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Σύμφωνο συνεργασίας
του Δήμου Χαϊδαρίου με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Δήμος Χαϊδαρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν τη
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σύμφωνο συνεργασίας στους τομείς της Παιδείας,
του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Κοινωνικής Πολιτικής και
της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης.

Ο

Η υπογραφή του συμφώνου επικυρώνει μια συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει
ανάμεσα στο Δήμο και το Πανεπιστήμιο για το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης. Θα ακολουθήσουν άλλες κοινές δράσεις σε θέματα στρατηγικής
σημασίας για την πόλη, όπως η συγκοινωνία και η τοπική ανάπτυξη και
απασχόληση.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης
Ντηνιακός και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής.
ο γενικός γραμματέας του Δήμου Χαϊδαρίου κ. Αντώνης Κουτάντος
,ο Αντιδήμαρχος Μάνος Πετούσης και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Άρης
Παπαγρηγορίου και Πέτρος Καλαντώνης
Παρευρέθησαν

.

Το Χαϊδάρι αλλάζει και δυναμώνει. Με ισχυρές συμμαχίες διεκδικεί

λύσεις εις όφελος των δημοτών.

συγκεκριμένες
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Πανεπιστηµιακή αστυνοµία, αυστηρές ποινές, ελεγχόµενη είσοδος:
Δεσµεύσεις Μητσοτάκη για ΑΕΙ
«Έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά
φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε
ο πρωθυπουργός κατά την τηλεδιάσκεψη µε τους Πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων της χώρας.
Πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες - φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών - αναλαµβάνει η
κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια όπως ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης που είχε µε τους Πρυτάνεις
των Πανεπιστηµίων της χώρας.
Ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.

Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή
εγκληµατικών συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία
τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις
αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον
δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός
σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των
καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις
προτάσεις σας».

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες,
όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
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τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.
Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
«Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να
την αφοπλίσει το κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές
αποφάσεις και για κάποιες άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το
πραγµατικό άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους
δηµοσίων Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες.
Έχουν σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια,
πολλά κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία
εδράζεται σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και
ενθάρρυνση κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της
ανοµίας. Και αυτή η λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται
χρόνος και πολιτική βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της
Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που
αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια
ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους
των ναζί, που κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των
Εβραίων. Και αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων
σερίφηδων. Και ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει
στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την
ισχύ του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει
τον ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις
άξονες. Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα
το οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει
ιεραρχικά, ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα
φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται
θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο
της εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση
τεχνικών µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις
που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να
τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
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καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να
κάνει το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό
είναι σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει
να είναι ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε
µικρό κενό στη στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική
άµυνα θα πρέπει να είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά.
Είναι στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του
περιθωρίου, γιατί ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας
και στις σκοτεινές κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη
δύναµή της από την αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου
αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και
τελικά θα τους νικήσει».
Ποιοί συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας - Ιωάννης
Ζώρας.
Πηγή: skai.gr
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Κυρ. Μητσοτάκης: Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι ενιαία, χωρίς
επιφυλάξεις και αστερίσκους (βίντεο)

«Ωμή προσβολή της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και του πολιτισμού μας» χαρακτήρισε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την διαπόμπευση του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ), απόψε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με τους πρυτάνεις των
πανεπιστημίων της χώρας, και ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανομίας.
Ο κ.Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του έκανε λόγο για «νάρκη στην ομαλότητα» την οποία «πρέπει να
την αφοπλίσει το κράτος δικαίου» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο
τολμηρές αποφάσεις και για κάποιες άμεσες δράσεις».
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες, στη
φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στην πρόσβαση, και στην αυστηροποίηση ποινών προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ανομίας σε δημόσια πανεπιστήμια.
«Όπως αποστρέφουμε όλοι το βλέμμα από την εικόνα του όμηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούμε
κατάματα τα γεγονότα. Μετά την τιμωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιμετωπίσουμε
την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που, αυτή τη φορά, φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισμός
μπορεί να αλλάζει χρώματα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι
«αυτός ο ιδιότυπος φασισμός -γιατί περί φασισμού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό μανδύα-
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«αυτός ο ιδιότυπος φασισμός -γιατί περί φασισμού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό μανδύαθα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα μπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναμετρηθεί μαζί τους και τελικά θα τους νικήσει».

Πρωτοβουλίες σε τρεις άξονες
Ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άμεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες. Συγκεκριμένα:
Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώματος προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Αυτό θα είναι «ένα σώμα το οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα
φροντίζει για την αποτροπή εγκληματικών συμπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά
τη συνδρομή της Αστυνομίας» όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης.
Δεύτερο, η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας που διαθέτουν τα πανεπιστήμια, αφού εξεταστεί
ποια μέτρα αποδίδουν και ποια όχι.
«Τον έλεγχο της εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, μέχρι το φωτισμό, τις περιφράξεις, τη
χρήση τεχνικών μέσων όπως κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης των χώρων» είπε ο πρωθυπουργός.
Και τέλος, τρίτο η αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας για αδικήματα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Ο κ.Μητσοτάκης προσέθεσε: «Εννοείται ότι μέχρι να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει
να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όμως συναντούν τον δισταγμό ή μερικές φορές και τον
φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση» και ζήτησε προτάσεις από τους πρυτάνεις και τους
φοιτητές.
Ο πρωθυπουργός απέδωσε τη σημερινή -όπως είπε- «αντικειμενική επιχειρησιακή δυσκολία» σε μία
συνολική αδιαφορία δεκαετιών, και εκτίμησε ότι ήταν η ανοχή, ενδεχομένως και ενθάρρυνση κάποιων,
που επέτρεψαν να χτιστούν στον δημόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανομίας.
«Και αυτή η λάσπη με τον καιρό πέτρωσε και δημιούργησε ορμητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος
και πολιτική βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες. Αυτό θα γίνει- μην έχετε καμία
αμφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσμευση δική μου αλλά νομίζω και αίτημα της συντριπτικής
πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι μετά την τιμωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η
ώρα να αντιμετωπίσουμε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά, φορά αριστερό
προσωπείο και ο φασισμός μπορεί να αλλάζει χρώματα αλλά έχει την ίδια ουσία» σημείωσε ο
πρωθυπουργός.
Προσέθεσε ακόμη ότι η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους,
χωρίς "ναι μεν αλλά" γιατί-όπως είπε- «μέσα από κάθε μικρό κενό στη στάση των πολλών πέρνα το
δηλητήριο των λίγων τραμπούκων και η δημοκρατική άμυνα θα πρέπει να είναι καθολική».

Παρεμβάσεις
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη διάρκεια της παρέμβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι
οποίες, όπως είπε, «πρέπει να προσαρμοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύματος», ενώ τόνισε ότι «αυτή
η αποτρόπαια εικόνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο κινητοποιεί ακόμη περισσότερο την κοινωνία».
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την πλευρά του ανέφερε ότι το
υπουργείο σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την ακαδημαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των πανεπιστημίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Νίκος Παπαϊωάννου και οι πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(ΕΜΠ) Ανδρέας Μπουντουβής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Δημήτριος Μπουραντώνης
καθώς και ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό
σημείο της τοποθέτησης όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση
κι ότι απαιτείται, πέραν της συνεργασίας με την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της
ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να τελειώσουν τα φαινόμενα ανομίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει
βήματα βελτίωσης σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ποιοι μετείχαν
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργοί Δικαιοσύνης
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Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργοί Δικαιοσύνης
Κωνσταντίνος Τσιάρας, Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω
πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Απόστολος Δημητρόπουλος, ο
διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η αναπληρώτρια
κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.
Εκπροσωπώντας τα πανεπιστήμια, στην τηλεδιάσκεψη εκτός από τους πρυτάνεις των ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ
και ΟΠΑ, έλαβαν επίσης μέρος οι πρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος,
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών &
Πολιτικών Επιστημών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Αλέξανδρος
Πολυχρονίδης, του Πανεπιστημίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος
Διαμαντόπουλος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου Πανεπιστημίου Ανδρέας
Φλώρος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Μαρία
Νικολαΐδη, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καΐσης (πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Οδυσσέας- Ιωάννης Ζώρας.
Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
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Μητσοτάκης: Ιδρύεται σώµα προστασίας των Πανεπιστηµίων - Μεγαλύτερη
ασφάλεια και ποινές

Πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες - φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών - αναλαµβάνει η
κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια όπως ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης που είχε µε τους Πρυτάνεις
των Πανεπιστηµίων της χώρας.
Ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.

Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα
έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές
και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των
Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών
και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες,
όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.
Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να
την αφοπλίσει το κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές
αποφάσεις και για κάποιες άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το
πραγµατικό άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους
δηµοσίων Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες.
Έχουν σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια,
πολλά κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία
εδράζεται σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και
ενθάρρυνση κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της
ανοµίας. Και αυτή η λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται
χρόνος και πολιτική βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της
Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που
αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια
ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους
των ναζί, που κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των
Εβραίων. Και αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων
σερίφηδων. Και ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει
στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την
ισχύ του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει
τον ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις
άξονες. Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα
το οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει
ιεραρχικά, ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα
φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται
θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο
της εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση
τεχνικών µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις
που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να
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τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να
κάνει το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό
είναι σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει
να είναι ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε
µικρό κενό στη στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική
άµυνα θα πρέπει να είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά.
Είναι στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του
περιθωρίου, γιατί ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας
και στις σκοτεινές κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη
δύναµή της από την αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου
αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και
τελικά θα τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας - Ιωάννης
Ζώρας.
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Μητσοτάκης στους Πρυτάνεις: Ιδρύεται σώµα προστασίας των Πανεπιστηµίων
- Μεγαλύτερη ασφάλεια και ποινές

Πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες - φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών - αναλαµβάνει η
κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια όπως ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης που είχε µε τους Πρυτάνεις
των Πανεπιστηµίων της χώρας.
Ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.

Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα
έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές
και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των
Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών
και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες,
όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.
Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να
την αφοπλίσει το κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές
αποφάσεις και για κάποιες άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το
πραγµατικό άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους
δηµοσίων Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες.
Έχουν σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια,
πολλά κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία
εδράζεται σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και
ενθάρρυνση κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της
ανοµίας. Και αυτή η λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται
χρόνος και πολιτική βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της
Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που
αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια
ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους
των ναζί, που κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των
Εβραίων. Και αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων
σερίφηδων. Και ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει
στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την
ισχύ του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει
τον ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις
άξονες. Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα
το οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει
ιεραρχικά, ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα
φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται
θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο
της εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση
τεχνικών µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις
που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να

http://www.real.gr/
Publication date: 02/11/2020 18:46
Alexa ranking (Greece): 153
https://www.real.gr/politiki/arthro/mitsotakis_stous_prytaneis_idryetai_soma_prost...

τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να
κάνει το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό
είναι σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει
να είναι ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε
µικρό κενό στη στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική
άµυνα θα πρέπει να είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά.
Είναι στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του
περιθωρίου, γιατί ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας
και στις σκοτεινές κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη
δύναµή της από την αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου
αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και
τελικά θα τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας - Ιωάννης
Ζώρας.
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ΑΕΙ: Ίδρυση πανεπιστηµιακής αστυνοµίας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες - φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών αναλαµβάνει η κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια
όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης
που είχε µε τους Πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων της χώρας.
Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή
εγκληµατικών συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας
που διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν.
Τον έλεγχο της εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη
χρήση τεχνικών µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία
τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε
στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον
δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός
σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των
καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις
προτάσεις σας».

«Ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια
ουσία»
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό
µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα
φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους
νικήσει», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι
οποίες, όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή
η αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
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συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το
κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές αποφάσεις και για κάποιες
άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το πραγµατικό
άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δηµοσίων
Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες. Έχουν
σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά
κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται
σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και ενθάρρυνση
κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανοµίας. Και αυτή η
λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική
βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της Χρυσής
Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά
φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα
τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους των ναζί, που
κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των Εβραίων. Και
αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφηδων. Και
ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την ισχύ
του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον
ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες.
Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει ιεραρχικά,
ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την
αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή
της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που
ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις
θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να κάνει
το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι
σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι
ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε µικρό κενό στη
στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική άµυνα θα πρέπει να
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είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά. Είναι
στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του περιθωρίου, γιατί
ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές
κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναµή της από την
αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα
δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα
τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας - Ιωάννης
Ζώρας.
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Ειδικό αφιέρωµα στο ΠΑΔΑ ως πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» της χώρας
Ειδικό αφιέρωµα στο ΠΑΔΑ ως πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» της χώρας
Ειδικό αφιέρωµα στις πρωτοβουλίες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στον τοµέα
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, έκανε το Αθηναϊκό & Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, στο οποίο αφιέρωµα φιλοξενεί την τοποθέτηση του Πρύτανη, Καθηγητή
Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Νέες πρωτοβουλίες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας αναγγέλλει µε δηλώσεις του ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής.
Το Ίδρυµα µετατρέπεται σε πρώτο “Πράσινο Πανεπιστήµιο” µε:
Η προσφορά παραδόθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του
Διαχειριστή, στην οποία παρέστησαν η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ)
Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, καθώς και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΠΑΔΑ
Ιωάννης Καλδέλλης.
Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το
Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ετσι θα γίνεται
συµψηφισµός της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering).
Η κα Σδούκου δήλωσε χαρακτηριστικά: «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, να επιτύχει σηµαντική µείωση του
κόστους ενέργειας, απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες χρήσεις ενώ θα συµβάλει και στη µείωση
του ανθρακικού του αποτυπώµατος. Παράλληλα, το Πανεπιστήµιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενός
σηµαντικού πυλώνα 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 λοιπών ενεργειακών του
αναγκών.
Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράµµισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα. Μέσα στο πρώτο
εξάµηνο του 2020, σε σύγκριση µε το σύνολο του 2019, έχει ήδη ανταποκριθεί σε τριπλάσια αιτήµατα για
συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο (τόσο σε ισχύ όσο και σε πλήθος) και 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. Αυτό αφορά στην
ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους µικρών σταθµών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Αγρινίου στην
Αµφιλοχία.
Να σηµειωθεί ότι το ΠΑ.Δ.Α λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kWe υπό την
επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών του
ΠΑΔΑ & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Καλδέλλη. Ο σταθμός χρησιμοποιεί για
καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο έχει υψηλότερη απόδοση και µειωµένες -σε συγκρίσει 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 ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για τις
ανάγκες θέρµανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, το Ίδρυµα µειώνει σηµαντικά τις
δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργειοβόρο, 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%.
Όπως επισηµαίνει ο Πρύτανης µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, γίνεται προσπάθεια κάλυψης των υπόλοιπων
αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύµα µέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας σύγχρονων φωτοβολταϊκών
συστηµάτων και τονίζει επί λέξει ότι, «στη λογική της οικολογικής πορείας του ΠΑΔΑ, το Ίδρυµα διαθέτει
ένα «καθαρό» λεωφορείο που κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είχε παρουσιαστεί
σε ειδική εκδήλωση, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, µια διοργάνωση αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη
βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, όπου µάλιστα, το επισκέφθηκε και ενηµερώθηκε και ο Έλληνας
Πρωθυπουργός».
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Ακόµη, το ΠΑΔΑ, σε συνεργασία µε τον Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων
Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσανατολίζεται στην ενεργό είσοδο στον
ευρύτερο τοµέα των ΑΠΕ και στις ενεργειακές κοινότητες. Επίσης, σε συνέργεια µε την Περιφέρεια
Αττικής συµµετέχει σε εκτεταµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης, διευρύνει την ηλεκτρονική διακίνηση των
εγγράφων µειώνοντας τις εκτυπώσεις σε χαρτί, χρησιµοποιεί φωτοκύτταρα στις βρύσες και τα φώτα των
κοινόχρηστων WC για εξοικονόµηση πόρων και συνεχώς υιοθετεί οικολογικά φιλικές πρακτικές.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο 7ος από τους 17 βιώσιµους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για το 2030
προτάσσει τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιµες και σύγχρονες
µορφές ενέργειας για όλους, προσέγγιση που πλήρως ασπάζεται το Πανεπιστήµιο. Η διασφάλιση της
αυτόνοµης παραγωγής ενέργειας και η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι κεντρικής
σηµασίας όπως και µεγάλη πρόκληση για το ΠΑΔΑ. Επισηµαίνεται, τέλος, πως το πανεπιστήµιό έχοντας
αυτόν τον προσανατολισµό µειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωµα, δίχως να κάνει έκπτωση στις
εκπαιδευτικές του παροχές και υπηρεσίες.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Ιδρύεται ειδική Αστυνοµία για τα πανεπιστήµια – Οι αποφάσεις της
κυβέρνησης

Την ίδρυση ειδικού αστυνοµικού σώµατος που θα εδρεύει
στα πανεπιστήµια, αλλαγές στον έλεγχο της πρόσβασης και
την αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για τα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
Την ίδρυση ειδικού αστυνοµικού σώµατος που θα εδρεύει στα πανεπιστήµια, αλλαγές στον έλεγχο της
πρόσβασης και την αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα εξήγγειλε η
κυβέρνηση στον απόηχο του προπηλακισµού του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ.
Τις ανακοινώσεις έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης που
είχε µε τους Πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων της χώρας και µίλησε για πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις
άξονες – φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών – που αναλαµβάνει η κυβέρνηση για την
αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια.

Φασισµός
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.

Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα
έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές
και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των
Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών
και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες,
όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
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Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το
κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές αποφάσεις και για κάποιες
άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το πραγµατικό
άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δηµοσίων
Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες. Έχουν
σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά
κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται
σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και ενθάρρυνση
κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανοµίας. Και αυτή η
λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική
βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της Χρυσής
Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά
φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα
τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους των ναζί, που
κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των Εβραίων. Και
αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφηδων. Και
ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την ισχύ
του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον
ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες.
Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει ιεραρχικά,
ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την
αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή
της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
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Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που
ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις
θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να κάνει
το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι
σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι
ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε µικρό κενό στη
στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική άµυνα θα πρέπει να
είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά. Είναι
στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του περιθωρίου, γιατί
ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές
κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναµή της από την
αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα
δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα
τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας
Γράψτε το σχόλιό σας
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Ειδικό αφιέρωµα στο ΠΑΔΑ ως πρώτο "Πράσινο Πανεπιστήµιο" της χώρας - Οι
πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν - [Energypress.gr]
Ειδικό αφιέρωµα στις πρωτοβουλίες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στον τοµέα των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, έκανε το Αθηναϊκό & Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο οποίο
αφιέρωµα φιλοξενεί την τοποθέτηση του Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή. Νέες πρωτοβουλίες
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας αναγγέλλει µε
δηλώσεις του ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής. Το Ίδρυµα µετατρέπεται σε πρώτο "Πράσινο
Πανεπιστήµιο" µε: τη λειτουργία σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ),την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου &τη δραστηριοποίηση στον
χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων. Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Αναστάσιος Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του
Ιδρύµατος την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξή του σε πρώτο "Πράσινο
Πανεπιστήµιο" στη...
Ειδικό αφιέρωµα στις πρωτοβουλίες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στον τοµέα των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, έκανε το Αθηναϊκό & Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο οποίο
αφιέρωµα φιλοξενεί την τοποθέτηση του Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή. Νέες πρωτοβουλίες
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας αναγγέλλει µε
δηλώσεις του ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής. Το Ίδρυµα µετατρέπεται σε πρώτο "Πράσινο
Πανεπιστήµιο" µε: τη λειτουργία σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ),την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου &τη δραστηριοποίηση στον
χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων. Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Αναστάσιος Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του
Ιδρύµατος την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόµο για την εξέλιξή του σε πρώτο "Πράσινο
Πανεπιστήµιο" στη...
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Ειδικό αφιέρωµα στο ΠΑΔΑ ως πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήµιο» της χώρας - Οι
πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν
Ειδικό αφιέρωµα στις πρωτοβουλίες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στον τοµέα των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, έκανε το Αθηναϊκό & Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο οποίο
αφιέρωµα φιλοξενεί την τοποθέτηση του Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή. Νέες πρωτοβουλίες
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας αναγγέλλει µε
δηλώσεις του ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής.
Το Ίδρυµα µετατρέπεται σε πρώτο “Πράσινο Πανεπιστήµιο” µε:
τη λειτουργία σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου &
τη δραστηριοποίηση στον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων.
Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΔΕΔΔΗΕ) Αναστάσιος Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του Ιδρύµατος την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει
το δρόµο για την εξέλιξή του σε πρώτο “Πράσινο Πανεπιστήµιο” στη χώρα. Η προσφορά παραδόθηκε στη
διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Διαχειριστή, στην οποία παρέστησαν
η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αλεξάνδρα
Σδούκου, ο Αντιπρόεδρος της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, καθώς
και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΠΑΔΑ Ιωάννης Καλδέλλης.
Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόµενης από το
Πανεπιστήµιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ετσι θα γίνεται
συµψηφισµός της ιδιοπαραγωγής µε την κατανάλωση του πανεπιστηµίου (διαδικασία virtual metering).
Η κα Σδούκου δήλωσε χαρακτηριστικά: «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, να επιτύχει σηµαντική µείωση του
κόστους ενέργειας, απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες χρήσεις ενώ θα συµβάλει και στη µείωση
του ανθρακικού του αποτυπώµατος. Παράλληλα, το Πανεπιστήµιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενός
σηµαντικού πυλώνα 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 λοιπών ενεργειακών του
αναγκών.
Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράµµισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα. Μέσα στο πρώτο
εξάµηνο του 2020, σε σύγκριση µε το σύνολο του 2019, έχει ήδη ανταποκριθεί σε τριπλάσια αιτήµατα για
συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο (τόσο σε ισχύ όσο και σε πλήθος) και 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. Αυτό αφορά στην
ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους µικρών σταθµών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Αγρινίου στην
Αµφιλοχία.
Να σηµειωθεί ότι το ΠΑ.Δ.Α λειτουργεί ιδιόκτητο σταθµό Συµπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kWe υπό την
επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών του
ΠΑΔΑ & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Καλδέλλη. Ο σταθμός χρησιμοποιεί για
καύσιµο φυσικό αέριο, το οποίο έχει υψηλότερη απόδοση και µειωµένες -σε συγκρίσει 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 ηλεκτρική και θερµική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για τις
ανάγκες θέρµανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, το Ίδρυµα µειώνει σηµαντικά τις
δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργειοβόρο, 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%.
Όπως επισηµαίνει ο Πρύτανης µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, γίνεται προσπάθεια κάλυψης των υπόλοιπων
αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύµα µέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας σύγχρονων φωτοβολταϊκών
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συστηµάτων και τονίζει επί λέξει ότι, «στη λογική της οικολογικής πορείας του ΠΑΔΑ, το Ίδρυµα διαθέτει
ένα «καθαρό» λεωφορείο που κινείται αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είχε παρουσιαστεί
σε ειδική εκδήλωση, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, µια διοργάνωση αφιερωµένη στις πράσινες πόλεις, τη
βιώσιµη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση, όπου µάλιστα, το επισκέφθηκε και ενηµερώθηκε και ο Έλληνας
Πρωθυπουργός».
Ακόµη, το ΠΑΔΑ, σε συνεργασία µε τον Διαχειριστή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων
Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσανατολίζεται στην ενεργό είσοδο στον
ευρύτερο τοµέα των ΑΠΕ και στις ενεργειακές κοινότητες. Επίσης, σε συνέργεια µε την Περιφέρεια
Αττικής συµµετέχει σε εκτεταµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης, διευρύνει την ηλεκτρονική διακίνηση των
εγγράφων µειώνοντας τις εκτυπώσεις σε χαρτί, χρησιµοποιεί φωτοκύτταρα στις βρύσες και τα φώτα των
κοινόχρηστων WC για εξοικονόµηση πόρων και συνεχώς υιοθετεί οικολογικά φιλικές πρακτικές.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο 7ος από τους 17 βιώσιµους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για το 2030
προτάσσει τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιµες και σύγχρονες
µορφές ενέργειας για όλους, προσέγγιση που πλήρως ασπάζεται το Πανεπιστήµιο. Η διασφάλιση της
αυτόνοµης παραγωγής ενέργειας και η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι κεντρικής
σηµασίας όπως και µεγάλη πρόκληση για το ΠΑΔΑ. Επισηµαίνεται, τέλος, πως το πανεπιστήµιό έχοντας
αυτόν τον προσανατολισµό µειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωµα, δίχως να κάνει έκπτωση στις
εκπαιδευτικές του παροχές και υπηρεσίες.
(foititikanea.gr)
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Πανεπιστήµια: Ιδρύεται ειδικό σώµα προστασίας των Ιδρυµάτων
Ιδρύεται ειδικό σώµα προστασίας των Ιδρυµάτων
Πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες – φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών – αναλαµβάνει
η κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια όπως ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης που είχε µε τους Πρυτάνεις
των Πανεπιστηµίων της χώρας.
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.
Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα
έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές
και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των
Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών
και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες,
όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.
Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της ανθρώπινης
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αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το
κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές αποφάσεις και για κάποιες
άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το πραγµατικό
άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δηµοσίων
Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες. Έχουν
σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά
κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται
σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και ενθάρρυνση
κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανοµίας. Και αυτή η
λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική
βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της Χρυσής
Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά
φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα
τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους των ναζί, που
κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των Εβραίων. Και
αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφηδων. Και
ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την ισχύ
του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον
ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες.
Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει ιεραρχικά,
ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την
αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή
της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που
ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις
θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να κάνει
το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι
σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι
ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε µικρό κενό στη
στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική άµυνα θα πρέπει να
είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά. Είναι
στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του περιθωρίου, γιατί
ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές
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κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναµή της από την
αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα
δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα
τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας – Ιωάννης
Ζώρας.
Πηγή
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Σώµα προστασίας πανεπιστηµίων ιδρύει η κυβέρνηση
Πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες - φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών - αναλαµβάνει η
κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια όπως ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης που είχε µε τους Πρυτάνεις
των Πανεπιστηµίων της χώρας.
Ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.
Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα
έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές
και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των
Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών
και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες,
όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος - Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.
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Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το
κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές αποφάσεις και για κάποιες
άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το πραγµατικό
άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δηµοσίων
Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες. Έχουν
σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά
κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται
σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και ενθάρρυνση
κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανοµίας. Και αυτή η
λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική
βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της Χρυσής
Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά
φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα
τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους των ναζί, που
κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των Εβραίων. Και
αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφηδων. Και
ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την ισχύ
του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον
ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες.
Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
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Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει ιεραρχικά,
ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την
αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή
της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που
ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις
θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να κάνει
το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι
σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι
ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε µικρό κενό στη
στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική άµυνα θα πρέπει να
είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά. Είναι
στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του περιθωρίου, γιατί
ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές
κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναµή της από την
αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα
δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα
τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας
Κυβέρνηση
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Στην ίδρυση πανεπιστηµιακής αστυνοµίας προχωρά ο Κ. Μητσοτάκης
Ενηµέρωση για την τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη µε τους
Πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων.

Πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις άξονες – φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών – αναλαµβάνει
η κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια όπως ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης που είχε µε τους Πρυτάνεις
των Πανεπιστηµίων της χώρας.

Ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία
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«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετά την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.

Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα
έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές
και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των
Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών
και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες,
όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
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Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το
κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές αποφάσεις και για κάποιες
άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το πραγµατικό
άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δηµοσίων
Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες. Έχουν
σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά
κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται
σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και ενθάρρυνση
κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανοµίας. Και αυτή η
λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική
βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της Χρυσής
Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά
φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία.

Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα
τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους των ναζί, που
κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των Εβραίων. Και
αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφηδων. Και
ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την ισχύ
του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον
ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες.
Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει ιεραρχικά,
ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την
αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή
της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
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Ιδρύεται ειδική αστυνοµία για τα Πανεπιστήµια – Οι αποφάσεις της
κυβέρνησης

Τι αλλάζει στα ΑΕΙ – φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών – Οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την
αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια .
Ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.
Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα
έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές
και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των
Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών
και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι
οποίες, όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή
η αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
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η αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης
όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να
τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.
Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το
κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές αποφάσεις και για κάποιες
άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το πραγµατικό
άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δηµοσίων
Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες. Έχουν
σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά
κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται
σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και ενθάρρυνση
κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανοµίας. Και αυτή η
λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική
βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της Χρυσής
Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά
φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα
τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους των ναζί, που
κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των Εβραίων. Και
αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφηδων. Και
ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την ισχύ
του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον
ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες.
Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει ιεραρχικά,
ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την
αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή
της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
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µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που
ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις
θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να κάνει
το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι
σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι
ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε µικρό κενό στη
στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική άµυνα θα πρέπει να
είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά. Είναι
στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του περιθωρίου, γιατί
ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές
κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναµή της από την
αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα
δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα
τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας – Ιωάννης
Ζώρας.
ipaidia.gr
loading...
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Ιδρύεται ειδική Αστυνοµία για τα πανεπιστήµια – Οι αποφάσεις της
κυβέρνησης
Ιδρύεται ειδική Αστυνοµία για τα πανεπιστήµια – Οι αποφάσεις της
κυβέρνησης
3.11.20

Λήψη συνδέσµου
Facebook
Twitter
Pinterest
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
Άλλες εφαρµογές

Την ίδρυση ειδικού αστυνοµικού σώµατος που θα εδρεύει στα πανεπιστήµια, αλλαγές στον έλεγχο της
πρόσβασης και την αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα εξήγγειλε η
κυβέρνηση στον απόηχο του προπηλακισµού του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ.
Τις ανακοινώσεις έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης που
είχε µε τους Πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων της χώρας και µίλησε για πρωτοβουλίες που κινούνται σε τρεις
άξονες – φύλαξη, πρόσβαση, αυστηροποίηση ποινών – που αναλαµβάνει η κυβέρνηση για την
αντιµετώπιση των φαινοµένων ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια.
Φασισµός
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε
κατάµατα τα γεγονότα. Μετα την τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί
να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα,
θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς
τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει», προσέθεσε
ο Πρωθυπουργός.
Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα
έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
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µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε
περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές
και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των
Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών
και για αυτό και περιµένω µε πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Παιδείας
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες,
όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.

Συµφωνούν οι πρυτάνεις
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας
Μπουντουβής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Κοινό σηµείο της τοποθέτησης όλων ήταν ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή
κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας. Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει
βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το παρελθόν.
Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως
συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση,
δυστυχώς τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την αιχµαλωσία ενός
ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους, µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή της δηµοκρατίας, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας. Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το
κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολµηρές αποφάσεις και για κάποιες
άµεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να αποκαταστήσουµε το πραγµατικό
άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δηµοσίων
Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 µήνες. Έχουν
σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά
κτήρια τα οποία ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, µην
κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε
καταφέρει ακόµα να το αντιµετωπίσουµε.
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Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται
σε µία συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και ενθάρρυνση
κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανοµίας. Και αυτή η
λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική
βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και
αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της Χρυσής
Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά
φορά αριστερό προσωπείο και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα
τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους των ναζί, που
κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των Εβραίων. Και
αγανακτώ όταν στο όνοµα των δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφηδων. Και
ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη κατρακυλήσει στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την ισχύ
του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον
ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες.
Αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το
οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να ανήκει ιεραρχικά,
ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την
αποτροπή εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδροµή
της Αστυνοµίας.

Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που
διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που
ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις
θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να κάνει
το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι
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σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι
ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε µικρό κενό στη
στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική άµυνα θα πρέπει να
είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά. Είναι
στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του περιθωρίου, γιατί
ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές
κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναµή της από την
αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα
δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα
τους νικήσει.

Υπουργοί
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Πα
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Ιδρύεται ειδικό σώµα προστασίας των Πανεπιστηµίων της χώρας

Πρωτοβουλίες που κινούνται σε
τρεις άξονες – φύλαξη, πρόσβαση,
αυστηροποίηση ποινών –
αναλαµβάνει η κυβέρνηση για την
αντιµετώπιση των φαινοµένων
ανοµίας σε δηµόσια πανεπιστήµια
όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
έναρξη της τηλεδιάσκεψης που είχε
µε τους Πρυτάνεις των
Πανεπιστηµίων της χώρας.
Ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία...
«Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου
Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα τα γεγονότα. Μετά την
τιµωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την
άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό
προσωπείο. Και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την
ίδια ουσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν
φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα
µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς τους
εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα
τους νικήσει», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.
Παρεµβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις
Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί
άµεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες:
«Πρώτον, στην ίδρυση ενός σώµατος, προστασίας πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει
στις σχολές, το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληµατικών
συµπεριφορών στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται θα ζητά τη
συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε
συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα
επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις
περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα
παρακολούθησης των χώρων.
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Και το τρίτο αφορά στην αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής
κοινότητας. Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες
αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως
συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που
οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος
των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο
ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε
πολύ ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας».
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως στη διάρκεια της παρέµβασής της
ανέλυσε τις προτάσεις οι οποίες, όπως είπε, «πρέπει να προσαρµοστούν
στην ιδιαιτερότητα κάθε ιδρύµατος», ενώ τόνισε ότι «αυτή η
αποτρόπαια εικόνα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο κινητοποιεί ακόµη
περισσότερο την κοινωνία».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας και την ακαδηµαϊκή κοινότητα θα καταθέσει ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο προστασίας των Πανεπιστηµίων.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο Προεδρεύων της Συνόδου των
Πρυτάνεων, Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Νίκος Παπαϊωάννου και οι Πρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης καθώς και ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής
Μήτκας. Κοινό σηµείο της τοποθέτησης όλων ήταν ότι οι προτάσεις που
κατατέθηκαν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση κι ότι απαιτείται, πέραν
της συνεργασίας µε την πολιτεία, η κινητοποίηση της πλειοψηφίας της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να τελειώσουν τα φαινόµενα ανοµίας.
Ανέφεραν ωστόσο ότι έχουν γίνει βήµατα βελτίωσης σε σύγκριση µε το
παρελθόν.
Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού
Σε µία πολύ κρίσιµη στιγµή που η χώρα αµύνεται απέναντι στην
απειλητική πανδηµία, η Σάµος -όπως συζητήσαµε- δοκιµάζεται, τα εθνικά
µας θέµατα παραµένουν σε µία εξαιρετικά ευαίσθητη φάση, δυστυχώς
τις τελευταίες µέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την
αιχµαλωσία ενός ακαδηµαϊκού δασκάλου από λίγους κουκουλοφόρους,
µπράβους των πανεπιστηµίων.
Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή
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Φαντάζοµαι θα συµφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για µία ωµή προσβολή
της δηµοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του πολιτισµού µας.
Νοµίζω ότι αυτή τη νάρκη στην οµαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το
κράτος δικαίου. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο
τολµηρές αποφάσεις και για κάποιες άµεσες δράσεις, και για αυτά θα
ήθελα να συζητήσουµε σήµερα.
Όπως ξέρετε από το πρώτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαµε να
αποκαταστήσουµε το πραγµατικό άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα
Πανεπιστήµια, και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δηµοσίων
Πανεπιστηµίων η κατάσταση σήµερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν
πριν από 15 µήνες. Έχουν σταµατήσει σε µεγάλο βαθµό φαινόµενα όπως
το παρεµπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά κτήρια τα οποία
ήταν υπό κατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο,
µην κοροϊδευόµαστε, σε κάποια δηµόσια Πανεπιστήµια το πρόβληµα
δυστυχώς παραµένει και δεν έχουµε καταφέρει ακόµα να το
αντιµετωπίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι η σηµερινή αντικειµενική
επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται σε µία συνολική αδιαφορία
δεκαετιών. Και πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχοµένως και ενθάρρυνση
κάποιων, που επέτρεψαν να χτιστούν στον δηµόσιο χώρο γιάφκες από τη
λάσπη της ανοµίας. Και αυτή η λάσπη µε τον καιρό πέτρωσε και
δηµιούργησε ορµητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική
βούληση ισχυρή για να κατεδαφιστούν αυτές οι γιάφκες.
Αυτό θα γίνει, µην έχετε καµία αµφιβολία ότι αποτελεί προσωπική
δέσµευση δική µου αλλά νοµίζω και αίτηµα της συντριπτικής
πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νοµίζω ότι µετά την τιµωρία της
Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιµετωπίσουµε την άλλη όψη
του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο
και ο φασισµός µπορεί να αλλάζει χρώµατα αλλά έχει την ίδια ουσία.
Όπως αποστρέφουµε όλοι το βλέµµα από την εικόνα του όµηρου
Πρύτανη, έτσι πρέπει να δούµε κατάµατα τα γεγονότα. Αντιδρώ και εγώ,
όπως όλοι, όταν γνωστοί-άγνωστοι αντιγράφουν µεθόδους των ναζί, που
κρεµούσαν ταµπέλες στους λαιµούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια
στα ρούχα των Εβραίων. Και αγανακτώ όταν στο όνοµα των
δικαιωµάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφηδων. Και
ντρέποµαι όταν κάποιοι που χρησιµοποιούν ως σύµβολο το «Α» έχουν ήδη
κατρακυλήσει στο «Ω».
Και µίλησα για κράτος δικαίου γιατί πράγµατι τέτοια γεγονότα και
τέτοια φαινόµενα δοκιµάζουν την ισχύ του και την αντοχή του. Ωστόσο,
το πολίτευµά µας ξέρει να αµύνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον
ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι
υπηρετείτε.
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υπηρετείτε.
Και για αυτό σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άµεσα στην
ανάληψη πρωτοβουλιών σε τρεις άξονες. Αυτούς τους άξονες θα ήθελα
να συζητήσουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Πρώτον, στην ίδρυση µιας οµάδος, ενός σώµατος, προστασίας
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Ένα σώµα το οποίο θα έχει ειδική
εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουµε πού πρέπει να
ανήκει ιεραρχικά, ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή
εγκληµατικών συµπεριφορών µέσα στο χώρο των ΑΕΙ και όταν απαιτείται
θα ζητά τη συνδροµή της Αστυνοµίας.
Το δεύτερο που πρέπει να συζητήσουµε είναι πώς θα αναβαθµίσουµε
συνολικά τα µέτρα ασφάλειας που διαθέτουν τα Πανεπιστήµια σε όλα τα
επίπεδα. Ποια µέτρα δουλεύουν ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της
εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις
περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα
παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση
της ποινικής νοµοθεσίας για αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές
της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει
να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον
δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις
θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων,
είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των
καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία
είναι απολύτως έτοιµη να κάνει το τολµηρό βήµα οριστικής
απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι
σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η
καταδίκη της βίας πρέπει να είναι ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς
αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε µικρό κενό στη
στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η
δηµοκρατική άµυνα θα πρέπει να είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να
κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά. Είναι στο χέρι όλων µας να
στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του
περιθωρίου, γιατί ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα
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περιθωρίου, γιατί ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα
καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές κουκούλες της
µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναµή
της από την αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί
φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα
τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου
αιώνα δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα
αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης
Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης,
ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης
Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ
αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης
Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Απόστολος
Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική
Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής
Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι
Πρυτάνεις του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Νικόλαος Τρανός, του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Άγγελος
Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του
Πανεπιστηµίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Γεώργιος Κοντάκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος
Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του
Ιόνιου Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη,
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, του
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Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, του
Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδ&

http://agrinioreport.com/
Publication date: 03/11/2020 12:25
Alexa ranking (Greece): 4864
https://agrinioreport.com/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%af%ce%b4%cf%81...

εισόδου και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, µέχρι το φωτισµό, τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών
µέσων όπως κλειστά κυκλώµατα παρακολούθησης των χώρων.
Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε είναι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας για
αδικήµατα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εννοείται ότι µέχρι να προχωρήσουµε στις αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που
ήδη ισχύουν, όµως συναντούν τον δισταγµό ή µερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις
θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Πρυτάνεων, είναι καθοριστικός. Όπως
καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών και για αυτό και περιµένω µε πολύ
ενδιαφέρον τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας.
Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είµαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιµη να κάνει
το τολµηρό βήµα οριστικής απελευθέρωσης των Πανεπιστηµίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι
σηµαντικό να το αντιληφθούν πια σήµερα όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Η καταδίκη της βίας πρέπει να είναι
ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς «ναι µεν αλλά». Γιατί µέσα από κάθε µικρό κενό στη
στάση των πολλών πέρνα το δηλητήριο των λίγων τραµπούκων και η δηµοκρατική άµυνα θα πρέπει να
είναι καθολική.
Αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά. Είναι
στο χέρι όλων µας να στερήσουµε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύµονες του περιθωρίου, γιατί
ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάµεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές
κουκούλες της µειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναµή της από την
αποδοχή της βάσης.
Ένα είναι βέβαιο: Ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισµός, γιατί περί φασισµού πρόκειται άσχετα αν φορά
άλλον ιδεολογικό µανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα µπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα
δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφραστές του παρακράτους και θα αναµετρηθεί µαζί τους και τελικά θα
τους νικήσει.
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων αρµόδιος για θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για τον Συντονισµό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δηµητριάδης, ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Απόστολος Δηµητρόπουλος, ο Διευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Στην τηλεδιάσκεψη µετείχε επίσης ο
Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας.
Εκπροσωπώντας τα Πανεπιστήµια, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν µέρος οι Πρυτάνεις του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος, του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Μπουραντώνης, του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νικόλαος Τρανός, του
Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών Χριστίνα Κουλούρη, του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Άγγελος Κότιος, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Στυλιανός Κατρανίδης, του Πανεπιστηµίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γεώργιος Κοντάκης, του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαµαντόπουλος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Βιτσιλάκη Χρυσή, του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου Ανδρέας Φλώρος, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαµούρης, του Χαροκόπειου
Πανεπιστηµίου Μαρία Νικολαΐδη, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Αθανάσιος Καίσης (Πρόεδρος Δ.Ε.), του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου Νικόλαος Κατσαράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Οδυσσέας – Ιωάννης
Ζώρας.
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Νέες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΠΑ.Δ.Α
στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
έες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Απικής
ΠΑ.Δ.Α στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
αναγγέλλει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
Πρύτανης του πανεπιστημίου καθηγητής Παναγιώτης Καλδής

Ν

Το Πανεπιστήμιο μετατρέπεται στο πρώτο Πράσινο Πανεπιστήμιο
με:τη λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ΣΗΘΥΑ),την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών,τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου καιτη
στον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων

δραστηριοποίηση

Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος
Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του πανεπιστημίου
την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΠΑ.Δ.Α σε πρώτο Πράσινο
Πανεπιστήμιο στη χώρα
Η προσφορά παραδόθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Διαχειριστή και στην
οποία 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 Ανδριοσόπου
λος.Ο κ Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά
σύνδεσης για ένταξη της ιάοπαραγόμενης από το Πανεπιστήμιο
ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας Ετσι θα γίνεται συμψηφισμός της ι&οπαρα
γωγής 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 ενώ θα συμβάλει και στη μείωση του ανθρακικού
του αποτυπώματος Παράλληλα το Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει
τον ρόλο του ως ένας σημαντικός πυλώνας έρευνας
και καινοτομίας
Ο κ Καλδής ευχαρίστησε τον κ Μάνο για την ταχύτητα
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 Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2020 σε σύγκριση με το σύνολο του 2019 έχει ήδη ανταποκριθεί
σε τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο Δ'κτυο τόσο
σε ισχύ όσο και πλήθος και 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 Αυτό αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους
μικρών σταθμών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Αγρινίου στην Αμφιλοχία
Να σημειωθεί ότι το ΠΑ.ΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό
Συμπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kWe υπό την επιστημονική
ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της Σχόλης Μηχανικών
Αντιπρύτανη Έρευνας και Δα Βίου
Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδελλη ο οποίος επίσης παρευρέθηκε
στη συνάντηση
διεκπεραίωσης

Ο σταθμός χρησιμοπαεί για καύσιμο φυσικό αέριο το οποίο
έχει υψηλότερη απόδοση και μειωμένες σε σχέση με άλλα
συμβατικά καύσιμα εκπομπές ρύπων Η συμπαραγωγή
καλύπτει περίπου το 70 των ενεργειακών αναγκών των
εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστημιουπόλεων
του Ιδρύματος
Ο
σταθμός
παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρική και
θερμική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για τις ανάγκες
θέρμανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Με τοντρόποαυτό το ΠΑΔΑ μειώνει σημαντικά τις δαπάνες
καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο επιτυγχάνει μεγαλύτερη
συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον
συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη Από τα 5αθέσιμα
στοιχεία εκτιμάται ότι ο βαθμός απόδοσης των μονάδων
συμπαραγωγής υπερβαίνει το 80 με αποτέλεσμα να προκαλείται
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό
περίπου 35
Οπως επισημαίνει ο Πρύτανης κ Καλδής μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ γίνεται προσπάθεια κάλυψης των υπόλοιπων
αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της εγκατάστασης και
σύγχρονων φωτοβολταϊκών συστημάτων
Στη λογική της οικολογικής πορείας του ΠΑΔΑ το Ίδρυμα
διαθέτει ένα καθαρό λεωφορείο που κινείται αποκλειστικά
με ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είχε παρουσιαστεί σε ειδική
εκδήλωση στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020 μια διοργάνωση
αφιερωμένη στις πράσινες πόλεις τη βιώσιμη ανάπτυξη και
την ηλεκτροκίνηση
Μάλιστα το επισκέφθηκε και ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός
κ Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ο κ.Καλδής,Ακόμη το
ΠΑΔΑ σε συνεργασία με τον Δαχειριστή Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσανατολίζεται στην ενεργό
είσοδο στον ευρύτερο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και στις ενεργειακές κοινότητες
Επίσης το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Απικής συμμετέχει σε εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης
διευρύνει την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μειώνοντας
τις εκτυπώσεις σε χαρτί χρησιμοποιεί φωτοκύπαρα στις
βρύσες και τα φώτα των κοινόχρηστων WC για εξοικονόμηση
και
υιοθετεί
πόρων
συνεχώς
οικολογικά
φιλικές
πρακτικές Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 7ος από τους 17
βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους του OHE για το 2030 προτάσσει
τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές
αξιόπιστες βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για
όλους προσέγγιση που πλήρως ασπάζεται το Πανεπιστήμιο
σημειώνει ο Πρύτανης
υφιστάμενων
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Στο επίκεντρο ο πολιτισμός
Διαδικτυακά το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς με συνδιοργανωτή το Δίκτυο Περραιβία

Η

καρδιά του παγκόσμιου πολιτισμού χτυπά
δυνατά στην Κύπρο για μια ακόμα

φορά όπου πραγματοποιείται διαδικτυακά
η παγκόσμια συνάντηση εκατοντάδων
επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης που έχουν
ως επιστημονικό αντικείμενο την πολιτιστική
κληρονομιά του ανθρώπου
Πρόκειται για το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς EuroMed 2020
που διοργανώνει στην Κύπρο με μεγάλη επιτυχία
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΕΠΑΚ
Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
διευθυντής dr Μαρίνος Ιωαννίδης και που φέτος
λόγω της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο διεξάγεται
διαδικτυακά έως και σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
με δωρεάν εγγραφή και συμμετοχή και με
επίσημη γλώσσα του συνεδρίου την αγγλική
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ
και η νεοσυσταθείσα έδρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά Επίσης

διοργανώνεται σε συνεργασία με την ΟΥΝΕ
ΣΚΟ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ομάδα
των κρατών μελών της EE για την
πολιτιστική κληρονομιά το ICOMOS την
εμπειρογνωμόνων

ψηφιακή

ψηφιακή βιβλιοθήκη της EE Europeana και τέλος
από τους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας που
διοργανώνουν κάθε δύο χρόνια τα πανελλήνια

Συνέδρια

Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Δίκτυο
Περραιβία
Σημειώνεται ότι το Δίκτυο Περραιβία που πρόσφατα
έγινε δεκτό στη μεγαλύτερη και πιο σημαν¬

Επιστήμονες από όλο τον κόσμο ανταλλάσσουν απόψεις για την πολιτιστική κληρονομιά
τική ευρωπαϊκή οικογένεια φορέων που συνδια
μορφώνουντηνευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τον
Πολιτισμό και το Περιβάλλον τη Europa Nostra
συνεργάζεται στενά με το ΤΕΠΑΚ από το 2013
και έχουν συνδιοργανώσει μέχρι σήμερα παγκόσμια

συνέδρια πανελλήνια συνεδρία και στρογγυλές
τράπεζες που προωθούν την ψηφιοποίηση τη
δημιουργία του ψηφιακού ελληνικού πολιτισμού
τη διακρατική συνεργασία Ελλάδας

Κύπρου και
την πρόοδο της επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο

Συνέδρια Ψηφιοποίησης Euromed που
υπό την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της
Δημοκρατίας κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια
να γίνουν παγκοσμίως γνωστά και να συγκεντρώνουν
το ενδιαφέρον σημαντικών επιστημόνων
από όλη την υφήλιο
Τα

τελούν

Κυπριακής

Διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια στην Κύπρο και
2015 και στην Ελλάδα στο μεγάλο ραντεβού
όλων των μελών της παγκόσμιας επιστημονικής
κοινότητας η οποία μέσα από τα συνέδρια

από το

παρουσιάζει

τις έρευνες τις εξελίξεις τις νέες τεχνολογίες
και τα αποτελέσματα μεγάλων ερευνητικών
προγραμμάτων και εργασιών στο τεράστιο θέμα

της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
του ανθρώπου
Σημαντικοί επιστήμονες διεθνούς και εγνωσμένου
κύρους συμμετέχουν και φέτος ως εισηγητές
μεταφέροντας την τεχνογνωσία τους στους συνέδρους
που προέρχονται απ όλο τον κόσμο για να
συμμετέχουν σε ένα γεγονός που τηρεί υψηλές
προδιαγραφές και αυστηρά επιστημονικά κριτήρια

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...
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Χρηματοδότηση 3 εκατ ευρώ για την ευφυή
ερευνητική πλατφόρμα ENIRISST
Με το ποσό των 3 εκατ
ευρώ θα χρηματοδοτηθεί
η ερευνητική πρόταση του
Ιονίου Πανεπιστημίου για τη
ευφυή ερευνητική υποδομή
για τη ναυτιλία τις μεταφορές
και την εφοδιαστική αλυσίδα
ENIRISST Intelligent Research
Infrastructure for Shipping
Supply chain Transport
and Logistics στο πλαίσιο
της Εθνικής Πρόσκλησης
Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας Επιστημονική υπεύθυνος της
υποδομής είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής
του Ιονίου Πανεπιστημίου Κάτια Κερμανίδου Η υποδομή ENIRISST στοχεύει
στη δημιουργία μιας ερευνητικής ευφυούς πλατφόρμας που συνδυάζει
αναλύσεις δεδομένων και τεχνικές οπτικοποίησης με στόχο
την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και βασικών οικονομικών
δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μέσω των διακρατικών και
εικονικών υπηρεσιών πρόσβασης η πλατφόρμα θα συλλέξει θα επεξεργαστεί
και θα παράσχει στο ερευνητικό δυναμικό και στους χρήστες/χρήστριες
πληροφορίες και εργαλεία σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς μεταφορές
επιβατών και εμπορευμάτων Στο έργο συμμετέχουν 11 πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΜΠ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΠΘ Πανεπιστήμιο Πειραιά Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΕΚΕΦ Ε Δημόκριτος
ΕΛΚΕΘΕ και Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
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Εν
Πλω
Ψίθυροι σκιές
και σκόπελοι
στην Ακτή
Μιαούλη

Η άνοδος η πτώση και η κατάρρευση
στις βάσεις των ελληνικών ναυτιλιακών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Συγχαρητήρια σε όλα χα νέα παιδιά που εισήλθαν
στα ΑΕΙ και στις ΑΕΝ της χώρας Τα αποτελέσματα
φέτος απέδειξαν για μία ακόμα φορά ότι
η ελληνική κοινωνία επηρεασμένη από τις συνεχόμενες
οικονομικές κρίσεις και την ανεργία των
νέων αντιλαμβάνεται ποιες σχολές μπορούν να
προσφέρουν μια καλύτερη θέση στον ήλιο της
επαγγελματικής αποκατάστασης
Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
του ΕΜΠ και πάλι αναδεικνύεται η κορυφαία
στις βάσεις εισαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων
Το υψηλό επίπεδο του Εθνικού Μετσόβι
ου Πολυτεχνείου και η άμεση απορρόφηση των

φερέλπιδων ναυπηγών από την αγορά εργασίας
απότοκο της μη ύπαρξης μέχρι πρόσφατα αδερφού
τμήματος στην ελληνική επικράτεια
στις υψηλές βάσεις εισαγωγής και στις
συμβάλλουν

20

προτιμήσεις των νέων Τα ανάδερφα τμήματα
φαίνεται ότι κρατούν ακόμη υψηλά τις βάσεις
εισαγωγής σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ενώ η
πανσπερμία παρόμοιων τμημάτων λειτουργεί σε
βάρος των περιφερειακών ιδρυμάτων Ωστόσο
παρατηρούμε ότι και το νέο Τμήμα Ναυπηγών
Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
προσελκύει επίσης το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων
νέων αν και αυτό συνυπάρχει με το
σχεδόν αντίστοιχο του ΕΜΠ στο λεκανοπέδιο
Στους ναυτιλιακούς οικονομολόγους η σίγουρα
αδικαιολόγητη και πολύ πρόχειρη ίδρυση και
τρίτου τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο με έδρα στα Ψαχνά Ευβοίας αποτέλεσε
και θα αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η βάση εισαγωγής στο
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο κατέρρευσε
και άλλο— στα 8.000 μόρια ενώ στα 9.325
ανέβηκε το νέο ναυτιλιακό τμήμα του ΕΚΠΑ

Παρ όλα αυτά πανεπιστήμια στην ακριτική Ελλά
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σπουδαστών θα πρέπει σίγουρα να μελετηθεί
και να αναλυθεί από τους υπεύθυνους φορείς Οι
ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν είναι αν
οι άριστοι συνεχίζουν ως αξιωματικοί ΕΝ όπως
επίσης και αν οι πολύ αδύναμοι μαθητές εγκαταλείπουν
τελικά τις σπουδές τους ή αν η απόκλιση
στους βαθμούς εισαγωγής τελικά δυσχεραίνει
κατά πολύ την εκπαιδευτική διαδικασία
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπουργός Παιδείας θα
πρέπει να λάβει άμεσες αποφάσεις για τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας Αν και
οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι σιωπούν
για ευνόητους λόγους οι εξαιρετικά χαμηλές
βάσεις εισαγωγής σε πάμπολλα τμήματα που
είναι απότοκο της ανεξέλεγκτης πανσπερμίας
πολλές φορές περιττών σχολών και τμημάτων
σε όλη τη χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να
υποστηριχτεί από τον κρατικό προϋπολογισμό
ενός πτωχευμένου κράτους Ούτε λόγος βέβαια
δεν γίνεται για την επίσημη και ισότιμη αναγνώριση
ιδιωτικών πανεπιστημίων και ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ίσως συμπληρώσουν

τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς σπάζοντας
ταυτόχρονα και τη μονοπωλιακή ραστώνη
των κρατικών ιδρυμάτων

Σε καθοδική τροχιά χο διεθνές εμπόριο
Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έφτασε το παγκόσμιο
εμπόριο για το Q2 του 2020 σύμφωνα με
όσα αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

WTO
Ο δείκτης εμπορίου αγαθών Goods Trade
Barometer του β τριμήνου που δημοσιεύτηκε
τον Αύγουστο έφτασε τις 84,5 μονάδες πτώση
δα όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Δημοκρίτειο Θράκης θα έπρεπε
για εθνικούς λόγους να είχαν διαχρονικά υποστηριχτεί από το Υπουργείο
Παιδείας αλλά τελικά οι μικροπολιτικές πάντα υπερισχύουν υπέρ των
ημετέρων σε αυτή τη χώρα Αντιθέτως το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
στη Σμύρνη οφείλουμε να τονίσουμε ότι υποστηρίζεται ποικιλοτρόπως
και σθεναρά τόσο από την Άγκυρα όσο και από την τουρκική επιχειρηματική

κοινότητα
Η πιο σημαντική διαπίστωση όμως είναι η ακόλουθη Οι βάσεις πλέον στις
ΑΕΝ πλοιάρχων 10.025 μόρια ξεπέρασαν τα δύο παραπάνω ΑΕΙ στα Ψαχνά

Ευβοίας και στη Χίο Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι αριστεύσαντες στις
σχολές πλοιάρχων και μηχανικών θα μπορούσαν να εισέλθουν σε οποιοδήποτε
υψηλών απαιτήσεων ΑΕΙ Από τα Γενικά Λύκεια ο πρώτος εισέρχεται

στους πλοιάρχους με 18.000 μόρια και αντίστοιχα ο πρώτος στους μηχανικούς
με 17.000 μόρια Η διαφορά όσων σπουδαστών εισήλθαν με 8.000
μόρια σε σχέση με όσους αρίστευσαν με 18.000 μόρια σίγουρα θα αναγκάσει
τους εκπαιδευτικούς στις ΑΕΝ να πλεύσουν με δύο ταχύτητες Πώς θα
μπορούν οι ακόμα περισσότεροι σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν άριστοι
σπουδαστές που έχουν διαπρέψει στα μαθηματικά και στην έκθεση να
συνυπάρξουν εκπαιδευτικά με αρκετούς φοιτητές που εμφανίζουν τεράστια
προβλήματα στην ορθογραφία αλλά ακόμα και στην αριθμητική
Η μετέπειτα πορεία των άριστων σε σχέση με αυτή των πιο αδύναμων

κατά 18,6 μονάδες σε σχέση με την ίδια περίοδο
του 2019 Αν και όπως αναφέρθηκε η εν λόγω
πτώση αποτελεί ρεκόρ αξίζει να σημειωθεί ότι ο
ΠΟΕ ξεκίνησε την καταγραφή του δείκτη εμπορίου
αγαθών το 2007 και συνεπώς δεν μπορούν
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα γι αυτόν
τον ισχυρισμό λόγω του μικρού αριθμού δεδομένων

Παρ όλα αυτά ο Οργανισμός κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η πτώση που καταγράφηκε το
Q2 αν δεν ξεπερνά τουλάχιστον ισοδυναμεί με
το ναδίρ της οικονομικής κρίσης της περιόδου
2008-2009
Το εμπόριο προϊόντων σημείωσε πτώση κατά
το Q2 σε σχέση με το Q2 του 2019 Οι
18,5
επιμέρους δείκτες για το εμπόριο προϊόντων της
αυτοκινητοβιομηχανίας και των αερομεταφορών
μειώθηκαν στις 71,8 και 76,5 μονάδες αντίστοιχα
Ωστόσο κάποια ανθεκτικότητα παρουσίασαν οι

δείκτες για το εμπόριο ηλεκτρονικών

εξαρτημάτων

και γεωργικών πρώτων υλών καθώς έφτασαν
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ΕΝ ΠΛΩ

Κύριο σημείο ενδιαφέροντος για πολλά από
η ανάπτυξη τεχνολογιών καθώς και
σχετικά
η έρευνα
με νέα ναυτιλιακά καύσιμα
χαμηλών εκπομπών Ο κ Sogaard πρόσθεσε ότι
το υδρογόνο αποτελεί κύρια πηγή ενδιαφέροντος
καθώς αποτελεί βασική πρώτη ύλη για τη
δημιουργία καυσίμων αμμωνίας και μεθανόλης
Ακόμη τόνισε πως η πραγματική πρόκληση δεν
έγκειται στην ύπαρξη των τεχνικών δυνατοτήτων
για την υλοποίηση του στόχου αλλά στην
καθιέρωση των νέων καυσίμων μηδενικών εκπομπών
ως πιο ανταγωνιστικών σε σχέση με τα
αυτά είναι

ορυκτά καύσιμα

Μειωμένη η δύναμη του ελληνικού
εμπορικού στόλου
δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου
πλοία 100 ΚΟΧ και άνω μειώθηκε κατά 1,5
τον περασμένο Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2019 ενώ σημείωσε αύξηση
κατά την αντίστοιχη
Η

1

τις 92,8 και 92,5 μονάδες αντίστοιχα Σημειώνεται ότι η γραμμή βάσης για
όλους τους παραπάνω δείκτες είναι οι 100 μονάδες
Αν και οι εκτιμήσεις του ΠΟΕ κάνουν λόγο για μερική ανάκαμψη κατά το
Q3 του 2020 υπάρχει έντονο κλίμα αβεβαιότητας Ακόμη αβέβαιο παραμένει
και το εάν η πρόσφατη άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ
αντικατοπτρίζει μια πραγματική ανάκαμψη ή είναι απλώς αποτέλεσμα σημαντικών
πακέτων κινήτρων της αμερικανικής κυβέρνησης καθώς και παρέμβασης
της κεντρικής τράπεζας Μένει να δούμε για πόσο καιρό ακόμα η
πανδημία του κορονοϊού θα συνεχίσει να επηρεάζει το διεθνές εμπόριο

Πόσο κοντά είναι η ναυτιλία στον στόχο των μηδενικών εκπομπών
Τα καύσιμα μηδενικών εκπομπών και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν βασική
και άμεση προτεραιότητα προκειμένου η ναυτιλία να εξαλείψει το περιβαλλοντικό

της αποτύπωμα Η συμμαχία με τίτλο Getting to Zero Coalition
οποία έθεσε τον στόχο ανάπτυξης πλοίων μηδενικών εκπομπών για πρώτη
φορά το 2019 επιχειρεί να αναγνωρίσει και να σκιαγραφήσει τα παγκόσμια
projects τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Global Maritime Forum πολλά είναι τα εγχειρήματα
που αυτή τη στιγμή βρίσκονται προ των πυλών με τον επικεφαλής
του Τμήματος Έρευνας του Global Maritime Forum Kasper Sogaard να
δηλώνει πως η υλοποίηση αυτών είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση
σε μια ναυτιλία μηδενικών εκπομπών Αποτελούν απόδειξη ότι ήδη σημειώνεται
πρόοδος και δείχνουν την κατεύθυνση για ολόκληρη τη ναυτιλιακή
η

βιομηχανία αναφέρει χαρακτηριστικά
Μέχρι στιγμής 66 projects βρίσκονται σε εξέλιξη για λογαριασμό της
Getting to Zero Coalition Τα περισσότερα από αυτά λαμβάνουν χώρα
στην Ευρώπη ενώ η Ασία έρχεται δεύτερη σε αριθμό Η πλειονότητα των
εν λόγω projects θα υλοποιηθεί υπό πραγματικές συνθήκες γεγονός που θα
προσθέσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στα ευρήματά τους
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σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018
σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού
στόλου από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω τον περασμένο
Ιούνιο σημείωσε μείωση της τάξεως του
2,7 συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2019 Μείωση
κατά 2,4 σημειώθηκε επίσης κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018

Η παγκόσμια οικονομία σε ελεύθερη πτώση
Η παγκόσμια οικονομία οδηγείται σε αχαρτογρά
φητα νερά και οι εκτιμήσεις για την πορεία της
φέτος μόνο θετικές δεν χαρακτηρίζονται καθώς
η πανδημία ήρθε να ταράξει συθέμελα τις όποιες
βλέψεις ανάπτυξης
Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και η δημοσιοποίηση
δημοσιονομικών στοιχείων μεγάλων οικονομιών
ανά τον κόσμο
Το ΑΕΠ της Ιαπωνίας κατέρρευσε συρρικνούμε
νο κατά 7,8 σε τριμηνιαία βάση ή κατά 27,8
σε ετήσια βάση το τρίμηνο μεταξύ Απριλίου και
Ιουνίου κάνοντας μια βουτιά που χαρακτηρίζεται
ήδη ιστορική Πρόκειται για το τρίτο συναπτό

τρίμηνο συρρίκνωσης της τρίτης μεγαλύτερης
οικονομίας της υφηλίου και για την πρώτη ύφεση
της οικονομίας της Ιαπωνίας από το 2015
Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν
την πιο απότομη πτώση του ΑΕΠ της
Ιαπωνίας αφότου άρχισαν να συγκεντρώνονται
συγκρίσιμα δεδομένα το 1980
Οι οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν σε δημοσκόπηση
του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg ανέ
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μεναν κατά τι μικρότερη συρρίκνωση της ιαπωνικής
οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο 7,5
Η οικονομία της Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου
που ήδη είχε πληγεί το τέταρτο τρίμηνο του 2019
εξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ τον Οκτώβριο
άρχισε να πλήττεται από τον αντίκτυπο της πανδημίας
του κορονοϊού το πρώτο τρίμηνο του 2020

σιμη βάση τα δημόσια οικονομικά μας κάτι που
θα απαιτήσει τη λήψη δύσκολων αποφάσεων
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ
Ο αριθμός των εργαζομένων από την άλλη
κατά 220.000 το δεύτερο τρίμηνο του
έτους η μεγαλύτερη μείωση από το 2009 καθώς
η κρίση του COVID-I9 έπληξε τον αριθμό των

Το δεύτερο τρίμηνο η δραστηριότητα υπέστη
περαιτέρω πλήγμα καθώς τέθηκε σε ισχύ κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης από τον Απρίλιο έως
τον Μάιο Η κατανάλωση των νοικοκυριών
κατά 8,6 το διάστημα αυτό πρόκειται
για ρεκόρ ενώ οι επενδύσεις των επιχειρήσεων
σε πάγια κεφάλαια κατά 1,5 Το εξωτερικό
εμπόριο τέθηκε εξάλλου σε χειμερία νάρκη με
συρρίκνωση των εξαγωγών της Ιαπωνίας κατά
και των εισαγωγών κατά 0,5 Οι δημόσιες
18,5

αυτοαπασχολούμενων ανέφερε το Γραφείο Εθνικών
Στατιστικών του Ηνωμένου Βασιλείου
Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων μειώθηκε
σε δραματικά επίπεδα ειδικά σε ηλικίες άνω των
55 ετών ενώ αντίθετα ο αριθμός των μισθωτών
εργαζομένων αυξήθηκε Συνολικά από την αρχή
της κρίσης του κορονοϊού οι απώλειες των θέσεων
εργασίας φτάνουν τις 730.000
Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ
δήλωσε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι παρόλο
που τα προγράμματα στήριξης της κυβέρνησης
λειτούργησαν οι απώλειες θέσεων εργασίας ήταν
αναπόφευκτες Πάντα ήμουν ξεκάθαρος ότι δεν
μπορούμε να προστατεύσουμε κάθε θέση εργασίας
αλλά μέσω του Σχεδίου για θέσεις Εργασίας
Plan for Jobs έχουμε ένα σαφές σχέδιο

μειώθηκε

επενδύσεις που κατέγραφαν μείωση το πρώτο
τρίμηνο αυξήθηκαν πάντως κατά 1,2 την περίοδο
Απριλίου-Ιουνίου
Από την άλλη η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε
σε ποσοστό-ρεκόρ 9,7 κατά το δεύτερο
τρίμηνο καθώς η ιδιωτική κατανάλωση οι επενδύσεις
και οι εξαγωγές κατέρρευσαν κατά την
κορύφωση της πανδημίας του COVID-I9 όπως
ανακοίνωσε η γερμανική στατιστική υπηρεσία
αναθεωρώντας ελαφρώς προηγούμενη εκτίμηση
Η στατιστική υπηρεσία είχε εκτιμήσει νωρίτερα
πως η οικονομία θα συρρικνωνόταν κατά 10,1
κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου
Στη Μεγάλη Βρετανία το δημόσιο χρέος υπερέβη
τα 2 τρισ στερλίνες για πρώτη φορά τον
Ιούλιο καθώς η κυβέρνηση αύξησε τις δημόσιες
δαπάνες για να αντιμετωπίσει την πανδημία του
νέου κορονοϊού σύμφωνα με τη βρετανική Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία Το χρέος ανήλθε στα
τέλη Ιουλίου σε ακριβώς 2,4 τρισ στερλίνες και
αντιστοιχούσε στο 100,5 του ΑΕΠ για πρώτη
φορά από το 1961
Οι σημερινοί αριθμοί αποτελούν μια αυστηρή
υπόμνηση πως πρέπει να επαναφέρουμε σε βιώ¬

μειώθηκε

για την προστασία τη στήριξη και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας για να διασφαλίσουμε ότι

κανένας δεν θα μείνει χωρίς ελπίδα ανέφερε ο
Βρετανός αξιωματούχος
Το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στο 3,9
αλλά αυτό αντικατοπτρίζει την αύξηση των ατόμων
που είχαν σταματήσει να αναζητούν εργασία
και ως εκ τούτου δεν θεωρήθηκαν άνεργοι ανέφερε
το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών Επιπλέον
περίπου 300.000 άτομα δήλωσαν τον Ιούνιο ότι
απασχολούνταν παρόλο που έλειπαν από τη
δουλειά και δεν έλαβαν καμία αμοιβή

Στις αρχές Αυγούστου η Τράπεζα της Αγγλίας
προέβλεπε ότι το ποσοστό ανεργίας θα έφτανε
στο 7,5 στα τέλη του τρέχοντος έτους

Η νέα εποχή των επιθεωρήσεων πλοίων

Ο OCIMF ανακοίνωσε στις 19 Αυγούστου μια
νέα προσθήκη στο πρόγραμμα Ship Inspection
Report SIRE Η εν λόγω προσθήκη περιλαμβάνει
τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων
σε πλοία ενώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η
BIMCO σκοπός είναι ο περιορισμός εξάπλωσης
του κορονοϊού
Ο Managing Director του OCIMF Rob Drysdale
δήλωσε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η πανδημία
του COVID-I9 περιορίζει τη δυνατότητα φυσικής
παρουσίας των επιθεωρητών του OCIMF Για
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας των
επιθεωρήσεων δίχως να εκθέτουμε σε κίνδυνο
τόσο τους επιθεωρητές όσο και τα πληρώματα
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είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε επιθεωρήσεις εξ αποστάσεως Ωστόσο
ο κ Drysdale πρόσθεσε ότι οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις είναι εντελώς
προαιρετικές και αποτελούν μια επιπλέον λύση για τις περιπτώσεις στις
οποίες οι επιθεωρητές δεν δύνανται λόγω των υφιστάμενων περιοριστικών
μέτρων να επιβιβαστούν σε πλοία
Ο OCIMF θα συνεχίσει να εξετάζει την κατάσταση σχετικά με την εξάπλωση
του κορονοϊού και ανάλογα με τις εξελίξεις είτε θα διατηρήσει τις εξ
αποστάσεως επιθεωρήσεις είτε θα τις καταργήσει

Ufr

ΙΜΟ 2020 Η ομαλή μετάβαση γρίφος
για δυνατούς λύτες
BIMCO το International Chamber of Shipping η INTERTANKO
η INTERCARGO δημοσιοποίησαν τα ευρήματα έρευνας που
πραγματοποιήθηκε εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας αναφορικά με
την ομαλή εφαρμογή του sulphur cap και την ευθυγράμμιση με τους
περιβαλλοντικούς κανονισμούς του ΙΜΟ
Η έρευνα η οποία εστιάστηκε σε ζητήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή
της διεθνούς νομοθεσίας για τη χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα
σε θείο ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις
6 Μαΐου
Η έρευνα μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και τη
φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία κατά τη μετάβαση
στη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο Η ναυτιλιακή βιομηχανία
είχε μεγάλη εμπειρία στο να διαχειρίζεται βαρέα καύσιμα και η έρευνα
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιες νέες παράμετροι αποτελούν
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διαχείριση καυσίμων εν πλω τονίζει ο
K.Christian Baekmark Schiolborg Manager Marine Environment της BIMCO
Επικεντρώνεται δε σε ζητήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν στις αντλίες
και στα φίλτρα καυσίμων σε θέματα που αφορούν την κακή ανάφλεξη των
νέων αποθειωμένων καυσίμων και την έγχυση αυτών κ.ά Όλα τα παραπάνω
μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες της πρόωσης των πλοίων επισημαίνει
η BIMCO
Η έρευνα καταδεικνύει τέλος ότι τα συνηθέστερα λειτουργικά προβλήματα
Η

και

σχετίζονται με αυξημένες εναποθέσεις λάσπης και με την εμφάνιση κεριού
κατά την αλλαγή από το μαζούτ σε καύσιμα των οποίων η περιεκτικότητα
δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,50
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Γιατί η Νότια Κορέα αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση για την αντιμετώπιση της
κρίσης
Αυγούστου ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε τις προοπτικές
της νοτιοκορεατικής οικονομίας τονίζοντας
ότι πλέον αναμένει μείωση του πραγματικού
ΑΕΠ κατά 0,8 έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων
Μάλιστα έκανε λόγο για τη
για μείωση 1,2
μεγαλύτερη και ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη
μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ Ο ΟΟΣΑ αναμένει
ότι για τα 37 κράτη-μέλη του Οργανισμού
η κατά μέσο όρο συρρίκνωση του πραγματικού
ΑΕΠ θα είναι της τάξεως του 7,6 Η εκτίμηση
αυτή ήρθε ακριβώς μία ημέρα πριν το Ηνωμένο
Βασίλειο ανακοινώσει τριμηνιαία ύφεση 20,4
To World Economic Forum επιχειρεί να
τους λόγους για τους οποίους η Νότια
Κορέα καταφέρνει να ανακάμπτει τόσο γρήγορα
από την κρίση του κορονοϊού παρά το γεγονός
ότι ήταν από τις πρώτες χώρες εκτός Κίνας όπου
εμφανίστηκαν κρούσματα Εάν οι εκτιμήσεις του
ΟΟΣΑ επιβεβαιωθούν η πτώση του ΑΕΠ της
Νότιας Κορέας το 2020 εν μέσω πρωτοφανούς
κρίσης δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με
την αντίστοιχη της κρίσης του 1997-1998
Σύμφωνα με eWorld Economic Forum δύο είναι
Στις

II

σκιαγραφήσει

οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η χώρα της
Ασίας αποτελεί παράδειγμα Ο πρώτος είναι
ότι κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια η Νότια
Κορέα υπήρξε η μόνη αναδυόμενη οικονομία με
μεσαίο προς μεγάλο πληθυσμό που αύξησε το
κατά κεφαλήν εισόδημα σε επίπεδα ανεπτυγμένων
οικονομιών Τη δεκαετία του 1980 οι οικονομικές

προοπτικές της χώρας μπορούσαν μόνο να
συγκριθούν με αυτές χωρών της Αφρικής
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Νότια Κορέα κάνει
ραγδαία βήματα οικονομικής ανάπτυξης μέσω της
χρήσης και της υιοθέτησης τεχνολογιών αιχμής
Στο παράδειγμα της Νότιας Κορέας αξιοσημείωτο
είναι όχι μόνο το ποιος κατασκευάζει και επινοεί
νέες τεχνολογίες αλλά και το γεγονός ότι η
κοινωνία της χαρακτηρίζεται ως εντάσεως τεχνολογίας
και οι Νοτιοκορεάτες κατέχουν τα κατάλληλα

εφόδια και την κατάλληλη εκπαίδευση για τη
χρήση νέων τεχνολογιών Αυτή ήταν μια σημαντική
παράμετρος προκειμένου να περιορίσει τον αντίκτυπο
της πανδημίας άμεση προσαρμογή στην
τηλεργασία κ.λπ Εν αντιθέσει στο Ηνωμένο
Βασίλειο για παράδειγμα η τεχνολογία δεν έχει
αναπτυχθεί σε αυτά τα επίπεδα ώστε ο έλεγχος
και ο εντοπισμός κρουσμάτων να καλύπτουν

άμεσα

μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες
Η Νότια Κορέα βασίζει πολλά στο εξωτερικό
της εμπόριο και τα στοιχεία του περασμένου
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Ιουλίου καταδεικνύουν μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη των εξαγωγών της Η
αύξηση αυτή ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη μιας παγκόσμιας οικονομικής
ανάκαμψης μετά την πρωτόγνωρη αυτή κρίση Το μόνο σίγουρο είναι ότι η
Νότια Κορέα αντεπεξήλθε πολύ καλύτερα στην κρίση αυτή σε σχέση με
άλλες χώρες που θεωρούνται ανεπτυγμένες καταλήγει το World Economic
Forum

Χαμηλές πτήσεις για τα κινεζικά ναυπηγεία
Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε κατά τους πρώτους επτά μήνες του
έτους η ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Κινεζικής Ένωσης Ναυπηγικής Βιομηχανίας CANSI
Πιο συγκεκριμένα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου οι ναυπηγήσεις πλοίων
από τα ναυπηγεία της ασιατικής χώρας άγγιξαν τα 20,03 εκατ dwt σημειώνοντας
μείωση 9,4 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι Παράλληλα
οι νέες παραγγελίες υποχώρησαν σε ετήσια βάση στα 13,99 εκατ dwt
Τέλος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι 75 σημαντικότεροι παίκτες της
κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας κατέγραψαν συνδυαστικά λειτουργικά
έσοδα ύψους 20 δισ ενώ τα κέρδη τους άγγιξαν τα 133 εκατ σημειώνοντας
ετήσια μείωση 3,2 και 49,2 αντίστοιχα

Ανάπτυξη για την αγορά των reefers
τα επόμενα έτη

Πιο συγκεκριμένα η Yankuang Group Co Ltd θα
ενώσει τις δυνάμεις της με τη Shandong Energy
Group Co μια συγχώνευση που είχε ανακοινωθεί
τον περασμένο Ιούλιο και έλαβε πρόσφατα την
έγκριση από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές
Η δημιουργία της νέας εταιρείας με την ονομασία
Shandong Energy Company Ltd αποτελεί
ένα ακόμα βήμα του Πεκίνου για τη μεγαλύτερη
εκμετάλλευση της εγχώριας παραγωγής Παρά
τις κοινωνικές πιέσεις για μείωση της χρήσης του
ρυπογόνου άνθρακα η αφθονία και το χαμηλό
κόστος του τον καθιστούν νούμερο ένα επιλογή
στο ενεργειακό μείγμα της Κίνας
Αναλυτές τονίζουν ότι η ενοποίηση των δύο εταιρειών
θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο
ανθρακωρυχείο στην Κίνα με την παραγωγική
της ικανότητα να εκτιμάται σε 291 εκατ τόνους
άνθρακα τον χρόνο
Συνδυαστικά οι Yankuang Group Co Ltd και
Shandong Energy Group Co κατέγραψαν έσοδα
92 δισ το 2019

Seaven Tanker

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ευπαθών προϊόντων
το 2019 ωστόσο θα ξεπεράσει τις οδυνηρές συνέπειες της

επιβραδύνθηκε

πανδημίας ταχύτερα σε σχέση με αυτήν του διά θαλάσσης εμπορίου ξηρών
φορτίων
Τα παραπάνω εκτιμά ο οίκος αναλύσεων Drewry στην έκθεση Reefer
Shipping Annual Review and Forecast 2020121 υπογραμμίζοντας την αντοχή
και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων κατά τη
δύσκολη αυτή συγκυρία
Το 2019 το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο μέσω πλοίων reefers ανήλθε σε
Η
όγκο στους 130,5 εκατ τόνους καταγράφοντας ανάπτυξη μόλις 1,7
ισχνή αυτή αύξηση αποδίδεται στις μειωμένες αποστολές εσπεριδοειδών
αλλά και κερασιών νεκταρινιών βερίκοκων και άλλων φρούτων απόρροια
των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Ευρώπη και της ξηρασίας σε Νότια
Αφρική και Χιλή που έπληξαν τις καλλιέργειες
Η Drewry εκτιμά ότι το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο μέσω πλοίων reefers
θα αγγίξει τους 156 εκατ τόνους έως το 2024 αντανακλώντας ετήσια αύξηση
3,7 τα επόμενα έτη η οποία θα ξεπερνά την αντίστοιχη του θαλάσσιου
εμπορίου ξηρών φορτίων
Αναλυτές της Drewry σημειώνουν ότι οι κλιμακούμενες εμπορικές διενέξεις
ΗΠΑ-Κίνας αποτελούν απειλή για το θαλάσσιο εμπόριο ωστόσο είναι
πιθανό να παράσχουν στήριξη στο εμπόριο σε διαδρομές όπως αυτή μεταξύ
της ανατολικής ακτής της Νότιας Αμερικής και της Ασίας
Οι μπανάνες και τα ψάρια είναι τα εμπορεύματα που μεταφέρονται κυρίως
με reefers από τη δυτική ακτή της Νότιας Αμερικής προς την Ευρώπη
Άλλωστε το Εκουαδόρ κυριαρχεί παγκοσμίως στις εξαγωγές μπανάνας

Dry Management Inc και
Mylaki Shipping Agency Ltd Η δωρεά στο
Λιμεναρχείο Βόλου
Σε δωρεά ενός ταχύπλοου περιπολικού διασω
στικού σκάφους προς το Λιμεναρχείο του Βόλου
προχώρησε πρόσφατα ο Co-CEO των εταιρειών
Seaven Tanker
Dry Management Inc και Mylaki
Ltd
κ Στράτος Τσαλαμανιός
Shipping Agency
Η δωρεά προσβλέπει στον εκσυγχρονισμό του
στόλου των διασωστικών σκαφών του Λιμεναρχείου
Βόλου τόνισε ο κ Τσαλαμανιός και πρόσθεσε
ότι τις κρίσιμες αυτές ώρες η αλληλοβοήθεια
είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε
μπροστά

Κίνα Ένας γίγαντας του άνθρακα γεννάται
Οι κινεζικές αρχές άναψαν το πράσινο φως για τη συγχώνευση δύο
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κολοσσού στον κορυφαίο
και
παραγωγό
καταναλωτή άνθρακα του κόσμου

ανθρακωρυχείων
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Στο ΠΑΔΑ η καινοτόµος επιστηµονική Ελληνο-Ρωσική εκδήλωση “Διεθνής
µεταφορά τεχνολογιών: νοηµατική µεταµόρφωση χώρου”
Στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστηµιούπολης του Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστηµίου
της Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), µε ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ελληνο-ρωσική
διαδικτυακή, σε σύγχρονη µετάδοση και µε ταυτόχρονη µετάφραση, επιστηµονική καινοτοµική
εκδήλωση µε θέµα “Διεθνής µεταφορά τεχνολογιών: νοηµατική µεταµόρφωση χώρου”
αναφορικά µε τα ψηφιακές εξελίξεις, την ανάπτυξη της κοινωνίας και την διεθνή επιστηµονική
συνεργασία.
Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Υπουργείο Επιστηµών και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο στην Αθήνα και το Νοτιοδυτικό Κρατικό
Πανεπιστήµιο στο Κουρσκ της Ρωσικής Οµοσπονδίας µε την υποστήριξη του ΠΑΔΑ.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης του ΠΑΔΑ, ο Αλεξέι Ρέντκιν,
Σύµβουλος - Επικεφαλής της Οµάδας Επιστήµης και Τεχνολογίας της Πρεσβείας της Ρωσικής Οµοσπονδίας
στην Ελληνική Δηµοκρατία, ο Αλεξάντρ Χοµένκο, Διευθυντής του Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστηµονικού
Κέντρου στην Αθήνα, ο Βίκτωρ Ανδριάνοβ, Αναπληρωτής Προϊστάµενος στο Υπουργείο Επιστηµών και
Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και ο Ιβάν Σοκράτοβιτς Στυλίδη, Ογκολόγος, Διευθυντής
του Εθνικού Κέντρου Ιατρικής Έρευνας Ν.Ν. Μπλόχινα.
Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν από Ελλάδα ο Καθηγητής Παναγιώτης Γιαννακόπουλος και Διευθυντής
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)» του Τµήµατος Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΑΔΑ και από την Ρωσική Οµοσπονδία ο Ζουραβλιόβ Βλαντίµιρ,
Διευθυντής του Κέντρου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας του Νοτιοδυτικού Κρατικού Πανεπιστηµίου.
Επίτιµος προσκεκληµένος οµιλητής στην εκδήλωση ήταν ο ελληνικής (ποντιακής) καταγωγής πιλότοςκοσµοναύτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, βραβευµένος ήρωας της Ρωσίας και τιµηµένος µε το ελληνικό
µετάλλιο του Διοικητή του Τάγµατος του Φοίνικα Φιόντορ Γιουρτσίχιν.
Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις αιχµής, τόσο από την ελληνική όσο και από τη ρωσική πλευρά, σε αντικείµενα
όπως είναι το διάστηµα, τα δίκτυα επικοινωνιών, η ιατρική, η ροµποτική, η ασφάλεια των πολιτών και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής µε τη συνεργασία ανθρώπων και µηχανών, οι έξυπνες µεταφορές, ο
ψηφιακός πολιτισµός, η τεχνητή νοηµοσύνη, οι εκποµπές ρύπων, η γεωργική παραγωγή και η µεταφορά
τεχνολογίας, που αποτελούν πιθανή βάση για τη δηµιουργία κοινών επιστηµονικών έργων.
Από ελληνικής πλευράς συµµετείχαν ακαδηµαϊκοί από το ΠΑΔΑ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ ΠΑΔΑ και Νοτιοδυτικού
Κρατικού Πανεπιστηµίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Το Dairy News στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Στο Πα νεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) κα ι πιο συγκεκριµένα στο Εργα στήριο Ελέγχου Ποιότητα ς
Ασφ ά λεια ς Τροφ ίµων κα ι Ποτών, του Τµήµα τος Επιστήµης & Τεχνολογία ς Τροφ ίµων, η α να πληρώτρια
κα θηγήτρια Δήµητρα Χούχουλα κα ι η ερευνητική οµά δα ς της υλοποιούν εδώ κα ι δύο χρόνια ένα σηµα ντικό
ερευνητικό έργο, το οποίο α φ ορά σε «Γονιδιακούς Πολυµορφισµούς της β καζεΐνης σε ελληνικές φυλές
αγελάδων (Holstein)», όπως ήτα ν ο τίτλος εισήγησης που πα ρουσία σα ν στο πρόσφ α το 13ο Μα κεδονικό
Συνέδριο Δια τροφ ής κα ι Δια ιτολογία ς. Πα ρά λληλα σχεδιά ζουν γα λα κτοκοµικά προϊόντα κα ι βρα βεύοντα ι
γι΄ α υτά .

Η ερευνητική αυτή οµάδα θα µελετήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού αγελαδινού γάλακτος,
αγελάδων που παράγουν γάλα µόνο µε Α2Α2 αλλά και την αξία ως βιοµηχανική πρώτη ύλη µε σκοπό τη
χρήση του σε νέα καινοτόµα γαλακτοκοµικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ήδη έχει γίνει
ορθολογική συλλογή 180 ζώων από τρεις φάρµες της κεντρικής και νότιας Ελλάδας και έχουν
χαρακτηριστεί αγελάδες ως Α1Α1, Α1Α2 και Α2Α2. Περισσότερα για το συγκεκριµένο ερευνητικό έργο
µπορείτε να διαβάσετε στο επόµενο τεύχος του περιοδικού Dairy News.
Οι επιστήµονες για την αγορά
Με την ευκαιρία της επίσκεψή µας στο Εργαστήριο, ζητάµε από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήµητρα
Χούχουλα να µας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγµή στην ελληνική αγορά
γαλακτοκοµικών προϊόντων. «Η µείωση της κατανάλωσης γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι µικρότερη
απ΄ όση ίσως θα περιµέναµε κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των προϊόντων που
κυκλοφορούν στην αγορά είναι συσκευασµένο, όπως για παράδειγµα το γάλα ή το γιαούρτι, µε
αποτέλεσµα ο καταναλωτής να αισθάνεται την ‘ασφάλεια’ αυτών που καταναλώνει» επισηµαίνει.
Από την πλευρά του ο Διονύσης Αντωνόπουλος, µέλος του ΕΔΙΠ και Υποψήφιος Διδάκτορας του
Τµήµατος Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων στο ΠΑΔΑ θεωρεί ότι η γαλακτοκοµία και η τυροκοµία σε
καµία περίπτωση δεν έχουν υποστεί τη ζηµιά που έχουν υποστεί άλλοι κλάδοι. «Ο κόσµος δεν έχει
σταµατήσει να τρώει, άρα θεωρώ ότι η γαλακτοκοµία και η τυροκοµία θα είναι ο κλάδος µε τις
µικρότερες επιπτώσεις από την πανδηµία» µας λέει και εξηγεί: « Στο γάλα θα έχουµε µια πτώση της
τάξης του 6-7% αλλά αυτό οφείλεται ως ένα βαθµό και στο γεγονός ότι µερίδα του καταναλωτικού
κοινού έχει στραφεί στα φυτικά προϊόντα. Η τυροκοµία δεν βλέπω να επηρεάζεται, άλλωστε η αύξηση
της τιµής του αιγοπρόβειου γάλακτος κατά περίπου 10- 12 λεπτά µας δείχνει την τάση για τη φετινή
και την επόµενη χρονιά».
Οι επιστήµονες για τα νέα προϊόντα
Σύµφωνα µε τον Δ. Αντωνόπουλο, οι παραγωγοί σε όλοι την Ελλάδα έχουν αρχίσει να αντιλαµβάνονται ότι
οι καταναλωτές ζητούν πλέον ‘νέου τύπου’ προϊόντα µε την προσθήκη διάφορων συστατικών/ υλικών τα
οποία βοηθούν ως προς την καλύτερη διατροφική κάλυψη του κοινού αυτού. «Τα φυτικά προϊόντα και ο
‘υγιεινός’ τρόπος διατροφής έχουν ασφαλώς επηρεάσει την κατάσταση και η βιοµηχανία προκειµένου
να αυξήσει την γκάµα των προϊόντων της παράγει συνεχώς νέα προϊόντα. Το παρατηρούµε πλέον
έντονα σε όλα τα διεθνή συνέδρια που πραγµατοποιούνταν το τελευταίο διάστηµα, όπου εµφανίζονταν
συνεχώς νεοφανή και καινοτόµα προϊόντα τα οποία ‘πιέζουν’ και τη βιοµηχανία» µας εξηγεί.
Σχολιάζοντας την εντυπωσιακή πληθώρα αλλά και την εντυπωσιακή ανάπτυξη των προϊόντων που
εµπλουτίζονται µε πρωτεΐνες, η Δ. Χούχουλα εκτιµάει ότι η αύξηση της κατανάλωσής τους συνδέεται και
µε το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να αντικαταστήσουν τα λιπαρά µε
πρωτεϊνικό περιεχόµενο. «Σε µεγάλο βαθµό όµως, η τάση αυτή είναι κι εδώ αποτέλεσµα του µάρκετινγκ
των εταιρειών, το οποίο βοηθάει πολύ την αγορά» ξεκαθαρίζει.
Από την πλευρά του ο Δ. Αντωνόπουλος θεωρεί ότι υπάρχει πράγµατι τάση αύξησης της κατανάλωσης
πρωτεΐνης σε έναν κόσµο που αυξάνεται πληθυσµιακά. «Τα ζωικά προϊόντα έχουν µια πολύ καλής
ποιότητας πρωτεΐνη η οποία είναι ο φορέας ανάπτυξης του ανθρώπου. Οι ζωικές πρωτεΐνες φαίνεται
να ‘ταιριάζουν’ περισσότερο στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι οι
πρωτεΐνες δεν έχουν κατηγορηθεί. Τα λιπαρά είναι αυτά που έχουν κατηγορηθεί- αν και πρόσφατες
µελέτες αµφισβητούν και αυτή την άποψη, καθώς επικεντρώνονται στα trans λιπαρά» επισηµαίνει.
Διεθνής διάκριση
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Πάντως το εργαστήριό τους δεν σταµατάει να εκπλήσσει καθώς τα τελευταία χρόνια, είτε µέσω ερευνών
όπως αυτή για το γάλα Α2Α2 είτε µέσω συµµετοχής σε διαγωνισµούς, βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο.
Πρόσφατα η ερευνητική οµάδα του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων και Ποτών
του Τµήµατος Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων, µε επικεφαλής την Δήµητρα Χούχουλα, πέτυχε
σηµαντική διάκριση στο διακρατικό διαγωνισµό ‘INNOVAGRΟ‘. Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός µε θέµα:
«Ανάπτυξη ενός καινοτόµου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών
εταιρειών στην Αδριατική – Ιόνιο», πραγµατοποιήθηκε στις 3/10/2020 στα Χανιά Κρήτης. Η οµάδα του
εργαστηρίου και το Milkygon – ένα γαλακτοκοµικό προϊόν διατροφής βασισµένο σε καινοτόµες &
οικολογικές τεχνολογίες παρασκευής – κατέκτησε τη δεύτερη θέση.
Κεντρική φωτογραφία: Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήµητρα Χούχουλα (τρίτη από αριστερά) και ο
διδάσκων και υποψήφιος διδάκτορας Διονύσης Αντωνόπουλος (στο άκρο δεξιά) ανάµεσα σε υποψήφιους
διδάκτορες, µέλη της ερευνητικής οµάδας στο Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων, του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Ερευνητική οµάδα, Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων, ΠΑΔΑ
Δήµητρα Χούχουλα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
Διονύσιος Αντωνόπουλος: Μέλος ΕΔΙΠ και Υποψήφιος Διδάκτορας
Δέσποινα Βουγιουκλάκη: Υποψήφια Διδάκτορας.
Σπυρίδων– Ανδρέας Παπαθεοδώρου: Υποψήφιος Διδάκτορας.
Αλίκη Τσάκνη: Υποψήφια Διδάκτορας.
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To ΠΑΔΑ τιµά τον «Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου» Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
Στην Πανεπιστηµιούπολη ΄Αλσους Αιγάλεω, σε µία ιδιαίτερα λιτή συνάντηση, λόγω των
συνθηκών της αποστασιοποίησης, το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τίµησε τον
«Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου» Αριστοτέλη Σαρρηκώστα για την προσφορά του στην
ενηµέρωση της Διεθνούς Κοινής Γνώµης για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέµβρη του
’73.
Ο πολυβραβευµένος φωτορεπόρτερ ανταπέδωσε την τιµή χαρίζοντας στον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή
Παναγιώτη Καλδή υπογεγραµµένο αντίτυπο του βιβλίου του «Ζην Επικινδύνως».
Ο Πρύτανης και ο βραβευθείς φωτορεπόρτερ παρακολούθησαν τo video του Επ. Καθηγητή Ν.
Αποστολόπουλου του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών µε θέµα «Νοέµβρης 1973» που
είναι αφιερωµένο στην 47η Επέτειο της Φοιτητικής Εξέγερσης και περιλαµβάνει on camera αφήγηση του
Αρ. Σαρρηκώστα, πλαισιωµένη µε φωτογραφικά και ηχογραφηµένα ντοκουµέντα της εποχής και
απαγγελίες από µέλη της θεατρικής οµάδας του Πανεπιστηµίου και από τον Οµότιµο Καθηγητή Γεώργιο
Καρίκα.
Ο Αρ. Σαρρηκώστας αποτύπωσε φωτογραφικά τα γεγονότα πριν, κατά την διάρκεια και µετά την εισβολή
του τανκ στις 17 Νοέµβρη 1973! Οι φωτογραφίες αυτές µαζί µε το φιλµ του Ολλανδού δηµοσιογράφου
Albert Coerant µε την διανοµή τους µέσω του πρακτορείου Associated Press σε όλο τον κόσµο, ανέτρεψαν το
«αφήγηµα» της Χούντας ότι «στο Πολυτεχνείο δεν έγινε τίποτα σπουδαίο» και ξεσήκωσαν την διεθνή κοινή
γνώµη!
Φωτογραφία: Ευτ.Περιβολάρη
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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To ΠΑΔΑ τιµά τον «Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου» Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
To ΠΑΔΑ τιµά τον «Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου» Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
Στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω, σε µία ιδιαίτερα λιτή συνάντηση, λόγω των συνθηκών της
αποστασιοποίησης, το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τίµησε τον «Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου»
Αριστοτέλη Σαρρηκώστα για την προσφορά του στην ενηµέρωση της Διεθνούς Κοινής Γνώµης για τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέµβρη του ’73.
Ο πολυβραβευµένος φωτορεπόρτερ ανταπέδωσε την τιµή χαρίζοντας στον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή
Παναγιώτη Καλδή υπογεγραµµένο αντίτυπο του βιβλίου του «Ζην Επικινδύνως».
Ο Πρύτανης και ο βραβευθείς φωτορεπόρτερ παρακολούθησαν τo video του Επ. Καθηγητή Ν.
Αποστολόπουλου του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών µε θέµα «Νοέµβρης 1973» που
είναι αφιερωµένο στην 47η Επέτειο της Φοιτητικής Εξέγερσης και περιλαµβάνει on camera αφήγηση του
Αρ. Σαρρηκώστα, πλαισιωµένη µε φωτογραφικά και ηχογραφηµένα ντοκουµέντα της εποχής και
απαγγελίες από µέλη της θεατρικής οµάδας του Πανεπιστηµίου και από τον Οµότιµο Καθηγητή Γεώργιο
Καρίκα.
Ο Αρ. Σαρρηκώστας αποτύπωσε φωτογραφικά τα γεγονότα πριν, κατά την διάρκεια και µετά την εισβολή
του τανκ στις 17 Νοέµβρη 1973! Οι φωτογραφίες αυτές µαζί µε το φιλµ του Ολλανδού δηµοσιογράφου
Albert Coerant µε την διανοµή τους µέσω του πρακτορείου Associated Press σε όλο τον κόσµο, ανέτρεψαν το
«αφήγηµα» της Χούντας ότι «στο Πολυτεχνείο δεν έγινε τίποτα σπουδαίο» και ξεσήκωσαν την διεθνή κοινή
γνώµη!
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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To ΠΑΔΑ τιµά τον "Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου" Αριστοτέλη Σαρρηκώστα [Foititikanea.gr]
To ΠΑΔΑ τιµά τον "Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου" Αριστοτέλη Σαρρηκώστα Στην Πανεπιστηµιούπολη
Άλσους Αιγάλεω, σε µία ιδιαίτερα λιτή συνάντηση, λόγω των συνθηκών της αποστασιοποίησης, το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τίµησε τον "Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου" Αριστοτέλη Σαρρηκώστα για
την προσφορά του στην ενηµέρωση της Διεθνούς Κοινής Γνώµης για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον
Νοέµβρη του '73. Ο πολυβραβευµένος φωτορεπόρτερ ανταπέδωσε την τιµή χαρίζοντας στον Πρύτανη του
ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή υπογεγραµµένο αντίτυπο του βιβλίου του "Ζην Επικινδύνως". Ο
Πρύτανης και ο βραβευθείς φωτορεπόρτερ παρακολούθησαν τo video του Επ. Καθηγητή Ν.
Αποστολόπουλου του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών µε θέµα "Νοέµβρης 1973" που
είναι αφιερωµένο στην 47η Επέτειο της Φοιτητικής Εξέγερσης και περιλαµβάνει on camera αφήγηση του
Αρ. Σαρρηκώστα, πλαισιωµένη µε φωτογραφικά και ηχογραφηµένα ντοκουµέντα της εποχής και
απαγγελίες από...
To ΠΑΔΑ τιµά τον "Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου" Αριστοτέλη Σαρρηκώστα Στην Πανεπιστηµιούπολη
Άλσους Αιγάλεω, σε µία ιδιαίτερα λιτή συνάντηση, λόγω των συνθηκών της αποστασιοποίησης, το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τίµησε τον "Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου" Αριστοτέλη Σαρρηκώστα για
την προσφορά του στην ενηµέρωση της Διεθνούς Κοινής Γνώµης για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον
Νοέµβρη του '73. Ο πολυβραβευµένος φωτορεπόρτερ ανταπέδωσε την τιµή χαρίζοντας στον Πρύτανη του
ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή υπογεγραµµένο αντίτυπο του βιβλίου του "Ζην Επικινδύνως". Ο
Πρύτανης και ο βραβευθείς φωτορεπόρτερ παρακολούθησαν τo video του Επ. Καθηγητή Ν.
Αποστολόπουλου του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών µε θέµα "Νοέµβρης 1973" που
είναι αφιερωµένο στην 47η Επέτειο της Φοιτητικής Εξέγερσης και περιλαµβάνει on camera αφήγηση του
Αρ. Σαρρηκώστα, πλαισιωµένη µε φωτογραφικά και ηχογραφηµένα ντοκουµέντα της εποχής και
απαγγελίες από...

1. Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΞΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/11/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/11/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 25

Η καραντίνα
επηρεάζει τα παιδιά
ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ μέτρα

ιης άνοιξης λόγω
κορωνοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις
στη συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών
και των εφήβων περίπου στο ένα τρίτο
των οικογενειών στη χώρα μας σύμφωνα με
μία νέα ελληνική επιστπμονική μελέτη η
οποία βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών
Η έρευνα π οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις τπς
πανδπμίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
και παρουσιάστπκε ως προδημοσίευση
στο Medrxiv πραγματοποιήθηκε από ερευνητές
της Α Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου
Πατρών όλοι μέλη της επιστημονικής
ομάδας Coronavirus Greece Research Group
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε
ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυ
ακά από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020
και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας
κάτω των 18 ετών Οι 1.232 γονείς που
παρείχαν πληροφορίες για την
και οικονομική κατάστασή τους
πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας
καθώς επίσπς για τις ανησυχίες και τις
τους σχετικά με τις αλλαγές στις
καθημερινές συνήθειες στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους
Το 35 των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία
και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους Οι
μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες
που αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους
ήταν η κοινωνική απομόνωσα η αυξημένη
χρήση υπολογιστών και παρακολούθησης
τηλεόρασας καθώς εηίσας η ελάττωσα της
φυστκής δραστηριότητας και άσκησας Ακόμη
η ανεργία οι αυξανόμενες οικογενειακές
ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα
τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική
υγεία του γονέα καθώς και το προηγούμενο
ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών
σασχετίζονταν σαμαντικά με αρνητικές
στην ψυχική υγεία των παιδιών
m

συμμετείχαν

οικογενειακή

διαπιστώσεις

συγκρούσεις

επιπτώσεις

Ευαίσθητη ομάδα
Παρ όλο που όπως επισαμαίνουν οι ερευνητές
η μελέτη αφορούσε σε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού αναδεικνύει
ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη
ομάδα και ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν
σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους
λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών

μέτρων Οι οικονομικές και κοινωνικές
της οικογένειας μπορούν να επιτείνουν
αυτά τα προβλήματα
Στη μελέτη σαμμετείχαν οι Κωνσταντίνο
Ελένη Λαζαράτου Αναστασία Μπαρ
μπούνη Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος
Φαρσαλινός
δυσκολίες

Μαγκλάρα
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To ΠΑΔΑ τιµά τον «Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου» Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας αποτύπωσε φωτογραφικά τα γεγονότα πριν, κατά την διάρκεια και µετά την
εισβολή του τανκ στις 17 Νοέµβρη 1973
Οι φωτογραφίες του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα µαζί µε το φιλµ του Ολλανδού δηµοσιογράφου Albert
Coerant µε την διανοµή τους µέσω του πρακτορείου Associated Press σε όλο τον κόσµο, ανέτρεψαν το
«αφήγηµα» της Χούντας ότι «στο Πολυτεχνείο δεν έγινε τίποτα σπουδαίο» και ξεσήκωσαν
την διεθνή κοινή γνώµη!
Στην Πανεπιστηµιούπολη ΄Αλσους Αιγάλεω, σε µία ιδιαίτερα λιτή συνάντηση, λόγω των συνθηκών της
αποστασιοποίησης, το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τίµησε τον «Φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου»
Αριστοτέλη Σαρρηκώστα για την προσφορά του στην ενηµέρωση της Διεθνούς Κοινής Γνώµης για τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέµβρη του ’73.
Ο πολυβραβευµένος φωτορεπόρτερ ανταπέδωσε την τιµή χαρίζοντας στον Πρύτανη του ΠΑΔΑ
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή υπογεγραµµένο αντίτυπο του βιβλίου του «Ζην Επικινδύνως».
Ο Πρύτανης και ο βραβευθείς φωτορεπόρτερ παρακολούθησαν τo video του Επ. Καθηγητή Ν.
Αποστολόπουλου του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών µε θέµα «Νοέµβρης 1973»
που είναι αφιερωµένο στην 47η Επέτειο της Φοιτητικής Εξέγερσης και περιλαµβάνει on camera αφήγηση
του Αρ. Σαρρηκώστα, πλαισιωµένη µε φωτογραφικά και ηχογραφηµένα ντοκουµέντα της εποχής και
απαγγελίες από µέλη της θεατρικής οµάδας του Πανεπιστηµίου και από τον Οµότιµο Καθηγητή Γεώργιο
Καρίκα.
Ο Αρ. Σαρρηκώστας αποτύπωσε φωτογραφικά τα γεγονότα πριν, κατά την διάρκεια και µετά την εισβολή
του τανκ στις 17 Νοέµβρη 1973! Οι φωτογραφίες αυτές µαζί µε το φιλµ του Ολλανδού δηµοσιογράφου
Albert Coerant µε την διανοµή τους µέσω του πρακτορείου Associated Press σε όλο τον κόσµο, ανέτρεψαν το
«αφήγηµα» της Χούντας ότι «στο Πολυτεχνείο δεν έγινε τίποτα σπουδαίο» και ξεσήκωσαν την διεθνή κοινή
γνώµη!
Φωτογραφία: Ευτ.Περιβολάρη
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr
Κοινωνικό Μέρισµα 2020: Ποιοί το δικαιούνται και πώς το παίρνουν
Πώς θα γίνει η τηλεκπαίδευση στα κλειστά δηµοτικά σχολεία (Εγκύκλιος)
Εµβόλιο της Pfizer: Ψεκασµός µε (παρα)πληροφόρηση
Σηµαντικά για ΑΣΕΠ, Εκπαιδευτικούς και Μοριοδότηση:
Αυτό είναι το κορυφαίο σεµινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για µοριοδότηση στον ΑΣΕΠ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ηµέρες εξ αποστάσεως µε ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Φιλολόγων, Μαθηµατικών και άλλων ειδικοτήτων σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ - Τα πάνω
κάτω στη µοριοδότηση
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ΠΑΔΑ: Εορτασµός για την Επέτειο του Πολυτεχνείου
Εν µέσω πανδηµίας, η 47η επέτειος της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρίσκει όλους µας σε
κοινωνική αποστασιοποίηση.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα κοινωνικά αιτήµατα δεν υπάρχουν διαχρονικά και ότι τα µηνύµατα της τότε
κορυφαίας εκδήλωσης αυθόρµητης εξέγερσης και αντιαυταρχισµού της νεολαίας και της αιµατηρής
καταστολής της δεν παραµένουν, αν και διαφοροποιηµένα, ζωντανά και εξελισσόµενα.
Οι σύγχρονες αναζητήσεις των νέων για τα αδιεξόδα και τις προοπτικές τους σηµατοδοτούν την ανάγκη
για διεύρυνση της απασχόλησης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, για την αύξηση της
χρηµατοδότησης της Παιδείας, όπως και την πορεία για συνεχή διαφύλαξη και θωράκιση της δηµοκρατίας
και της ελευθερίας της έκφρασης.
Αναφορικά µε τους συµµετέχοντες της τότε φοιτητικής εξέγερσης προσιδιάζει η αποστροφή του ποιητή
Μανόλη Αναγνωστάκη: « Ἤτανε νέοι ἤτανε νέοι, ἦταν παιδιὰ καὶ ἔτυχε νά ῾ναι καὶ καλὴ σοδειὰ».
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τιµά τον αγώνα τους µε την παραγωγή video, όπου κεντρικό πρόσωπο
είναι ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, φωτορεπόρτερ του Associated Press, ο οποίος παρουσιάζει τα ιστορικά
γεγονότα όπως τα έζησε, πλαισιωµένος από συναδέλφους και το οποίο µπορείτε να παρακολουθήσετε
στον σύνδεσµο που ακολουθεί. https://youtu.be/-2smzJz2zB0
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
Πρύτανης

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Στην υπουργό για υπογραφή τα master του Παν. Δυτ. Αττικής
Τα 69 τµήµατα που αναγνωρίζονται ως integrated master
Στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραµέως, στάλθηκαν από τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης , Καθηγητή Περικλή Μήτκα, οι Γνωµοδοτήσεις για την χορήγηση
Ιntegrated master για πέντε πενταετή τµήµατα των Πανεπιστηµίων Δυτικής Αττικής.
Ηδη η Εθνική Αρχή εξετάζει και τα τµήµατα όλων των Πανεπιστηµίων που εκκρεµεί η χορήγηση
Ιntegrated master.
Οι Γνωµοδοτήσεις για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής που είναι στο γραφείο της υπουργού αφορούν τα
εξής πέντε τµήµατα:
1.
2.
3.
4.
5.

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής
Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών

Εκκρεµούν οι Γνωµοδοτήσεις
Επίσης εκκρεµούν οι Γνωµοδοτήσεις για τα ακόλουθα τµήµατα :
Του Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής :
1. Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
2. Μηχανολόγων Μηχανικών
3. Πολιτικών Μηχανικών
Του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μηχανολόγων Μηχανικών,
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
Πολιτικών Μηχανικών,
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων της Σχολής Μηχανικών.

Του Μεσογειακού Πανεπιστηµίου Κρήτης
1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
2. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
3. Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2. Μηχανολόγων Μηχανικών
3. Πολιτικών Μηχανικών
Τα 69 τµήµατα που αναγνωρίζονται ως integrated master
Μέχρι σήµερα χορηγήθηκαν integrated master στα ακόλουθα 67 τµήµατα:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1.

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1.
2.
3.
4.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
1.
2.
3.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
1.
2.
3.
4.
5.
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Υπαγωγή στο άρθρο 46 του νόµου 4485/2017
Ουσιαστικά τα παραπάνω τµήµατα υπάγονται στο άρθρο 46 του νόµου 4485/2017 για τον ενιαίο και
αδιάσπαστο τίτλο σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελµατικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι., που
προβλέπει τα εξής:
1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. και διαρκεί
κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα (υποχρεωτικά εξάµηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος
σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών), οδηγεί στην απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τµήµατος, αν στο πρόγραµµα σπουδών:
α) περιλαµβάνονται µαθήµατα ώστε να διασφαλίζεται:
αα) η θεµελίωση στις βασικές επιστήµες και τέχνες,
ββ) η ανάπτυξη των µαθηµάτων κορµού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού
αντικειµένου,
γγ) η εµβάθυνση και η εµπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειµένου
της ειδικότητας,
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδηµαϊκού εξαµήνου
κατ’ ελάχιστον.
2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της
Συνέλευσης του Τµήµατος, απευθύνει αίτηµα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο
οποίος, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της
παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι γνώµες του προηγούµενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από
την περιέλευση του ερωτήµατος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού
επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ηµεροµηνία απονοµής του πτυχίου ή
διπλώµατος και καταλαµβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
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Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει µισθολογικές µεταβολές.
master
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Το ΠΑΔΑ συνεργάζεται ερευνητικά µε κορυφαίο Πανεπιστήµιο του Ισραήλ
Μετά από την ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας των
αποτελεσµάτων της ένταξης πράξεων για τη Διµερή και Πολυµερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας –
Ισραήλ 2019 το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε επιτυχία συµµετέχει στην ιδιαίτερα
ανταγωνιστική σχετική χρηµατοδότηση µαζί µε το Hebrew University of Jerusalem και επιχειρήσεις
για τη χρονική περίοδο 11/2020-08/2023.
Αναφέρεται ότι το συγκεκριµένο Πανεπιστήµιο, που είναι το δεύτερο αρχαιότερο του Ισραήλ,
συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα παγκοσµίως και ότι µέλη του έχουν επανειληµµένως και διεθνώς
διακριθεί, όπως είναι ο κάτοχος του Βραβείου Νόµπελ Καθηγητής Άλµπερτ Αινστάϊν.
Η χρηµατοδοτούµενη πρόταση, που είναι µια από τις τρεις εγκριθείσες σε θέµατα αγροδιατροφής, έχει
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Παρασκευόπουλο, Πρόεδρο του Τµήµατος Επιστηµών Οίνου,
Αµπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστηµών Τροφίµων του ΠΑΔΑ και αφορά στην «Αποµόνωση, Ταυτοποίηση
ιθαγενών στελεχών ζυµοµυκήτων στην κατεύθυνση παραγωγής οίνων υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Αξιολόγηση του αρωµατικού δυναµικού των οίνων που θα προκύψουν».
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής δήλωσε ότι το Πανεπιστήµιο υπήρξε
συνεχής αρωγός στη συγκεκριµένη απαιτητική προσπάθεια και ένθερµα συγχαίρει τον Καθηγητή Ιωάννη
Παρασκευόπουλο και τον συνεργάτη του Δρα Χρήστο Φώη για την τελική ευόδωση.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Ερευνητική Συνεργασία του ΠΑΔΑ µε κορυφαίο Πανεπιστήµιο του Ισραήλ
Ερευνητική Συνεργασία του ΠΑΔΑ µε κορυφαίο Πανεπιστήµιο του Ισραήλ
Κατόπιν ανακοίνωσης της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, των
αποτελεσµάτων της ένταξης πράξεων για τη «Διµερή και Πολυµερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας
– Ισραήλ 2019» το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε επιτυχία συµµετέχει σε αυτή την
ιδιαίτερα ανταγωνιστική χρηµατοδότηση µαζί µε το “Hebrew University of Jerusalem”, καθώς και
µε επιχειρήσεις για τη χρονική περίοδο 11/2020-08/2023.
Επισηµαίνεται, ότι το συγκεκριµένο Πανεπιστήµιο που είναι το δεύτερο αρχαιότερο του Ισραήλ,
συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα παγκοσµίως και ότι µέλη του έχουν επανειληµµένα και διεθνώς
διακριθεί, όπως είναι ο κάτοχος του Βραβείου Νόµπελ, Καθηγητής Άλµπερτ Αινστάϊν.
Η χρηµατοδοτούµενη ερευνητική πρόταση, η οποία είναι µια εκ των τριών εγκριθεισών σε θέµατα
Αγροδιατροφής, έχει ως Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Παρασκευόπουλο, Πρόεδρο του
Τµήµατος Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστηµών Τροφίµων του ΠΑΔΑ και αφορά
στην «Αποµόνωση, Ταυτοποίηση ιθαγενών στελεχών ζυµοµυκήτων στην κατεύθυνση παραγωγής οίνων
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Αξιολόγηση του αρωµατικού δυναµικού των οίνων που θα προκύψουν».
Ο πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής υπογράµµισε ότι το Ίδρυµα υπήρξε συνεχής
αρωγός στη συγκεκριµένη απαιτητική προσπάθεια και ένθερµα συγχαίρει τον Καθηγητή Ιωάννη
Παρασκευόπουλο και τον συνεργάτη του Δρα Χρήστο Φώη για την τελική ευόδωση του ερευνητικού
σκοπού.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Ερευνητική συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με κορυφαίο Πανεπιστήμιο
του Ισραήλ
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΟΗΣΗ
Δήμος Ασπροπύργου συμμετείχε όπως έκανε γνωστό στο Ιο Πανελλήνιο
Συνέδριο με θέμα Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη
τυπική μάθηση που διοργάνωσε το Μουσείο Σχολικής Ζωής και
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού
Ε.Κ.Ε.Δ.Ι.Σ.Υ το Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικών Ερευνών στην Προσχολική
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το
Greek Cultural Institute υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Στο Συνέδριο συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Ασπροπύργου κα Σοφία Μαυρίδη

Ο

Εκπαίδευσης

Αγωγή

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ Σ ΜΑΥΡΙΔΗ
ΣΤΗΝ ξ!ΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ
Η Αντιδήμαρχος κατά την εισήγηση της
αναφέρθηκε οτην σπουδαιότητα του παιχνιδιού

ως μέσου εκπαίδευση δημιουργικότητας
κοινωνικοποίησης και ένταξης των παιδιών
στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς

Συγκεκριμένα τόνισε ότι Σχαυτή
ακριβώς την κρίσιμη Ο,λικία των lt 3 ή 4 ε
τών ερχόμαστε να προσφέρουμε όλο εκείνο

ιιιητα εργαλεία ώστι να πλόσουν
τον χαρακτήρα τους βιωματικό Αυτός είναι
μ

και ο λόγος που τόσο στους Βρεφικούς όσο

οι όλες ι ις δομές μας Παράλληλα
επεσήμανε πως αντίστοιχες βιωμαπκές δράσεις υλοποιούνται και στα Κέντρα
Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα οποία συμμετέχουν
από 500 μαθητές οι οποίες έχουν βραβευτεί στο παρελθόν αλλά και
εξακολουθούν να βραβεύονται χάριν της υψηλής τους ποιότητας

χνίδι των παιόών δημιουργώντας ξεχωριστές γωνιές

Δημιουργικής

περισσότεροι
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ΕΜΠ: αρχίζει µέσω livestreaming η «Βραδιά του Ερευνητή 2020»
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για έβδοµη συνεχή χρονιά,
διοργανώνει στο εµβληµατικό κτήριο Αβέρωφ τη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 27
Νοεµβρίου 2020, µέσω livestreaming.

Κάθε χρόνο πάνω από 1.600.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις
µετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή µε στόχο την εξοικείωση του κοινού µε τον υπέροχο
κόσµο της έρευνας.
Την εκδήλωση διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδιοργανώνει το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας. Συµµετέχει το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και
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Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και η Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην
Κατασκευή.
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήµου
Αθηναίων.
Η Βραδιά του Ερευνητή θέλει να συµβάλει ώστε η Πανεπιστηµιακή έρευνα και το
επιστηµονικό δυναµικό των Πανεπιστηµίων να διαµορφώσει το ελπιδοφόρο πρόσωπο της
οικονοµίας και της κοινωνίας µας σήµερα.
Εναρκτήρια τηλε-Εκδήλωση

Η Εναρκτήρια τηλε-Εκδήλωση (8:15-9:15 το πρωί) καθώς και όλο το µαγνητοσκοπηµένο υλικό
των 200 video των συµµετοχών των Ερευνητικών Οµάδων του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, των Πανεπιστηµίων της Αθήνας, Ερευνητικών Κέντρων, σχολείων, των
συνεργαζόµενων φορέων και χορηγών, θα µεταδίδεται από το κανάλι της Βραδιάς του
Ερευνητή στο ΕΜΠ www.youtube.com/ntuaren από τις 8:15 το πρωί µέχρι 20:15 το βράδυ.
Με τη λήξη της ζωντανής ροής όλο το υλικό θα είναι διαθέσιµο τόσο στο κανάλι www.youtube.com/ntuaren
όσο και στην ιστοσελίδα www.ntua.gr/ntuaren.
Ειδικά η Εναρκτήρια τηλε-Εκδήλωση θα µεταδίδεται ζωντανά και από το site της ΕΡΤ την Παρασκευή 27
Νοεµβρίου και ώρα 8:15-9:15, ενώ θα προβληθούν και αντιπροσωπευτικά video.
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Από την Έρευνα στην Ανάπτυξη µε πρωταγωνιστές τους νέους
H επιστηµονικά υπεύθυνη της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ [Horizon 2020 ‘ARES – Attractive
RΕsearchers in the Spotlight’γιατοΕΜΠ] είναι η Καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου.
Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ στοχεύει στο µέλλον: στο πέρασµα της έρευνας στην κοινωνία, στη
δηµιουργία θέσεων εργασίας επιστηµονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου προσόντων, στη στήριξη της
επιχειρηµατικότητας των νέων, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων καινοτοµίας στην πραγµατική οικονοµία,
µε ιδιαίτερη σηµασία σήµερα ενόψει της ανάκαµψης της χώρας από την υγειονοµική και οικονοµική κρίση.
Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ υπογραµµίζει ότι ο καιρός δεν περισσεύει για:
τη χάραξη βιώσιµης στρατηγικής έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης σε σύµπραξη του δηµοσίου µε
τον ιδιωτικό τοµέα,
την υλοποίηση πολιτικών εφαρµογής της καινοτοµίας µε έµφαση στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης των νέων,
τη διαµόρφωση µέτρων διευκόλυνσης και χρηµατοδότησης για την υποστήριξη της εφαρµογής των
αποτελεσµάτων της έρευνας από νέες καινοτόµες επιχειρήσεις µε επενδύσεις χαµηλού ρίσκου και
υψηλής απόδοσης µε υψηλούς δείκτες απασχόλησης επιστηµονικού δυναµικού για να κρατήσουµε
τους επιστήµονες που παράγουµε στον τόπο µας.
Βασικός στόχος της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ είναι η προβολή του έργου των
ερευνητών και η ανάδειξη στο ευρύ κοινό της σπουδαιότητας και της καινοτοµίας των
επιτευγµάτων τους, του ρόλου του ελληνικού δηµόσιου Πανεπιστηµίου στην επιστήµη,
καθώς και της προσφοράς του στην κοινωνία και στην ανάπτυξη της χώρας.
Η διεξαγωγή της εκδήλωσης της Βραδιάς του Ερευνητή συνδέεται µε την αξιοποίηση του Ιστορικού
Κτιρίου Αβέρωφ του Πολυτεχνείου και την ευρεία επανάχρησή του για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς
σκοπούς.
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Γνωριµία µε τα επιτεύγµατα των Ερευνητών
Το κοινό, οι πολίτες της Αθήνας, και όλης της χώρας, µε έµφαση στους µαθητές, φοιτητές και
εκπαιδευτικούς, θα έχει την ευκαιρία φέτος να γνωρίσει τους ερευνητές, βιώνοντας, από απόσταση µε
ασφάλεια, µια σειρά από δραστηριότητες µε πρωτότυπα πειράµατα, µετρήσεις και εφαρµογές µε υψηλής
τεχνολογίας επιστηµονικά όργανα, επιδείξεις τεχνικών διατάξεων και µοντέλων.
Στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ µετέχουν περισσότερες από 150 ερευνητικές οµάδες του
ΕΜΠ, των Πανεπιστηµίων της Αθήνας και νέων ερευνητών, που προβάλλουν στο ευρύ κοινό τα
ερευνητικά τους επιτεύγµατα, προσβλέποντας στη βελτίωση της κοινωνικής αναγνώρισης των ερευνητών,
την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, καθώς και την
αύξηση του ενδιαφέροντος και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων προς ερευνητικά
επαγγέλµατα.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών η φετινή Βραδιά θα περιλαµβάνει ποικίλες ψηφιακές δράσεις, που θα είναι
διαθέσιµες για το κοινό χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας. Οι µαθητές και το ευρύ κοινό θα έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν εργαστήρια διαδικτυακά, να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως πειράµατα,
ερευνητικά αποτελέσµατα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εµπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις και τις
εµπειρίες τους σε ερευνητικά θέµατα.
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Η Διεπιστηµονική Συµβολή του ΕΜΠ στην κοινωνία, την υγεία, την ποιότητα ζωής και τον
πολιτισµό
Με ειδικές συµµετοχές από οµάδες, συναφείς νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτοµίας, φορείς, οργανισµούς και
ιδρύµατα, αναδεικνύονται η Έρευνα και η Εκπαίδευση, η Απασχόληση και η Καινοτοµία, η Ανάπτυξη και η
Αειφορία. Προβάλλονται, επίσης, συναφή προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως Marie Skłodowska
Curie, Erasmus+, κ.ά.
Έµφαση δίδεται στη διεθνή µετάδοση της τεχνογνωσίας που αναπτύσσει το ΕΜΠ σε εµβληµατικά έργα µε
παγκόσµια αναγνώριση, όπως το έργο της συντήρησης, ενίσχυσης, προστασίας και αποκατάστασης του
Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυµα.
Τη φετινή χρονιά ειδική αναφορά θα υπάρχει στην παρουσίαση της αναπτυσσόµενης
τεχνολογίας αιχµής σε ποικίλους ερευνητικούς τοµείς, όπως βιο-ασφάλεια, βιο-πληροφορική,
βιο-τεχνολογία, µοριακή µηχανική, κ.ά. , παρουσιάζοντας τη συµβολή του ΕΜΠ στην υγεία.
Προβλέπονται, όπως πάντα, ειδικές συµµετοχές (CERN, Μουσείο Πειραµάτων, Αττικό Ζωολογικό
Πάρκο,κ.ά.).
Μουσικά δρώµενα
Τη Βραδιά πλαισιώνει µουσικά ο Χηµικός Μηχανικός Δηµήτρης Βασιλάκης, σαξοφωνίστας,
συνθέτης και ερευνητής του ΕΚΠΑ, χαρίζοντας διαδικτυακά στο κοινό µια πρωτότυπη συνοµιλία τζαζ
αυτοσχεδιασµού µε τεχνητή νοηµοσύνη και, όπως κάθε χρόνο, η Οµάδα Κρουστών του Μουσικού
Τµήµατος του ΕΜΠ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασίλη Βασιλάτου, καθώς και το
πρωτότυπο µουσικο-επιστηµονικό δρώµενο ‘The street value of Science’ ή ‘Πόσα πιάνει η Επιστήµη
στην πιάτσα’ από το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη.
Διαγωνισµοί
Τη φετινή χρονιά θα διεξαχθούν Διαγωνισµός Ζωγραφικής για τους µαθητές Δηµοτικών Σχολείων και
Διαγωνισµός Αφίσας για τους µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων µε ψηφιακή συµµετοχή των µαθητών, µε
φετινό θέµα τη «βιοασφάλεια απέναντι στον COVID-19». Θα διεξαχθεί επίσης ο καθιερωµένος Διαγωνισµός
Φωτογραφίας στο instagram µε θέµα «Από την Έρευνα και την Καινοτοµία στην Ανάπτυξη» µε hashtag
#ntuaren.
Εθελοντισµός
Αυτή τη χρονιά, ο κεντρικός ρόλος του εθελοντισµού αφορά στην ενηµέρωση των σχολείων για
διαδικτυακή συµµετοχή στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, καθώς και στην υποστήριξη της διασύνδεσης
των σχολείων για την διαδικτυακή παρακολούθηση της Βραδιάς.
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Εισαγωγή στη Βραδιά του Ερευνητή ΕΜΠ
Καθ. Α. Μοροπούλου, Επιστηµονικά υπεύθυνη του ευρωπαϊκού έργου “ARES – Attractive Researchers in
the Spotlight” για τη διοργάνωση της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ
Καλωσόρισµα
Καθ. Α. Μπουντουβής, Πρύτανης ΕΜΠ Κήρυξη έναρξης
Εκ µέρους της Κυβέρνησης ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας,
Καθ. Αθ. Κυριαζής
Χαιρετισµοί
Γ. Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής
Κ. Μπακογιάννης, Δήµαρχος Αθηναίων
Γ. Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
Χαιρετισµοί Πρυτανικών Αρχών & Προέδρων των Πανεπιστηµίων και των Ερευνητικών
Κέντρων της Αθήνας / Αττικής
Καθ. Μ. Α. Δηµόπουλος, Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Καθ. Σ. Κίντζιος, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Καθ. Δ. Μπουραντώνης, Πρύτανης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Καθ. Χ. Κουλούρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
Καθ. Ν. Τρανός, Πρύτανης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Καθ. Μ. Νικολαΐδη, Πρύτανις Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Δρ. Γ. Νούνεσης, Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ
ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος
Καθ. Γρ. Χονδροκούκης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Καθ. Ι. Καλδέλλης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Καθ. Γ. Χατζαράκης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΑΣΠΑΙΤΕ
Χαιρετισµοί φορέων διοργάνωσης – υποστήριξης
Γ. Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Μ. Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήµου Αθηναίων
Ε. Κασσελάς, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Πλατφόρµας Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή, Γεν.
Γραµµατέας Δ.Ε. ΠΕΔΜΕΔΕ
Ι. Γκόλιας, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΣΑ Α.Ε.
Β. Ξυπολητάς, Πρόεδρος ΔΣ ΟΣΥ Α.Ε.
Χ. Δαµάσκος, Πρόεδρος ΔΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Κ. Μακέδος, Πρόεδρος ΔΣ Τράπεζας Attica Bank Α.Ε.
Ρ. Μπαχταλιά, Υπεύθυνη προγράµµατος egg (enter – grow- go), Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Μ. Κατσιώτης, Διευθυντής Έρευνας & Κανοτοµίας, A.E. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ
Π. Κανελλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
Κλείσιµο Εναρκτήριας Τηλε-Εκδήλωσης
Δρ. Αθ. Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος & Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚΕΤΑ, Συντονιστής του
Ευρωπαϊκού Έργου “ARES-Attractive Researchers in the Spotlight”
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Χορηγοί
Χορηγοί επικοινωνίας της Βραδιάς είναι:
η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΤ Α.Ε.,
ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.,
οι Σταθερές Συγκοινωνίες ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και
οι Οδικές Συγκοινωνίες Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Χορηγοί της Βραδιάς είναι:
η Τράπεζα Attica Bank Α.Ε.,
η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και
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η Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ.
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Πρύτανης ΠΑΔΑ: Στόχος µας η προσέλκυση περισσότερων φοιτητών από το
εξωτερικό
ΤΟ ΠΑΔΑ έχει αποδεχτεί την προσφορά του διεθνούς τεχνολογικού γίγαντα Hewlett-Packard (hp) για
αναβάθµιση της κύριας βιβλιοθήκης σε έναν ψηφιακό κόµβο
Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για το επόµενο έτος
είναι η δηµιουργία περισσότερων αγγλόφωνων προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών τµηµάτων
(ήδη λειτουργούν δυο σε µεταπτυχιακό επίπεδο) που θα προσελκύσουν περισσότερους
φοιτητές από το εξωτερικό, σύµφωνα µε τα όσα είπε ο Πρύτανης Παναγιώτης Καλδής, σε
συνέντευξη στο στο Greek Reporter .
«Φιλοδοξούµε να εισαγάγουµε περισσότερα αγγλόφωνα προγράµµατα σπουδών από το 2021, τα οποία θα
πρέπει να καλύπτουν πτυχία προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
Παναγιώτης Καλδής, σηµειώνοντας παράλληλα ότι το Πανεπιστήµιο αποκτά την απαιτούµενη
τεχνογνωσία για να πετύχει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ αποκαλύπτει επίσης στη Συνέντευξη , ότι το Πανεπιστήµιο έχει αποδεχτεί την
προσφορά του διεθνούς τεχνολογικού γίγαντα Hewlett-Packard (hp) για αναβάθµιση της κύριας βιβλιοθήκης
σε έναν ψηφιακό κόµβο.
Το ΠΑΔΑ που ιδρύθηκε το 2018 από τη συγχώνευση τριών ιστορικών Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων (ΤΕΙ ΑθήναςΑΕΙ ΤΤ Πειραιά -ΕΣΔΥ, τα οποία λειτουργούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα για δεκαετίες, είναι πλέον το
τρίτο µεγαλύτερο στη χώρα όσον αφορά στον αριθµό των φοιτητών.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
Παναγιώτης Καλδής Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστηµια
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ΠΑΔΑ: Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σίτισης έως και 23/12
ΠΑΔΑ: Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σίτισης έως και 23/12
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ενηµερώνει όλους τους Προπτυχιακούς φοιτητές ότι η ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης σίτισης, µέσω του συνδέσµου http://sitisi.uniwa.gr, παρατείνεται έως
και 23 Δεκεµβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη.
ΠΑΔΑ: Προϋποθέσεις, δικαιούχοι και δικαιολογητικά σίτισης (2020-2021)
Την ενηµερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µπορείτε να την δείτε
εδώ.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Ας αξιοποιήσουμε τους λαμπρούς επιστήμονες που διαθέτει η Ρόδος
ο

Γιώργος Βαρελίδης*
[Γράφει

Διάβασα ένα άρθρο στις
Απόψεις της εφημερίδας «Η
Ροδιακή» που το έγραψε ένας
πολύ αξιότιμος συνάδελφος
μου και παλιός φοιτητής μου ο
Παντελής Σεΐτης. Θα ήθελα να
σας πω κάποια πράγματα για
να μάθει η κοινωνία της Ρόδου
τι διαμάντι έχει στο νησί και το
αφήνει ανεκμετάλλευτο, διότι

είναι και χαμηλού προφίλ
και δεν μιλάει για τον
άνθρωπος

εαυτό του. όπως και πολύ καλά
κάνει, διότι κατά τη γνώμη μου
πρέπει ο καθένας μας να μιλάει
μόνο με το έργο του. Οπότε θα

ήθελα να σας τα πω εγώ ως
«πρώην», αν θα μπορούσα να

χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη
και να μου επιτραπεί, καθηγητής
του και πλέον συνάδελφος
μου τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα
και εγώ αλλά και οι
συνάδελφοι μου.
θα ήθελα να σας τα πω διότι
τον γνωρίζω τον Παντελή χρόνια,
είναι τώρα νομίζω κοντά 78 χρόνια, με τον οποίο και έχω

σεις αναβάθμισης και μελέτες
οι οποίες οφείλω να σας
ότι είναι χρονοβόρες
και απαιτούν απίστευτη εργασία
κυρίως στο ψάξιμο του
εκάστοτε προβλήματος αλλά

συνεργαστεί στο αντικείμενο
μας ουκ ολίγες φορές και τον

στους τοπικούς αρμόδιους

περισσότεροι

έχω γνωρίσει ως άνθρωπο.
Λοιπόν, ο Παντελής είναι ένα

πνεύμα ανήσυχο με έντονες
κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες
ο οποίος κυρίως εδώ στην
Αθήνα έχει βοηθήσει στο να
«μπουν» κάποια πράγματα στη
θέση τους και αυτό όχι απλώς
με λόγια απλά. αλλά με προτά¬

ομολογήσω

απαιτεί κυρίως γνωστική εργασία
την οποία σε λίγους ανθρώπους
έχω δει.
Θα ήθελα να απευθυνθώ

ρυθμιστές του τόπου αλλά και
στην κοινωνία της Ρόδου, να
μην αφήσει τον Παντελή Σεϊτη
του Θεμιστοκλή και της Αννας

στικές, είναι όπως λέμε στη
γλώσσα μας «ένα πυροβολικό»

όπου ο καθένας θα το ήθελε
ως σύμβουλο μηχανικό και
γιατί όχι ως κάτι παραπάνω.
Βοήθησε με το έργο του
απίστευτες

οικογένειες να μη βρεθούν
στο δρόμο λόγο ότι η εκάστοτε
πολεοδομική αρχή ήθελε

να του πετάξει απλώς στον
δρόμο για να κατασκευαστούν
στη θέση των οικείων τους
καταστήματα

μονας τον οποίο οι κύριοι
υπεύθυνοι της κοινωνίας της
Ρόδου δεν του δίνουν μια
να εργαστεί και να προτείνει
απίστευτες λύσεις για το
νησί σας. Να σας ενημερώσω
ότι αυτός ο Ροδίτης φοιτητής
πλέον τελειόφοιτος και υποψήφιος
διδάκτορας έχει προταθεί
από εμένα και από άλλους
ευκαιρία

αξιότιμους συναδέλφους να
αναλάβει το 1/3 της επιστασίας

μεγάλων συμφερόντων,

για το έργο του Ελληνικού.

βοήθησε στην πολεοδομική
διάταξη της Αθήνας,
στο να τηρηθούν κάποια

Αυτό πιστεύω από μόνο του για
το πόση εμπιστοσύνη του
έχουμε και ποσό ικανός είναι

λέει πολλά.

αυτό παρόλο το νεαρό της ηλικίας
του σας γνωστοποιώ ότι

πράγματα, όπως πεζοδρόμια,
ράμπες για άτομα
ΑΜΕΑ κ.ο.κ.

κριτικής σκέψης αλλά και γνω¬

Είναι ένας σπουδαίος
και λαμπρός επιστή¬

ανεκμετάλλευτο σαν ανθρώπινο
πόρο θα έλεγα. Το παιδί

έχει απίστευτες δυνατότητες

στοιχειώδη

άνθρωπος

Θα ήθελα να κλείσω με ένα
ρητό του Α. Ωνάση που μου
έλεγε συχνό ο Παντελής:
«Το να είσαι φτωχός δεν

είναι καθόλου πρόβλημα γιατί
αυτό λύνεται, το να είσαι φτωχός
στο μυαλό αυτό. ναι. είναι
μεγάλο πρόβλημα και δεν
λύνεται».

Συγχαρητήρια στην οικογένεια
του Παντελή Σεϊτη τον πατέρα
του. Θεμιστοκλή Σεΐτη. τη
μητέρα του. Άννα Σεΐτη και την
αδερφή του. Ειρήνη Σεΐτη. που
ανέθρεψαν και τον έκαναν έναν

εξαίρετο λαμπρό νέο και
με μεγάλες πεποιθήσεις
και προβληματισμούς και
όρεξη να κάνει κάτι στη ζωή
του αλλά και στον τόπο του.
επιστήμονα

* 0 Γιώργος Βαρελίδης είναι
πρόεδρος τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής..
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Ένωση Δηµάρχων Αττικής: Έκφραση συγχαρητηρίων και επαίνου προς το
ΠΑΔΑ
Ένωση Δηµάρχων Αττικής: Έκφραση συγχαρητηρίων και επαίνου προς το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Το
Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Δηµάρχων Αττικής (ΕΝΔΑ) αποφάσισε οµόφωνα την έκφραση
συγχαρητηρίων και επαίνου προς το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και ειδικότερα προς τον Πρύτανη
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή για τις δραστηριότητές τους σε θέµατα προώθησης της Τοπικής Ανάπτυξης
προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης και της διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου µε τον Θεσµό της Τοπική
Αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Δηµάρχων Αττικής Παύλος Καµάρας έκανε εκτενή
αναφορά για τις συγκεκριµένες δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα ανάδειξης
του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, το ΔΣ της Ένωσης Δηµάρχων Αττικής εξέφρασε την
επιθυµία να υπάρξει στο εγγύς µέλλον στενότερη συνεργασία των δύο φορέων (ΕΝΔΑ & ΠΑΔΑ) για την
περαιτέρω αναβάθµιση του Θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθµού. Εν κατακλείδι, η ΕΝΔΑ
δηλώνει...
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Ένωση Δηµάρχων Αττικής: Έκφραση συγχαρητηρίων και επαίνου προς το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Δηµάρχων Αττικής (ΕΝΔΑ) αποφάσισε οµόφωνα την
έκφραση συγχαρητηρίων και επαίνου προς το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και ειδικότερα
προς τον Πρύτανη του Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή για τις δραστηριότητές τους σε θέµατα
προώθησης της Τοπικής Ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης και της
διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου µε τον Θεσµό της Τοπική Αυτοδιοίκησης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Δηµάρχων Αττικής Παύλος Καµάρας έκανε εκτενή αναφορά για τις
συγκεκριµένες δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε θέµατα ανάδειξης του ρόλου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, το ΔΣ της Ένωσης Δηµάρχων Αττικής εξέφρασε την επιθυµία να υπάρξει στο εγγύς µέλλον
στενότερη συνεργασία των δύο φορέων (ΕΝΔΑ & ΠΑΔΑ) για την περαιτέρω αναβάθµιση του Θεσµού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού.
Εν κατακλείδι, η ΕΝΔΑ δηλώνει ανοιχτή σε οποιαδήποτε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,
η οποία θα µπορούσε να αποβεί προσοδοφόρα στην Τοπική - Βιώσιµη Ανάπτυξη των Πόλεων, προς όφελος
των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.nafs.gr/
Publication date: 30/11/2020 16:38
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.nafs.gr/perivallon/ekpaidefsi/1929-mnimonio-synergasias-metaksy-to...

Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) και
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες πρακτικής
εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καµαρινάκης
και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την
Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020.
Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την αναβάθµιση του γνωστικού
επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:
Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δηµόσιο συµφέρον και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων.
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράµµατα.
Στους επόµενους δύο µήνες θα ακολουθήσει σύµβαση σύµπραξης, η οποία θα περιλαµβάνει Master Plan µε
τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων, συγκεκριµένες δράσεις ανάπτυξης
καθώς και προθεσµίες υλοποίησης τους.
Αναφερόµενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήµιου κ. Παναγιώτης Καλδής
τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις τοπικές
κοινωνίες και µε Οργανισµούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα επιχειρηµατικότητα. Η
συνεργασία που ξεκινάει σήµερα δηµιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη κοινών έργων, ιδιαιτέρως µετά
τον διορισµό του Διευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καµαρινάκη ως εκπροσώπου της Ένωσης
Λιµένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιµένων (European Seaports Organization – ESPO)».
Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καµαρινάκης υπογράµµισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιµανιού της
Ελευσίνας µε επιστηµονικούς Φορείς εγνωσµένου κύρους όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε στόχο
την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόµενους, τους φοιτητές,
αλλά και προς την τοπική κοινωνία. Η υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας ενισχύει έναν από τους
βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να αποτελέσει το λιµάνι της Ελευσίνας πηγή ευηµερίας και
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η συνεργασία σηµατοδοτεί την ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής
µε από κοινού δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την καινοτοµία, την κατάρτιση και
την πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης Λιµένων ώστε ο Λιµένας Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για
ολόκληρη την περιοχή».

Δευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2020
Δευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2020
Δευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2020
Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την µεγάλη και παγκόσµια Ναυτιλιακή Βιοµηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιµέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας
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Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες πρακτικής
εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ Απόστολος Καµαρινάκης και ο
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την
Παρασκευή 27 Νοεµβρίου.
Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την αναβάθµιση του γνωστικού
επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:
Στους επόµενους δύο µήνες θα ακολουθήσει σύµβαση σύµπραξης, η οποία θα περιλαµβάνει Master Plan µε
τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων, συγκεκριµένες δράσεις ανάπτυξης
καθώς και προθεσµίες υλοποίησης τους.
Αναφερόµενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήµιου κ. Παναγιώτης Καλδής
τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις τοπικές
κοινωνίες και µε Οργανισµούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα επιχειρηµατικότητα.
Η συνεργασία που ξεκινάει σήµερα δηµιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη κοινών έργων, ιδιαιτέρως
µετά τον διορισµό του Διευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καµαρινάκη ως εκπροσώπου της Ένωσης
Λιµένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιµένων (European Seaports Organization – ESPO)».
Από την πλευρά του ο Απόστολος Καµαρινάκης υπογράµµισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιµανιού της
Ελευσίνας µε επιστηµονικούς Φορείς εγνωσµένου κύρους όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε στόχο
την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόµενους, τους φοιτητές,
αλλά και προς την τοπική κοινωνία.
Η υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας ενισχύει έναν από τους βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να
αποτελέσει το λιµάνι της Ελευσίνας πηγή ευηµερίας και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η συνεργασία
σηµατοδοτεί την ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής µε από κοινού δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης,
που συνδυάζουν την καινοτοµία, την κατάρτιση και την πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης Λιµένων ώστε
ο Λιµένας Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή».
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Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες πρακτικής
εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καµαρινάκης
και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την
Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020.
Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την αναβάθµιση του γνωστικού
επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:
• Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δηµόσιο συµφέρον και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων.
• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράµµατα.
Στους επόµενους δύο µήνες θα ακολουθήσει σύµβαση σύµπραξης, η οποία θα περιλαµβάνει Master Plan µε
τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων, συγκεκριµένες δράσεις ανάπτυξης
καθώς και προθεσµίες υλοποίησης τους.
Αναφερόµενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήµιου κ. Παναγιώτης Καλδής
τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις τοπικές
κοινωνίες και µε Οργανισµούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα επιχειρηµατικότητα. Η
συνεργασία που ξεκινάει σήµερα δηµιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη κοινών έργων, ιδιαιτέρως µετά
τον διορισµό του Διευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καµαρινάκη ως εκπροσώπου της Ένωσης
Λιµένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιµένων (European Seaports Organization – ESPO)».
Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καµαρινάκης υπογράµµισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιµανιού της
Ελευσίνας µε επιστηµονικούς Φορείς εγνωσµένου κύρους όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε στόχο
την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόµενους, τους φοιτητές,
αλλά και προς την τοπική κοινωνία. Η υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας ενισχύει έναν από τους
βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να αποτελέσει το λιµάνι της Ελευσίνας πηγή ευηµερίας και
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η συνεργασία σηµατοδοτεί την ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής
µε από κοινού δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την καινοτοµία, την κατάρτιση και
την πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης Λιµένων ώστε ο Λιµένας Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για
ολόκληρη την περιοχή».
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Μνηµόνιο Συνεργασίας Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας - Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής

Για θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων και πρακτική φοιτητών του
ΠαΔΑ
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες
πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του
Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που
υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος
Καµαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του
Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020.
Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:
• Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δηµόσιο συµφέρον και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων.
• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράµµατα.
Στους επόµενους δύο µήνες θα ακολουθήσει σύµβαση σύµπραξης, η οποία θα περιλαµβάνει
Master Plan µε τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων,
συγκεκριµένες δράσεις ανάπτυξης καθώς και προθεσµίες υλοποίησης τους.
Αναφερόµενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήµιου κ. Παναγιώτης
Καλδής τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις
τοπικές κοινωνίες και µε Οργανισµούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα
επιχειρηµατικότητα. Η συνεργασία που ξεκινάει σήµερα δηµιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη
κοινών έργων, ιδιαιτέρως µετά τον διορισµό του Διευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καµαρινάκη
ως εκπροσώπου της Ένωσης Λιµένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιµένων (European
Seaports Organization – ESPO)».
Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καµαρινάκης υπογράµµισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιµανιού
της Ελευσίνας µε επιστηµονικούς Φορείς εγνωσµένου κύρους όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,
µε στόχο την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόµενους,
τους φοιτητές, αλλά και προς την τοπική κοινωνία. Η υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας ενισχύει
έναν από τους βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να αποτελέσει το λιµάνι της Ελευσίνας πηγή
ευηµερίας και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η συνεργασία σηµατοδοτεί την ώθηση στην
ανάπτυξη της περιοχής µε από κοινού δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την
καινοτοµία, την κατάρτιση και την πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης Λιµένων ώστε ο Λιµένας
Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή».
Tweet
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Μνηµόνιο Συνεργασίας Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας – Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες
πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του
Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που
υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος
Καµαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του
Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020.
Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:
• Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δηµόσιο συµφέρον και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων.
• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράµµατα.
Στους επόµενους δύο µήνες θα ακολουθήσει σύµβαση σύµπραξης, η οποία θα περιλαµβάνει
Master Plan µε τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων,
συγκεκριµένες δράσεις ανάπτυξης καθώς και προθεσµίες υλοποίησης τους.
Αναφερόµενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήµιου κ. Παναγιώτης
Καλδής τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις
τοπικές κοινωνίες και µε Οργανισµούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα
επιχειρηµατικότητα. Η συνεργασία που ξεκινάει σήµερα δηµιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη
κοινών έργων, ιδιαιτέρως µετά τον διορισµό του Διευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καµαρινάκη
ως εκπροσώπου της Ένωσης Λιµένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιµένων (European
Seaports Organization – ESPO)».
Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καµαρινάκης υπογράµµισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιµανιού
της Ελευσίνας µε επιστηµονικούς Φορείς εγνωσµένου κύρους όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,
µε στόχο την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόµενους,
τους φοιτητές, αλλά και προς την τοπική κοινωνία. Η υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας ενισχύει
έναν από τους βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να αποτελέσει το λιµάνι της Ελευσίνας πηγή
ευηµερίας και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η συνεργασία σηµατοδοτεί την ώθηση στην
ανάπτυξη της περιοχής µε από κοινού δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την
καινοτοµία, την κατάρτιση και την πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης Λιµένων ώστε ο Λιµένας
Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή».
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Μνηµόνιο Συνεργασίας του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας και του Παν. Δυτ.
Αττικής - [Epixeiro]
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες πρακτικής
εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καµαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα
του Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020. Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύσουν
και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των
εργαζοµένων. Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη
δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το Δηµόσιο συµφέρον και θα...
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες πρακτικής
εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καµαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα
του Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020. Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύσουν
και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των
εργαζοµένων. Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη
δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το Δηµόσιο συµφέρον και θα...
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Μνηµόνιο Συνεργασίας του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας και του Παν. Δυτ.
Αττικής
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες πρακτικής
εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος
Καµαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του
Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020.
Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την αναβάθµιση του γνωστικού
επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:
Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δηµόσιο συµφέρον και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων.
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράµµατα.
Στους επόµενους δύο µήνες θα ακολουθήσει σύµβαση σύµπραξης, η οποία θα περιλαµβάνει Master Plan µε
τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων, συγκεκριµένες δράσεις ανάπτυξης
καθώς και προθεσµίες υλοποίησης τους.
Αναφερόµενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήµιου κ. Παναγιώτης Καλδής
τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις τοπικές
κοινωνίες και µε Οργανισµούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα επιχειρηµατικότητα.
Η συνεργασία που ξεκινάει σήµερα δηµιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη κοινών έργων, ιδιαιτέρως
µετά τον διορισµό του Διευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καµαρινάκη ως εκπροσώπου της
Ένωσης Λιµένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιµένων (European Seaports Organization –
ESPO)».
Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καµαρινάκης υπογράµµισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιµανιού της
Ελευσίνας µε επιστηµονικούς Φορείς εγνωσµένου κύρους όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε
στόχο την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόµενους, τους
φοιτητές, αλλά και προς την τοπική κοινωνία. Η υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας ενισχύει έναν
από τους βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να αποτελέσει το λιµάνι της Ελευσίνας πηγή ευηµερίας
και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η συνεργασία σηµατοδοτεί την ώθηση στην ανάπτυξη της
περιοχής µε από κοινού δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την καινοτοµία, την
κατάρτιση και την πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης Λιµένων ώστε ο Λιµένας Ελευσίνας να γίνει
κέντρο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή».
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Μνηµόνιο Συνεργασίας Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας - Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής

Για θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων και πρακτική φοιτητών του
ΠαΔΑ

Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες
πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του
Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που
υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος
Καµαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του
Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020.
Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:
• Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δηµόσιο συµφέρον και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων.
• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράµµατα.
Στους επόµενους δύο µήνες θα ακολουθήσει σύµβαση σύµπραξης, η οποία θα περιλαµβάνει
Master Plan µε τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων,
συγκεκριµένες δράσεις ανάπτυξης καθώς και προθεσµίες υλοποίησης τους.
Αναφερόµενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήµιου κ. Παναγιώτης
Καλδής τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις
τοπικές κοινωνίες και µε Οργανισµούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα
επιχειρηµατικότητα. Η συνεργασία που ξεκινάει σήµερα δηµιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη
κοινών έργων, ιδιαιτέρως µετά τον διορισµό του Διευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καµαρινάκη
ως εκπροσώπου της Ένωσης Λιµένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιµένων (European
Seaports Organization – ESPO)».
Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καµαρινάκης υπογράµµισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιµανιού
της Ελευσίνας µε επιστηµονικούς Φορείς εγνωσµένου κύρους όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,
µε στόχο την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόµενους,
τους φοιτητές, αλλά και προς την τοπική κοινωνία. Η υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας ενισχύει
έναν από τους βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να αποτελέσει το λιµάνι της Ελευσίνας πηγή
ευηµερίας και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η συνεργασία σηµατοδοτεί την ώθηση στην
ανάπτυξη της περιοχής µε από κοινού δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την
καινοτοµία, την κατάρτιση και την πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης Λιµένων ώστε ο Λιµένας
Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή».
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Ο.Λ.Ελευσίνας: Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Θέµατα εκπαίδευσης στη διαχείριση λιµένων µε µεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητες πρακτικής
εξάσκησης των σπουδαστών του Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαµβάνει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Σύµφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος
Καµαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης Καλδής, στην έδρα του
Πανεπιστηµίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου 2020.
Στο Μνηµόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, που θα ενισχύσουν και την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε την αναβάθµιση του γνωστικού
επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.

Επίσης στο Μνηµόνιο Συνεργασίας συµπεριλαµβάνονται:
• Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δηµόσιο συµφέρον και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων.
• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράµµατα.
Στους επόµενους δύο µήνες θα ακολουθήσει σύµβαση σύµπραξης, η οποία θα περιλαµβάνει Master Plan µε
τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Φορέων, συγκεκριµένες δράσεις ανάπτυξης
καθώς και προθεσµίες υλοποίησης τους.
Αναφερόµενος στην έναρξη της συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστήµιου κ. Παναγιώτης Καλδής
τόνισε ότι «είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και προτεραιότητα η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις τοπικές
κοινωνίες και µε Οργανισµούς και Φορείς που υπηρετούν την ανάπτυξη και τη νέα επιχειρηµατικότητα. Η
συνεργασία που ξεκινάει σήµερα δηµιουργεί προσδοκίες για την ανάπτυξη κοινών έργων, ιδιαιτέρως µετά
τον διορισµό του Διευθύνοντος Συµβούλου του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καµαρινάκη ως εκπροσώπου της Ένωσης
Λιµένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λιµένων (European Seaports Organization – ESPO)».
Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καµαρινάκης υπογράµµισε «την ανάγκη σύνδεσης του Λιµανιού
της Ελευσίνας µε επιστηµονικούς Φορείς εγνωσµένου κύρους όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε
στόχο την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προς τους εργαζόµενους, τους
φοιτητές, αλλά και προς την τοπική κοινωνία.
Η υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας ενισχύει έναν από τους βασικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, να
αποτελέσει το λιµάνι της Ελευσίνας πηγή ευηµερίας και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
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Η συνεργασία σηµατοδοτεί την ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής µε από κοινού δράσεις στον τοµέα της
εκπαίδευσης, που συνδυάζουν την καινοτοµία, την κατάρτιση και την πιστοποίηση σε θέµατα διαχείρισης
Λιµένων ώστε ο Λιµένας Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή».

