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Οι φοιτητές του ΠΑΔΑ θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στον
Οργανισµό Λιµένος Ελευσίνας

Οι φοιτητές του ΠΑΔΑ θα  έχουν τη δυνατότητα  πρακτικής άσκησης στον Οργανισµό Λιµένος
Ελευσίνας

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.

Αν θέλεις να ενηµερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΠΑΤΗΣΕ
ΕΔΩ.

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 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».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Οργανισµός Λιµένα Ελευσίνας: Μνηµόνιο συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο
Δυτ. Αττικής για την εκπαίδευση σπουδαστών

Αντώνης Τσιµπλάκης

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.

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 µεταξύ του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) και
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

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:

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».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/21616-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BF-%CE%BB-%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
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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».
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

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,
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.

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».

https://www.metaforespress.gr/naftilia/%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1/
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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας Ο.Λ.Ε και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Παρ

Θέματα
εκπαίδευσης στη

διαχείριση λιμένων με μεταφορά

τεχνογνωσίας και
δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης
των σπουδαστών του Πανεπιστημίου

στις εγκαταστάσεις του
Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας
Ο.ΑΕ ΑΕ περιλαμβάνει το

Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη

μεταξύ του Ο.ΛΕ ΑΕ και
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
ΠΑΔΑ

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν

ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.ΑΕ ΑΕ κ Απόστολος Καμαρι
νάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

κ Παναγιώτης Καλδής
στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω την
ασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Στο Μνημόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στην προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα ενισχύσουν και
την λειτουργία του Ο.ΑΕ 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 υπηρε¬

τούν 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.ΑΕ ΑΕ κ Καμαρινάκη ως εκπροσώπου της Ένωσης

Λιμέν ων Ελλάδας ΕΛΙ ΜΕ 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.ΑΕ 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 Λιμέν ων ώστε
ο Λιμένας Ελευσίνας να γίνει κέντρο ανάπτυξης για
ολόκληρη την περιοχή
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Η οµάδα Κυβερνοασφάλειας του ΠΑΔΑ στην 3η θέση Παγκόσµιου Διαγωνισµού
Η οµάδα  Κυβερνοασφάλειας του ΠΑΔΑ στην 3η θέση Παγκόσµιου Διαγωνισµού

H οµάδα  κυβερνοασφάλειας “INSSec” (Information, Networks, and System Security) του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συµµετείχε στο διαγωνισµό “UniCTF” που διοργανώθηκε από
τη “Hack the Box”.

Ο διαγωνισµός “UniCTF 2020” αποτελεί µία διεθνή διήµερη Capture the Flag (CTF) εκδήλωση (20/11/2020-
22/11/2020) µεταξύ Πανεπιστηµίων, στην οποία οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να επιλύσουν διάφορα
προβλήµατα που αποτελούν προκλήσεις στον τοµέα της κυβερνοασφάλειας. Στη διοργάνωση συµµετείχαν 
204 οµάδες από διαφορετικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα ανά την υφήλιο. 

Η οµάδα του ΠΑΔΑ κατέλαβε την 3η θέση παγκοσµίως και επάξια προκρίθηκε στους τελικούς, οι οποίοι
θα διεξαχθούν στις αρχές του 2021. Η οµάδα συµµετείχε και πέρυσι στον ίδιο διαγωνισµό (UniCTF 2019)
καταλαµβάνοντας την 8η θέση στους προκριµατικούς και την 9η θέση στους τελικούς µεταξύ 67
Πανεπιστηµίων από όλο τον κόσµο. Η φετινή επιτυχία είναι πολύ σηµαντική λόγω του ιδιαίτερα αυξηµένου
αριθµού συµµετεχόντων, γεγονός που έθεσε υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισµού.

Στην οµάδα αυτή συµµετείχαν 14 φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, ένας
υποψήφιος διδάκτορας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, καθώς και
ένας φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η οµάδα INSSec υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεµηµένων
Συστηµάτων και Δικτύων (PDSN) του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής
Μηχανικών. Η οµάδα δηµιουργήθηκε µέσα από συνεχείς συµµετοχές φοιτητών του Τµήµατος Πληροφορικής
του τέως Τ.Ε.Ι. Αθήνας υπό την καθοδήγηση της Επ. Καθηγήτριας Ιωάννας Καντζάβελου, σε Εθνικές και
Νατοϊκές ασκήσεις κυβερνοάµυνας, τις οποίες διοργάνωσε το ΓΕΕΘΑ κατά την τελευταία δεκαετία.

Συγκεκριµένα, η INSSec έχει συµµετάσχει σε περισσότερους από 20 διαγωνισµούς CTF, εξασφαλίζοντας
πάντα αξιόλογες θέσεις στη σειρά κατάταξης, αλλά και σε όλες τις Εθνικές Ασκήσεις Κυβερνοάµυνας
ΠΑΝΟΠΤΗΣ (2010-2020) καθώς και σε δύο Νατοϊκές ασκήσεις (του 2012 και 2014 αντίστοιχα).

Ιδιαίτερα σηµαντική πρόσφατη δραστηριότητα της οµάδας αποτελεί η διοργάνωση του πρώτου Ελληνικού
Πανεπιστηµιακού CTF, το οποίο έλαβε χώρα το 2019 µε την επωνυµία “UniwaCTF 2019” στο χώρο του
ερευνητικού εργαστηρίου PDSN. Ο διαγωνισµός UniwaCTF προγραµµατίζεται να διεξαχθεί για δεύτερη
συνεχή χρονιά, στις 19 και 20 Δεκεµβρίου 2020 (UniwaCTF 2020).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/21611-h-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-3%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D/?ref=newindow
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Η οµάδα Κυβερνοασφάλειας του ΠΑΔΑ στην 3η θέση Παγκόσµιου Διαγωνισµού
Η οµάδα Κυβερνοασφάλειας του ΠΑΔΑ στην 3η θέση Παγκόσµιου Διαγωνισµού H οµάδα
κυβερνοασφάλειας "INSSec" (Information, Networks, and System Security) του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
συµµετείχε στο διαγωνισµό "UniCTF" που διοργανώθηκε από τη "Hack the Box". Ο διαγωνισµός "UniCTF
2020" αποτελεί µία διεθνή διήµερη Capture the Flag (CTF) εκδήλωση (20/11/2020-22/11/2020) µεταξύ
Πανεπιστηµίων, στην οποία οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να επιλύσουν διάφορα προβλήµατα που
αποτελούν προκλήσεις στον τοµέα της κυβερνοασφάλειας. Στη διοργάνωση συµµετείχαν 204 οµάδες από
διαφορετικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα ανά την υφήλιο. Η οµάδα του ΠΑΔΑ κατέλαβε την 3η θέση
παγκοσµίως και επάξια προκρίθηκε στους τελικούς, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις αρχές του 2021. Η οµάδα
συµµετείχε και πέρυσι στον ίδιο διαγωνισµό (UniCTF 2019) καταλαµβάνοντας την 8η θέση στους
προκριµατικούς και την 9η θέση στους τελικούς µεταξύ 67 Πανεπιστηµίων από όλο τον κόσµο. Η φετινή...

http://www.palo.gr/ekpaideush-nea/i-omada-kyvernoasfaleias-toy-pada-stin-3i-thesi-pagkosmioy-diagwnismoy/26547561/


1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΛΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .02/12/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/12/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 10

Συνεργασία
του ΟΛΕ με
τοΠΑΔΑ

Θέματα 
εκπαίδευσης στη διαχείριση 

λιμένων, με μεταφορά 

τεχνογνωσίας και δυνατότητες 

πρακτικής εξάσκησης των
σηουδαστών του Πανεπιστημίου 

στις εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας
(ΟΛΕ) ΑΕ περιλαμβάνει το Μνημόνιο 

Συνεργασίας που υπεγράφη 

μεταξύ του ΟΛΕ ΑΕ και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ). Το Σύμφωνο Συνεργασίας 

υπέγραψαν ο διευθύνων
σύμβουλος του ΟΛΕ ΑΕ Απόστσ
λος Καμαρινάκης και ο πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Παναγιώτης 

Καλδής.
Στο μνημόνιο δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα οτην προώθηση και
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, που
θα ενισχύσουν και τη λειτουργία
του ΟΛΕ ΑΕ με την αναβάθμιση
του γνωστικού επιπέδου και των
δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Επίσης στο Μνημόνιο Συνεργασίας 

σημπεριλαμβάνονται:
■	Η κοινή βούληση για την ανάπτυξη 

δράσεων έρευνας και καινοτομίας, 

οι οποίες θα εξυπηρετούν 

το δημόσιο σημφέραν και
θα σημβάλλουν 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 σηνεργα-
σίας των δύο Φορέων, συγκεκριμένες 

δράσεις ανάπτυξης καθώς 

και προθεσμίες υλοποίησης
τους.

Ο πρύτανης Παναγιώτης Καλδής 

τόνισε ότι «είναι σημαντικό
και προτεραιότητα η σύνδεση
του Πανεπιστημίου με τις τοπικές
κοινωνίες και με Οργανισμούς
και Φορείς που υπηρετούν την
ανάπτυξη και τη νέα επιχειρηματικότητα». 

Ο κ. Απόστολος Καμαρινάκης 

υπογράμμισε «την
ανάγκη σύνδεσης του λιμανιού
με επιστημονικούς φορείς όπως
TO ΠΑΔΑ».   [S1D: 13920999]



1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/12/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/12/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 21

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΟΓΡΗ

Η μεγάλη πρόκληση

Ηέλε
υση της πανδημίας του COV1D 1 9 αποτελεί

ένα γεγονός τομή στη σύγχρονη
ιστορία γιατί ανέδειξε πόσο εύθραυστα
είναι τα δημόσια συστήματα υγείας μετά τη
διαχρονική τους απαξίωση πόσο εύθραυστες

είναι οι οικονομίες όπως η ελληνική
που δεν επενδύουν στην καινοτομία και την

έρευνα αλλά και γιατί επιταχύνει μετασχηματισμούς που σε
κανονικές συνθήκες θα συνέβαιναν σε βάθος πολλών χρόνων

Ενας από αυτούς είναι η βίαιη καθιέρωση της τηλεργασίας Η
εργασία από απόσταση στην Ελλάδα προ COVID-19 αφορούσε
κατά κύριο λόγο τους freelancers του τομέα της πληροφορικής που
επέλεγαν λόγω αγάπης για την πατρίδα να διαμένουν στη χώρα
αλλά να εργάζονται για εταιρείες που κατά κύριο λόγο έχουν
έδρα στο εξωτερικό με αντίστοιχου επιπέδου αμοιβές Σήμερα η
τηλεργασία αφορά πολύ περισσότερους εργαζομένους αφορά
ακόμα και τους εκπαιδευτικούς όπως και τους εκπαιδευομένους
όλων των βαθμίδων Η πρόσφατη εμπειρία των lockdown έχει
τροφοδοτήσει εκατοντάδες έρευνες για τις επιπτώσεις της
τηλεργασίας σε κοινωνικό οικονομικό και εργασιακό επίπεδο
Αν και μεγάλοι κολοσσοί όπως οι Microsoft Google ενθαρρύνουν
τους εργαζομένους τους να δουλεύουν από το σπίτι ακόμα δεν
υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για το αν η τηλεργασία μπορεί να
αυξήσει την παραγωγικότητα Επιπλέον σε εργασιακό επίπεδο
πολλοί φόβοι αναπτύσσονται και δικαίως από εργαζομένους για
την ενδεχόμενη καταστρατήγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας
σε ό,τι αφορά την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων

Από προσωπική εμπειρία καταθέτω μια πρώτη αποτίμηση της
εξ αποστάσεως λειτουργίας των πανεπιστημίων τόσο σε ό,τι
αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τη διεξαγωγή της
έρευνας Τα πανεπιστήμια έχουν εδώ και χρόνια την εμπειρία
της υλοποίησης συνεδριάσεων ή ακόμα και εκπαιδευτικών
διαδικασιών από απόσταση και η αλήθεια είναι ότι χωρίς καμία
καθυστέρηση μετέφεραν το σύνολο των λειτουργιών τους στον
εξ αποστάσεως ψηφιακό κόσμο λόγω του COVID-19

Εντούτοις αν και ελάχιστες από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες
δεν πραγματοποιούνται κυρίως αυτές που απαιτούν χρήση
εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού ουδείς μπορεί να
ισχυριστεί ότι το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό
που παρέχει η διά ζώσης διδασκαλία

Σε έρευνα που ακόμα διεξάγεται διαφαίνεται ότι το 1/3 των
φοιτητών θεωρεί ότι η από απόσταση εκπαίδευση υπολείπεται σε
ποιότητα της διά ζώσης Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή έρευνας τα
μέλη των ερευνητικών ομάδων εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά
από το σπίτι με εξαίρεση όσους ή όσες συμμετέχουν σε
πειράματα που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό

Η εργασία από το σπίτι για τους ερευνητές είναι σαφώς
λιγότερο αποδοτική διότι λείπει η φυσική αλληλεπίδραση

μεταξύ των μελών της ομάδας ενώ η παραμονή
στο σπίτι ρευστοποιεί την έννοια του χρόνου εργασίας με
αποτέλεσμα οι περισσότεροι ερευνητές να εργάζονται σχεδόν
15 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα και να αδυνατούν να
αποσυνδεθούν Το δικαίωμα στην αποσύνδεση έχει ήδη επισημάνει

η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε πρόσφατο ψήφισμά της Στο ίδιο ψήφισμα αναφέρεται ότι
η δουλειά από απόσταση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τη
σωματική και ψυχική υγεία

Η τηλεργασία είναι αναπόδραστη γι αυτό οι επιπτώσεις της
ευρείας εφαρμογής της θα πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά
τον κόσμο της εργασίας τους κοινωνικούς ερευνητές και τα
κόμματα της Αριστεράς που δείχνουν κατά τεκμήριο μεγαλύτερη
ευαισθησία σε θέματα εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο AvTuivns Mnovpns είναι καθηγητήε Πανεπιστημίου Δυτικήβ Αττικήβ
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Δεκάδες µέλη ΔΕΠ κινδυνεύουν να αλλάξουν την εργασιακή τους σχέση -
Είχαν µονιµοποιηθί µε δικαστικές αποφάσεις

Το ιστορικό -Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ- Η Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

Αναστατωµένοι είναι δεκάδες µέλη ΔΕΠ (Λέκτορες Εφαρµογών) των   πρώην  ΤΕΙ που
µονιµοποιήθηκαν µε δικαστικές αποφάσεις, καθώς κινδυνεύουν να αλλάξουν την εργασιακή
τους σχέση.

Το όλο θέµα προέκυψε από την Γνωµοδότηση που εξέδωσε το Γ τµήµα  του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους,ύστερα από το ακόλουθα ερώτηµα  της υπουργού Παιδείας Νίκη Κεραµέως.

α) µε την ορθή ή µη εφαρµογή από τις Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι. αρχικά και στη συνέχεια των Πανεπιστηµίων
στα οποία αυτά εντάχθηκαν, της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4452/2017, ανεξάρτητα από το
χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν αµετάκλητες οι δικαστικές αποφάσεις περί των οποίων διαλαµβάνει η
εν λόγω διάταξη,

β) µε την τύχη των πράξεων διορισµού των δικαιωθέντων µε τις προαναφερόµενες δικαστικές αποφάσεις
σε περίπτωση µη ορθής εφαρµογής της ως άνω διάταξης και

γ) µε την υποχρέωση σε συµµόρφωση προς αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (εν προκειµένω πολιτικών
δικαστηρίων) που δικαιώνουν το έκτακτο προσωπικό αναγνωρίζοντας ότι συνδεόταν µε το οικείο Τ.Ε.Ι. µε
µία ενιαία σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου από της αρχικής πρόσληψης και υποχρεώνουν
το διάδοχο Πανεπιστήµιο να συνεχίζει να τους απασχολεί στην ίδια θέση, µε την ειδικότητα και µε τους
ίδιους όρους απασχόλησης που είχε έως και την άσκηση των αγωγών.

Η Γνωµοδότηση του ΝΣΚ

Το Γ τµήµα  του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους απαντώντας στα ερωτήµατα της υπουργού
εξέδωσε- κατά πλειοψηφία- την ακόλουθη Γνωµοδότηση:

α) Η µεταβατική διάταξη του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4452/2017, καταλαµβάνει αποκλειστικά τα µέλη του
έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. (Εργαστηριακούς ή Επιστηµονικούς Συνεργάτες ή
Ακαδηµαϊκούς Υπότροφους), που ήδη κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της (στις 15-2-2017) είχαν αµετάκλητη
δικαστική κρίση ότι συνδέονταν µε το οικείο Τ.Ε.Ι. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου και
δεν δηµιούργησε πάγιο δικαίωµα και υπέρ όσων εκ των µελών αυτών δικαιώθηκαν καθ’ όµοιο τρόπο µε
δικαστική απόφαση που κατέστη αµετάκλητη οποτεδήποτε µετά από τον ανωτέρω χρόνο (κατά
πλειοψηφία).

β) Διορισµοί µελών του προσωπικού αυτού κατόπιν δικαστικών αποφάσεων που κατέστησαν αµετάκλητες
µετά την 15-2-2017, από το οικείο Τ.Ε.Ι. ή από το Πανεπιστήµιο στο οποίο εντάχθηκε µεταγενέστερα αυτό,
σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις καθηγητών εφαρµογών (ή λεκτόρων εφαρµογών µετά την ισχύ του
ν. 4521/2018) κατ’ εφαρµογή της ως άνω διάταξης, παρίστανται µη νόµιµοι και η Διοίκηση του
Πανεπιστηµίου δύναται καταρχήν να ανακαλέσει τις σχετικές πράξεις διορισµού εντός διετίας από την
έκδοσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) (κατά πλειοψηφία).

γ) Στην περίπτωση ανάκλησης πράξης διορισµού κατά τα ανωτέρω, η Διοίκηση του οικείου Πανεπιστηµίου,
σε συµµόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα
συµµόρφωσης προς αυτήν, θα πρέπει να προβεί στις ενδεδειγµένες ενέργειες για την υλοποίηση των κατά
περίπτωση αµετακλήτως κριθέντων µε αυτήν. Περαιτέρω στις περιπτώσεις που µε την ίδια απόφαση
υποχρεώνεται το Πανεπιστήµιο να απασχολεί το µέλος του έκτακτου προσωπικού µεταξύ άλλων και µε
τους ίδιους όρους που απασχολείτο έως και την άσκηση της αγωγής, εφόσον αυτό απασχολείτο µε
µειωµένο ωράριο, µε το ίδιο ωράριο θα συνεχίσει να απασχολείται και ως συµβασιούχος αορίστου χρόνου
(κατά πλειοψηφία).

Αίτηµα  για  νοµοθετική ρύθµιση

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής ήδη έχει καταθέσει αίτηµα προς την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, να κατατεθεί άµεσα νοµοθετική ρύθµιση στη Βουλή (στο Σχέδιο
Νόµου για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) , που να δίνει οριστική λύση στο θέµα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ
Ενδιαφέρον για το θέµα έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ , ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε στη Βουλή την ακλολουθη
τροπολογία, η οποία δεν έγινε δεκτή:

https://www.esos.gr/arthra/70660/dekades-meli-dep-kindyneyoyn-na-allaxoyn-tin-ergasiaki-toys-shesi-eihan-monimopoiithi
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
«Σύσταση, λειτουργία και αρµοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθµιση ζητηµάτων Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών»

Θέµα: «Ρύθµιση θεµάτων µελών ΔΕΠ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόµενη διάταξη αφορά Πράξεις Διορισµών µελών ΔΕΠ, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, ύστερα
από δικαστικές αποφάσεις και κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας.

Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα, έχοντας κερδίσει δικαστικές αποφάσεις, κάνουν χρήση του δικαιώµατος
υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4452/2017 (Α’ 17) και, ως εκ τούτου, διορίζονται σε βαθµίδα µέλους ΔΕΠ
στα οικεία πρώην ΤΕΙ και στα διάδοχα Πανεπιστήµια.

Με την προτεινόµενη διάταξη διατυπώνεται ρητά η σύννοµη φύση των διαδικασιών που ακολουθούνται
και συνδράµεται η τήρηση των συνταγµατικών αρχών της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης,
της ασφάλειας δικαίου και της ισότητας ενώπιον του Νόµου.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο ……
Άπαντες οι διορισθέντες σε προσωποπαγείς θέσεις µελών ΔΕΠ κατ’ εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 20
του ν.4452/2017 (A’ 17) σε συνδυασµό µε την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2 του ν.4485/2017 (Α’ 114) και, ανά
οικείο Πανεπιστήµιο, την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), την περίπτωση ε’
της παρ. 4 άρθρου 4 του ν.4559/2018 (Α’ 142), την περίπτωση δ’ της παρ. 2 άρθρου 3 του ν.4589/2019 (Α’ 13),
την περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.4610/2019 (Α’ 70), την περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου
18 του ν.4610/2019 (Α’ 70), την περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4610/2019 (Α’ 70), την
περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4610/2019 (Α’ 70), την περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 50
του ν.4610/2019 (Α’ 70), υπηρετούν νόµιµα στη βαθµίδα τους και ο διορισµός τους είναι σύννοµος.

Αθήνα, 26/11/2020
Οι προτείνοντες Βουλευτές

Φίλης Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Το ιστορικό

Το ιστορικό της υπόθεσης, όπως αποτυπώνεται στη Γνωµοδότηση του ΝΣΚ, έχει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους Νίκη Κεραµέως ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Κώστας Γαβρόγλου
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Υπογράφηκαν τα master του Παν. Δυτ. Αττικής
Ποιες Γνωµοδοτήσεις εκκρεµούν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπογράφηκε και στάλθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την   χορήγηση 
Ιntegrated master για πέντε πενταετή τµήµατα των Πανεπιστηµίων Δυτικής Αττικής.

Αυτό ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, στη σηµερινή συνάντηση µε τον
Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή.

Πρόκειται για τα εξής    πενταετή τµήµατα   της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ:

1. Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
2. Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής
3. Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
4. Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
5. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών

Ο υφυπουργός Παιδείας επανέλαβε επίσης τη  δέσµευση του υπουργείου για  άµεση και οριστική µε
νοµοθετική ρύθµιση διευθέτηση του ζητήµατος των  µελών ΔΕΠ (Λέκτορες Εφαρµογών) που διορίσθηκαν
βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Ο Πρύτανης  του ΠΑΔΑ ευχαρίστησε τον υφυπουργό για την υποστήριξή του στην ταχεία ανάπτυξη του
Ιδρύµατος. Τον ενηµέρωσε για τη σηµερινή φυσιογνωµία του ΠΑΔΑ και τις προοπτικές του, τις
δραστηριότητες σχετικά µε την εκπαίδευση, την έρευνα, την κοινωνία και το περιβάλλον, την πρόσφατη -
για πρώτη φορά - αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας από την Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανέφερε εκκρεµότητες, όπως και ανάγκες σε υποδοµές, προσωπικό και
χρηµατοδότηση.  

Ο υφυπουργός εξέφρασε την πρόθεσή του για τη διευθέτησή τους στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.

Εκκρεµούν οι Γνωµοδοτήσεις

Επίσης εκκρεµούν οι Γνωµοδοτήσεις για τα ακόλουθα τµήµατα :  

Του Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής :

1. Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
2. Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
3. Πολιτικών Μηχανικών

Του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος  

1. Μηχανολόγων Μηχανικών,
2. Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
3. Πολιτικών Μηχανικών,
4. Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
5. Μηχανικών Περιβάλλοντος,
6. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και
7. 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:
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

1.     ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ    

1.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

1.     ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
2.     ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
3.     ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4.     ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
5.     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
6.     ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ   

1.     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2.     ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
3.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.     ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5.     AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7.     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
8.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    

1.     ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4.     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5.     ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.     ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
8.     ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9.     ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    

1.     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3.     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
4.     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5.     ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7.     ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8.     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    

1.     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.     ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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5.     ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.     ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7.     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
8.     ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.     ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

10.      ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.      ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

1.     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4.     ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

1.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2.     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
5.     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.     ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5.     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
6.     ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7.     ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.     ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
2.     ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ    

1.     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
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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.
Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει µισθολογικές µεταβολές.

master Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Υπογράφηκαν τα Grecomaster του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Υπογράφηκαν τα master του Παν. Δυτ. Αττικής -Ποιες Γνωµοδοτήσεις εκκρεµούν από την Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπογράφηκε και στάλθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την
χορήγηση Ιntegrated master για πέντε πενταετή τµήµατα των Πανεπιστηµίων Δυτικής Αττικής. Αυτό
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, στη σηµερινή συνάντηση µε τον Πρύτανη του
ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή. Πρόκειται για τα εξής πενταετή τµήµατα της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ:
Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τµήµα Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών Ο
υφυπουργός Παιδείας επανέλαβε επίσης τη δέσµευση του υπουργείου για άµεση και οριστική µε
νοµοθετική ρύθµιση διευθέτηση του ζητήµατος των µελών ΔΕΠ (Λέκτορες Εφαρµογών) που διορίσθηκαν
βάσει δικαστικών αποφάσεων. Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ ευχαρίστησε τον υφυπουργό για την υποστήριξή του
στην ταχεία ανάπτυξη του...
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Διεθνής ανάδειξη του ΠΑΔΑ σε «πράσινες» πρακτικές
Η διεθνής λίστα κατάταξης πανεπιστηµίων “UI GreenMetric World University Rankings” του 2020
(http://greenmetric.ui.ac.id/) κατατάσσει το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στην 487η παγκόσµια θέση των
πανεπιστηµίων σε όρους βιώσιµης ανάπτυξης  µε βάση την αξιολόγησή τους σε 39 δείκτες.

Οι εν λόγω δείκτες σχετίζονται µε τις υποδοµές, την ενέργεια, την κλιµατική αλλαγή, τα απόβλητα, το
νερό, τη µετακίνηση και την έρευνα.

Όπως σηµείωσε ο Πρύτανης του Ιδρύµατος, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, πρόκειται για µία
εξαιρετική επίδοση για το ΠΑΔΑ δεδοµένου ότι είναι η πρώτη φορά που περιλαµβάνεται στη συγκεκριµένη
διεθνή κατάταξη και ενδυναµώνει την προσπάθειά του προκειµένου να καταστεί ένα «πράσινο
πανεπιστήµιο».

Επίσης το ΠΑΔΑ κατέλαβε την πρώτη θέση µεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, τα οποία είχαν συµµετάσχει στην
κατάταξη τόσο στον τοµέα της «πράσινης» µετακίνησης όσο και σε προγράµµατα σπουδών µε θεµατολογία
βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής έχει ήδη δείξει εµπράκτως τον οικολογικό του χαρακτήρα και οι δράσεις
της ακαδηµαϊκής κοινότητας συνεχώς εµπλουτίζονται σε όλους τους τοµείς της βιωσιµότητας:
περιβαλλοντικούς, πολιτικοκοινωνικούς και οικονοµικούς.

Οι δράσεις του ιδρύµατος σε θέµατα αειφορίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://www.uniwa.gr/to-
panepistimio/viosimi-anaptyxi/

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/70734/diethnis-anadeixi-toy-pada-se-prasines-praktikes


http://www.palo.gr/?fcid=5

 Publication date: 12/12/2020 19:08

 Alexa ranking (Greece): 192

 http://www.palo.gr/ekpaideush-nea/diethnis-anadeiksi-toy-panepistimioy-dytikis-at...

Διεθνής ανάδειξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε "πράσινες"
πρακτικές - [Foititikanea.gr]

Διεθνής ανάδειξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε "πράσινες" πρακτικές Η διεθνής λίστα κατάταξης
πανεπιστηµίων "UI GreenMetric World University Rankings" του 2020 κατατάσσει το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής στην 487η παγκόσµια θέση των πανεπιστηµίων σε όρους βιώσιµης ανάπτυξης µε βάση την
αξιολόγησή τους σε 39 δείκτες. Οι εν λόγω δείκτες σχετίζονται µε τις υποδοµές, την ενέργεια, την
κλιµατική αλλαγή, τα απόβλητα, το νερό, τη µετακίνηση και την έρευνα. Όπως σηµείωσε ο Πρύτανης του
Ιδρύµατος, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, πρόκειται για µία εξαιρετική επίδοση για το ΠΑΔΑ δεδοµένου
ότι είναι η πρώτη φορά που περιλαµβάνεται στη συγκεκριµένη διεθνή κατάταξη και ενδυναµώνει την
προσπάθειά του προκειµένου να καταστεί ένα "πράσινο πανεπιστήµιο". Επίσης το ΠΑΔΑ κατέλαβε την
πρώτη θέση µεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, τα οποία είχαν συµµετάσχει στην κατάταξη τόσο στον τοµέα της
"πράσινης" µετακίνησης όσο και σε προγράµµατα σπουδών µε θεµατολογία...

Διεθνής ανάδειξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε "πράσινες" πρακτικές Η διεθνής λίστα κατάταξης
πανεπιστηµίων "UI GreenMetric World University Rankings" του 2020 κατατάσσει το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής στην 487η παγκόσµια θέση των πανεπιστηµίων σε όρους βιώσιµης ανάπτυξης µε βάση την
αξιολόγησή τους σε 39 δείκτες. Οι εν λόγω δείκτες σχετίζονται µε τις υποδοµές, την ενέργεια, την
κλιµατική αλλαγή, τα απόβλητα, το νερό, τη µετακίνηση και την έρευνα. Όπως σηµείωσε ο Πρύτανης του
Ιδρύµατος, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, πρόκειται για µία εξαιρετική επίδοση για το ΠΑΔΑ δεδοµένου
ότι είναι η πρώτη φορά που περιλαµβάνεται στη συγκεκριµένη διεθνή κατάταξη και ενδυναµώνει την
προσπάθειά του προκειµένου να καταστεί ένα "πράσινο πανεπιστήµιο". Επίσης το ΠΑΔΑ κατέλαβε την
πρώτη θέση µεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, τα οποία είχαν συµµετάσχει στην κατάταξη τόσο στον τοµέα της
"πράσινης" µετακίνησης όσο και σε προγράµµατα σπουδών µε θεµατολογία...
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Διεθνής ανάδειξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε «πράσινες»
πρακτικές

Διεθνής ανάδειξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σε «πράσινες» πρακτικές

Η διεθνής λίστα  κατάταξης πανεπιστηµίων “UI GreenMetric World University Rankings” του
2020 κατατάσσει το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στην 487η παγκόσµια  θέση των
πανεπιστηµίων σε όρους βιώσιµης ανάπτυξης  µε βάση την αξιολόγησή τους σε 39 δείκτες.

Οι εν λόγω δείκτες σχετίζονται µε τις υποδοµές, την ενέργεια, την κλιµατική αλλαγή, τα απόβλητα, το
νερό, τη µετακίνηση και την έρευνα.

Όπως σηµείωσε ο Πρύτανης του Ιδρύµατος, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, πρόκειται για µία
εξαιρετική επίδοση για το ΠΑΔΑ δεδοµένου ότι είναι η πρώτη φορά που περιλαµβάνεται στη συγκεκριµένη
διεθνή κατάταξη και ενδυναµώνει την προσπάθειά του προκειµένου να καταστεί ένα «πράσινο
πανεπιστήµιο».

Επίσης το ΠΑΔΑ κατέλαβε την πρώτη θέση µεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, τα οποία είχαν συµµετάσχει στην
κατάταξη τόσο στον τοµέα της «πράσινης» µετακίνησης όσο και σε προγράµµατα σπουδών µε θεµατολογία
βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής έχει ήδη δείξει εµπράκτως τον οικολογικό του χαρακτήρα και οι δράσεις
της ακαδηµαϊκής κοινότητας συνεχώς εµπλουτίζονται σε όλους τους τοµείς της βιωσιµότητας:
περιβαλλοντικούς, πολιτικοκοινωνικούς και οικονοµικούς. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Μεταπτυχιακά: Τα πέντε νέα τµήµατα που µετατρέπονται σε integrated master
Πέντε τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µετατρέπονται σε integrated master

Με νέα απόφαση του υφυπουργού Βασίλη Διγαλάκη πέντε τµήµατα  του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής µετατρέπονται σε integrated master.

Τα τµήµατα αυτά είναι τα εξής:

α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

β) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

δ) Μηχανολόγων Μηχανικών και

ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών

Δείτε εδώ την απόφαση 

Όλες οι ειδήσεις σήµερα
Πότε ανοίγουν τα  σχολεία: Μάλλον όχι στις 7 Ιανουαρίου

Voucher 200 ευρώ για  Laptop: Πώς το παίρνετε

ΑΣΕΠ: Πώς παίρνεις Proficiency ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε Έκθεση - Speaking!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ηµέρες εξ αποστάσεως µε ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το κορυφαίο σεµινάριο στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για µοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

Πιστοποίηση ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2/Γ2 αναγνωρισµένη από τον ΑΣΕΠ µε ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ από το Σπίτι σας (Μονο
Reading και Listening)
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Σε ΦΕΚ τα master του Παν. Δυτ. Αττικής
Ποιες Γνωµοδοτήσεις εκκρεµούν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δηµοσιεύθηκε σήµερα  στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την   χορήγηση 
Ιntegrated master για πέντε πενταετή τµήµατα του  Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Πρόκειται για τα εξής    πενταετή τµήµατα   της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ:

1.     Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
2.     Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής
3.     Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
4.     Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
5.     Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών

Η απόφαση υπογράφηκε από τον υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη, μετά την ομόφωνη  θετική γνώμη
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Εκκρεµούν οι Γνωµοδοτήσεις

Στο µεταξύ  εκκρεµούν οι Γνωµοδοτήσεις για τα ακόλουθα τµήµατα :  

Του Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής :

1.     Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
2.     Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
3.     Πολιτικών Μηχανικών

Του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος  

1.     Μηχανολόγων Μηχανικών,
2.     Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
3.     Πολιτικών Μηχανικών,
4.     Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
5.     Μηχανικών Περιβάλλοντος,
6.     Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και
7.     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.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
2.     ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3.     ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
4.     ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ    
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1.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

1.         ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
2.         ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
3.         ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4.         ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
5.         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
6.         ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ   

1.         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2.         ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
3.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.         ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5.         AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7.         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
8.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    

1.         ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4.         ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5.         ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.         ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
8.         ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9.         ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    

1.         ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3.         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
4.         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5.         ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7.         ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8.         ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    

1.         ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.         ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5.         ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6.         ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7.         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
8.         ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.         ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

10.          ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.          ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

1.         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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3.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4.         ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

1.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2.         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
5.         ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.         ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.         ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5.         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
6.         ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7.         ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.         ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
2.         ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ    

1.         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.
Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει µισθολογικές µεταβολές.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Βασίλης Διγαλάκης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ master
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1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μέσο: . . . . . . . . .BNB DAILY
Ημ. Έκδοσης: . . .23/12/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/12/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 11

ΕΚΠΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στην Οδοντιατρική Σχολή του
ΕΚΠΑ η 2η εθελοντική αιμοδοσία κατά την περίοδο της πανδημίας Δεδομένων των συνθηκών

ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών Λ9 από την Οδοντιατρική κυρίως αλλά και από

άλλες Σχολές του ΕΚΠΑ Ιατρική ΤΕΦΑΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσήλθαν

να προσφέρουν αίμα
Με τις 3Λ μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ανθρωπιάς
και αλληλεγγύης Υπεύθυνος και συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αναπλ Καθηγητής
της Οδοντιατρικής Σχολής κ Τζέρμπος συνεπικουρούμενος από τον Επίκ Καθηγητή κ
Πετσίνη



1. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/12/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/12/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 30

SPECISOFT

Συνδιοργάνωση ημερίδων
με το Πανεπιστήμιο Δυτ Αττικής

Στη συμβολή στην πρόοδο της επιστημονικής κοινότητας παρέχοντας

σύγχρονα και αναγκαία εργαλεία για την ερευνητική δραστηριότητα

αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Spedsoft θεοκλής Βασιλειάδης με την ευκαιρία της συνεργασίας της
εταιρίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ειδικότερα μέσω της αγαστής αυτής συνεργασίας επιδιώκεται η εκ
πόνηση ερευνών η συνδιοργάνωση ημερίδων και σύντομων κοινών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα
η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής διοίκησης

και εφαρμογών καθώς καιη διενέργεια εφαρμοσμένων μελετών
Ο CEO της Specisoft κ θεοκλής
Βασιλειάδης
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Περπατώντας στο Μπαρουτάδικο και στην ιστορία του
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στο Μπαρουτάδικο, εκεί που κάποτε ήταν οι στοές του θανάτου και σήμερα βρίσκουμε
ελαιόδεντρα, πεύκα, πλατάνια, ακακίες, λεμονιές, μανταρινιές.  Μια καμινάδα στο Αιγάλεω,
ένας ανθισμένος σκαραβαίος, το Πανεπιστήμιο με τις μπουκαμβίλιες και τα ασυνήθιστα
κατοικίδια.
Ο κορονοϊός και οι μέρες καραντίνας είναι μια καλή αφορμή για να γνωρίσουμε τον τόπο μας.
Να τον περπατήσουμε, με δεδομένο ότι ο περίπατος, το τρέξιμο και ίσως η βόλτα με το
ποδήλατο αποτελούν για πολλούς τη μοναδική διέξοδο.
Για τους κατοίκους του Αιγάλεω και των όμορων δήμων της Δυτικής Αττικής ιδανικός
προορισμός είναι το Άλσος Αιγάλεω, απλά Μπαρουτάδικο για τους περισσότερους. Ένα
δάσος, ένας πνεύμονας για την περιοχή. Με συνολική έκταση 134 στρεμμάτων, με τη δική του
ιστορία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τόπο. Μια ιστορία που θα μπορούσε και θα έπρεπε να
διδάσκεται στα σχολεία της περιοχής.
Διαβάστε:
Ολυμπιακός: Η πρωτιά του Σεμέδο
Ας ξεκινήσουμε την περιήγησή μας. Περπατώντας στο Μπαρουτάδικο, οι επιλογές είναι δύο. Η
πρώτη περιμετρικά, η δεύτερη στο εσωτερικό του. Σε μέρες καραντίνας είναι δεδομένο ότι θα
συναντήσουμε περισσότερους να περπατούν, να τρέχουν ή να ποδηλατοδρομούν απ’ ό,τι
συνήθως.
Ο ποδηλατόδρομος, το θέατρο και το ΠΑΔΑ με τα ζώα του
Ο ποδηλατόδρομος ξεκινά από τη νοτιοδυτική πλευρά, φτάνει έως την Ιερά Οδό, διακόπτεται
για να συνεχιστεί για ένα μικρό μέρος στην ανατολική πλευρά. Μοιάζει… διεκδικούμενος καθώς
σε αυτόν θα βρούμε τους υπερήλικες κυρίως που περπατούν, όσους τρέχουν και φυσικά τους
ποδηλάτες. Είναι σαφές ότι ο ποδηλατόδρομος δεν είναι στην κουλτούρα μας. Οι υπερήλικες
εξοργίζονται όταν οι ποδηλάτες τούς… χαλούν τον περίπατο.
Περιμετρικά θα βρούμε κάποια από τα κτίρια που στεγάζουν σχολεία, το θέατρο «Αλέξης
Μινωτής», το ΔΑΚ Αιγάλεω (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο) και το ΠΑΔΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής. Το θέατρο που κάποτε εγκαινίασε ο Μάνος Χατζιδάκις είναι και αυτό θύμα της
πανδημίας. Κλειδωμένο, περιμένει τις ημέρες που ο κορονοϊός θα είναι ανάμνηση.
Στο ΠΑΔΑ θα απολαύσουμε τις μπουκαμβίλιες στην περίφραξη και όσο η εποχή το επιτρέπει
τα πρωτότυπα κατοικίδια. Σε κάποια από τα παρτέρια ζουν οι χελώνες που οι εργαζόμενοι
φροντίζουν. Μετρήσαμε έντεκα, ίσως υπάρχουν κι άλλες. Σε λίγο όλες θα βρίσκονται σε
χειμερία νάρκη.
Η καμινάδα του άλσους
Ας συνεχίσουμε στο εσωτερικό του Μπαρουτάδικου. Πυκνή βλάστηση παντού και ελιές, πεύκα,
κυπαρίσσια, ακακίες, ευκάλυπτοι, λεμονιές, μανταρινιές, λεύκες, συκιές και πολλά άλλα δέντρα.
Κάπου εκεί και μια τεράστια καμινάδα. Η μοναδική που απέμεινε να θυμίζει ότι στο
συγκεκριμένο μέρος λειτουργούσε για χρόνια το Ελληνικό Πυριτιδοποιείο και Καλυκοποιείο.
Είναι τουλάχιστον μια καλή αφορμή για περίπατο στην ιστορία, «επίσκεψη» κατά κάποιον
τρόπο στην ελληνική βιομηχανική μονάδα κατασκευής πυρομαχικών.
Για πολλά χρόνια ο ιστορικός περίπατος δεν ήταν κάτι απλό, καθώς οι πηγές ήταν λιγοστές.
Ευτυχώς τις πληροφορίες που υπήρχαν από διάφορες πηγές έβαλαν σε τάξη η Ευαγγελία Β.
Αγαπητού και η Φωτεινή Κ. Καράμπελα. Φιλόλογος εκπαιδευτικός η πρώτη, καθηγήτρια
Αγγλικής Φιλολογίας η δεύτερη, συνέγραψαν το βιβλίο «Το Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω στον
χώρο και στον χρόνο» (Εκδόσεις Γόρδιος).
Ελληνικό πυριτιδοποιείο
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Μάθαμε πολλά από τις σελίδες του βιβλίου για το Άλσος Αιγάλεω ή Μπαρουτάδικο, το οποίο
στο παρελθόν υπήρξε το ελληνικό πυριτιδοποιείο με άδεια λειτουργίας, η οποία έφερε την
υπογραφή του βασιλιά Γεωργίου του Α’ και ημερομηνία έκδοσης της άδειας την 6η Μαΐου του
1874. Η περιοχή θεωρήθηκε τότε ιδανική για κάτι τέτοιο. Μακριά και συγκεκριμένα έξι
χιλιόμετρα από την Αθήνα, κάτι που ήταν απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, και επιπλέον σε
σημείο όπου περνά η Ιερά Οδός. Συνεπώς ήταν εφικτό να γίνονται με ασφάλεια και οι
μεταφορές.
Η έκταση του Μπαρουτάδικου ήταν δωρεά της κυβέρνησης στους πρώτους ιδιοκτήτες. Από το
ιδιωτικό εργοστάσιο πυρίτιδας, που ανήκε στον Ιωάννη Δούμα, στη συνέχεια παραχωρήθηκαν
στον Κ. Μωραϊτίνη. Αργότερα στην επιχείρηση εισήλθαν οι επιχειρηματίες Θεοφιλάς,
Κορδέλλας και Ρικάκης και ως μέτοχος ο τραπεζίτης Αθ. Μουτσόπουλος και δημιουργήθηκε
πλέον η Ανώνυμος Εταιρεία Ελληνικόν Πυριτιδοποιείον. Το 1908 η μικρή εταιρεία όπλων και
φυσιγγίων των αδελφών Μαλτσινιώτη συγχωνεύθηκε με το Ελληνικό Πυριτιδοποιείο Χημικών &
Βιομηχανικών Προϊόντων, όπως ονομαζόταν πια. Το Πυριτιδοποιείο έφτασε να προμηθεύει τον
ελληνικό στρατό και ταυτόχρονα να κάνει εξαγωγές. Παρήγαγε αρχικά πυρίτιδα και δυναμίτιδα
και στη συνέχεια πολεμικά φυσίγγια, κάλυκες και βολίδες.
Ο Μποδοσάκης και το τέλος
Το 1927 το Πυριτιδοποιείο περνά στα χέρια του επιχειρηματία από τη Μικρά Ασία, Μποδοσάκη
(Πρόδρομος Αθανασιάδης, 1891-1979). Το όνομα Μποδοσάκης, με το οποίο έγινε γνωστός,
αποτελεί την απόδοση του ονόματος Πρόδρομος στα τουρκικά.
Είναι η εποχή όπου το Πυριτιδοποιείο γνωρίζει περίοδο ακμής. Έχει πλέον 12.000 εργάτες και
μετονομάζεται σε ΠΥΡΚΑΛ (Πυριτιδοποιείο - Καλυκοποιείο). Ο Μποδοσάκης παραμένει ο
ισχυρός άνδρας της ΠΥΡΚΑΛ έως τον θάνατό του. Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
επιβιώνει παρά το γεγονός ότι οι ναζί μετέφεραν τα μηχανήματα του εργοστασίου στη
Γερμανία. Νωρίτερα, συγκεκριμένα το 1939, οι Γερμανοί προσπάθησαν να αγοράσουν το
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας, αλλά ο Μποδοσάκης ήταν αρνητικός.
Παράλληλα με την ΠΥΡΚΑΛ αναπτύσσεται και η περιοχή. Το 1920 οι κάτοικοι γύρω από τη
συγκεκριμένοι έκταση είναι μόλις 147. Είκοσι χρόνια αργότερα στην περιοχή κατοικούν 17.686
άνθρωποι. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται καθώς πλέον το Πυριτιδοποιείο - Καλυκοποιείο
λειτουργεί σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το εργοστάσιο που αντιμετωπίζει και οικονομικά
προβλήματα κλείνει το 1969. Η ΠΥΡΚΑΛ θα συνεχίσει να υπάρχει ως εταιρεία.
Κρατικοποιήθηκε το 1982 και το 2004 συγχωνεύθηκε με την Ελληνική Βιομηχανία Όπλων
(ΕΒΟ) δημιουργώντας την ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα). Τα κτίρια που υπήρχαν στον
χώρο γκρεμίστηκαν το 1971 και το άλσος παραχωρήθηκε στον δήμο Αιγάλεω.
Οι σήραγγες του θανάτου
Οι εξερευνητές του Μπαρουτάδικου προφανώς και θα αναρωτηθούν γιατί συναντούν σημεία
στα οποία υπάρχουν καγκελόπορτες και μάλιστα κλειδωμένες. Είναι τα σημεία στα οποία
βρίσκονται υπόγειες είσοδοι, οι οποίες οδηγούσαν στις σήραγγες. Οι εργάτες δούλευαν κάτω
από τη γη. Πρόκειται προφανώς για επικίνδυνες λόγω της κατάστασής τους σήραγγες και γι’
αυτό είναι κλειστές. Οι παλιότεροι μιλούσαν για τις σήραγγες του θανάτου καθώς κατά καιρούς
συνέβαιναν εκρήξεις και θάβονταν οι εργάτες ζωντανοί. Μάλιστα, κάθε ανατιναγμένη γαλαρία
σφραγιζόταν οριστικά, χωρίς καν οι νεκροί να δηλωθούν. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
κατασκευάστηκαν σε μέγιστο βάθος δέκα μέτρων νέες υπόγειες στοές από μπετόν, τμήματα
των οποίων διατηρούνται.
Σκάκι, ντάμα και ένας σκαραβαίος
Εκτός από χώρος περιπάτου, το Μπαρουτάδικο είναι και χώρος για παιχνίδια. Μάλιστα, για
όσους αγαπούν το σκάκι και την ντάμα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα τσιμεντένια τραπέζια.
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Η βόλτα μπορεί να τελειώσει ή να αρχίσει από την πύλη της Ιεράς Οδού. Εκεί όπου αρκετοί
είναι αυτοί που κρατούν στα χέρια τους σπόρους για να μαζέψουν γύρω τους τα πουλιά,
κυρίως περιστέρια. Αν είστε τυχεροί, εκτός από κότσυφες και σπουργίτια, μπορεί να
συναντήσετε και κάποιον από τους τσαλαπετεινούς που κατά καιρούς έχουν εντοπιστεί στην
περιοχή. Κοντά στην κεντρική πύλη και ένας… ανθισμένος σκαραβαίος.
Το Μπαρουτάδικο είναι ένα πνεύμονας για τη Δυτική Αττική. Μια ανάσα για τους κατοίκους της
περιοχής και ένας μέρος που αξίζει να επισκεφθούν όσοι δεν το έχουν κάνει. Να ανακαλύψουν
ένα μικρό δάσος στην καρδιά της πόλης και ταυτόχρονα την ιστορία του.
Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας
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Μπαρουτάδικο: Το άγνωστο άλσος της Αθήνας – Ένας από τους ελάχιστους πνεύμονες
πρασίνου της πόλης (βίντεο)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με παράξενο όνομα και άγνωστο στους περισσότερους, αυτό το υπέροχο άλσος της Αθήνας
αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου της πόλης που αξίζει να
επισκεφθούμε…
Ως Μπαρουδάδικο λίγοι το γνωρίζουν και η αλήθεια είναι πως το όνομα αυτό δεν ταιριάζει και
τόσο σε ένα άλσος, όπου περιμένεις να έχει μια ονομασία πιο κοντά στη φύση και στο
περιβάλλον.
Από Μπαρουτάδικο… Άλσος Αιγάλεω
Στο Άλσος Αιγάλεω στα δυτικά προάστια λειτουργούσε το εργοστάσιο πυρίτιδας
«Πυριτιδοποιείο ή Μπαρουτάδικο» από το 1874 έως το 1970, γεγονός που άφησε και αυτό το
όνομα στην περιοχή.
Πελοπόννησος: Σας αποκαλύπτουμε το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο δάσος της Ελλάδας –
Φτάνει μέχρι την παραλία!
Σήμερα το  μόνο που έχει σωθεί  από το παλαιό Μπαρουτάδικο είναι η μεγάλη υψικάμινος που
αποτελεί διατηρητέο κτίσμα και στέκει ακόμα στη μέση του άλσους να μας θυμίζει την ιστορία
του.
Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου της Αθήνας, όπου σε μια
έκταση 134 περίπου στρεμμάτων, που ξεκινά από την Ιερά Οδό και φτάνει έως τη λεωφόρο
Αθηνών-Κορίνθου, μπορούν οι επισκέπτες να περπατήσουν και να κάνουν βόλτες ανάμεσα
στο πράσινο.
Πέρα από το πλούσιο πράσινο που υπάρχει εδώ, με πανύψηλα δέντρα, ένα μίνι δάσος
δηλαδή, θα βρείτε και έναν μοναδικό αμπελώνα, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον
Δήμο Αιγάλεω και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Επιπλέον θα συναντήσετε υπέροχες λιμνούλες αλλά και μπόλικες χελώνες, ενώ στο εσωτερικό
του άλσους υπάρχει το ιστορικό Πατινάζ, που είναι ονομαστό για το αναψυκτήριο που υπήρχε
στον χώρο του όπου τα παλιά καλά χρόνια, είχαν εμφανιστεί διάσημοι επώνυμοι.
Δείτε το υπέροχο βίντεο από το Μπαρουτάδικο με drone και θαυμάστε την ομορφιά του:
Πάμε να γνωρίσουμε τα δάση της Αθήνας
Τώρα με το δεύτερο lockdown και όσο ο καιρός είναι ακόμα καλό, πάμε να περπατήσουμε στα
δάση της Αθήνας και να χαρούμε την πεζοπορία στη φύση!
Η Αθήνα περιβάλλεται από βουνά, που προσφέρονται για μίνι αποδράσεις στη φύση. Πέρα,
λοιπόν, από το τσιμέντο και τις πολυκατοικίες, τις γειτονιές του κέντρου και τα άλση ή πάρκα
κοντά στο σπίτι μας, πάμε να περπατήσουμε στα κοντινά βουνά και να απολαύσουμε τη φύση
-και την Αθήνα- όπως της αξίζει! Η άθληση στο lockdown επιβάλλεται!
Ανεβαίνουμε σε 6 βουνά της Ελλάδας! Ταξίδι στα πιο όμορφα ορεινά τοπία!
Στα πευκοδάση του Υμηττού
Ένα από τα πιο κοντινά και εύκολα προσβάσιμα βουνά της Αθήνας, στον Υμηττό θα
ευχαριστηθείτε το πράσινο, αφού καλύπτεται από πυκνά πευκοδάση. Υπάρχουν μονοπάτια για
κάθε περίπτωση και φυσική κατάσταση, αφού μπορείτε να κάνετε πεζοπορία για 1 ώρα ή
ακόμα και για 12 ώρες! Δείτε το άγνωστο Δρακόσπιτο του Υμηττού σε ένα βίντεο!
Στην Πάρνηθα για πικνίκ
Αποτελεί την τέλεια απόδραση για τους κατοίκους των Αθηνών, που την αγαπούν πολύ γιατί
προσφέρει πλείστες δραστηριότητες στη φύση. Στην Πάρνηθα θα απολαύσετε τα υπέροχα
ελάφια της, θα κάνετε μια στάση για πικνίκ σε κάποιο ξέφωτο, κάτω από τα πεύκα, θα
απολαύσετε το Τατόι και τα ανάκτορά του και θα περάσετε μια μέρα περπατώντας στο άψογα
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οργανωμένο δίκτυο των μονοπατιών της.
Μια από τις ευκολότερες διαδρομές είναι η κατηφορική Μόλα-Κατσιμίδι, που περνά μέσα από
πυκνά ελατοδάση και μετά από 2 ώρες θα απολαύσετε και τέλεια θέα στον Ευβοϊκό κόλπο.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το πανέμορφο “Αγιορείτικο” εκκλησάκι της Πάρνηθας.
Το άγνωστο Ποικίλο Όρος
Βρίσκεται στα δυτικά της Αθήνας και έχει ύψος 452 μέτρα, ενώ δεσπόζει πάνω από την
Πετρούπολη και το Χαϊδάρι. Τα περισσότερα μονοπάτια του είναι άνετα και η πεζοπορία εδώ
θα σας φανεί παιχνιδάκι. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε και ποδήλατο απολαμβάνοντας τις
ομορφιές του δάσους. Είναι επίσης μια ευκαιρία να κάνετε μια βόλατα και στη Μονή Δαφνίου.
Oι must visit ελληνικοί προορισμοί για κάθε λάτρη της πεζοπορίας
Ο Σχινιάς δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι
Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα αποτελεί ένα τέλειο παραθαλάσσιο δάσος με πεύκα, πέρα
από την εξαιρετική του παραλία. Μπορείτε λοιπόν να απολαύσετε την πεζοπορία σας δίπλα
στη θάλασσα αλλά και να περπατήσετε τα 3 διαφορετικά μονοπάτια που το διασχίζουν, τα
οποία είναι πολύ εύκολα. Για αρχή επιλέξτε αυτό που ξεκινά από το Πευκοδάσος και καταλήγει
μετά από 6 περίπου χιλιόμετρα στο Παρατηρητήριο.
Το ελληνικό δάσος με τους αμέτρητους αυτοφυείς κάκτους σε κοντινή απόσταση από την
Αθήνα!(video)
Πεντέλη: Το βουνό της διπλανής πόρτας
Η Πεντέλη δεν θα σας απογοητεύσει αφού και μονοπάτια έχει για πεζοπορία μέσα στη φύση,
ενώ ο υπέροχος καταρράκτης της Βαλανάρης θα σας εντυπωσιάσει με την ομορφιά
του. Ευκαιρία να γνωρίσετε 10 άγνωστους ελληνικούς καταρράκτες εδώ.
Η πιο δημοφιλής διαδρομή είναι το Γαλάζιο Μονοπάτι, που ξεκινά από την πλατεία της παλιάς
Πεντέλης και καταλήγει στην Σπηλιά του Νταβέλη, για να επιστρέψει από άλλο δρόμο πίσω
στην πλατεία. Το μήκος του είναι κάτι λιγότερο από 9 χιλιόμετρα και εύκολο στο περπάτημα.
Διαβάστε επίσης στο travelstyle.gr
– Advertisement –
Source: travelstyle.gr
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Covid 1 9 Επιπτώσειε στην ψυχική υγεία
Η πανδημία Covid-19 που εκδηλώθηκε στις

11 Μαρτίου 2020 αποτελεί μια εξαιρετική
παγκόσμια πρόκληση για την υγεία την κοινωνία
και την οικονομία Ο αντίκτυπος στην ψυχική
υγεία των ανθρώπων αναμένεται να είναι υψηλός

Τα επίπεδα άγχους κατά τη διάρκεια της
πανδημίας Covid-19 έφτασαν στοαποκορύφωμά
τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης
που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Psychia
try

H απρόβλεπτη φύση της νόσου ο περιορισμός
των προσωπικών ελευθεριών τα αντικρουόμενα
μηνύματα από τις Αρχές οι ξαφνικές αλλαγές
στα σχέδια για το άμεσο μέλλον και η ανησυχία

για την υγεία καιτην ευημερία κάποιου και αυτή
των συγγενών είναι παραδείγματα πηγών άγχους

που σχετίζονται με τον Covid-19 Έχουμε
συνηθίσει να θεωρούμε τον Covid-19 ωςμια μολυσματική

νόσο αλλά στην πραγματικότητα εί¬

ναι επίσης ένας πολύ ισχυρός χρόνιος στρεσο
γόνος παράγοντας δήλωσε η Primavera Spig
nolo ερευνήτρια στο Mary Horrigan Connors
Center

Παράλληλα τα περιοριστικά μέτρα λόγω
Covid-19 είχαν αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισμό

και στη συμπεριφορά των παιδιών περίπου
στο 1/3 των οικογενειών της χώρας μας σύμφωνα

με μια νέα ελληνική επιστημονική μελέτη

Η κοινωνική απομόνωση η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησηςτηλεόρασης
καθώς και η περιορισμένη αθλητική δραστηριότητα

σχετίζονται άρρηκτα με την επιδεινούμενη
ψυχολογία των γονέων την ανεργία καιτον αποκλεισμό

από τη δυνατότητα τηλεργασίας

Η έρευνα βασίστηκε στους 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 καθώς αποτελούν

μέλη της επιστημονικής ομάδας Coronavirus
Greece Research Group

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα ο

υπουργός υγείας κ Κικίλιας έκρινε απαραίτητη
την ένταξη καθηγητή Ψυχιατρικής στην Επιτροπή

λοιμωξιολόγων

Μακροπρόθεσμα λένε οι ειδικοί η ψυχολογική
επίπτωση της πανδημίας θα δημιουργήσει

μεγαλύτερη ανάγκη για υπηρεσίες υποστήριξης
ψυχικής υγείας οι οποίες είναι ήδη σε έλλειψη
Ωστόσο θεωρητικά ορισμένοι από αυτούςτους
παράγοντες άγχους θα μπορούσαν να μετριαστούν

πιο γρήγορα μέσω της ομοσπονδιακής
δράσης ενισχυμένα επιδόματα ανεργίας οικογενειακή

άδεια επί πληρωμή ή άλλα οικονομικά
προγράμματα

της
ΈΒελυν

Παρασκευοπούλου

Δικηγόρος
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Έρχεται η Τουριστική Εβδομάδα στα σχολεία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στη σύσταση Ομάδα Εργασίας για τη σχεδίαση και την
κατάρτιση της πρότασης σχετικά με τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα
«Τουριστική Εβδομάδα», προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ως μέλη της Επιτροπής ορίσθηκαν οι:
-Νικολάου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Υπουργείου Τουρισμού, ως Συντονίστρια της ομάδας,
-Χατζηχρήστου Χρυσή (Σίσσυ), Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),ως μέλος,
-Τσαμπούκου – Σκαναβή Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), ως μέλος,
-Υφαντή Θεοδώρα, Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Ψυχολόγο, Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ΥΠΑΙΘ, ως μέλος,
- Ψαρά Χαράλαμπο, Διευθυντή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος,
- Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος,
- Καφτηράνη Χρήστο, Διευθυντή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως μέλος,
- Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως μέλος.
tornosnews
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Έρχεται η Τουριστική Εβδομάδα στα σχολεία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στη σύσταση Ομάδα Εργασίας για τη σχεδίαση και την
κατάρτιση της πρότασης σχετικά με τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα
«Τουριστική Εβδομάδα»,  προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ως μέλη της Επιτροπής ορίσθηκαν οι:
-Νικολάου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Υπουργείου Τουρισμού, ως Συντονίστρια της ομάδας,
-Χατζηχρήστου Χρυσή (Σίσσυ), Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),ως μέλος,
-Τσαμπούκου – Σκαναβή Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), ως μέλος,
-Υφαντή Θεοδώρα, Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Ψυχολόγο, Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ΥΠΑΙΘ, ως μέλος,
- Ψαρά Χαράλαμπο, Διευθυντή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος,
- Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος,
- Καφτηράνη Χρήστο, Διευθυντή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως μέλος,
- Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως μέλος.
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Έρχεται η Τουριστική Εβδομάδα στα σχολεία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στη σύσταση Ομάδα Εργασίας για τη σχεδίαση και την
κατάρτιση της πρότασης σχετικά με τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα
«Τουριστική Εβδομάδα»,  προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ως μέλη της Επιτροπής ορίσθηκαν οι:
-Νικολάου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Υπουργείου Τουρισμού, ως Συντονίστρια της ομάδας,
-Χατζηχρήστου Χρυσή (Σίσσυ), Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),ως μέλος,
-Τσαμπούκου – Σκαναβή Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), ως μέλος,
-Υφαντή Θεοδώρα, Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Ψυχολόγο, Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ΥΠΑΙΘ, ως μέλος,
– Ψαρά Χαράλαμπο, Διευθυντή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος,
– Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος,
– Καφτηράνη Χρήστο, Διευθυντή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως μέλος,
– Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ως μέλος.
      
Source: tornosnews.gr
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Σημαντική η άνοδος της επισκεψιμότητας των Ιστοσελίδων των Ελληνικών
Πανεπιστημίων την περίοδο της πανδημίας της COVID-19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το 87% των ελληνικών πανεπιστημίων είχαν σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας των
ιστοσελίδων τους, η οποία αποτυπώθηκε στην άνοδο της θέσης της κάθε ιστοσελίδας
παγκοσμίως.
Στο χρονικό διάστημα από 19 Μαρτίου έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε από τα
στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανάλυση
επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ αλλά και των υπόλοιπων ιστοσελίδων των
ελληνικών πανεπιστημίων  με την χρήση των εργαλείων του ιστότοπου Alexa.Com
της Amazon.
Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει
μετρήσεις για την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων παγκοσμίως και να συγκεντρώσει μια σειρά από
ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν μεταξύ των άλλων τη θέση
της ιστοσελίδας του κάθε Πανεπιστημίου στη χώρα στην οποία ανήκει, αλλά και τη θέση
παγκοσμίως, τον μέσο ημερήσιο χρόνο παραμονής στην σελίδα, το μέσο αριθμό επισκέψεων
στην ιστοσελίδα ημερησίως, το ποσοστό «μοναδικών» επισκεπτών, τις λέξεις κλειδιά που
αναζητούν οι χρήστες, τις μηχανές αναζήτησης από τις οποίες συνδέονται με την ιστοσελίδα
του κάθε ιδρύματος.
Η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 όταν βρισκόμασταν στην
αρχή της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων και στις 27 Δεκεμβρίου 2020, περίπου εννέα
μήνες μετά, εν μέσω της δεύτερης φάσης εξέλιξης της πανδημίας. Στο ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα πραγματοποιήθηκαν επιμέρους μετρήσεις, συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και
ποσοτικών δεδομένων.
Σύμφωνα με τα που συγκεντρώθηκαν:
Το 87% των ελληνικών πανεπιστημίων είχαν σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας των
ιστοσελίδων τους, η οποία αποτυπώθηκε στην άνοδο της θέσης της κάθε ιστοσελίδας
παγκοσμίως.
Αυξήθηκε εντυπωσιακά, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τόσο η «δέσμευση» των
χρηστών με την ιστοσελίδα, δηλαδή ο ημερήσιος αριθμός επισκέψεων της ιστοσελίδας ανά
επισκέπτη, όσο και ο μέσος χρόνος παραμονής των χρηστών στην ιστοσελίδα. Σε κάποιες
περιπτώσεις τόσο ο χρόνος επισκεψιμότητας, όσο και ο αριθμός ημερήσιων επισκέψεων
διπλασιάστηκε μεταξύ Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.
Παράλληλα μειώθηκε  στο 74% των περιπτώσεων, το ποσοστό των «μοναδικών» επισκεπτών,
δηλαδή των επισκεπτών που επισκέφθηκαν μόνο μία φορά την ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος
για να λάβουν πληροφόρηση και υλικό.
Η άνοδος της επισκεψιμότητας  των σελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων οφείλεται σε δύο
βασικούς παράγοντες:
(α) Στην εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεσυνεργασίας
γενικότερα από τους φοιτητές και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων.
(β) Στην αναζήτηση από το ευρύτερο κοινό ενημερωτικού υλικού, επιστημονικών
δημοσιεύσεων και γενικότερα πληροφοριών που αφορούν την COVID -19 και την
αντιμετώπιση της.
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών η οποία βρίσκεται  στην 1η θέση  σε επισκεψιμότητα μεταξύ των ιστότοπων των 23
Ελληνικών Πανεπιστημίων και στην 183ηη θέση στην Ελλάδα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία
φαίνεται ότι κάθε χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και τους συνδεδεμένους με αυτήν
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ιστότοπους του ΕΚΠΑ κατά μέσο όρο 6,41 φορές την ημέρα έναντι 4,62 επισκέψεων την ημέρα
τον Μάρτιο (αύξηση κατά 39%).
Αντίστοιχα ο μέσος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα διαμορφώθηκε στα 7:22 λεπτά της
ώρας, έναντι 4:18 στην αντίστοιχη μέτρηση του Μαρτίου (αύξηση κατά 73%). Επιπροσθέτως
βελτιώθηκε το ποσοστό των μοναδικών επισκεπτών το οποίο διαμορφώθηκε
σε  33,3%, έναντι 43,7% του Μαρτίου στοιχείο που δεικνύει ότι περίπου το 67% των
επισκεπτών της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων με αυτή ιστότοπων του ΕΚΠΑ,
επισκέφθηκαν και επισκέπτονται ξανά τους διαδικτυακούς του τόπους.
Οι ανωτέρω υψηλές επιδόσεις επισκεψιμότητας αποδεικνύουν το πλούσιο περιεχόμενο, τις
υπηρεσίες και τη διαδραστικότητα της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ, η οποία φαίνεται ότι έχει κερδίσει
το ενδιαφέρον των χρηστών και γενικότερα του κοινού, το οποίο αναζήτησε έγκυρο
επιστημονικό περιεχόμενο, πληροφορίες και οδηγίες για την κατανόηση και αντιμετώπιση
της COVID -19
Μετά την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ ακολουθεί σε επισκεψιμότητα στη 2η θέση και στην 210η στην
Ελλάδα, η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (του κατ΄ εξοχήν Πανεπιστημίου
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα.). Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΕΑΠ επιτυγχάνει το
καλύτερο ποσοστό μοναδικών επισκεπτών μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων (16,8%),
στοιχείο που δείχνει ότι το 73% περίπου των χρηστών επισκέπτονται ξανά την  ιστοσελίδα του.
Στην 3η θέση του σχετικού πίνακα βρίσκεται  η ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης η οποία βρίσκεται στην 216η θέση στην Ελλάδα, ενώ την πρώτη πεντάδα
κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 402η θέση στην Ελλάδα,  και το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου το οποίο βρίσκεται στην 524η θέση στην Ελλάδα.
Η Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία βρίσκεται στην 14η θέση μεταξύ
των αντίστοιχων ιστοσελίδων των ελληνικών Πανεπιστημίων και στην 771η θέση στην Ελλάδα,
είναι η ιστοσελίδα με τον υψηλότερο μέσο χρόνο παραμονής των χρηστών (11:45 λεπτά) αλλά
και τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων επισκέψεων ανά επισκέπτη (8,7).
Άξιο αναφοράς είναι και η επίδοση των ιστοσελίδων νέων Πανεπιστημίων τα οποία ξεκίνησαν
την λειτουργία τους από το 2018 και μετά. Παρά το περιορισμένο σχετικά χρονικό διάστημα
λειτουργίας, η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  επιτυγχάνει υψηλό ποσοστό
επισκεπτών που επισκέπτονται ξανά την ιστοσελίδα του Ιδρύματος (σχεδόν 74%), ενώ η
ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει έναν από τους υψηλότερους
μέσους χρόνους παραμονής στην ιστοσελίδα του (7:05 λεπτά).
Η άνοδος της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων τους εννέα
μήνες της πανδημίας αποδεικνύει και αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα
παρέμεινε διασυνδεδεμένη και λειτουργική την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020. Οι
φοιτητές επισκέπτονταν συνεχώς τους ιστότοπους και τις διαδικτυακές εφαρμογές για να
συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού
δυναμικού του ιδρύματος ανέπτυξαν και διένειμαν μέσω των δικτυακών τόπων του ιδρύματος
χρήσιμο περιεχόμενο.
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Άνοδος της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων των ελληνικών Πανεπιστημίων την
περίοδο της πανδημίας του COVID-19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name(required)
Email(required)
Website
Message
Submit
Στο χρονικό διάστημα από 19 Μαρτίου έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε από τα
στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανάλυση
επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ αλλά και των υπόλοιπων ιστοσελίδων των
ελληνικών πανεπιστημίων  με την χρήση των εργαλείων του ιστότοπου Alexa.Com της
Amazon.
Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει
μετρήσεις για την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων παγκοσμίως και να συγκεντρώσει μια σειρά από
ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά που αφορούν μεταξύ των άλλων τη θέση της ιστοσελίδας του κάθε
Πανεπιστημίου στη χώρα στην οποία ανήκει, αλλά και τη θέση παγκοσμίως, τον μέσο
ημερήσιο χρόνο παραμονής στην σελίδα, το μέσο αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα
ημερησίως, το ποσοστό «μοναδικών» επισκεπτών, τις λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι
χρήστες, τις μηχανές αναζήτησης από τις οποίες συνδέονται με την ιστοσελίδα του κάθε
ιδρύματος.
Η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 όταν βρισκόμασταν στην
αρχή της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων και στις 27 Δεκεμβρίου 2020, περίπου εννέα
μήνες μετά, εν μέσω της δεύτερης φάσης εξέλιξης της πανδημίας. Στο ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα πραγματοποιήθηκαν επιμέρους μετρήσεις, συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και
ποσοτικών δεδομένων (βλέπε πίνακα 1)..
Σύμφωνα με τα που συγκεντρώθηκαν:
-Το 87% των ελληνικών πανεπιστημίων είχαν σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας των
ιστοσελίδων τους, η οποία αποτυπώθηκε στην άνοδο της θέσης της κάθε ιστοσελίδας
παγκοσμίως.
-Αυξήθηκε εντυπωσιακά, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τόσο η «δέσμευση» των
χρηστών με την ιστοσελίδα, δηλαδή ο ημερήσιος αριθμός επισκέψεων της ιστοσελίδας ανά
επισκέπτη, όσο και ο μέσος χρόνος παραμονής των χρηστών στην ιστοσελίδα.
Όπως θα παρατηρήσει ο αναγνώστης και με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1, σε κάποιες
περιπτώσεις τόσο ο χρόνος επισκεψιμότητας, όσο και ο αριθμός ημερήσιων επισκέψεων
διπλασιάστηκε μεταξύ Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.
-Παράλληλα μειώθηκε  στο 74% των περιπτώσεων, το ποσοστό των «μοναδικών»
επισκεπτών, δηλαδή των επισκεπτών που επισκέφθηκαν μόνο μία φορά την ιστοσελίδα του
κάθε ιδρύματος για να λάβουν πληροφόρηση και υλικό.
Η άνοδος της επισκεψιμότητας  των σελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων οφείλεται σε δύο
βασικούς παράγοντες:
(α) Στην εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεσυνεργασίας
γενικότερα από τους φοιτητές και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων.
(β) Στην αναζήτηση από το ευρύτερο κοινό ενημερωτικού υλικού, επιστημονικών
δημοσιεύσεων και γενικότερα πληροφοριών που αφορούν τον COVID -19 και την
αντιμετώπιση του.
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Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών η οποία βρίσκεται  στην 1η θέση  σε επισκεψιμότητα μεταξύ των ιστότοπων των 23
Ελληνικών Πανεπιστημίων και στην 183ηη θέση στην Ελλάδα.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι κάθε χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και τους
συνδεδεμένους με αυτήν ιστότοπους του ΕΚΠΑ κατά μέσο όρο 6,41 φορές την ημέρα
έναντι 4,62 επισκέψεων την ημέρα τον Μάρτιο (αύξηση κατά 39%).
Αντίστοιχα ο μέσος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα διαμορφώθηκε στα 7:22 λεπτά της
ώρας, έναντι 4:18 στην αντίστοιχη μέτρηση του Μαρτίου (αύξηση κατά 73%). Επιπροσθέτως
βελτιώθηκε το ποσοστό των μοναδικών επισκεπτών το οποίο διαμορφώθηκε
σε  33,3%, έναντι 43,7% του Μαρτίου στοιχείο που δεικνύει ότι περίπου το 67% των
επισκεπτών της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων με αυτή ιστότοπων του ΕΚΠΑ,
επισκέφθηκαν και επισκέπτονται ξανά τους διαδικτυακούς του τόπους.
Οι ανωτέρω υψηλές επιδόσεις επισκεψιμότητας αποδεικνύουν το πλούσιο περιεχόμενο, τις
υπηρεσίες και τη διαδραστικότητα της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ, η οποία φαίνεται ότι έχει κερδίσει
το ενδιαφέρον των χρηστών και γενικότερα του κοινού, το οποίο αναζήτησε έγκυρο
επιστημονικό περιεχόμενο, πληροφορίες και οδηγίες για την κατανόηση και αντιμετώπιση
του COVID -19
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 μετά την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ ακολουθεί σε επισκεψιμότητα στη
2η θέση και στην 210η στην Ελλάδα, η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (του
κατ εξοχήν Πανεπιστημίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα.).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΕΑΠ επιτυγχάνει το καλύτερο ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων (16,8%), στοιχείο που δείχνει ότι το 73% περίπου των
χρηστών επισκέπτονται ξανά την  ιστοσελίδα του.
Στην 3η θέση του σχετικού πίνακα βρίσκεται  η ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης η οποία βρίσκεται στην 216η θέση στην Ελλάδα, ενώ την πρώτη πεντάδα
κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 402η θέση στην Ελλάδα,  και το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου το οποίο βρίσκεται στην 524η θέση στην Ελλάδα.
Η Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία βρίσκεται στην 14η θέση μεταξύ
των αντίστοιχων ιστοσελίδων των ελληνικών Πανεπιστημίων και στην 771η θέση στην Ελλάδα,
είναι η ιστοσελίδα με τον υψηλότερο μέσο χρόνο παραμονής των χρηστών (11:45 λεπτά) αλλά
και τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων επισκέψεων ανά επισκέπτη (8,7).
Άξιο αναφοράς είναι και η επίδοση των ιστοσελίδων νέων Πανεπιστημίων τα οποία ξεκίνησαν
την λειτουργία τους από το 2018 και μετά.
Παρά το περιορισμένο σχετικά χρονικό διάστημα λειτουργίας, η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής  επιτυγχάνει υψηλό ποσοστό επισκεπτών που επισκέπτονται ξανά την
ιστοσελίδα του Ιδρύματος (σχεδόν 74%), ενώ η ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου έχει έναν από τους υψηλότερους μέσους χρόνους παραμονής στην ιστοσελίδα
του (7:05 λεπτά).
Η άνοδος της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων τους εννέα
μήνες της πανδημίας αποδεικνύει και αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα
παρέμεινε διασυνδεδεμένη και λειτουργική την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.
Οι φοιτητές επισκέπτονταν συνεχώς τους ιστότοπους και τις διαδικτυακές εφαρμογές για να
συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού
δυναμικού του ιδρύματος ανέπτυξαν και διένειμαν μέσω των δικτυακών τόπων του ιδρύματος
χρήσιμο περιεχόμενο.
Πίνακας 1:Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδων Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση την
ιστοσελίδα Alexa.com της Amazon

https://www.ygeianews.gr/astheneies/epidimies/39360/anodos-tis-episkepsimotitas-ton-istoselidon-ton-ellinikon-panepistimion-tin-periodo-tis-pandimias-tou-covid-19/


https://www.ygeianews.gr/

 Publication date: 31/12/2020 12:05

 Alexa ranking (Greece): 4010

 https://www.ygeianews.gr/astheneies/epidimies/39360/anodos-tis-episkepsimotita...

ΠανεπιστήμιαΘέση στην Ελλάδα
Δεκέμβριος 2020
Θέση στην Ελλάδα
Μάρτιος 2020
Θέση Παγκοσμίως
Δεκέμβριος  2020
Θέση Παγκοσμίως
Μάρτιος 2020
Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
(%)
Δεκέμβριος
Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
(%)
Μάρτιος
Δέσμευση
(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη
Δεκέμβριος
Δέσμευση
(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη
Μάρτιος
Μέσος Ημερήσιος Χρόνος
(σε λεπτά της ώρας)
Δεκέμβριος
Μέσος Ημερήσιος Χρόνος
(σε λεπτά της ώρας)
Μάρτιος
1.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών18317710.85613.63933,343,76,414,627:224:182.Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο21024215.67518.44816,820,16,035,568:085:603.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης21622214.86614.52838,941,95,344,05:334:324.Πανεπιστήμιο
Πατρών40235032.08327.86039,536,74,24,56:285:415.Πανεπιστήμιο
Αιγαίου52440538.24640.44428,328,76,55,77:296:296.Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών54569847.02655.91932,438,75,14,06:243:607.Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας58385947.51462.15333,147,14,53,45:273:368.Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο6001.05835.58767.36936,762,55,12,45:182:299.Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης61059147.20655.78135,131,354,04:302:4110.Πανεπιστήμιο
Κρήτης61253436.99637.03334,138,554,65:585:3511.Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων63262051.57848.57134,934,74,65,16:166:2212.Πανεπιστήμιο
Πειραιά65059448.86247.76735,834,35,15,35:334:2713.Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας68478255.95156.95936,839,44,85,14:244:60ΠανεπιστήμιαΘέση στην Ελλάδα
Δεκέμβριος 2020
Θέση στην Ελλάδα
Μάρτιος* 2020
Θέση Παγκοσμίως
Δεκέμβριος 2020
Θέση Παγκοσμίως
Μάρτιος 2020
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Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
(%)
Δεκέμβριος
Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
(%)
Μάρτιος
Δέσμευση
(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη
Δεκέμβριος
Δέσμευση
(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη
Μάρτιος
Μέσος Ημερήσιος Χρόνος
(σε λεπτά της ώρας)
Δεκέμβριος
Μέσος Ημερήσιος Χρόνος
(σε λεπτά της ώρας)
Μάρτιος
14.Πανεπιστήμιο Δυτ.
Μακεδονίας7711.17764.451109.85426,526,98,75,011:455:3415.Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής82483763.56168.44226,2285,65,44:595:3516.Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο9501.85670.341163.69221,722,96,76,77:056:1717.Διεθνές
Πανεπιστήμιο1,04081282.26267.74739,241,23,93,83:464:3018.Ιόνιο
Πανεπιστήμιο1.1773.131132.354225.99331,441,34,64,05:333:5519.Πάντειο
Πανεπιστήμιο1.2903.67782.673223.50250,726,75,44,34:323:3820.Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου1.5351.63282.299154.30232,152,57,33,57:054:1821.Πολυτεχνείο
Κρήτης1.8582.044104.555171.77420,738,96,437:023:1922Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο2.9164.378154.630162.65238,546,44,23,25:28
 
2:5423.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών4.2823.695193.494237.35550,2503,32,84:434:19
Πίνακας 1:Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδων Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση την
ιστοσελίδα Alexa.com της Amazon
ΠανεπιστήμιαΘέση στην Ελλάδα
Δεκέμβριος 2020
Θέση στην Ελλάδα
Μάρτιος 2020
Θέση Παγκοσμίως
Δεκέμβριος  2020
Θέση Παγκοσμίως
Μάρτιος 2020
Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
(%)
Δεκέμβριος
Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
(%)
Μάρτιος
Δέσμευση

https://www.ygeianews.gr/astheneies/epidimies/39360/anodos-tis-episkepsimotitas-ton-istoselidon-ton-ellinikon-panepistimion-tin-periodo-tis-pandimias-tou-covid-19/


https://www.ygeianews.gr/

 Publication date: 31/12/2020 12:05

 Alexa ranking (Greece): 4010

 https://www.ygeianews.gr/astheneies/epidimies/39360/anodos-tis-episkepsimotita...

(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη
Δεκέμβριος
Δέσμευση
(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη
Μάρτιος
Μέσος Ημερήσιος Χρόνος
(σε λεπτά της ώρας)
Δεκέμβριος
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(σε λεπτά της ώρας)
Μάρτιος
1.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών18317710.85613.63933,343,76,414,627:224:182.Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο21024215.67518.44816,820,16,035,568:085:603.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης21622214.86614.52838,941,95,344,05:334:324.Πανεπιστήμιο
Πατρών40235032.08327.86039,536,74,24,56:285:415.Πανεπιστήμιο
Αιγαίου52440538.24640.44428,328,76,55,77:296:296.Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών54569847.02655.91932,438,75,14,06:243:607.Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας58385947.51462.15333,147,14,53,45:273:368.Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο6001.05835.58767.36936,762,55,12,45:182:299.Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης61059147.20655.78135,131,354,04:302:4110.Πανεπιστήμιο
Κρήτης61253436.99637.03334,138,554,65:585:3511.Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων63262051.57848.57134,934,74,65,16:166:2212.Πανεπιστήμιο
Πειραιά65059448.86247.76735,834,35,15,35:334:2713.Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας68478255.95156.95936,839,44,85,14:244:60ΠανεπιστήμιαΘέση στην Ελλάδα
Δεκέμβριος 2020
Θέση στην Ελλάδα
Μάρτιος* 2020
Θέση Παγκοσμίως
Δεκέμβριος 2020
Θέση Παγκοσμίως
Μάρτιος 2020
Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
(%)
Δεκέμβριος
Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών
(%)
Μάρτιος
Δέσμευση
(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη
Δεκέμβριος
Δέσμευση
(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη
Μάρτιος
Μέσος Ημερήσιος Χρόνος
(σε λεπτά της ώρας)
Δεκέμβριος
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Μέσος Ημερήσιος Χρόνος
(σε λεπτά της ώρας)
Μάρτιος
14.Πανεπιστήμιο Δυτ.
Μακεδονίας7711.17764.451109.85426,526,98,75,011:455:3415.Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής82483763.56168.44226,2285,65,44:595:3516.Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο9501.85670.341163.69221,722,96,76,77:056:1717.Διεθνές
Πανεπιστήμιο1,04081282.26267.74739,241,23,93,83:464:3018.Ιόνιο
Πανεπιστήμιο1.1773.131132.354225.99331,441,34,64,05:333:5519.Πάντειο
Πανεπιστήμιο1.2903.67782.673223.50250,726,75,44,34:323:3820.Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου1.5351.63282.299154.30232,152,57,33,57:054:1821.Πολυτεχνείο
Κρήτης1.8582.044104.555171.77420,738,96,437:023:1922Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο2.9164.378154.630162.65238,546,44,23,25:28
 
2:5423.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών4.2823.695193.494237.35550,2503,32,84:434:19
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Εμβληματική Προγραμματική Σύμβαση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μετά από αίτημα του Πρύτανη της ΑΣΚΤ Καθηγητή Νίκου Τρανού προς τον Πρύτανη του
ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, ο οποίος και ευχαρίστως το αποδέχθηκε, αποφασίσθηκε η
σύναψη σύμβασης ολοκληρωμένης επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας
σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος μέσω των οποίων προωθείται η εξωστρέφεια των δυο
Ιδρυμάτων, η παραγωγή ιδιαίτερων ερευνητικών επιτευγμάτων και η άμεση διάχυσή τους στην
κοινωνία, αλλά και η καλλιέργεια των τεχνών και του πολιτισμού, όπως και συνεργασίες που
αφορούν ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας αναφορικά με θέματα διεύθυνσης τεχνικών
και οικονομικών υπηρεσιών.
Το ΠΑΔΑ ήδη προσφέρει άτυπα την πρόθυμη συνδρομή του στην υποστήριξη των
οικονομικών υπηρεσιών της ΑΣΚΤ.
Αναφέρεται ότι το ΠΑΔΑ εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρώσει την Πανεπιστημιούπολη
Μοσχάτου, επί της οδού Πειραιώς 52, εμβαδού 7,6 χιλ. τ.μ., στην οποία πρόκειται να
εγκατασταθεί η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του και η οποία βρίσκεται σε
πολύ κοντινή απόσταση από την ΑΣΚΤ.
Η ΑΣΚΤ διαθέτει 2 Τμήματα (Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της
Τέχνης) ενώ η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑΔΑ διαθέτει 4 Τμήματα
(Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Τμήμα
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών).
Οι αναμενόμενες συνέργειες και οι από κοινού δραστηριότητες, μέσα από τη συγκεκριμένη
προγραμματική σύμβαση, την πρώτη στο είδος της μεταξύ ελληνικών ΑΕΙ, εκτιμάται ότι θα
προσδώσει ουσιαστική ώσμωση για την παροχή ακόμη υψηλότερης ποιότητας σπουδών και
έρευνας στις τέχνες και τον πολιτισμό και την ανάδειξη του συγκεκριμένου συνεργατικού
σχήματος ως μοναδικού διεθνούς πανεπιστημιακού προορισμού αριστείας.
Επισημαίνεται η κοινή δραστηριότητα του ΠΑΔΑ με την ΑΣΚΤ στην διεθνή έκθεση
αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών έργων SYMBOLS & Iconic Ruins, που διοργανώνεται στο
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 70 διάσημων
καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με θέμα τη συμβολική λειτουργία της
Ακρόπολης των Αθηνών για τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΑΣΚΤ
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