Κοσµητεία και τα τµήµατα θα 
επιφορτισθούν µε τις αποφάσεις των ακαδηµαϊκών θεµάτων στο επίπεδο που τους αφορά έτσι ώστε
αν αποφορτισθεί το έργο της Συγκλήτου.
Η µεταφορά αρµοδιοτήτων από το Υπουργείο στο Συµβούλιο Ιδρύµατος (ΣΙ) του Πανεπιστηµίου
αποτελεί θετική ενέργεια.
Η Διοίκηση του Πανεπιστηµίου αποτελεί και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αρµοδιότητα του
Πρύτανη, του Πρυτανικού Συµβουλίου και της Συγκλήτου.
Η θεσµοθέτηση της Θέσης του Γενικού Γραµµατέα κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσµατική
διοίκηση
Η Αξιολόγηση/Αποτίµηση θα πρέπει να περιλαµβάνει δυο Φάσεις:

α . Την Αρχική Αξιολόγηση/Αποτίµηση η οποία θα υποστηρίξει τον Στρατηγικό Σχεδιασµό και την εκπόνηση
του Σχεδίου Δράσης (σε βάθος ορίζοντα  3 έως 5 ετών) και τελικά την σύναψη της Προγραµµατικής
Συµφωνίας µε το Υπουργείο.

β. Την  τακτική περιοδική αξιολόγηση/ αποτίµηση κατά την οποία θα εξετάζεται ο βαθµός που έχουν
επιτευχθεί οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασµού και τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του Σχεδίου
Δράσης, τόσο από την πλευρά του Πανεπιστηµίου όσο και από την πλευρά του Υπουργείου. Στην περίπτωση
αποκλίσεων θα εξετάζεται και η αναµόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και του Σχεδίου Δράσης µε
γνώµονα πάντα την επίτευξη των στόχων.

Οι πόροι που θα προκύπτουν από τον ΝΠΙΔ θα πρέπει να αξιοποιούνται για αναπτυξιακούς και µόνο
σκοπούς του Πανεπιστηµίου. Η Χρηµατοδότηση των Λειτουργικών Δαπανών του Πανεπιστηµίου είναι
υποχρέωση του Κράτους.
Δηµιουργία  κανονιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη
εκµετάλλευση των δωρεών από τα Πανεπιστήµια.
Αναµόρφωση του τρόπου επιλογής  του προέδρου και των µελών της ΑΔΙΠ και η ουσιαστική
ανεξαρτητοποίηση της ΑΔΙΠ από το υπουργείο.
Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει η λειτουργία των ξενόγλωσσων Προγραµµάτων Σπουδών να
λειτουργεί εις βάρος των  προγραµµάτων Σπουδών των Σχολών των  Πανεπιστηµίων.
Θα πρέπει να απελευθερωθούν τα ΠΜΣ σε σχέση µε:

 α) τους περιορισµούς που έχουν τεθεί στα µέλη ΔΕΠ. Λειτουργούν ανασταλτικά και ισοπεδωτικά  στην

https://www.esos.gr/arthra/64287/oi-protaseis-toy-pada-stis-22-allages-gia-ta-aei-poy-etoimazei-i-yp-paideias


https://www.esos.gr/

 Publication date: 24/09/2019 08:53

 Alexa ranking (Greece): 521

 https://www.esos.gr/arthra/64287/oi-protaseis-toy-pada-stis-22-allages-gia-ta-aei-p...

αναβάθµιση της  ποιότητας  των ΠΜΣ

β) τις Διοικητικές Διαδικασίες που δηµιουργούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις σε θέµατα που θα µπορούσε
να δίνονται λύσεις µε ευέλικτο τρόπο.

Για την Πρακτική Ασκηση:

α .  Η εξασφάλιση ότι οι φοιτητές θα απασχοληθούν σε αντικείµενα αµιγώς συναφή µε το αντικείµενο της
εκπαίδευσής τους

β.  Η χρηµατοδότηση της απασχόλησης, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο τόσο στους φοιτητές όσο και στους 
Φορείς που θα απασχολήσουν φοιτητές.

γ.  Το θεσµικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να αναµορφωθεί έτσι ώστε να προσφέρει κίνητρα
στους φορείς του Ιδιωτικού Τοµέα να απασχολούν φοιτητές. Στο χώρο της υγείας θα πρέπει να ληφθεί
ειδική µέριµνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία.

δ. Θα πρέπει να παρέχεται στους φοιτητές και η δυνατότητα αναστολής της φοίτησής τους για
περιορισµένο αριθµό εξαµήνων. Η αναστολή θα δίνεται στην αρχή του κάθε εξαµήνου µε βάση κριτήρια
και κανόνες που θα πρέπει να δικαιολογούνται από σχετικά έγγραφα.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισήγηση προς τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
σχετικά   µε τα  θέµατα  που αναφέρονται στην επιστολή της κας Υπουργού  

Η εισήγηση που ακολουθεί αποτελεί το επιστέγασµα και τον συγκερασµό των απόψεων των µελών της
Επιτροπής που συστήθηκε µε το υπ. αριθµ 43350/10-9-2019 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής. Με δεδοµένο ότι δεν είναι διαθέσιµο σχέδιο νόµου που να αφορά τα θέµατα που
αναφέρονται στην επιστολή, η επιτροπή προχώρησε στην διατύπωση γενικών απόψεων, χωρίς να
υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες. Επιπροσθέτως, τα θέµατα που αναφέρονται στην επιστολή της κας
Υπουργού  είναι πολλά, µε υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας  και σηµαντικά για την Ανωτατη Εκπαίδευση  και
δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν και εξαντληθούν στην παρούσα εισήγηση.  Αναλυτικότερη προσέγγιση
και περιγραφή θέσεων θα µπορούσε  να γίνει µόνο στην περίπτωση που υπήρχε προς διαβούλευση σχέδιο
νόµου για τα θέµατα αυτά.

Αναλυτικότερα, για κάθε ένα από τα θέµατα που   αναφέρονται στην επιστολή της κας Υπουργού η
επιτροπή τοποθετείται ως ακολούθως:

1. Αποτελεσµατικότεροι Θεσµοί Διοίκησης

Επανακαθορισµός αρµοδιοτήτων για  τα  όργανα  διοίκησης του Πανεπιστηµίου (Εύρος και
εσωτερική κατανοµή αρµοδιοτήτων, µε στόχο την αποφυγή αλληλο-επικαλύψεων και αύξηση
της αποτελεσµατικότητας στη λήψη και εφαρµογή των αποφάσεων)

Για την αποτελεσµατικότερη διοίκηση των Πανεπιστηµίων απαιτείται η δηµιουργία ενός σταθερού και
σαφούς θεσµικού πλαισίου που θα περιγράφει αναλυτικά τις αρµοδιότητες και  τις υπευθυνότητες των
ατοµικών και συλλογικών οργάνων και τις διοικητικές λειτουργίες των Πανεπιστηµίων. Το θεσµικό πλαίσιο
απαιτείται να καθορίζει και να κατοχυρώνει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστηµίων και των ακαδηµαϊκών
τους µονάδων. Τα τελευταία έτη, η συνεχής µεταβολή των νόµων που αφορούν  στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση και οι πολλές τροπολογίες που έχουν ψηφισθεί για να θεραπεύσουν επιµέρους προβλήµατα,
έχουν δηµιουργήσει ένα δύσκολο στη διαχείριση και στην ερµηνεία θεσµικό πλαίσιο. Τα όργανα διοίκησης
αναλώνονται περισσότερο στο να προσδιορίσουν και να ερµηνεύσουν, πολλές φορές κατά το δοκούν, το
θεσµικό πλαίσιο και λιγότερο στο να λάβουν και να υλοποιήσουν αποφάσεις.

Η υπάρχουσα δοµή δίνει περισσότερο έµφαση στη λήψη αποφάσεων στα Συλλογικά Όργανα (Γενικές
Συνελεύσεις) για πολλά θέµατα στα οποία δεν είναι απαραίτητη η συλλογικότητα. Για παράδειγµα, κάποιες
από τις αποφάσεις δεν είναι απαραίτητα να λαµβάνονται σε επίπεδο Γενικών Συνελεύσεων αλλά σε
επίπεδο Συµβούλιο Τµήµατος ή για την περίπτωση των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε επίπεδο
Συντονιστικών Επιτροπών. Για παράδειγµα η Άδεια Μετακίνησης µέλους ΔΕΠ για συµµετοχή σε συνέδριο
δεν είναι απαραίτητο να απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο του τµήµατος
στο οποίο συµµετέχουν ο Πρόεδρος του Τµήµατος και οι Υπεύθυνοι των Τοµέων του τµήµατος µπορεί να
λάβει αυτήν την απόφαση.  Η ορθολογική κατανοµή των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων θα οδηγήσει
σε αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση του
Πρυτανικού Συµβουλίου και της Συγκλήτου. Ειδικότερα, στα µεγάλα Πανεπιστήµια η Σύγκλητος
αποτελείται από περισσότερο από 30 µέλη. Πιστεύουµε ότι µπορεί να γίνουν δυο παρεµβάσεις.
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Να µειωθεί ο αριθµός των µελών της Συγκλήτου ώστε να λειτουργεί αποτελεσµατικότερα

Να δοθούν περισσότερες αρµοδιότητες στο Πρυτανικό Συµβούλιο το οποίο θα αναλάβει τις αποφάσεις που
σχετίζονται µε Διοικητικά θέµατα. Η Σύγκλητος, η Κοσµητεία και τα τµήµατα θα  επιφορτισθούν µε τις
αποφάσεις των ακαδηµαϊκών θεµάτων στο επίπεδο που τους αφορά έτσι ώστε αν αποφορτισθεί το έργο
της Συγκλήτου.

Θεσµικά  αντίβαρα  εντός του Πανεπιστηµίου, απαραίτητα  για  τη µεταφορά  αρµοδιοτήτων
από το Υπουργείο στα  Πανεπιστήµια  και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συµβούλιο
Ιδρύµατος (Ρόλος, Αρµοδιότητες, Τρόπος Επιλογής)

Στο πλαίσιο  της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστηµίων πιστεύουµε ότι η µεταφορά
αρµοδιοτήτων από το Υπουργείο στο Συµβούλιο Ιδρύµατος (ΣΙ) του Πανεπιστηµίου αποτελεί θετική
ενέργεια. Η υπάρχουσα εµπειρία από την προηγούµενη εφαρµογή του µοντέλου διοίκησης µε το Συµβούλιο
Ιδρύµατος έχει καταδείξει :

Α) Την ανάγκη συµµετοχής στο ΣΙ των τοπικών και εθνικών  θεσµών όπως είναι τα Επιµελητήρια, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, οι Οµοσπονδίες Εργαζοµένων  κ.α.

Β) Τη συµµετοχή έγκριτων και καταξιωµένων Ελλήνων (και όχι µόνο) Επιστηµόνων από το εξωτερικό και
µάλιστα σε θέσεις Προέδρου η Αντιπροέδρου του Συµβουλίου.

Γ) Τη συµµετοχή µελών ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου

Πιστεύουµε ότι ο αριθµός των µελών στα Σ.Δ. δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7, ώστε να είναι ευέλικτο και
λειτουργικό.

Ο ρόλος του Σ.Ι. θα πρέπει να εστιάζεται σε θέµατα συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα Στρατηγικού
Σχεδιασµού, Προβολής και Εξωστρέφειας των Πανεπιστηµίων και να παρέχει εκείνη την υποστήριξη που
θα οδηγήσουν τα Πανεπιστήµια να βελτιώσουν την διασύνδεσή τους µε τον οικονοµικό, παραγωγικό και
κοινωνικό ιστό.  Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σαφή διάκριση των αρµοδιοτήτων στο Σ.Ι. από αυτά του
Πρυτανικού Συµβουλίου, ώστε να µην αποτελέσει τροχοπέδη και πεδίο σύγκρουσης. Η Διοίκηση του
Πανεπιστηµίου αποτελεί και θα  πρέπει να  συνεχίσει να  αποτελεί αρµοδιότητα  του Πρύτανη,
του Πρυτανικού Συµβουλίου και της Συγκλήτου.

Τα µέλη του Σ.Ι. θα πρέπει να διακρίνονται σε εξωτερικά,  εσωτερικά και στα µέλη που εκπροσωπούν
Συλλογικούς Φορείς. Καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες µελών δεν θα έχει την πλειοψηφία.

Η επιλογή των Εξωτερικών µελών του ΣΙ πιστεύουµε ότι θα πρέπει να γίνεται µετά από διεθνή  πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  την υποβολή αιτήσεων και την αξιολόγηση των αιτήσεων µε προκαθορισµένα
και αντικειµενικά κριτήρια. Την  αρµοδιότητα για τη σύσταση της επιτροπής θα πρέπει να  την έχει η
Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου  και να απαρτίζεται από εσωτερικά και εξωτερικά µέλη. Επίσης, η
Σύγκλητος θα έχει και την ευθύνη της τελικής επιλογής των εξωτερικών µελών του ΣΙ.

Τα εσωτερικά µέλη του Σ.Ι. (Καθηγητές Α βαθµίδας που δεν κατέχουν θέση Ευθύνης στο Πανεπιστήµιο) θα
επιλέγονται από το προσωπικό  του Πανεπιστηµίου µε τη διαδικασία των εκλογών.

Γενικός Γραµµατέας στα  Ανώτατα  Ιδρύµατα

Στο πλαίσιο της οικονοµικής  και διοικητική αυτονοµίας των Πανεπιστηµίων, η θεσµοθέτηση της Θέσης του
Γενικού Γραµµατέα κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσµατική διοίκηση. Η επιλογή του Γενικού
Γραµµατέα θα πρέπει να γίνεται µε τη διαδικασία ανοικτής προκήρυξης στην οποία θα απαιτούνται από
τους υποψηφίους υψηλά τυπικά προσόντα, µόρφωση και διοικητική εµπειρία.

2. Οικονοµική Διαχείριση και Προσέλκυση Επιπλέον Πόρων

Κρατική Χρηµατοδότηση

Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειµενικών κριτηρίων  και δεικτών) για  τον προσδιορισµό του
ύψους της κρατικής χρηµατοδότησης ανά  Ίδρυµα . Σύνδεση της αξιολόγησης µε τµήµα  της
κρατικής χρηµατοδότησης.

Πολυετείς προγραµµατικές συµφωνίες του Υπουργείου Παιδείας µε τα  Ιδρύµατα ,
προκειµένου να  διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασµός

Η χρηµατοδότηση και η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Πανεπιστηµίων θα είναι πλήρης από το
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Κράτος (Δηµόσια και Δωρεάν Παιδεία). Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδεθεί η Αξιολόγηση µε
την Κρατική Χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων. Η επιπρόσθετη χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων
πρέπει να συνδεθεί µε τον Στρατηγικό Σχεδιασµό και τις Προγραµµατικές Συµφωνίες των Πανεπιστήµιων µε
το Υπουργείο σύµφωνα µε την παρακάτω λογική:

Η Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση/Αποτίµηση  των Πανεπιστηµίων έχει σκοπό την αποτύπωση της
υπάρχουσας κατάστασης των Πανεπιστηµίων, της θέσης τους (ακαδηµαϊκά και διοικητικά), τον
προσδιορισµό των σηµείων στα οποία  έχουν πλεονεκτήµατα και των αδύνατων σηµείων τους. Δεν είναι
ζητούµενο η δηµιουργία µιας κατάταξης των Πανεπιστηµίων αλλά η γνώση της θέσης και της εκάστοτε
παρούσας κατάστασης των Πανεπιστηµίων και των προοπτικών τους µε τη χρήση ενός ολοκληρωµένου και
συνεπούς συνόλου κριτηρίων και δεικτών, όπως είναι αυτά τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί στις τελευταίες
αξιολογήσεις από την ΑΔΙΠ.

Η Αξιολόγηση/Αποτίµηση θα υποστηρίξει τη διαδικασία στρατηγικού Σχεδιασµού, τον προσδιορισµό
βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων στόχων  και την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης του Πανεπιστηµίου,
παρέχοντας την απαιτούµενη  πληροφόρηση για την εκπόνηση αποτελεσµατικών και εφικτών Δράσεων. Οι
Προγραµµατικές Συµφωνίες µε το Υπουργείο Παιδείας  θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τον
Στρατηγικό Σχεδιασµό του πανεπιστηµίου και φυσικά την χρηµατοδότηση του Σχεδίου Δράσης που θα έχει
από κοινού συµφωνηθεί.  Στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Συµφωνίας θα περιγράφονται τόσο οι
υποχρεώσεις του Πανεπιστηµίου όσο και αυτές του Υπουργείου Παιδείας.  Η επιπρόσθετη   Κρατική
Χρηµατοδότηση θα πρέπει να συναρτάται µε τις Δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει το Πανεπιστήµιο,
προκειµένου να επιτύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λειτουργεί
διαµορφωτικά και όχι τιµωρητικά. Πιστεύουµε ότι δεν είναι ορθολογικό να επιβραβεύσουµε ή να
τιµωρήσουµε µε βάση την αξιολόγηση. Η  χρηµατοδότηση πρέπει να αποτελεί το εργαλείο που θα βοηθήσει
τα Πανεπιστήµια να αναπτυχθούν, να επιτύχουν τους στόχους τους και να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση
στους φοιτητές τους.

Η Αξιολόγηση/Αποτίµηση θα πρέπει να περιλαµβάνει δυο Φάσεις.

Την Αρχική Αξιολόγηση/Αποτίµηση η οποία θα υποστηρίξει τον Στρατηγικό Σχεδιασµό και την εκπόνηση του
Σχεδίου Δράσης (σε βάθος ορίζοντα  3 έως 5 ετών) και τελικά την σύναψη της Προγραµµατικής
Συµφωνίας µε το Υπουργείο.

Την  τακτική περιοδική αξιολόγηση/ αποτίµηση κατά την οποία θα εξετάζεται ο βαθµός που έχουν
επιτευχθεί οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασµού και τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του Σχεδίου
Δράσης, τόσο από την πλευρά του Πανεπιστηµίου όσο και από την πλευρά του Υπουργείου. Στην περίπτωση
αποκλίσεων θα εξετάζεται και η αναµόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και του Σχεδίου Δράσης µε
γνώµονα πάντα την επίτευξη των στόχων.

Πρόσθετοι Πόροι.

Ίδρυση ΝΠΙΔ γα  τη διαχείριση ιδίων πόρων από ερευνητικά  προγράµµατα , αξιοποίηση
πνευµατικής ιδιοκτησίας και περιουσίας των Πανεπιστηµίων, όπως επίσης για  τις
επιχειρήσεις έντασης γνώσης .

Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin off). Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινλητρων
για  την αξιοποίηση 5της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυµάτων (Ενδεικτικά , µέσω
επιχειρηµατικών επιταχυντών, Θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων, τη υλοποίησης πατεντών και
επιστηµονικών ιδεών κ.ά .)

Απαράβατη προϋπόθεση είναι η διατήρηση του Δηµόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστηµίων (ΝΠΔΔ).
Συµφωνούµε µε την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου γα την Ίδρυση ΝΠΙΔ για την διαχείριση ιδίων
πόρων από ερευνητικά προγράµµατα, αξιοποίηση πνευµατικής ιδιοκτησίας και περιουσίας των
Πανεπιστηµίων, όπως επίσης για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης, των οποίων  τον έλεγχο θα έχει το
Πανεπιστήµιο. Σε κάθε περίπτωση οι πόροι που θα προκύπτουν από τον ΝΠΙΔ θα πρέπει να αξιοποιούνται
για αναπτυξιακούς και µόνο σκοπούς του Πανεπιστηµίου. Η Χρηµατοδότηση των Λειτουργικών Δαπανών
του Πανεπιστηµίου είναι υποχρέωση του Κράτους.

Αξιοποίηση σχηµάτων ΣΔΙΤ για  την κάλυψη αναγκών των Ιδρυµάτων

Όσον αφορά στην αξιοποίηση σχηµάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυµάτων (όπως για
παράδειγµα της στέγασης των φοιτητών) η επιτροπή διάκειται θετικά προς αυτό το µοντέλο
χρηµατοδότησης υπό τους παρακάτω περιορισµούς:

Α) Να αναβαθµισθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές µας (για παράδειγµα
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ποιοτικότερη διαµονή στις εστίες)

Β) Να προσφέρονται υπηρεσίες προς τους φοιτητές µας που να είναι σε επίπεδο αντίστοιχες των
προηγµένων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων.

Γ) Να µην  επιβαρυνθούν οικονοµικά οι οικογένειες των φοιτητών µας. Αντίθετα, να  διευκολύνει και να
υποστηρίζει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, έτσι ώστε οι φοιτητές µας να προχωρούν στις
σπουδές τους απερίσπαστοι.

Δ)  Να υπάρχει η απαιτούµενη διαφάνεια και λογοδοσία και ένα σαφές πλαίσιο για την εφαρµογή των ΣΔΙΤ.

Αναµόρφωση κανονιστικού πλαισίου για  τις δωρεές

Πιστεύουµε ότι απαιτείται αναµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές προς τα Πανεπιστήµια.
Σίγουρα, αυτό που έχει προκύψει από την υπάρχουσα εµπειρία είναι η δηµιουργία ενός  κανονιστικού
πλαισίου που θα επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη εκµετάλλευση των δωρεών από τα
Πανεπιστήµια.

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

Αναβάθµιση και ενίσχυση της ΑΔΙΠ στην Ανώτατη Εκπάιδευση

Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για  την αξιολόγηση των Ιδρυµάτων εν γένει, καθώς
και τη διαµόρφωση αφελής του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις
ιδρυµάτων, δηµιουργλια  νέων τµηµάτων) ιδίως µε τη θέσπιση αντικειµενικών διαδικασιών
και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούµενης σχετικ΄ςη τεκµηρίωσης.

Ενίσχυση του θεσµού της αξιολόγησης των προγραµµάτων σπουδών.

Προφανώς και πιστεύουµε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΑΔΙΠ και µάλιστα να ενισχυθεί και ο
βαθµός της ανεξαρτησίας της.

Σηµαντικότερες ενέργειες αποτελούν κατά την άποψή µας η αναµόρφωση του τρόπου επιλογής  του
προέδρου και των µελών της ΑΔΙΠ και η ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση της ΑΔΙΠ από το Υπουργείο. Ο
Πρόεδρος και τα µέλη της ΑΔΙΠ θα πρέπει εκτός από την  γνώση του αντικειµένου να είναι καταξιωµένοι
σε Διεθνές Επίπεδο και να χαίρουν της εκτίµησης και της εµπιστοσύνης της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας.
Αν θέλουµε να έχουµε µια επιτυχηµένη απεξάρτηση αρχή θα πρέπει να φροντίσουµε να προσελκύσουµε
εκείνους που θα δύνανται να συµβάλλουν θετικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Η επιλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της ΑΔΙΠ θα µπορούσε να γίνεται µέσω
διεθνούς διαγωνισµού και να επιλέγεται ο καλύτερος µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.

Επίσης πιστεύουµε ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η αξιοποίηση και Διεθνών Οργανισµών Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης. Για παράδειγµα θα µπορούσε να θεσµοθετηθεί η δυνατότητα να πιστοποιηθούν ορισµένα
από τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών από Διεθνείς Οργανισµούς (για παράδειγµα τα ΜΒΑ). Αυτό
θα λειτουργούσε θετικά στη εξωστρέφεια και την προσέλκυση φοιτητών από την αλλοδαπή.

4. Προγράµµατα  Σπουδών

Διεύρυνση  δυνατότητας δηµιουργίας  ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραµµάτων

Η δυνατότητα της δηµιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραµµάτων θεωρείται θετικό βήµα προς
την ανάπτυξη των Πανεπιστηµίων και την εξωστρέφειάς τους.  Σε κάθε περίπτωση η θεσµοθέτηση των
ξενόγλωσσων τµηµάτων θα πρέπει να προβλέπει την λειτουργία τους στις περιπτώσεις εκείνες που δεν θα
δηµιουργούνται προβλήµατα στην υλοποίηση των προπτυχιακών προγραµµάτων και ειδικότερα όσον
αφορά στην απασχόληση των µελών ΔΕΠ και στην χρήση των υποδοµών  των Ελληνόφωνων
Προγραµµάτων Σπουδών. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει η λειτουργία των ξενόγλωσσων
Προγραµµάτων Σπουδών να λειτουργεί εις βάρος των  προγραµµάτων Σπουδών των Σχολών των
 Πανεπιστηµίων.

Απελευθέρωση των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Η εφαρµογή του Ν 4485/ 2017 έχει καταδείξει τα σηµαντικά προβλήµατα στα ΠΜΣ και στη δυσκολία
υλοποίησής τους. Με δεδοµένο το Αυτοδιοίκητο των Πανεπιστηµίων θα πρέπει να απελευθερωθούν τα
ΠΜΣ από τη  αγκίστρωσή τους από το Υπουργείο. Φυσικά και θεωρούµε ότι θα πρέπει να τεθεί κανονιστικό
πλαίσιο για την ποιότητα, την βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των ΠΜΣ. Σε κάποιες περιπτώσεις
απαιτείται θεσµική  ενίσχυση και ειδικότερα όσον αφορά στην επιλογή των µελών ΔΕΠ που θα διδάξουν,
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στην επιλογή των Φοιτητών και στην Πιστοποίηση των Προγραµµάτων Σπουδών. Με το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο οι διοικητικές διαδικασίες για την δηµιουργία και λειτουργία ενός ΠΜΣ είναι τόσο
γραφειοκρατικές, πολύπλοκες, χρονοβόρες και περιοριστικές µε αποτέλεσµα τα µέλη ΔΕΠ να αναλώνουν
χρόνο σε αυτές σε βάρος άλλων ακαδηµαϊκών καθηκόντων τους.

Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν τα ΠΜΣ σε σχέση µε:

 α) τους περιορισµούς που έχουν τεθεί στα µέλη ΔΕΠ. Λειτουργούν ανασταλτικά και ισοπεδωτικά  στην
αναβάθµιση της  ποιότητας  των ΠΜΣ

β) τις Διοικητικές Διαδικασίες που δηµιουργούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις σε θέµατα που θα µπορούσε
να δίνονται λύσεις µε ευέλικτο τρόπο.

Θεωρούµε επίσης πολύ σηµαντικό να απελευθερωθεί η οικονοµική διαχείριση των ΠΜΣ  από το δηµόσιο
λογιστικό.

Θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα των  δωρεάν τελών φοίτησης µε κοινωνικά και οικονοµικά
κριτήρια κάτι  το οποίο θα πρέπει και να εµπλουτισθεί. Θα µπορούσε ένα ποσοστό των εισερχοµένων
φοιτητών (πχ 10%-20%) να εγγράφεται µε δωρεάν τέλη φοίτησης µε κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια και
ένα ποσοστό (5%-10%) να έχει τη δυνατότητα της υποτροφίας λόγω άριστης επίδοσης.  Με αυτόν τον
τρόπο θα δηµιουργούνται  κίνητρα στους φοιτητές. Τα ακριβή όρια των ποσοστών θα καθορίζονται, ανά
περίπτωση, από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων τµηµάτων µετά από έγκριση της Συγκλήτου.

Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται και να ενισχύεται η θεσµοθέτηση υποτροφιών από Φορείς του Ιδιωτικού
και του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα σε ένα πλαίσιο που θα δηµιουργεί κίνητρα και θα συνδέει τα ΠΜΣ µε
τον Οικονοµικό και Παραγωγικό ιστό.

Καθιέρωση ενός Εσωτερικού  Προγράµµατος Κινητικότητας για  φοιτητές µεταξύ Ελληνικών
Πανεπιστηµίων, στο πρότυπα  του ERASMUS

Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις και περιορισµοί για την εφαρµογή ενός  συστήµατος εσωτερικής
κινητικότητας που σχετίζονται µε  προβλήµατα τόσο στα Πανεπιστήµια που θα συµµετέχουν όσο και µε
θέµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα στην εκπαίδευση. Παλαιότερα, έχει εφαρµοσθεί σύστηµα
κινητικότητας στην Ιταλία, το οποίο εγκαταλείφτηκε καθώς δηµιούργησε περισσότερα προβλήµατα από
αυτά τα οποία αντιµετώπιζε η κινητικότητα.  Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή της κινητικότητας θα µπορεί
να θεσµοθετηθεί εφόσον εξετασθούν και αντιµετωπισθούν όλοι οι περιορισµοί που λειτουργούν
ανασταλτικά και να διασφαλισθεί η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης .

Ενίσχυση των Θερινών/Χειµερινών προγραµµάτων

Τα Θερινά/Χειµερινά Σχολεία µπορούν να εξυπηρετήσουν εξειδικευµένη επιµόρφωση-εκπαίδευση στο
πλαίσιο της δια Βίου Μάθησης και Επιµόρφωσης. Πιστεύουµε ότι αφορά περισσότερο αποφοίτους και
λιγότερο του προπτυχιακούς φοιτητές.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό
επίπεδο

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο σε µαθήµατα θεωρητικής κατεύθυνσης. Σε
µαθήµατα που περιλαµβάνουν εργαστηριακό και κλινικό αντικείµενο δεν ενδείκνυται η εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης ακόµη και όταν χρησιµοποιείται η τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας (Ηλεκτρονική
Εκπαίδευση). Η Ηλεκτρονική Εκπαίδευση δεν µπορεί να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία του φοιτητή
σε επίπεδο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.  Συνιστά εργαλείο υποστήριξης της δια ζώσης εκπαίδευσης και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά περίπτωση σαν τµήµα της συνολικής εκπαίδευσης (blended Learning).
Επιπροσθέτως, µπορεόι να δώσει λύσεις σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι η εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, οι φυλακισµένοι κ.ά.

Ενίσχυση του θεσµού της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς
σε συναφή µε τις σπουδές τους αντικείµενα .

Η επιτυχηµένη εφαρµογή της πρακτικής άσκησης επί δεκαετίες στα ΤΕΙ έχει καταδείξει την ανάγκη
ενσωµάτωσης στα προγράµµατα σπουδών της πρακτικής άσκησης και της χρηµατοδότησης της
απασχόλησης των φοιτητών στο Δηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα. Η εφαρµογή της πρακτικής Άσκησης στα ΤΕΙ
θεωρούµε ότι αποτελεί µια καλή πρακτική, η οποία οδήγησε στην διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την
αγορά εργασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν ορισµένα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν
όπως:
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Η εξασφάλιση ότι οι φοιτητές θα απασχοληθούν σε αντικείµενα αµιγώς συναφή µε το αντικείµενο της
εκπαίδευσής τους

Η χρηµατοδότηση της απασχόλησης, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο τόσο στους φοιτητές όσο και στους 
Φορείς που θα απασχολήσουν φοιτητές.

Το θεσµικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να αναµορφωθεί έτσι ώστε να προσφέρει κίνητρα
στους φορείς του Ιδιωτικού Τοµέα να απασχολούν φοιτητές. Στο χώρο της υγείας θα πρέπει να ληφθεί
ειδική µέριµνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Δηµόσια Νοσοκοµεία.

Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών n+2 (πλην
ορισµένων εξαιρέσεων)

Η επιτροπή θεωρεί ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση η καθιέρωση χρονικού ορίου για την ολοκλήρωση
των προπτυχιακών σπουδών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετασθούν οι παρακάτω περιπτώσεις.

Α) Οι ήδη υπάρχοντες φοιτητές, για τους οποίους θα πρέπει να προβλεφθούν µεταβατικές διατάξεις όπως
έγινε και στην προηγούµενη προσπάθεια εφαρµογής του αντίστοιχου µέτρου.

Β) Οι φοιτητές που εργάζονται η για κάποιο σοβαρό και αιτιολογηµένο λόγο δεν µπορούν να έχουν πλήρη
φοίτηση (π.χ. θέµατα υγείας, οικογενειακή κατάσταση) θα πρέπει να αντιµετωπίζονται διαφορετικά. Για
παράδειγµα, φοιτητής που εργάζεται θα έχει το δικαίωµα της µερικής φοίτησης. Σε ένα ή περισσότερα
εξάµηνα να δηλώνει και να παρακολουθεί το 50% των µαθηµάτων του εξαµήνου. Στην περίπτωση αυτή το
χρονικό όριο ολοκλήρωσης των σπουδών µπορεί να επεκτείνεται αναλόγως (π.χ. για κάθε εξάµηνο µερικής
φοίτησης να επεκτείνεται κατά ένα εξάµηνο το χρονικό όριο ολοκλήρωσης). Στην περίπτωση αυτή θα
απαιτείται µε αυστηρά κριτήρια και  κανόνες να καταθέτει ο φοιτητής τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τα
οποία θα ελέγχονται από Επιτροπή στην αρχή του κάθε ακαδηµαϊκού έτους ή εξαµήνου σε επίπεδο
Κοσµητείας.

Γ) Θα πρέπει να παρέχεται στους φοιτητές και η δυνατότητα αναστολής της φοίτησής τους για
περιορισµένο αριθµό εξαµήνων. Η αναστολή θα δίνεται στην αρχή του κάθε εξαµήνου µε βάση κριτήρια
και κανόνες που θα πρέπει να δικαιολογούνται από σχετικά έγγραφα.

Λοιπά  Θέµατα

Καθιέρωση ελάχιστη Βάσης εισαγωγής στα  ΑΕΙ και ο ρόλος των ΑΕΙ στον προσδιορισµό
ανώτατης Βάσης Εισαγωγής και αριθµού Εισακτέων.

 Θεωρείται προς την σωστή κατεύθυνση η καθιέρωση της ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ όπως
επίσης και ο προσδιορισµούς του αριθµού εισακτέων στα τµήµατα από τα ίδια τα ΑΕΙ.

Η Βάση εισαγωγής είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων:

Α) της ζήτησης των τµηµάτων από τους φοιτητές, η οποία µε τη σειρά της σχετίζεται µε την φήµη του
Πανεπιστηµίου, την γεωγραφική του θέση, τις παρεχόµενες σπουδές και τη ζήτηση του αντικειµένου από
την Αγορά Εργασίας.

Β) Από την δυσκολία των εξετάσεων εισαγωγής στο Πανεπιστήµιο. Ανάλογα µε το έτος υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στις Βάσεις Εισαγωγής που σχετίζονται µε την ευκολία ή δυσκολία των εξετάσεων ανά
µάθηµα. Ενδεχόµενα, το πρόβληµα αυτό να λυθεί µε την Τράπεζα Θεµάτων για τις Εξετάσεις Εισαγωγής
των µαθητών στα Πανεπιστήµια.

Ο αριθµός των εισερχοµένων φοιτητών αποτελεί ένα θέµα που ταλανίζει πολλά Πανεπιστήµια και
ειδικότερα αυτά που βρίσκονται στα µεγάλα Αστικά Κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Πολλά τµήµατα
δέχονται µεγάλο αριθµό φοιτητών και ο αριθµό αυτός γίνεται ακόµη µεγαλύτερος µε τις µεταγραφές. Οι
υποδοµές και το ανθρώπινο δυναµικό στα Πανεπιστήµια του κέντρου πολλές φορές δεν επαρκούν  για την
εκπαίδευση τόσο µεγάλου αριθµού φοιτητών. Το αντίθετο συµβαίνει σε πολλά Πανεπιστήµια της
περιφέρειας και ειδικότερα σε αυτά που είναι περισσότερο αποµακρυσµένα από τα µεγάλα Αστικά Κέντρα.
Στα περιφερειακά Πανεπιστήµια οι φοιτητές είναι σαφέστατα λιγότεροι και οι υποδοµές ενδεχόµενα να
υπο-χρησιµοποιούνται

Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να εφαρµοσθεί ένα µεικτό σύστηµα

Α) Να υπάρχει ένα ελάχιστο γενικό κατώφλι για την Εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο (για παράδειγµα η  µέση
βαθµολογία του µαθητή στις Πανελλήνιες να είναι µεγαλύτερη του 10)
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Β) Τα Πανεπιστήµια (Σύγκλητος) να ορίζουν τον αριθµό των Εισακτέων στα τµήµατα τους  µε βάση τις
υποδοµές και το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτουν και ακαδηµαϊκά κριτήρια.

Γ) τα τµήµατα των Πανεπιστηµίων να ορίζουν δική τους κατώτατη Βάση Εισαγωγής σε τουλάχιστον δυο
µαθήµατα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Τα µαθήµατα αυτά θα είναι τα περισσότερο συναφή µε το
αντικείµενο του τµήµατος. Για παράδειγµα, το τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα µπορούσε νε θέσει ως
κανόνα οι εισερχόµενοι φοιτητές να έχουν µέσο  βαθµό στα Μαθήµατα «Μαθηµατικά»  και «Φυσική» 
µεγαλύτερο του 12. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η αντιµετώπιση δυσάρεστων  περιπτώσεων που
έχουµε εισαγωγές φοιτητών οι οποίοι στο αντικείµενο του τµήµατος δεν είχαν την ποθητή απόδοση.

Δ) Την κατάργηση των µεταγραφών των Φοιτητών (εκτός από ορισµένες και εξειδικευµένες περιπτώσεις
όπως για παράδειγµα οι περιπτώσεις ΑΜΕΑ που χρήζουν της οικογενειακής υποστήριξης). Ταυτόχρονα, για
τους ασθενέστερους οικονοµικά  φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήµιο µακριά από τον τόπο
διαµονής τους να  θεσµοθετηθεί πλήρης οικονοµική στήριξη που θα περιλαµβάνει σίτιση, στέγαση και
επιδότηση της  διαβίωσης.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/64287/oi-protaseis-toy-pada-stis-22-allages-gia-ta-aei-poy-etoimazei-i-yp-paideias
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Συνεργασίας µεταξύ του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

infocom

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της  Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας
(Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας
στην Δυτική Αττική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.
1.στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα  σε τοµείς όπου υπάρχει
κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,
2.στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),
3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών     εργαλείων που
µετασχηµατίζουν ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4.στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης
στην επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά  και Εθνικά  Προγράµµατα : τα µέρη µπορούν να
συνεργασθούν µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η
τεχνογνωσία των µερών εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,
6.την από κοινού διενέργεια  ερευνών για  θέµατα  επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και
7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για  την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β.
Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία  Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της
ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και
Αποκατάσταση Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε
Θερµοκοιτίδα  Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο
Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.

https://www.infocom.gr/2019/09/20/synergasias-metaksy-tou-evea-tou-dimou-agias-varvaras-kai-tou-panepistimiou-dytikis-attikis/50241/
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Θερµοκοιτίδα καινοτοµίας στη Δυτική Αττική από ΕΒΕΑ, Δήµο Αγ. Βαρβάρας
και Πανεπιστήµιο Δ. Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού &
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος
Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος
Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την
προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του
κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής
ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε θέµατα µεταφοράς
τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Πρώτον:

1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την
επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα

ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),

3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,

4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων. Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

6. στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και

7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Δεύτερον:

Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των start ups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.

https://www.tribune.gr/greece/news/article/606289/thermokoitida-kainotomias-sti-dytiki-attiki-apo-evea-dimo-ag-varvaras-kai-panepistimio-d-attikis.html
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Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας
Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας
στην Δυτική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.

1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),

3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,

4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

6. στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και

7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα  προγράµµατα  του
Δήµου Αγίας Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία  Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται
στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση
(αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού
εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα  Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία  σύστασης και
λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.

Πηγή: www.newsit.gr
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Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας
Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

To άρθρο Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας Βαρβάρας και
Πανεπιστηµίου Αττικής δηµοσιεύτηκε στο Newsit.gr .

Πηγή: NEWSIT.GR
13/09 19:02

https://www.ersanews.gr/article/3443662/Thermokoitida-neon-epicheiriseon-Mnimonio-synergasias-EVEA-Dimou-Agias-Varvaras-kai-Panepistimiou-Attikis
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Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας
Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Αττικής

Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής... Διαβάστε
ολόκληρο το άρθρο στο https://www.newsit.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.

https://news.makedonias.gr/2019/09/294225/
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Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας
Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Αττικής

Δηµοσιεύθηκε: 15.09.2019 | 07:26

Newsit Newsroom

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας
νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου
Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

https://newsall.gr/2019/09/15/%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc-7/
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Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας
στην Δυτική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.

1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),

3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,

4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

6. στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και

7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα  προγράµµατα  του
Δήµου Αγίας Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία  Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται
στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση
(αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού
εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα  Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία  σύστασης και
λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας
Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας
νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήµου
Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο  που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της
επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας
στην Δυτική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.

Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.

1. στη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων,

2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup),

3. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,

4. στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα,

5. στην από κοινού συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό,

6. στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών και

7. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.

Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα  προγράµµατα  του
Δήµου Αγίας Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία  Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται
στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση
(αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού
εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα  Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία  σύστασης και
λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.
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Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων: Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΒΕΑ, Δήµου Αγίας
Βαρβάρας και Πανεπιστηµίου Αττικής

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Το Μνηµόνιο που υπέγραψαν ο
πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήµαρχος
Αγίας Βαρβάρας κ. Λάµπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης
Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της
οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίµατος της
επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και
αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών. Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη: Α. 1. στη στοχευµένη σύνδεση της
έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα ερευνητικού δυναµικού και
επιχειρήσεων, 2. στη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup), 3.
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Θερµοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτοµίας στη Δ. Αττική

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.
Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:
Α. 1. Τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων.
2. Τη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup).
3. Την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά.
4. Στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα.
5.  Στην από κοινού συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό.
6. Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών.
7. Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.
Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας - ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη ΘΕΑ.
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Θερµοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτοµίας στη Δ. Αττική
Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.
Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:
Α. 1. Τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων.
2. Τη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup).
3. Την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά.
4. Στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα.
5.  Στην από κοινού συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό.
6. Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών.
7. Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.
Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη ΘΕΑ.
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Θερµοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτοµίας στη Δ. Αττική

Μνηµόνιο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ της Θερµοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του
ΕΒΕΑ, του Δήµου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Το µνηµόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάµπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα, την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας, τη
βελτίωση του κλίµατος της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής ευηµερίας στην Δυτική Αττική σε
θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών.
Το µνηµόνιο έχει δύο σκέλη:
Α. 1. Τη στοχευµένη σύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπου υπάρχει κρίσιµη µάζα
ερευνητικού δυναµικού και επιχειρήσεων.
2. Τη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων (startup).
3. Την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που µετασχηµατίζουν
ερευνητικά αποτελέσµατα σε προϊόντα που µπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά.
4. Στην από κοινού διοργάνωση Ηµερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα.
5.  Στην από κοινού συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα: τα µέρη µπορούν να συνεργασθούν
µε σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.  Η τεχνογνωσία των µερών
εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα αυτό.
6. Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέµατα επιχειρηµατικότητας που άπτονται των
αρµοδιοτήτων/σκοπών και των δύο µερών.
7. Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία µέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερµοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτοµίας για την δηµιουργία
σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών
πολιτιστικής δηµιουργίας.
Η χρηµατοδότηση της ίδρυσης της θερµοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράµµατα του Δήµου Αγίας
Βαρβάρας: Α) «Δηµιουργία Θερµοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο  της ΒΑΑ /ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση
Βιοµηχανικού Κτηρίου Συγκροτήµατος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώµ σε Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήµου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και η τεχνογνωσία
σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη ΘΕΑ.
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Θερµοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτοµίας στο πρώην εργοστάσιο ΒΙΟΧΡΩΜ
στην Αγία Βαρβάρα

Με τεχνογνωσία από τη Θερµοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του ΕΒΕΑ, ο Δήµος Αγίας
Βαρβάρας και το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής προωθούν την εγκατάσταση επιχιερήσεων και οµάδων
πολιτιστικής καινοτοµίας στο πρώην εργοστάσιο της ΒΙΟΧΡΩΜ µε διασφαλισµένη χρηµατοδότηση

ΒΙΟΧΡΩΜ, πρώην εργοστάσιο, υψικάµινος ΒΙΟΧΡΩΜ, πρώην εργοστάσιο, υψικάµινος

Θερμοκοιτίδα πολιτιστικής καινοτομίας στο παλιό εργοστάσιο της Βιοχρώμ στην
Αγία βαρβάρα προωθούν, μέσα από μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν, η
Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του ΕΒΕΑ, ο Δήμος Αγίας
Βαρβάρας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το μνημόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
Λάμπρος Μίχος και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης
Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, την προώθηση της επιστημονικής
έρευνας, τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής
ευημερίας στην Δυτική Αττική σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης
των καινοτομικών ιδεών.

Το μνημόνιο έχει δύο σκέλη:

Α. Τα μέρη συφωνούν μεταξύ τους να προωθήσουν:

Β. Τα τρία μέρη ανακοίνωσαν την ίδρυση θερμοκοιτίδας πολιτιστικής
καινοτομίας για την δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση,
προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιριών πολιτιστικής δημιουργίας.

Η χρηματοδότηση της ίδρυσης της θερμοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράμματα
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας:

Α) «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της
ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και

Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση Βιομηχανικού Κτηρίου
Συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώμ σε Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων και
Γραφείων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι.

H τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη ΘΕΑ.
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Η Τήλος στην εποχή της ηλεκτροκίνησης
0πρώτος ηλιακός

σταθμός φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων σε
ελληνικό νησί είναι γεγονός

και βρίσκεται στην
ακριτική Τήλο το μικρό νησί

των Δωδεκανήσων με
τους 400 μόνιμους κατοίκους

που όπως είναι γνωστό
πολύ σύντομα θα καταφέρει

να είναι και το
πρώτο νησί της χώρας μας
που θα κατακτήσει την
ενεργειακή του αυτάρκεια
με ένα συνδυασμό ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας
φωτοβολταϊκά 200 kW

ανεμογεννήτρια 800 kW
ισχύς που επαρκεί για να

καλύψει τη ζήτηση τους
θερινούς μήνες κατά τους
οποίους ο πληθυσμός του
νησιού πολλαπλασιάζεται
λόγω του τουρισμού

Στη σχετική επιστολή
που λάβαμε από το Εργαστήριο

Ήπιων Μορφών

Ενέργειας Προστασίας
Περιβάλλοντος ΗΜΕ
ΠΡΟΠΕ του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής
ΠΑ.Δ.Α και συγκεκριμένα
από τον Δρ Ι.Κ Καλδέλλη
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α αναφέρονται

τα εξής
Η ερευνητική ομάδα

του Εργαστηρίου ΗΜΕ
ΠΡΟΠΕ του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής
ΠΑ.Δ.Α αποτελούμενη

από τους ερευνητές-Μη
χανολόγους Μηχανικούς
κ.κ Χριστόπουλο Κων/νο
και Γεώργιο Σπυρόπουλο
ΕΔΙΠ του ΠΑ.Δ.Α ολοκλήρωσαν

με απόλυτη επιτυχία

τον πρώτο ηλιακό
σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων σε ελληνικό
νησί και συγκεκριμένα στο
ακριτικό νησί της Τήλου

0 αυτόνομος φωτοβολ
ταϊκός Φ/Β σταθμός παραγωγής

ηλεκτρικής ενέρ

jr.—

m
jt ψ Ψ w

orκ

γειας έχει εγκατασταθεί
στην οροφή δημοτικού κτιρίου

του δήμου Τήλου εικόνα

1 Ακολούθως εγκαταστάθηκε

σε κεντρικό σημείο

του παραθαλάσσιου
οικισμού Λιβάδια και το αντίστοιχο

σύστημα φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων χο¬

ρηγία της εταιρείας
Schneider
Με την ολοκλήρωση της

εγκατάστασης και μέσα
από τη διαδικασία του

συμψηφισμού

net metering η
αναμενόμενη παραγωγή
του Φ/Β σταθμού αναμένεται

να καλύψει αφενός τις
ενεργειακές ανάγκες δύο
ηλεκτρικών οχημάτων
αφετέρου να συμβάλλει

στην κάλυψη των αναγκών
ηλεκτροφωτισμού του παραλιακού

πεζόδρομου Τάσος

Αλιφέρης του οικισμού

αλλά και των ενεργειακών

καταναλώσεων
του συγκεκριμένου δημοτικού

κτηρίου
Η καινοτόμος αυτή εγκατάσταση

αποτελεί την υλοποίηση

της πρόσφατης
συμφωνίας της δημάρχου

Τήλου Μαρίας Καμμά και
του Δ/ντή του Εργαστηρίου

ΗΜΕ ΠΡΟΠΕ καθηγητή
κ Ιωάννη Κ Καλδέλλη

είχε δε την πλήρη στήριξη
του Προέδρου της Διοικούσας

του ΠΑ.Δ.Α καθηγητή
κ Κων/νου Μουτζούρη και
χρηματοδοτείται από την
επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης

του Ειδικού Λογαριασμού

Κονδυλίων και
Έρευνας ΕΛΚΕ του
ΠΑ.Δ.Α ως προσφορά του
πρωτοποριακού Ευρωπαϊκού

Προγράμματος TIL0S
Horizon 2020 στην ακριτική

μας Τήλο
Σημειώνουμε ότι το σχετικό

υβριδικό project ΤΙ
L0S είχε βγει Ιο μεταξύ
80 ευρωπαϊκών προτάσεων

λαμβάνοντας χρηματοδότηση

11 εκ ευρώ Το ΤΙ
L0S έχει συντονιστή το
ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού
Τομέα και εταίρους όπως η
ιδιωτική εταιρία EUNICE ο
διαχειριστής του ηλεκτρικού

δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και η
WWF Ελλάς προσέλκυσε
δε τη συμμετοχή 13 εταίρων

από 7 χώρες της Ευ
ρωπαϊκής'Ενωσης
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Μίνι ιατρική
σχολή σια σκαριά

Πρόιαση από ιο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτική5 Aîukjîs
για ενσωμάτωση ms E0viKns ZxoXiîs Anuooias Yyeias

σια προγράμμαιά ιου με mv επωνυμία Σχολή Δημόσια5
Yyeias Avnppnoeis εκφράζει η ηγεσία ms oxoXns

ΤΗΣ ΜΑΡΝΥΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Νέα
μίνι ιατρική σχολή στην

αυλή της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών φτιάχνει

τώρα το υπουργείο Παιδείας Μέσα στο
γενικότερο ανακάτεμα που βρίσκεται σε
εξέλιξη τους τελευταίους μήνες στον χώρο
της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας η
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αποκτάει
προπτυχιακό πρόγραμμα και ενώνεται με τη
Σχολή Επιστημών Υγείας του νεοσύστατου
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το οποίο
προέκυψε πέρυσι από τη συνένωση δύο
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

Και ενώ το νέο ίδρυμα στήθηκε γύρω από
μια 4ετούς φοίτησης πολυτεχνική σχολή
τώρα επεκτείνεται δυναμικά και στον χώρο
των επιστημών της υγείας και αποκτάει
Σχολή Δημόσιας Κοινοτικής Υγείας που θα
δίνει εξειδικεύσεις στα θέματα διοίκησης
μονάδων ασφαλιστικών οργανισμών κ.λπ
Στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής λειτουργούν
ήδη Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Ερ
γοθεραπείας Μαιευτικής Νοσηλευτικής
Φυσικοθεραπείας

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Πάντως μέλη της ηγεσίας
της Σχολής Δημόσιας Υγείας θέτουν όρους
και εκφράζουν αντιρρήσεις για το θέμα
Από την πλευρά του όμως ο κοσμήτοράς
της Αλκιβιάδης Βατόπουλος δήλωσε στα
ΝΕΑ ότι η συγχώνευση βρίσκεται σε

καλό δρόμο αλλά υπάρχουν ακόμη ορισμέ¬

να σημεία που πρέπει να διερευνηθούν
Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το ότι

πρόκειται για την πρώτη σχολή στη χώρα
που θα προσφέρει ειδικότητες στη διοίκηση

των μονάδων υγείας σε προπτυχιακό
επίπεδο καθώς ώς τώρα η Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας πρόσφερε μόνο μεταπτυχιακές

σπουδές Σήμερα στη σχολή
προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές στη
Δημόσια και Διοικητική Υγιεινή Διατροφή
και Βιοχημεία Επιδημιολογία Κοινωνιολογία

Μικροβιολογία Δημόσιας Υγιεινής
κ ά Πέρυσι η σχολή προκήρυξε 210 θέσεις

πτυχιούχων πανεπιστημίων που θα
αποκτήσουν διπλώματα μεταπτυχιακών
σπουδών στη Δημόσια Υγεία στη Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας και στην Επαγγελματική
και Περιβαλλοντική Υγεία

Για το θέμα έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις
από τους καθηγητές Ιατρικής των υπόλοιπων

πανεπιστημίων της χώρας όπως και
για την πανεπιστημιοποίηση της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας Συγκεκριμένα
όπως θα αναφέρεται στο σχετικό νομοσχέδιο

οι διδάσκοντες της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας αναμένεται να ενταχθούν
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και σε
διάστημα ενός μήνα από τη δημοσίευση
του σχετικού νόμου αφού κάνουν τις σχετικές

αιτήσεις θα ενταχθούν με βάση το
γνωστικό τους αντικείμενο στα αντίστοιχα
τμήματα του νεοσύστατου πανεπιστημίου
Τα προγράμματα μεταπτυχιακών της σχολής

όπως είναι φυσικό θα συνεχίσουν να
λειτουργούν

Χθες καταγράφθηκε και επίσημα η συμφωνία

για τα παραπάνω και την ένταξη
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μεταξύ των
υπουργών Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
Υγείας Ανδρέα Ξανθού και των εκπροσώπων

του νεοσύστατου ιδρύματος σε
σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Υγείας
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο Αλκιβιάδης

Βατόπουλος και η αναπληρώτρια
κοσμήτορας της σχολής Ελπίδα Πάβη Η
τελευταία δε φέρεται να εξέφρασε θεσμικές

αντιρρήσεις κάνοντας λόγο για
δημιουργία εντυπώσεων Πολλά και σημαντικά

θέματα στον επικείμενο γάμο
έτσι βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση
ωστόσο και οι δΰο πλευρές επιδιώκουν να
λυθούν αναίμακτα Αναμένεται εκτός των
άλλων η δημιουργία ενός νέου τμήματος
που θα προσφέρει σπουδές πολιτικής της
υγείας Ετσι εφόσον υπάρξει συμφωνία
στα παραπάνω οι σχετικές διατάξεις θα
προστεθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου

Παιδείας που συντάσσεται αυτές
τις ημέρες και θα περιλαμβάνει όλες τις
τελευταίες συγχωνεύσεις πανεπιστημίων
και ΤΕΙ που έχουν απομείνει στη χώρα Το
πολυνομοσχέδιο αυτό αναμένεται να δοθεί
στη δημοσιότητα τον Μάρτιο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι
στα ιδιωτικά σχολεία
ΟΔΗΓΙΕΣ για την άσκηση απροειδοποίητου

δειγματοληπτικού ελέγχου στα ιδιωτικά

σχολεία της χώρας περιλαμβάνει
εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας που
διαβιβάστηκε χθες σε όλες τις Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης της χώρας Κατά τους
ελέγχους αυτούς θα ερευνηθούν πιθανές
παρεκκλίσεις από τους νόμους εκπαιδευτικές

δραστηριότητες που δεν επιτρέπονται
εάν τηρείται ωράριο και συμφωνίες

που έχουν γίνει με το προσωπικό τους κ.ά
Από την πλευρά του για συνεχή επίθεση
του υπουργείου Παιδείας στα ιδιωτικά
σχολεία και καθεστωτικό ύφος κάνει
λόγο ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών
Σχολείων και ζητά να γίνεται έλεγχος όλων
των σχολείων δημόσιων και ιδιωτικών
και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
Ο Σύνδεσμος αναφέρει στην ανακοίνωσή
του ότι ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας
των ελέγχων υποκρύπτει συναλλαγή και
αδιαφάνεια

SAUDIA

GSA in Greece

Saudi Arabian Airlines SAUDIA announces its need
for appointing a General Sales Agent GSA in Greece
for its planned operations between Kingdom of
Saudi Arabia and Greece by June 2019

Interested applicants should contact
Email is@saudia.com
No later than 25 February 2019
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Ο πρώτος ελληνικός μικροδορυφόρος με ονομασία
Μυθική Πελοπόννησος γίνεται πραγματικότητα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να πρωτοπορεί
επενδύοντας σε πολιτικε'ς που αφορούν τη διαστημική

επιστήμη και τις διαστημικε'ς εφαρμογε'ς ώστε να
είναι σε Οε'ση να αξιοποιήσει τα σπουδαία συγκριτικά
της πλεονεκτήματα σε σχέση με την τεράστια οικονομία
που αναπτύσσεται γύρω από το διάστημα τόνισε ο Περιφερειάρχης

Πελοποννήσου κ Πέτρος Τατούλης κατά
τη διάρκεια υπογραφής δύο πρωτοκόλλων συνεργασίας

αφενός με Von Karman Institute for Pluid Dynamics
το κορυφαίο ινστιτούτο διαστημικής επιστήμης του
ΝΛΤΟ και αφετέρου με το Εργαστήριο I Ιλεκτρονικού
Αυτοματισμού και Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
Με το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Von Karman
Institute for Fluid Dynamics το οποίο υπέγραψε με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ινστιτούτου κ Peter Grognard
ανανεώνεται για τρία ακόμη χρόνια η συνεργασία της
Περιφέρειας Πελοποννήσου με το κορυφαίο αυτό ακαδημαϊκό

ινστιτούτο διαστημικής επιστήμης του NATO
όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει εκ
νέου την εθνική εκπροσώπηση της χώρας Μέσω αυτού
του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα χρηματοδοτηθεί η
συμμετοχή Ιίλλήνων μεταπτυχιακών και διδακτορικών
φοιτητών προερχόμενων κυρίως από στελέχη του Υπουρ¬

γείου Εθνικής Αμυνας τα οποία μετά την ολοκλήρωση
των σπουδών τους 0α συνδράμουν με την υψηλή επιστημονική

τους κατάρτιση στην εφαρμογή πολιτικών που αφορούν

το διάστημα
Ο Πέτρος Τατούλης συζήτησε επίσης με τον κ Grognard
τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρου διαστημικής επιστήμης
του Von Karman Institute στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

πρωτοβουλία η οποία σύμφωνα με τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο του Ινστιτούτου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα

και μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα

τόσο για το Ινστιτούτο όσο και για την Περιφέρεια

Πελοποννήσου
Το δεύτερο μεγάλο σχέδιο που συζητήθηκε μεταξύ Τα
τούλη και Grognard είναι η προοπτική δημιουργίας της
διαστημικής πύλης στην Καλαμάτα η οποία παρουσιάζει

μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον και μπορεί να υποστηριχθεί

τόσο από το Von Karman Institute όσο και
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος όπως ανέφερε

χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος
Το πρωτόκολλο συνεργασίας με το θεσμοθετημένο Εργαστήριο

I Ιλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής
του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και
Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Πε¬

ριφερειάρχη Πελοποννήσου και το Διευθυντή του
Εργαστηρίου

κ Δημητρίου Τσελέ αφορά μια ακόμα κορυφαία

για τα Ελληνικά δεδομένα πρωτοβουλία στο
χώρο των διαστημικών εφαρμογών Τη σχεδίαση και υλοποίηση

του μικροδορυφόρου με όνομα Μυθική Πελοπόννησος

Mythical Péloponnèse Satclitc MythPelSat
Το εν λόγω αναπτυξιακό έργο ενισχύεται από τη συνδρομή

του καθηγητή κ Περικλή Παπαδόπουλου από τις
ΙΙΠΛκαιτου επίσης καθηγητή κ Παναγιώτη Παπαδόπουλου

και συνεχίζει τις σχετικές αρχικές προσπάθειες
επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ο
μικροδορυφόρος MythPelSAT θα είναι ο πρώτος μι
κροδορυφόρος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με όλα
του τα υποσυστήματα στην Ελλάδα Ο εν λόγω μικρο
δορυφόρος θα ενσωματώνει καινοτομίες οι οποίες θα
αναπτυχθούν αποκλειστικά από τα μέλη του Εργαστηρίου

Συγκεκριμένα μαζί με τα υποσυστήματα ενέργειας

ελέγχου και πλοήγησης θα σχεδιαστούν και θα
αναπτυχθούν ειδικά υποσυστήματα επικοινωνιών δεδομένων

και υπερφασματικής επισκόπησης Ο κύριος
σκοπός του μικροδορυφόρου θα είναι η υποστήριξη
καινοτόμων εφαρμογών στο πεδίο του αγροκτηνοτρο
φικού και περιβαλλοντικού τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προχωρούν
οι συζητήσεις
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΑΔΑ καταλήγει η Εθνική Σχολή

Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ Οι συζητήσεις

μεταξύ των συναρμόδιων
υπουργείων Υγείας και Παιδείας με
τις ηγεσίες του ΠΑΔΑ και της ΕΣΔΥ

προχωρούν σε θετικό κλίμα όπως
ανέφερε χθες στην Κ ο κοσμήτορας

της σχολής Αλκιβιάδης Βαφόπουλος

Την ίδια στιγμή το ΠΑΔΑ αναμένεται
να διευρυνθεί και με την

ΑΣΠΑΙΤΕ Το πόρισμα για την απορρόφηση

της ΑΣΠΑΙΤΕ εκτιμάται ότι
θα είναι έτοιμο την άλλη εβδομάδα
Το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να
εντάξει όλες τις εκκρεμείς αποφάσεις

σχετικά με απορροφήσεις ΤΕΙ
από πανεπιστήμια στο πολυνομοσχέδιο

που θα καταθέσει προς ψήφιση
στη Βουλή μέσα στον Μάρτιο
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To city branding ως μοχλός ανάπτυξης και συνεργειών
ΡΟΪΔΩ Κ ΜΗΤΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΚΑΛΔΗΣ
City Branding
και βιώσιμη ανάπτυξη
εκδ Παπαζήση
σελ 353

Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

To city branding συνδέεται με μία
ευρεία αλλά και συγκεκριμένη θεώρηση

της εξέλιξης των τόπων
Προϋποθέτει συνέργειες και βασίζεται

σε ένα πολιτιστικό απόθεμα
υλικό όσο και άυλο Ενα νέο

βιβλίο που συγκεντρώνει και οργανώνει

τη σύγχρονη έρευνα για
ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά

εργαλεία όπως είναι το city
branding κυκλοφόρησε πρόσφατα
από τις εκδόσεις Παπαζήση προσφέροντας

μια ανθολόγηση νέας

Συλλογικός τόμος που
ανθολογεί τη σύγχρονη
σκέψη πάνω σε θέματα
πολιτιστικών διαδρομών
και ταυτότητας τόπων

σκέψης Τον τόμο επιμελήθηκαν
από κοινού η Ρόιδω Μητούλα καθηγήτρια

στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

σε θέματα Τοπικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Αστικής Ανασυγκρότησης και o
Παναγιώτης Καλδής καθηγητής
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και
Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής ορίζοντας ένα
ερευνητικό τοπίο Η Ελλάδα άργησε

να εισέλθει σε αυτήν τη διαδικασία

για πολλούς λόγους Σή¬

μερα όμως υπάρχει μια αυξανόμενη

επιστημονική γνώση και παραγωγή

ιδεών μελετών και προτάσεων

για την κατανόηση μιας
ολικής επένδυσης στον τόπο μιας

επένδυσης που εμπεριέχει τόσο
τις μεγάλες επενδύσεις όσο και
τους μοχλούς μικρούς και μεγάλους

της τοπικής οικονομίας
To city branding μπορεί να αλλάξει

το μέλλον των ελληνικών
πόλεων μπορεί να ξεκλειδώσει
πηγές χρηματοδότησης και σαφέστατα

μπορεί να συμβάλει στην
τόνωση της αστικής περηφάνιας
απαραίτητου ψυχικού μοχλού για
την προώθηση κάθε αναπτυξιακού
σχεδίου Είναι μια διαδικασία που
απαιτεί συνέργειες από πάνω προς
τα κάτω αλλά και από κάτω προς
τα πάνω

Η ισοπεδωτική μορφολογία που
επέβαλε n παγκοσμιοποιημένη τεχνολογία

και αισθητική από κοινού
με την ανάπτυξη κινητικότητας
των λαών προκάλεσαν την ανάγκη
του place branding και του city

brandings σημειώνει στον πρόλογο
ο Ιωσήφ Στεφάνου ομ καθηγητής
Πολεοδομίας ΕΜΠ και πρόεδρος
του Ινστιτούτου Σύρου Την ανάγκη

της αναζήτησης των στοιχείων
εκείνων τα οποία φαντάζουν μοναδικό

ώστε μία πόλη να είναι ανταγωνίσιμη

και επιλέξιμη από τους
τουρίστες ή τους επενδυτές και
επομένως κερδοφόρα

Το βιβλίο συγκεντρώνει ερευνητικές

εργασίες για ελληνικούς
κυρίως τόπους και εστιάζει και
στην εφαρμογή των Πολιτιστικών
Διαδρομών όπως στην αρκετά
ώριμη πρόταση για τους Δελφούς
που πρόβαλε και στην παρουσίαση
του βιβλίου στο Χαροκόπειο ο οικονομολόγος

Κωνσταντίνος Χα
λιορής Είναι σημαντικό ότι το όλο
εγχείρημα αναδεικνύει μια νέα γενιά

ερευνητών
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