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Ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία 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.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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θέμα
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ

Το πρώτο ηλεκτρικό ferry στην Ελλάδα
Ο γ γ

του ΥΝΑ Ευάγγελος Κυριαζόπουλος εξηγεί πώς μπορεί να τρέξει το project

εποχές που όλες οι βιομηχανίες στρέφονται στις βιώσιμες
πηγές ενέργειας και μετακίνησης η ελληνική ναυτιλία
δεν θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει τον δρόμο
της πρωτοπορίας Όπως αποκαλύπτει σήμερα η Deal το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στηρίζει το project
της ναυπήγησης στην Ελλάδα του πρώτου υβριδικού ηλεκτρικού

Στις

ferry
πράσινη ναυτιλία είναι στόχος
όλης της βιομηχανίας Η μεγάλη
πρόκληση της εποχής μας

Η

ανακάλυψη των καλύτερων
δυνατών λύσεων για την εξάλειψη
των εκπομπών άνθρακα Η
μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου καθίσταται πλέον
ο καθοριστικός παράγοντας για
το μέλλον της ναυτιλίας

είναι

η

Η ΕΡΕΥΝΑ

Τ

Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα η επιλογή του
καυσίμου αποτελεί
ίσως την πιο σημαντική
απόφαση που θα κληθούν
να λάβουν οι πλοιοκτήτες
προκειμένου τα πλοία τους
να ευθυγραμμιστούν με τις
νέες παγκόσμιες προδιαγραφές
κατάλληλου

Η έρευνα αναφέρει πως
μέχρι στιγμής καθίσταται
να χαρακτηριστεί ένα
και μόνο καύσιμο ως το
για τους περι
δύσκολο

βαλλοντικούς στόχους της ναυτιλίας
Τα ορυκτά καύσιμα LNG
φαίνεται να έχουν προβάδισμα
έναντι των υπολοίπων μέχρι να
επιβληθούν αυστηρότεροι κανονισμοί
περί το 2030-2040
Ωστόσο κατά το 2050 καύσιμα
όπως η αμμωνία και η βιοαι
θανόλη αναμένεται να αποτελέσουν
τις πιο ελκυστικές επιλογές
καθότι συνιστούν πολλά
λύσεις μακροπρόθεσμα

Ο Γιάννης
Πλακιωτάκης

Ως απάντηση
σε εναλλακτικά
καύσιμα

μεγάλης

ηλεκτρισμός Ήδη 120 πλοία
κινούνται με υβριδική
πρόωση υποβοηθούμενη από
μπαταρίες
παγκοσμίως

Όπως επεσήμανε ο Γενικός
Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Δρ
Ευάγγελος Κυριαζόπουλος
το ΥΝΑΝΠ θα νομοθετήσει
για πρώτη φορά για το θέμα ενώ
μεταξύ των άλλων υποστηρίζει
την προσπάθεια δημιουργίας του
πρώτου ηλεκτρικού υβριδικού
ferry στην Ελλάδα σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και τους Δήμους Αιγίου
και Δωρίδας και την υποστήριξη
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
σύντομα

Υγροποιημένο

Φυσικό Αέριο από πετρέλαιο
καλύπτουν το 23 μερίδιο

LPG θα

είναι

πηγή ενέργειας στο ένα τρίτο
όλων των πλοίων από τα μέσα
του αιώνα παρέχοντας περίπου

το

5

της συνολικής ενέργειας

για τη ναυτιλία
Τα πλοία της Ναυτιλίας μικρών
Αποστάσεων καθώς και τα μη
εμπορικά πλοία που δεν μεταφέρουν
φορτία θα χρησιμοποιούν
το 40 της συνολικής ενέργειας
με την ηλεκτρική ενέργεια να
αποτελεί περισσότερο από το
11

Πάντως

η

ηλεκτρική ενέργεια

στα πλοία δεν είναι κάτι καινούριο
Το 80
των πλοίων που
έχουν ως καύσιμο το πετρέλαιο

χρησιμοποιούν παράλληλα γεννήτριες
ντίζελ που παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια η οποία στη
οδηγεί τον ηλεκτρικό
που κινεί αυτός την προπέλα
του πλοίου
Το σοβαρότερο έως σήμερα
πρόβλημα της ηλεκτροκίνησης
στα πλοία στο πλαίσιο της ασφά
συνέχεια

Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι
μέχρι το 2050 το 39 των πλοίων
θα χρησιμοποιεί ως καύσιμα
ουδέτερα από άνθρακα
Το 34 θα καίει μαζούτ HFO
και MGO Το Υγροποιημένο φυ

κλίμακας που επιτυγχάνουν
Υπάρχουν πλοία μεταφοράς
με μεταφορική
ικανότητα από 18.000 TEUs έως
και 21.500 TEUs Μπορούν να κάνουν
το ταξίδι από το Χονγκ Κον
γκ στο Αμβούργο σε 31 ημέρες
εμπορευματοκιβωτίων

σικό αέριο ΥΦΑ και

Οι ηλεκτρικές μπαταρίες θα
ο

καταλληλότερο

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

χωρητικότητα

υποσχόμενες

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ
Κάπου εκεί εισέρχεται και

λείας της ναυσιπλοΐας είναι η
και η διάρκεια των
μπαταριών Σήμερα υπάρχουν
χωρητικότητας πλοία
Στις μέρες μας έχουμε τεράστια
πλοία λόγω των οικονομιών

Συνεργασία του
Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
με Δήμους και
Περιφέρειες για
το R&D

κινητήρα

καταναλώνοντας 4.650 μετρικούς
τόνους καυσίμου ντίζελ Ένα αντίστοιχο
αμιγώς ηλεκτρικό πλοίο με
τις καλύτερες εμπορικές μπαταρίες

ιόντων λιθίου θα χρειαζόταν
περίπου 100.000 μετρικούς
τόνους σε μπαταρίες για να πάει
απευθείας από την Ασία στην
σε 31 ημέρες
Όπως γίνεται αντιληπτό το βάρος
της μπαταρίας είναι περίπου
20πλάσιο από αυτό του ντίζελ και
το βάρος αυτό προφανώς θα πρέπει
να αφαιρεθεί από το ωφέλιμο
φορτίο του πλοίου κάτι που
Ευρώπη

δε συμφέρει φυσικά
Η σημερινή τεχνολογία μπαταριών
προφανώς μπορεί να
την εμβέλεια δράσης των
πλοίων όμως θα μπορούσε να
εφαρμοστεί σε μικρές διαδρομές
και κυρίως στα πορθμεία στα
σκάφη αναψυχής στα ημερό
πλοια και σίγουρα στο πυκνό
πλέγμα των Ελληνικών
νησιών και λιμένων όπως αντίστοιχα
έχει ξεκινήσει να υλοποιείται
στα προφυλαγμένα φιόρδ
της Σκανδιναβίας επισημαίνει ο
Δρ Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και
προσθέτει Πολλά είναι αυτά που
θα πρέπει να γίνουν για να
κάτι τέτοιο ίσως το
είναι να προετοιμαστούν
και να αναβαθμιστούν κατάλληλα
οι λιμένες υποδοχής ηλεκτρικών
πλοίων αξιοποιώντας τις σύγχρονες
καινοτομίες
Ένας από αυτούς τους ναυτιλιακούς
ομίλους που βρίσκονται
τα τελευταία χρόνια σε οικολογική
είναι ο όμιλος
ρότα
Grimaldi Έχει παραγγείλει
12 οικολογικά πλοία και 7
μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών
οχημάτων τα οποία θα
το 2020
Τα οικολογικά πλοία μειώνουν
οτο μηδέν την εκπομπή ρύπων
όταν βρίσκονται στα λιμάνια και
κατά 35 όταν ταξιδεύουν χάρη
στη χρήση επαναφορτιζόμε
νων μπαταριών λιθίου Είναι
στην παγκόσμια ναυτιλία
τόσο λόγω του μεγέθους τους όσο
και χάρη στην υψηλή τεχνολογία
περιορίζει

νησιωτικό

επιτευχθεί

βασικότερο

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ELEMED

συνολικά

Μεγάλο στοίχημα ο ηλεκτρισμός στα πλοία

παραδοθούν

χρήση του ηλεκτρισμού ως εναλλακτικού
καυσίμου για τα πλοία είναι το μεγάλο στοίχημα
για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία
Πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη
στη ναυτιλία παγκοσμίως με ιδανικό
πεδίο εφαρμογής την Ελλάδα και ανοίγει νέες
προοπτικές με σημαντικά περιβαλλοντικά
και οικονομικά οφέλη για τα ελληνικά
λιμάνια ενισχύοντας τη νησιωτικότητα και τη
βιωσιμότητα των θαλάσσιων μεταφορών Το
Η

τεχνολογία

κοινωνικά

όλο σχέδιο έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό
Electrification in the Eastern
Η χρήση ηλεκτρικής
Mediterranean Elemed
ενέργειας σύμφωνα με τους ειδικούς θα
συμβάλλει τα μέγιστα στη μείωση της
ρύπανσης καθώς και στον εκσυγχρονισμό
του εκάστοτε λιμένα ανοίγοντας τον
δρόμο για περαιτέρω νέες καινοτόμες εφαρμογές
και σε άλλα ελληνικά λιμάνια μετατρέποντας
αυτά σε περιβαλλοντικά φιλικούς θα¬
πρόγραμμα

ατμοσφαιρικής

λάσσιους κόμβους
Η πρόωση των πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια
ταιριάζει απόλυτα στην πολυνησιακή Ελλάδα
όπου η ακτοπλοΐα εκτελεί δρομολόγια σχετικά
μικρών αποστάσεων και μεγάλης συχνότητας
Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ευρεία
εφαρμογή της υβριδικής αυτής τεχνολογίας
στις ακτοπλοϊκές γραμμές μεταξύ των ελληνικών
νησιών θα είναι πολύ μεγάλη επισημαίνουν
στη D στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς

πρωτοπόρο

τους
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ΠΑΔΑ: Επαναπροσδιορισμός Χρονοδιαγράμματος του Χειμερινού Εξαμήνου του
Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΔΑ: Επαναπροσδιορισμός Χρονοδιαγράμματος του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού
Έτους 2020-2021
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Τα «Φοιτητικά Νέα» παρουσιάζουν στους φοιτητές
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όλες τις αλλαγές:
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021
Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου:
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Συνεργασία ΕΛΕΤΕΑ με το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την προαγωγή της Επαγγελματικής Ασφάλισης!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στην έδρα της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.)
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 η πρώτη πανηγυρική συνάντηση
εκπροσώπων της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α.),που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας για την προώθηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος στο πεδίο της
Επαγγελματικής Ασφάλισης από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Δρ. Χρήστο Νούνη και τον
Διευθυντή του Ε.Ε.Κ.Δ. Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας του Πα.Δ.Α. Γαβριήλ Αμίτση.
Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 και
λειτουργεί με την μορφή της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
(https://eletea.com.gr/). Αποτελεί το επίσημο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Τα μέλη της λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.
3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Το Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. (https://sarl.uniwa.gr) είναι ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Εξυπηρετεί
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης,
αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις από τους κλάδους του Δικαίου, της
Κοινωνικής Πολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οργάνωσης και Διοίκησης, των
Οικονομικών, των Επιστημών Υγείας και της Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Είναι το πρώτο
Ερευνητικό Εργαστήριο της χώρας που έχει εντάξει στα θεματικά πεδία του τον τομέα της
Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Το Μνημόνιο αφορά την προώθηση της συνεργασίας των δύο φορέων, ώστε να αξιοποιήσουν
την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους τους, προκειμένου να
αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις για την προβολή και ανάπτυξη του
θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης ως του δεύτερου πυλώνα ασφαλιστικής προστασίας.
Οι μορφές της συνεργασίας περιλαμβάνουν την υλοποίηση καινοτόμων Μελετητικών και
Ερευνητικών Προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, την προώθηση επιστημονικών εκδόσεων, τη διοργάνωση Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, την ανάπτυξη Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών και την επιστημονική υποστήριξη οργανώσεων των κοινωνικών
εταίρων, επιχειρήσεων, εργαζομένων και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Δρ. Χρήστος Νούνης δήλωσε:
«Η Διοίκηση της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., υπηρετώντας πιστά τις καταστατικές καταβολές της Ένωσης για
ανάδειξη και διάδοση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην κοινωνία και την
οικονομία, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες συνεργασίας με φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν
τους βασικούς της στόχους. Σήμερα υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με έναν έγκριτο
επιστημονικό φορέα, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μας σε ερευνητικό, μελετητικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο για την επίτευξη κοινών στρατηγικών στόχων στα πεδία της ανάπτυξης
της επαγγελματικής ασφάλισης και της οργάνωσης και λειτουργίας των επαγγελματικών
ταμείων. Πιστεύουμε πως η εν λόγω συνεργασία και το πλέγμα των δράσεων που τη
συνοδεύουν θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο για τα δύο μέρη, όσο κυρίως για το
κοινωνικό σύνολο, εξασφαλίζοντας ιδίως την τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων για το καθεστώς και τα πλεονεκτήματα του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης».
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Ο Διευθυντής του Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης επισήμανε από την πλευρά
του:
«H υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης, το επίσημο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης στη χώρα μας, σηματοδοτεί έμπρακτα το ενδιαφέρον της Ελληνικής ακαδημαϊκής
κοινότητας να συμβάλλει στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για ένα βιώσιμο και ποιοτικό
σύστημα ασφαλιστικής προστασίας. Στόχος μας είναι να αναδειχθεί μέσω τεκμηριωμένων
ερευνητικών και μελετητικών πρωτοβουλιών, που θα αξιοποιήσουν και τα διεθνή δίκτυα μας,
όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τις Επαγγελματικές Συντάξεις (European Network for
Research on Supplementary Pensions),η προστιθέμενη αξία του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης.
Και τούτο γιατί η διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνει ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
μπορεί να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των
εθνικών οικονομιών, την ενίσχυση των επενδύσεων και την προσφορά ασφαλών παροχών,
ιδίως στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την ισορροπημένη ανάπτυξη
των τριών πυλώνων ασφαλιστικής προστασίας».
Στη φωτογραφία ο Γαβριήλ Αμίτσης - Καθηγητής ΠΑΔΑ / Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου
Κοινωνικής Διοίκησης και ο Δρ. Χρήστος Νούνης - Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
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Αιγαίο - Νίσυρος: Νησί καινοτομίας και έρευνας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η δημοτική αρχή πιστή στους στόχους που έχει θέσει για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
Νισύρου και την παρουσία του νησιού μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προχωρεί σε δράσεις με
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερυνητικά και χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενεργειακή
μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη της Νισύρου.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Σεπτέμβρη 2020 με Δεκέμβρη 2020, ο Δήμος μας έχει προβεί στην
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Πρόγραμμα European Union City Facility (EUCF): Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα του
Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ αποσκοπεί στην δημιουργία και κινητοποίηση
χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στους Δήμους
της Ευρώπης για την μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα μηδενικών ρύπων. Κύριος στόχος
του είναι η ωρίμανση μελετών και η παροχή Ευρωπαϊκής τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό
έργων ΑΠΕ στους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με τη συμμετοχή του Δήμου
Νισύρου σκοπεύουμε να πετύχουμε τη χρηματοδότηση μελετών και παροχή τεχνικής
υποστήριξης για έργα ΑΠΕ και ειδικότερα Φωτοβολταϊκά συστήματα στις δημοτικές υποδομές
της αφαλάτωσης, του βιολογικού καθαρισμού και τέλος συγκεκριμένων Δημοτικών κτηρίων. Το
εν λόγω αίτημα κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Συμφώνου των Δημάρχων EUCF
τον Οχτώβρη του 2020.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI)»: Σύμφωνα με
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, η Νησιωτικότητα είναι στον «Πρώτο πυλώνα
πολιτικών της Ένωσης». Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παραπάνω πρόγραμμα που
στοχεύει στην κινητοποίηση επενδυτικών σχημάτων της τάξης των 100,000,000.00 ευρώ με
στόχο την μετάβαση ΣΕ σε ενεργειακά συστήματα μηδενικής χρήσης πετρελαίου στα νησιά.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα NESOI φιλοδοξεί να στηρίξει χρηματοδοτικά τους Δήμους
Ευρωπαϊκών Νησιών και να παράσχει τεχνικές συμβουλές με στόχο να ωριμάσουν έργα και να
προχωρήσουν σε τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση τους μέσα σε χρονικό διάστημα 3
ετών. Με βάση αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Νισύρου αποσκοπεί στην στήριξη για την πλήρη
ωρίμανση της μελέτης που ολοκλήρωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με κύριο σκοπό την
διαστασιολόγιση των ηλιακών και αιολικών συστημάτων που προτείνονται από την αρχική
προ-μελέτη. Στην διαστασιολόγιση λαμβάνονται υπόψη και η Ηλεκτροκίνηση και
Ηλεκτροφόρτιση. Το εν λόγο αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό
NESOI – European Islands Facility.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Νισύρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
καινοτομίας Horizon 2020. Ειδικότερα:
· Integrated Solutions for Decarbonization and Smartification of Islands (IANOS): Την 1η
Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε επίσημα το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας IANOS
σκοπεύοντας να υλοποιήσει κάτω από πραγματικές συνθήκες ένα σύνολο από τεχνολογικές
και μη λύσεις εφαρμοζόμενες σε δύο κατηγορίες Νησιών: τα Νησιά Φάρους και τα Νησιά
Ακολούθους. Στην Νίσυρο θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες λύσεις Ενεργειακών Έξυπνων
Συστημάτων (αποθήκευση ενέργιας και μετασχηματισμό ενέργειας), και συμμετοχικότητας των
Πολιτών. Μέσα από το πρόγραμμα θα εξετασθούν συγκεκριμένοι Κοινωνικό-Οικονομικοί
παράγοντες
· PROject DEvelopment of South Attica (PRODESA): Το εν λόγο πρόγραμμα αποσκοπεί στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων του Δήμου μας με στόχο το σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ενεργειακής
αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Δημοτικά Κτήρια. Eξειδικεύεται σε 9
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Δήμους της Νότιας Αττικής, και ο Δήμος Νισύρο συμμετέχει με σκοπό να αναπτύξει την
τεχνογνωσία για να εφαρμόσει παρόμοιες δράσεις στα Δημοτικά Κτήρια και υποδομές σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η έναρξης συμμετοχής της Νισύρου στο εν
λόγω έργο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
· Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG: Σε συνέχεια της εξαιρετικής
συνεργασίας του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μας δόθηκε η ευκαιρία ο
Δήμος μας να συμμετάσχει σε σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας με κύριο θέμα την «Ενεργειακή εξοικονόμηση και επίτευξη χαμηλών εκπομπών
Ρύπων». Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη του 2020, με χρονικό ορίζονται
ολοκλήρωσης του έργου τα δύο έτη. Στόχος μας είναι η η συμμετοχή του Δήμου Νισύρου τον
Απρίλιο του 2021.
Η συμμετοχή του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με Πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με το Δήμο μας, στο
μεγάλο έργο Ενεργειακής μετάβασης της Νισύρου στη χρήση ήπιων μορφών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.
Τέλος ο Δήμος μας άρχισε επίσημα τη συνεργασία του με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την έναρξη εργασιών για το σχηματισμό φακέλου
αίτησης για την ένταξη του χώρου του ηφαιστείου της Νισύρου στο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών υψηλής γεωλογικής σημασίας με τίτλο «Παγκόσμια Γωπάρκα της UNESCO». Το
δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία των
περιοχών αυτών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αειφόρο ανάπτυξη και ταυτόχρονα
την γεωλογική και περιβαλλοντική προστασία του Νησιού μας.
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google
News
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Η Νίσυρος νησί καινοτομίας και έρευνας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΝΗΣΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η δημοτική αρχή πιστή στους στόχους που έχει θέσει για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
Νισύρου και την παρουσία του νησιού μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προχωρεί σε δράσεις με
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά και χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενεργειακή
μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη της Νισύρου.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Σεπτέμβρη 2020 με Δεκέμβρη 2020, ο Δήμος μας έχει προβεί στην
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Πρόγραμμα European Union City Facility (EUCF): Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα του
Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ αποσκοπεί στην δημιουργία και κινητοποίηση
χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στους Δήμους
της Ευρώπης για την μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα μηδενικών ρύπων. Κύριος στόχος
του είναι η ωρίμανση μελετών και η παροχή Ευρωπαϊκής τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό
έργων ΑΠΕ στους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με τη συμμετοχή του Δήμου
Νισύρου σκοπεύουμε να πετύχουμε τη χρηματοδότηση μελετών και παροχή τεχνικής
υποστήριξης για έργα ΑΠΕ και ειδικότερα Φωτοβολταϊκά συστήματα στις δημοτικές υποδομές
της αφαλάτωσης, του βιολογικού καθαρισμού και τέλος συγκεκριμένων Δημοτικών κτηρίων. Το
εν λόγω αίτημα κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Συμφώνου των Δημάρχων EUCF
τον Οχτώβρη του 2020.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI)»:
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, η Νησιωτικότητα είναι στον
«Πρώτο πυλώνα πολιτικών της Ένωσης». Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παραπάνω
πρόγραμμα που στοχεύει στην κινητοποίηση επενδυτικών σχημάτων της τάξης των
100,000,000.00 ευρώ με στόχο την μετάβαση ΣΕ σε ενεργειακά συστήματα μηδενικής χρήσης
πετρελαίου στα νησιά. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα NESOI φιλοδοξεί να στηρίξει
χρηματοδοτικά τους Δήμους Ευρωπαϊκών Νησιών και να παράσχει τεχνικές συμβουλές με
στόχο να ωριμάσουν έργα και να προχωρήσουν σε τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση
τους μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών. Με βάση αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Νισύρου
αποσκοπεί στην στήριξη για την πλήρη ωρίμανση της μελέτης που ολοκλήρωσε το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με κύριο σκοπό την διαστασιολόγιση των ηλιακών και αιολικών
συστημάτων που προτείνονται από την αρχική προ-μελέτη. Στην διαστασιολόγιση λαμβάνονται
υπόψη και η Ηλεκτροκίνηση και Ηλεκτροφόρτιση. Το εν λόγο αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη
στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό NESOI – European Islands Facility.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Νισύρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
καινοτομίας Horizon 2020. Ειδικότερα:
Integrated Solutions for Decarbonization and Smartification of Islands (IANOS):
Την 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε επίσημα το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
IANOS σκοπεύοντας να υλοποιήσει κάτω από πραγματικές συνθήκες ένα σύνολο από
τεχνολογικές και μη λύσεις εφαρμοζόμενες σε δύο κατηγορίες Νησιών: τα Νησιά Φάρους και τα
Νησιά Ακολούθους. Στην Νίσυρο θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες λύσεις Ενεργειακών
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Έξυπνων Συστημάτων (αποθήκευση ενέργιας και μετασχηματισμό ενέργειας), και
συμμετοχικότητας των Πολιτών. Μέσα από το πρόγραμμα θα εξετασθούν συγκεκριμένοι
Κοινωνικό-Οικονομικοί παράγοντες
PROject DEvelopment of South Attica (PRODESA):
Το εν λόγο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του Δήμου μας με στόχο το
σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στα Δημοτικά Κτήρια. Eξειδικεύεται σε 9 Δήμους της Νότιας Αττικής, και ο Δήμος
Νισύρο συμμετέχει με σκοπό να αναπτύξει την τεχνογνωσία για να εφαρμόσει παρόμοιες
δράσεις στα Δημοτικά Κτήρια και υποδομές σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής. Η έναρξης συμμετοχής της Νισύρου στο εν λόγω έργο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG: Σε συνέχεια της εξαιρετικής
συνεργασίας του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μας δόθηκε η ευκαιρία ο
Δήμος μας να συμμετάσχει σε σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας με κύριο θέμα την «Ενεργειακή εξοικονόμηση και επίτευξη χαμηλών εκπομπών
Ρύπων». Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη του 2020, με χρονικό ορίζονται
ολοκλήρωσης του έργου τα δύο έτη. Στόχος μας είναι η η συμμετοχή του Δήμου Νισύρου τον
Απρίλιο του 2021.
Η συμμετοχή του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με Πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με το Δήμο μας, στο
μεγάλο έργο Ενεργειακής μετάβασης της Νισύρου στη χρήση ήπιων μορφών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.
Τέλος ο Δήμος μας άρχισε επίσημα τη συνεργασία του με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την έναρξη εργασιών για το σχηματισμό φακέλου
αίτησης για την ένταξη του χώρου του ηφαιστείου της Νισύρου στο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών υψηλής γεωλογικής σημασίας με τίτλο «Παγκόσμια Γωπάρκα της UNESCO». Το
δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία των
περιοχών αυτών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αειφόρο ανάπτυξη και ταυτόχρονα
την γεωλογική και περιβαλλοντική προστασία του Νησιού μας.
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Η Νίσυρος νησί καινοτομίας και έρευνας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η δημοτική αρχή πιστή στους στόχους που έχει θέσει για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
Νισύρου και την παρουσία του νησιού μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προχωρεί σε δράσεις με
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερυνητικά και χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενεργειακή
μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη της Νισύρου.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Σεπτέμβρη 2020 με Δεκέμβρη 2020, ο Δήμος μας έχει προβεί στην
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Πρόγραμμα European Union City Facility (EUCF): Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα του
Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ αποσκοπεί στην δημιουργία και κινητοποίηση
χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στους Δήμους
της Ευρώπης για την μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα μηδενικών ρύπων. Κύριος στόχος
του είναι η ωρίμανση μελετών και η παροχή Ευρωπαϊκής τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό
έργων ΑΠΕ στους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με τη συμμετοχή του Δήμου
Νισύρου σκοπεύουμε να πετύχουμε τη χρηματοδότηση μελετών και παροχή τεχνικής
υποστήριξης για έργα ΑΠΕ και ειδικότερα Φωτοβολταϊκά συστήματα στις δημοτικές υποδομές
της αφαλάτωσης, του βιολογικού καθαρισμού και τέλος συγκεκριμένων Δημοτικών κτηρίων. Το
εν λόγω αίτημα κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Συμφώνου των Δημάρχων EUCF
τον Οχτώβρη του 2020.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI)»: Σύμφωνα με
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, η Νησιωτικότητα είναι στον «Πρώτο πυλώνα
πολιτικών της Ένωσης». Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παραπάνω πρόγραμμα που
στοχεύει στην κινητοποίηση επενδυτικών σχημάτων της τάξης των 100,000,000.00 ευρώ με
στόχο την
μετάβαση ΣΕ σε ενεργειακά συστήματα μηδενικής χρήσης πετρελαίου στα νησιά.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα NESOI φιλοδοξεί να στηρίξει χρηματοδοτικά τους Δήμους
Ευρωπαϊκών Νησιών και να παράσχει τεχνικές συμβουλές με στόχο να ωριμάσουν έργα και να
προχωρήσουν σε τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση τους μέσα σε χρονικό διάστημα 3
ετών. Με βάση αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Νισύρου αποσκοπεί στην στήριξη για την πλήρη
ωρίμανση της μελέτης που ολοκλήρωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με κύριο σκοπό την
διαστασιολόγιση των ηλιακών και αιολικών συστημάτων που προτείνονται από την αρχική
προ-μελέτη. Στην διαστασιολόγιση λαμβάνονται υπόψη και η Ηλεκτροκίνηση και
Ηλεκτροφόρτιση. Το εν λόγο αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό
NESOI – European Islands Facility.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Νισύρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
καινοτομίας Horizon 2020. Ειδικότερα:
· Integrated Solutions for Decarbonization and Smartification of Islands (IANOS): Την 1η
Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε επίσημα το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας IANOS
σκοπεύοντας να υλοποιήσει κάτω από
πραγματικές συνθήκες ένα σύνολο από τεχνολογικές και μη λύσεις εφαρμοζόμενες σε δύο
κατηγορίες Νησιών: τα Νησιά Φάρους και τα Νησιά Ακολούθους. Στην Νίσυρο θα
εφαρμοστούν συγκεκριμένες λύσεις Ενεργειακών Έξυπνων Συστημάτων (αποθήκευση
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ενέργιας και μετασχηματισμό ενέργειας), και συμμετοχικότητας των Πολιτών. Μέσα από το
πρόγραμμα θα εξετασθούν συγκεκριμένοι Κοινωνικό-Οικονομικοί παράγοντες
· PROject DEvelopment of South Attica (PRODESA): Το εν λόγο πρόγραμμα αποσκοπεί στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων του Δήμου μας με στόχο
το σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στα Δημοτικά Κτήρια. Eξειδικεύεται σε 9 Δήμους της Νότιας Αττικής, και ο Δήμος
Νισύρο συμμετέχει με σκοπό να αναπτύξει την
τεχνογνωσία για να εφαρμόσει παρόμοιες δράσεις στα Δημοτικά Κτήρια και υποδομές σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η έναρξης συμμετοχής της Νισύρου στο εν
λόγω έργο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
· Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG: Σε συνέχεια της εξαιρετικής
συνεργασίας του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μας δόθηκε η ευκαιρία ο
Δήμος μας να συμμετάσχει σε
σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας με κύριο θέμα την
«Ενεργειακή εξοικονόμηση και επίτευξη χαμηλών εκπομπών Ρύπων». Το εν λόγω αίτημα
υποβλήθηκε τον Δεκέβρη του 2020, με χρονικό ορίζονται ολοκλήρωσης του έργου τα δύο έτη.
Στόχος μας είναι η η συμμετοχή του Δήμου Νισύρου τον Απρίλιο του 2021.
Η συμμετοχή του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με Πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με το Δήμο μας, στο
μεγάλο έργο Ενεργειακής μετάβασης της Νισύρου στη χρήση ήπιων μορφών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.
Τέλος ο Δήμος μας άρχισε επίσημα τη συνεργασία του με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την έναρξη εργασιών για το σχηματισμό φακέλου
αίτησης για την ένταξη του χώρου του ηφαιστείου της Νισύρου στο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών υψηλής γεωλογικής σημασίας με τίτλο «Παγκόσμια Γωπάρκα της UNESCO». Το
δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία των
περιοχών αυτών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αειφόρο ανάπτυξη και ταυτόχρονα
την γεωλογική και περιβαλλοντική προστασία του Νησιού μας.
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ΠΑΔΑ: Συνεργασία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών με τη
Σχολή Καλών Τεχνών του Ουρμπίνο
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΔΑ: Συνεργασία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών με τη Σχολή
Καλών Τεχνών του Ουρμπίνο Η δημιουργία εικαστικής έκθεσης είναι το αποτέλεσμα της
συνεργασίας του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τη Σχολή Καλών
Τεχνών του Ουρμπίνο της Ιταλίας. Η έκθεση αυτή εγκαινιάσθηκε την 28η Οκτωβρίου 2020, στο
" Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro" (Κέντρο Εικαστικών Τεχνών "Ψαραγορά" του
Πέζαρο). Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν στην γειτονική χώρα, η έκθεση
λειτουργούσε με προσωπικές προσκλήσεις συγκεκριμένης ημέρας και χρονικής διάρκειας για
περιορισμένο αριθμό επισκεπτών. Η Σχολή Καλών Τεχνών του Ουρμπίνο
(πανεπιστημιούπολη της βορειοκεντρικής Ιταλίας, με ζωή πλέον των 5 αιώνων αδιάλειπτης
λειτουργίας των πολλών σχολών της) το 2015 ξεκίνησε ένα Project υπό την ιταλική ονομασία "
SURPRIZE", σκοπός του οποίου είναι η...
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Η Νίσυρος νησί καινοτομίας και έρευνας Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια Σχολίασε
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΝΗΣΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η δημοτική αρχή πιστή στους στόχους που έχει θέσει για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
Νισύρου και την παρουσία του νησιού μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προχωρεί σε δράσεις με
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερυνητικά και χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενεργειακή
μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη της Νισύρου.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Σεπτέμβρη 2020 με Δεκέμβρη 2020, ο Δήμος μας έχει προβεί στην
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Πρόγραμμα European Union City Facility (EUCF): Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα του
Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ αποσκοπεί στην δημιουργία και κινητοποίηση
χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στους Δήμους
της Ευρώπης για την μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα μηδενικών ρύπων. Κύριος στόχος
του είναι η ωρίμανση μελετών και η παροχή Ευρωπαϊκής τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό
έργων ΑΠΕ στους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με τη συμμετοχή του Δήμου
Νισύρου σκοπεύουμε να πετύχουμε τη χρηματοδότηση μελετών και παροχή τεχνικής
υποστήριξης για έργα ΑΠΕ και ειδικότερα Φωτοβολταϊκά συστήματα στις δημοτικές υποδομές
της αφαλάτωσης, του βιολογικού καθαρισμού και τέλος συγκεκριμένων Δημοτικών κτηρίων. Το
εν λόγω αίτημα κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Συμφώνου των
Δημάρχων EUCF τον Οχτώβρη του 2020.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI)»:
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, η Νησιωτικότητα είναι στον
«Πρώτο πυλώνα πολιτικών της Ένωσης». Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παραπάνω
πρόγραμμα που στοχεύει στην κινητοποίηση επενδυτικών σχημάτων της τάξης των
100,000,000.00 ευρώ με στόχο την μετάβαση ΣΕ σε ενεργειακά συστήματα μηδενικής χρήσης
πετρελαίου στα νησιά. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα NESOI φιλοδοξεί να στηρίξει
χρηματοδοτικά τους Δήμους Ευρωπαϊκών Νησιών και να παράσχει τεχνικές συμβουλές με
στόχο να ωριμάσουν έργα και να προχωρήσουν σε τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση
τους μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών. Με βάση αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Νισύρου
αποσκοπεί στην στήριξη για την πλήρη ωρίμανση της μελέτης που ολοκλήρωσε το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με κύριο σκοπό την διαστασιολόγιση των ηλιακών και αιολικών
συστημάτων που προτείνονται από την αρχική προ-μελέτη. Στην διαστασιολόγιση λαμβάνονται
υπόψη και η Ηλεκτροκίνηση και Ηλεκτροφόρτιση. Το εν λόγο αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη
στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό NESOI – European Islands Facility.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Νισύρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
καινοτομίας Horizon 2020. Ειδικότερα:
·
Integrated Solutions for Decarbonization and Smartification of Islands (IANOS):
Την 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε επίσημα το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας IANOS σκοπεύοντας να υλοποιήσει κάτω από πραγματικές συνθήκες ένα σύνολο
από τεχνολογικές και μη λύσεις εφαρμοζόμενες σε δύο κατηγορίες Νησιών: τα Νησιά Φάρους
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και τα Νησιά Ακολούθους. Στην Νίσυρο θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες λύσεις Ενεργειακών
Έξυπνων Συστημάτων (αποθήκευση ενέργιας και μετασχηματισμό ενέργειας), και
συμμετοχικότητας των Πολιτών. Μέσα από το πρόγραμμα θα εξετασθούν συγκεκριμένοι
Κοινωνικό-Οικονομικοί παράγοντες
·
PROject DEvelopment of South Attica (PRODESA):
Το εν λόγο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του Δήμου μας με στόχο το
σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στα Δημοτικά Κτήρια. Eξειδικεύεται σε 9 Δήμους της Νότιας Αττικής, και ο Δήμος
Νισύρο συμμετέχει με σκοπό να αναπτύξει την τεχνογνωσία για να εφαρμόσει παρόμοιες
δράσεις στα Δημοτικά Κτήρια και υποδομές σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής. Η έναρξης συμμετοχής της Νισύρου στο εν λόγω έργο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
·
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - INTERREG: Σε συνέχεια της
εξαιρετικής συνεργασίας του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μας δόθηκε η
ευκαιρία ο Δήμος μας να συμμετάσχει σε σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Εδαφικής Συνεργασίας με κύριο θέμα την «Ενεργειακή εξοικονόμηση και επίτευξη χαμηλών
εκπομπών Ρύπων». Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη του 2020, με χρονικό
ορίζονται ολοκλήρωσης του έργου τα δύο έτη. Στόχος μας είναι η η συμμετοχή του Δήμου
Νισύρου τον Απρίλιο του 2021.
Η συμμετοχή του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με Πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με το Δήμο μας, στο
μεγάλο έργο Ενεργειακής μετάβασης της Νισύρου στη χρήση ήπιων μορφών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.
Τέλος ο Δήμος μας άρχισε επίσημα τη συνεργασία του με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την έναρξη εργασιών για το σχηματισμό φακέλου
αίτησης για την ένταξη του χώρου του ηφαιστείου της Νισύρου στο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών υψηλής γεωλογικής σημασίας με τίτλο «Παγκόσμια Γωπάρκα της UNESCO». Το
δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία των
περιοχών αυτών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αειφόρο ανάπτυξη και ταυτόχρονα
την γεωλογική και περιβαλλοντική προστασία του Νησιού μας.
Σχόλια Κατηγορίες Ειδήσεων Facebook
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Νίσυρος της καινοτομίας και της έρευνας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η δημοτική αρχή πιστή στους στόχους που έχει θέσει για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
Νισύρου και την παρουσία του νησιού μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προχωρεί σε δράσεις με
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερυνητικά και χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενεργειακή
μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη της Νισύρου.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Σεπτέμβρη 2020 με Δεκέμβρη 2020, ο Δήμος μας έχει προβεί στην
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Πρόγραμμα European Union City Facility (EUCF): Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα του
Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ αποσκοπεί στην δημιουργία και κινητοποίηση
χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στους Δήμους
της Ευρώπης για την μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα μηδενικών ρύπων. Κύριος στόχος
του είναι η ωρίμανση μελετών και η παροχή Ευρωπαϊκής τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό
έργων ΑΠΕ στους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με τη συμμετοχή του Δήμου
Νισύρου σκοπεύουμε να πετύχουμε τη χρηματοδότηση μελετών και παροχή τεχνικής
υποστήριξης για έργα ΑΠΕ και ειδικότερα Φωτοβολταϊκά συστήματα στις δημοτικές υποδομές
της αφαλάτωσης, του βιολογικού καθαρισμού και τέλος συγκεκριμένων Δημοτικών κτηρίων. Το
εν λόγω αίτημα κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Συμφώνου των Δημάρχων EUCF
τον Οχτώβρη του 2020.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI)»: Σύμφωνα με
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, η Νησιωτικότητα είναι στον «Πρώτο πυλώνα
πολιτικών της Ένωσης». Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παραπάνω πρόγραμμα που
στοχεύει στην κινητοποίηση επενδυτικών σχημάτων της τάξης των 100,000,000.00 ευρώ με
στόχο την μετάβαση ΣΕ σε ενεργειακά συστήματα μηδενικής χρήσης πετρελαίου στα νησιά.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα NESOI φιλοδοξεί να στηρίξει χρηματοδοτικά τους Δήμους
Ευρωπαϊκών Νησιών και να παράσχει τεχνικές συμβουλές με στόχο να ωριμάσουν έργα και να
προχωρήσουν σε τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση τους μέσα σε χρονικό διάστημα 3
ετών. Με βάση αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Νισύρου αποσκοπεί στην στήριξη για την πλήρη
ωρίμανση της μελέτης που ολοκλήρωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με κύριο σκοπό την
διαστασιολόγιση των ηλιακών και αιολικών συστημάτων που προτείνονται από την αρχική
προ-μελέτη. Στην διαστασιολόγιση λαμβάνονται υπόψη και η Ηλεκτροκίνηση και
Ηλεκτροφόρτιση. Το εν λόγο αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό
NESOI – European Islands Facility.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Νισύρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
καινοτομίας Horizon 2020. Ειδικότερα:
Integrated Solutions for Decarbonization and Smartification of Islands (IANOS): Την 1η
Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε επίσημα το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας IANOS
σκοπεύοντας να υλοποιήσει κάτω από πραγματικές συνθήκες ένα σύνολο από τεχνολογικές
και μη λύσεις εφαρμοζόμενες σε δύο κατηγορίες Νησιών: τα Νησιά Φάρους και τα Νησιά
Ακολούθους. Στην Νίσυρο θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες λύσεις Ενεργειακών Έξυπνων
Συστημάτων (αποθήκευση ενέργιας και μετασχηματισμό ενέργειας), και συμμετοχικότητας των
Πολιτών. Μέσα από το πρόγραμμα θα εξετασθούν συγκεκριμένοι Κοινωνικό-Οικονομικοί
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παράγοντες
PROject DEvelopment of South Attica (PRODESA): Το εν λόγο πρόγραμμα αποσκοπεί στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων του Δήμου μας με στόχο το σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων ενεργειακής
αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Δημοτικά Κτήρια. Eξειδικεύεται σε 9
Δήμους της Νότιας Αττικής, και ο Δήμος Νισύρο συμμετέχει με σκοπό να αναπτύξει την
τεχνογνωσία για να εφαρμόσει παρόμοιες δράσεις στα Δημοτικά Κτήρια και υποδομές σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η έναρξης συμμετοχής της Νισύρου στο εν
λόγω έργο έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG: Σε συνέχεια της εξαιρετικής
συνεργασίας του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μας δόθηκε η ευκαιρία ο
Δήμος μας να συμμετάσχει σε σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας με κύριο θέμα την «Ενεργειακή εξοικονόμηση και επίτευξη χαμηλών εκπομπών
Ρύπων». Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέβρη του 2020, με χρονικό ορίζονται
ολοκλήρωσης του έργου τα δύο έτη. Στόχος μας είναι η η συμμετοχή του Δήμου Νισύρου τον
Απρίλιο του 2021.
Η συμμετοχή του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με Πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με το Δήμο μας, στο
μεγάλο έργο Ενεργειακής μετάβασης της Νισύρου στη χρήση ήπιων μορφών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.
Τέλος ο Δήμος μας άρχισε επίσημα τη συνεργασία του με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την έναρξη εργασιών για το σχηματισμό φακέλου
αίτησης για την ένταξη του χώρου του ηφαιστείου της Νισύρου στο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών υψηλής γεωλογικής σημασίας με τίτλο «Παγκόσμια Γωπάρκα της UNESCO». Το
δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία των
περιοχών αυτών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αειφόρο ανάπτυξη και ταυτόχρονα
την γεωλογική και περιβαλλοντική προστασία του Νησιού μας.
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Συνεργασία ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και το Ερευνητικό Εργαστήριο
Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εμβληματική συνεργασία για την
προαγωγή του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στην έδρα της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.)
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 η πρώτη πανηγυρική συνάντηση
εκπροσώπων της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α.),που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας για την προώθηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος στο πεδίο της
Επαγγελματικής Ασφάλισης από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Δρ. Χρήστο
Νούνη και τον Διευθυντή του Ε.Ε.Κ.Δ. Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας του Πα.Δ.Α.
Γαβριήλ Αμίτση.
Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 και
λειτουργεί με την μορφή της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
(https://eletea.com.gr/). Αποτελεί το επίσημο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Τα μέλη της λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.
3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Το Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. (https://sarl.uniwa.gr) είναι ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Εξυπηρετεί
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης,
αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις από τους κλάδους του Δικαίου, της
Κοινωνικής Πολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οργάνωσης και Διοίκησης, των
Οικονομικών, των Επιστημών Υγείας και της Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Είναι το πρώτο
Ερευνητικό Εργαστήριο της χώρας που έχει εντάξει στα θεματικά πεδία του τον τομέα της
Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Το Μνημόνιο αφορά την προώθηση της συνεργασίας των δύο φορέων, ώστε να αξιοποιήσουν
την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους τους, προκειμένου να
αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις για την προβολή και ανάπτυξη του
θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης ως του δεύτερου πυλώνα ασφαλιστικής προστασίας.
Οι μορφές της συνεργασίας περιλαμβάνουν την υλοποίηση καινοτόμων Μελετητικών και
Ερευνητικών Προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, την προώθηση επιστημονικών εκδόσεων, τη διοργάνωση Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, την ανάπτυξη Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών και την επιστημονική υποστήριξη οργανώσεων των κοινωνικών
εταίρων, επιχειρήσεων, εργαζομένων και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Δρ. Χρήστος Νούνης δήλωσε:
«Η Διοίκηση της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., υπηρετώντας πιστά τις καταστατικές καταβολές της Ένωσης για
ανάδειξη και διάδοση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην κοινωνία και την
οικονομία, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες συνεργασίας με φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν
τους βασικούς της στόχους. Σήμερα υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με έναν έγκριτο
επιστημονικό φορέα, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μας σε ερευνητικό, μελετητικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο για την επίτευξη κοινών στρατηγικών στόχων στα πεδία της ανάπτυξης
της επαγγελματικής ασφάλισης και της οργάνωσης και λειτουργίας των επαγγελματικών
ταμείων. Πιστεύουμε πως η εν λόγω συνεργασία και το πλέγμα των δράσεων που τη
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συνοδεύουν θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο για τα δύο μέρη, όσο κυρίως για το
κοινωνικό σύνολο, εξασφαλίζοντας ιδίως την τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων για το καθεστώς και τα πλεονεκτήματα του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης».
Ο Διευθυντής του Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης επισήμανε από την πλευρά
του:
«H υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης, το επίσημο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης στη χώρα μας, σηματοδοτεί έμπρακτα το ενδιαφέρον της Ελληνικής ακαδημαϊκής
κοινότητας να συμβάλλει στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για ένα βιώσιμο και ποιοτικό
σύστημα ασφαλιστικής προστασίας. Στόχος μας είναι να αναδειχθεί μέσω τεκμηριωμένων
ερευνητικών και μελετητικών πρωτοβουλιών, που θα αξιοποιήσουν και τα διεθνή δίκτυα μας,
όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τις Επαγγελματικές Συντάξεις (European Network for
Research on Supplementary Pensions),η προστιθέμενη αξία του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης.
Και τούτο γιατί η διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνει ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
μπορεί να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των
εθνικών οικονομιών, την ενίσχυση των επενδύσεων και την προσφορά ασφαλών παροχών,
ιδίως στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την ισορροπημένη ανάπτυξη
των τριών πυλώνων ασφαλιστικής προστασίας».
Φωτογραφία: Από αριστερά, Γαβριήλ Αμίτσης – Καθηγητής ΠΑΔΑ / Διευθυντής Ερευνητικού
Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Δρ. Χρήστος Νούνης – Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
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Συνεργασία του ΠΑΔΑ με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Ουρμπίνο της Ιταλίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η δημιουργία εικαστικής έκθεσης είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών &
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Ουρμπίνο της
Ιταλίας. Η έκθεση αυτή εγκαινιάσθηκε την 28η Οκτωβρίου 2020,
στο “Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro” (Κέντρο Εικαστικών Τεχνών “Ψαραγορά” του
Πέζαρο). Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν στην γειτονική χώρα, η έκθεση
λειτουργούσε με προσωπικές προσκλήσεις συγκεκριμένης ημέρας και χρονικής διάρκειας για
περιορισμένο αριθμό επισκεπτών.
Η Σχολή Καλών Τεχνών του Ουρμπίνο (πανεπιστημιούπολη της βορειοκεντρικής Ιταλίας, με
ζωή πλέον των 5 αιώνων αδιάλειπτης λειτουργίας των πολλών σχολών της) το 2015 ξεκίνησε
ένα Project υπό την ιταλική ονομασία “SURPRIZE”, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση
νέων καλλιτεχνών και η υποστήριξη διαλόγου τόσο μεταξύ των πόλεων του Ουρμπίνο και του
γειτονικού Πέζαρο το οποίο φιλοξενεί το φεστιβάλ, όσο και μεταξύ των φοιτητών Σχολών
Καλών Τεχνών της Ευρώπης. Στην έκθεση, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2020,
συμμετείχαν 4 φοιτητές του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών και
συγκεκριμένα οι: Γιάννης Αντωνόπουλος, Θωμάς Γκαζέλης, Ηλιάνα Μεϊντάνη και Φραντζέσκα
Γαϊτζόγλου Watkinson.

1. Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΩΣ ΝΗΣΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Η
Η

Νίσυρος ως νησί καινοτομίας και έρευνας

δημοτική αρχή πιστή στους στόχους που

τέθηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του

έχει θέσει για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη
της Νισύρου και την παρουσία του νησιού στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι προχωρεί σε δράσεις
με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερυνητικά και
χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενεργειακή
μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη της
Νισύρου

Συγκεκριμένα την περίοδο Σεπτέμβρη
2020 με Δεκέμβρη 2020 ο Δήμος Νισύρου
έχει προβεί στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
για ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
Πρόγραμμα European Union City Facility
EUCF To Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα του
Συμφώνου των Δημάρχων της EE αποσκοπεί
στη δημιουργία και κινητοποίηση χρηματοδοτήσεων
σε έργα υποδομών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ στους Δήμους της
Ευρώπης για τη μετάβαση σε ενεργειακά
συστήματα

μηδενικών ρύπων Κύριος στόχος
του είναι η ωρίμανση μελετών και η παροχή
Ευρωπαϊκής τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό
έργων ΑΠΕ στους Δήμους που
στο πρόγραμμα Με τη συμμετοχή
του Δήμου Νισύρου σκοπεύουμε να πετύχουμε
τη χρηματοδότηση μελετών και παροχή
τεχνικής υποστήριξης για έργα ΑΠΕ και ειδικότερα
Φωτοβολταϊκά συστήματα στις δημοτικές
υποδομές της αφαλάτωσης του βιολογικού
καθαρισμού και τέλος συγκεκριμένων
Δημοτικών κτηρίων Το εν λόγω αίτημα κατα¬
συμμετέχουν

Συμφώνου

των Δημάρχων EUCFtov Οχτώβρη του

2020

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα New Energy
Optimized for Islands NESOI Σύμφωνα
με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
η Νησιωτικότητα είναι στον
Πρώτο πυλώνα πολιτικών της Ένωσης Για
το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παραπάνω
πρόγραμμα που στοχεύει στην κινητοποίηση
επενδυτικών σχημάτων της τάξης των
100.000.000.00 ευρώ με στόχο τη μετάβαση
σε σε ενεργειακά συστήματα μηδενικής χρήσης
πετρελαίου στα νησιά Συγκεκριμένα το
Solutions

κοινοβουλίου

πρόγραμμα NESOI φιλοδοξεί να στηρίξει

χρηματοδοτικά

τους Δήμους Ευρωπαϊκών Νησιών
και να παράσχει τεχνικές συμβουλές με
στόχο να ωριμάσουν έργα και να προχωρήσουν
σε τεύχη δημοπράτησης για την υλοποί
ησή τους μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών
Με βάση αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Νισύρου
αποσκοπεί στη στήριξη για την πλήρη
ωρίμανση της μελέτης που ολοκλήρωσε το

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κύριο
σκοπό τη διαστασιολόγιση των ηλιακών και

αιολικών συστημάτων που προτείνονται από
την αρχική προ-μελέτη Στη διαστασιολόγιση
λαμβάνονται υπόψη και η Ηλεκτροκίνηση και
Ηλεκτροφόρτιση Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε
τον Δεκέβρη στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό
NESOI
European Islands Facility
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος
Νισύρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμ¬

ματα καινοτομίας Horizon 2020 Ειδικότερα

• Integrated Solutions for Decarbonization
and Smartification of Islands IANOS Την In
Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε επίσημα το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
IANOS σκοπεύοντας να υλοποιήσει κάτω από
πραγματικές συνθήκες ένα σύνολο από
και μη λύσεις εφαρμοζόμενες σε
δύο κατηγορίες Νησιών τα Νησιά Φάρους και
τα Νησιά Ακολούθους Στη Νίσυρο θα εφαρμοστούν
συγκεκριμένες λύσεις Ενεργειακών
Έξυπνων Συστημάτων αποθήκευση ενέργιας
και μετασχηματισμό ενέργειας και συμμετο
χικότητας των Πολιτών Μέσα από το
θα εξετασθούν συγκεκριμένοι Κοινω
τεχνολογικές

πρόγραμμα

νικό-Οικονομικοί παράγοντες
• PROject DEvelopment of South Attica
PRODESA To εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του Δήμου μας
με στόχο το σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων
ενεργειακής αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στα Δημοτικά Κτήρια
Εξειδικεύεται σε 9 Δήμους της Νότιας Αττικής
και ο Δήμος Νισύρο συμμετέχει με
σκοπό να αναπτύξει την τεχνογνωσία για να
εφαρμόσει παρόμοιες δράσεις στα Δημοτικά
Κτήρια και υποδομές σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Η έναρξη
της Νισύρου στο εν λόγω έργο έγινε
στις 16 Δεκεμβρίου 2020
• Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
συμμετοχής

Συνεργασίας

INTERREG Σε συνέχεια της εξαιρετικής
συνεργασίας του Δήμου Νισύρου με

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δόθηκε η
ευκαιρία ο Δήμος να συμμετάσχει σε σχετική
πρόταση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής

Συνεργασίας με κύριο θέμα την Ενεργειακή
εξοικονόμηση και επίτευξη χαμηλών
εκπομπών Ρύπων Το εν λόγω αίτημα
τον Δεκέβρη του 2020 με χρονικό
ορίζονται ολοκλήρωσης του έργου τα δύο έτη
Στόχος είναι η συμμετοχή του Δήμου Νισύρου
τον Απρίλιο του 2021
Η συμμετοχή του Δήμου στο εν λόγω
ξεκίνησε με Πρωτοβουλία του
Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο της
στρατηγικής συνεργασίας με το Δήμο Νισύρου
στο μεγάλο έργο Ενεργειακής μετάβασης
της Νισύρου στη χρήση ήπιων μορφών
Πηγών Ενέργειας
Τέλος ο Δήμος άρχισε επίσημα τη συνεργασία
του με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
που εδρεύει στη θεσσαλονίκη με στόχο
την έναρξη εργασιών για το σχηματισμό φακέλου
αίτησης για την ένταξη του χώρου του
ηφαιστείου της Νισύρου στο δίκτυο προστατευόμενων
υποβλήθηκε

πρόγραμμα

Πανεπιστημίου

Ανανεώσιμων

περιοχών υψηλής γεωλογικής
με τίτλο Παγκόσμια Γωπάρκα της
UNESCO Το δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO
στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική
προστασία των περιοχών αυτών και
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ακόμα
η αειφόρος ανάπτυξη και ταυτόχρονα
η γεωλογική και περιβαλλοντική προστασία
του νησιού
σημασίας

περισσότερο
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Συνεργασία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού του
Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ στις 28
Νοεμβρίου 2019. (pdf 370kb)
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Οι διδάσκοντες ( ΕΣΔΕΠ) του ΠΑΔΑ ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικούς -Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής ( ΕΣΔΕΠ ΠΑΔΑ), με ανακοίνωση που εξέδωσε καλεί:
• την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το σχέδιο νόμου,
• τη Σύγκλητο και όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να καταδικάσουν, στο σύνολό
του, το σχέδιο νόμου και να ζητήσουν την απόσυρσή του.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στη συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου
2021, συζήτησε το σχέδιο νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της
Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις» και έχει να δηλώσει τα ακόλουθα :
• Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ Πα.Δ.Α. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη ψήφισή του, σε όλες τις
ενότητες του, το οποίο το θεωρεί αντιεκπαιδευτικό και το καταγγέλλει ως απαράδεκτο και
παντελώς ασύμβατο με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών δημόσιων Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα :
• Οι διατάξεις για την εισαγωγή της αστυνομίας στα πανεπιστήμια βάλουν ευθέως κατά του
αυτοδιοίκητου και μετατρέπουν τα πανεπιστήμια σε αστυνομοκρατούμενους χώρους. Το
υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στα
ελληνικά πανεπιστήμια. Η μόνιμη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων εντός των
πανεπιστημίων θα προκαλέσει εντάσεις παρά θα λύσει προβλήματα των Πανεπιστημίων.
• Οι διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών παρακάμπτουν τη, συνταγματικά
κατοχυρωμένη, δυνατότητα των πανεπιστημίων να ορίζουν πειθαρχικές διατάξεις στους
εσωτερικούς κανονισμούς τους.
• Η επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις αιτίες, που οδηγούν
στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών και είναι ένα αντιπαιδαγωγικό, τιμωρητικό,
μέτρο που δε λαμβάνει υπόψη ότι χιλιάδες φοιτητές στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που
βιώνουμε, αναγκάζονται να εργάζονται και, νομοτελειακά, θα δημιουργήσει σοβαρά
προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ μελών ΔΕΠ και φοιτητών, διαταράσσοντας τη λειτουργία των
πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως, ως μέτρο, αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή πρακτική παροχής
κινήτρων για τη μείωση της φοιτητικής διαρροής. Ενώ λοιπόν, άλλες χώρες μελετούν τους
λόγους της εγκατάλειψης των σπουδών από μερίδα φοιτητών και προσπαθούν να τους
εξαλείψουν, στην Ελλάδα η επίσημη πολιτεία θέλει να ορίσει οριζόντια, πολύ αυστηρά, όρια
ανώτατου χρόνου σπουδών, που τελικά θα οδηγήσουν πολλούς φοιτητές, που έχουν
ολοκληρώσει μεγάλο μέρος των σπουδών τους, στο μηδέν.
• Το ζήτημα της πρόσβασης στα ΑΕΙ δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικό ζήτημα, αλλά, στην
πραγματικότητα, είναι κατά βάση κοινωνικό και η επιβολή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής θα
αποκλείσει χιλιάδες παιδιά από την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και θα επιφέρει
σοβαρό πλήγμα σε πολλά Τμήματα, υψηλού ακαδημαϊκού κύρους, κυρίως στα περιφερειακά
Πανεπιστήμια, αλλά και στο Πανεπιστήμιο μας με κίνδυνο το κλείσιμό τους.
Ως ΕΣΔΕΠ ΠΑΔΑ καλούμε :
• την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το σχέδιο νόμου,
• τη Σύγκλητο και όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να καταδικάσουν, στο σύνολό
του, το σχέδιο νόμου και να ζητήσουν την απόσυρσή του.
• τους συλλογικούς φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας να στηρίξουν την προσπάθεια
αυτή και τους συναδέλφους να συνταχθούν με αυτές τις ενέργειες.
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Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας
Σταύρος Καμινάρης Ευαγγελία (Λίλιαν) Αντωνίου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/
Publication date: 25/01/2021 09:34
Alexa ranking (Greece): 463
https://www.esos.gr/arthra/71312/epitropi-gia-toyristiki-evdomada-sta-sholeia

Επιτροπή για «Τουριστική Εβδομάδα» στα σχολεία
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, συστάθηκε με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού.
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.
Λευκή εβδομάδα υπουργείο Τουρισμού
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Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής για την ανάδειξη των Μουσείων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής , αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο Λαμίας , υπερψηφίζοντας την εισήγηση της
Αντιδημάρχου Πολιτισμού Αμαλίας Ποντίκα .
Με το σύμφωνο αυτό επιδιώκεται η συνεργασία με τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών με σκοπό τη συμβολή των ειδικών στην τουριστική ανάπτυξη που
επιχειρείται στον Δήμο με τη δημιουργία και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου
Λαμιέων και την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό.
Ενδεικτικά και οπως προκύπτει απο την εισήγηση ως πεδία συνεργασίας αναφέρονται τα εξής:
Η συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των συλλογών των Μουσείων και της Δημοτικής
Πινακοθήκης Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος» που έχει στην κατοχή του ο Δήμος Λαμιέων, αλλά και
κάθε στοιχείου, υλικού και άυλου, της πολτισμικής κληρονομιάς του.
Η παροχή τεχνογνωσίας από το ΠΑ.Δ.Α για την υποβολή των φακέλων αξιολόγησης εκ μέρους
του Δήμου Λαμιέων και την απόκτηση πιστοποιήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟ,
για τα Μουσεία του Δήμου και τη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος».
Ο ορισμός του ΠΑ.Δ.Α και ειδικότερα του Εργαστηρίου Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και
Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, ως Επιστημονικά Υπεύθυνου για τη συντήρηση των
μουσειακών αντικειμένων, μνημείων και έργων τέχνης του Δήμου Λαμιέων.
Η προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από διαλέξεις, workshops,
εκδηλώσεις ενημέρωσης, εκθέσεις, ημερίδες, κ. ά.
Η από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης,
στον άξονα Πολιτισμού και Τουρισμού.
Η συνέργεια για την εξασφάλιση πόρων και καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,
όπως τα ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.Ο
Δήμος Λαμιέων είχε πρόσφατα την εμπειρία της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και πιο συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και
Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, όταν το σύνολο των φοιτητών και των επιβλεπόντων
Καθηγητών του Εργαστηρίου ήρθαν στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης μας και
πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών εκθεμάτων.Ωστόσο, οι ανάγκες
συντήρησης δεν καλύφθηκαν πλήρως και χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες συντήρησης και
αποκατάστασης, τόσο στο Λαογραφικό Μουσείο, όσο και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας
«Αλ. Κοντόπουλος». Σημειώνεται ότι για να αποκτήσουν τα Μουσεία τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αναγκαία προϋπόθεση να συνεργάζονται με
υπεύθυνο Εργαστήριο για τη συντήρηση των εκθεμάτων και των έργων τέχνης τους.
''Θεωρούμε πως η σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά
μια συνεργασία αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα που αποκτά την
ευκαιρία της πρόσβασης στον πραγματικό τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των διαφόρων
θεσμών, όσο και για τους Δήμους που μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και
την εμπειρία των ειδικών, στην αντιμετώπιση των πολλών και δυσεπίλυτων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν καθημερινά'' σημείωσε στην εισηγησή της η Αντιδήμαρχος Αμαλία Ποντίκα .
To σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ψηφίσθηκε ομόφωνα απο το
Δημοτικό συμβούλιο Λαμίας
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Συνεργασία των πανεπιστημίων Geisenheim-ΠΑΔΑ για το κρασί
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με τίτλο «Μελλοντικές Προκλήσεις στους τομείς της Αμπελουργίας, Οινολογίας και Οινοποιίας»
καλύπτει επίκαιρα ζητήματα της βιομηχανίας οίνου.
Μία νέα συνεργασία μεταξύ του Hochschule Geisenheim University (HGU) και του Τμήματος
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), ξεκίνησε
τον Μάρτιο του 2020. Οι επικεφαλείς από την πλευρά του ΠΑΔΑ, καθηγητής Δρ. Ηλίας Κόρκας
και Δρ. Ευάγγελος Μπερής, και οι επικεφαλείς από την πλευρά του HGU, Dr. Szolnoki και Δρ.
Δήμκου, συναντήθηκαν από κοινού με τους με εκπροσώπους της γερμανικής πρεσβείας, του
Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD στην Αθήνα και του Συνδέσμου Οινοποιών Ελλάδας. Το
πρόγραμμα διάρκειας τριών χρόνων με τίτλο «Μελλοντικές Προκλήσεις στους τομείς της
Αμπελουργίας, Οινολογίας και Οινοποιίας» καλύπτει επίκαιρα ζητήματα της βιομηχανίας οίνου
όπως η βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και οι ανάγκες της νέας γενιάς.
Το πρόγραμμα «Πανεπιστημιακές συνεργασίες με την Ελλάδα», το οποίο πραγματοποιείται με
χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, στηρίζει τη δημιουργία
συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Γερμανίας, οι οποίες σκοπό έχουν να
προωθήσουν την πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα
προκηρύσσεται κάθε τριετία, ενώ η διάρκεια των συνεργασιών διαρκεί επίσης τρία χρόνια.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν διαλέξεις, workshops, θερινά και χειμερινά τμήματα, μια ημερίδα
και ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και επιστημόνων, διασφαλίζοντας έτσι την ευρεία
διάδοση γνώσης και ταυτόχρονα την εμβάθυνση σε ερευνητικά ζητήματα βιωσιμότητας και
άλλων προκλήσεων του κλάδου. Ο καθηγητής Dr. Gergely Szolnoki, επικεφαλής της ομάδας
από το HGU, περιγράφει το πρόγραμμα συνεργασίας ως μοναδικό: «Η ανταλλαγή γνώσεων
μεταξύ των δύο ιδρυμάτων χαρακτηρίζεται από μία πολυεπίπεδη δομή. Οι σχεδιαζόμενες
δράσεις κορυφώνονται με τα χειμερινά και θερινά τμήματα στο Geisenheim και στην Αθήνα
καθώς και με την ημερίδα στο ΠΑΔΑ το 2021. Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν
νέες τεχνογνωσίες στην αμπελουργία, την οινολογία και την οινοποιία καθώς και να
συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα όπως η γερμανική αγορά οίνου, η κλιματική αλλαγή και ο
οινοτουρισμός σε κοινά πάνελ με εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και τη Γερμανία».
Το συνολικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από βιομηχανικούς εταίρους και οινοποιεία από την
Ελλάδα και τη Γερμανία, αφενός μέσω διαλέξεων και ορθών πρακτικών και αφετέρου με την
παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος
ανταλλαγής. Το ίδιο μοτίβο ακολουθείται και από το ΠΑΔΑ, με τη σύμπραξη πολλών
καθηγητών και επιστημόνων από διάφορους τομείς του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου
και Ποτών. Η συντονίστρια του προγράμματος WOW (Weinbau, Oenologie und
Weinwirtschaft) όπως είναι το όνομα της συνεργασίας των πανεπιστημίων, Δρ. Έβελυν
Δήμκου, η οποία σπούδασε στο ΠΑΔΑ και ολοκλήρωσε τη διατριβή της στο HGU, γνωρίζει και
τα δύο ιδρύματα και βλέπει το τωρινό πρόγραμμα ως μία εξαιρετική ευκαιρία να εδραιωθεί μία
στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Geisenheim και της Αθήνας στον κλάδο της οινολογίας.
Η συντονίστρια του προγράμματος, Δρ. Έβελυν Δήμκου
Επιπλέον τον Δεκέμβριο του 2020, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα διήμερο, διαδικτυακό
σεμινάριο για τις μελλοντικές προκλήσεις στη βιομηχανία οίνου, όπως η αλλαγή του κλίματος
και η βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση με περισσότερους από 300 Έλληνες και Γερμανούς
φοιτητές. Κορυφαίοι Έλληνες και Γερμανοί καθηγητές και εμπειρογνώμονες από το HGU και το
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής στην Αθήνα (UNIWA) μίλησαν για τις μετατροπές που
αντιμετωπίζει ο κόσμος του κρασιού και τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι
επαγγελματίες του κρασιού στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με
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γευσιγνωσίες ελληνικών και γερμανικών κρασιών.
Οι φορείς που συμμετείχαν στο σεμινάριο πρόκειται να στηρίξουν τη σχεδιαζόμενη ημερίδα
στην Αθήνα, κυρίως όσον αφορά την επικοινωνία της εκδήλωσης προς το κοινό, ώστε να
κερδηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύ φάσμα συμμετεχόντων και σημαντικών εταίρων για την
επιτυχία της εκδήλωσης.
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Δήμος Λαμιέων: Σύμφωνο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Λαμιέων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 27/1/2021, μετά από σχετική εισήγηση
της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, κας Αμαλίας Ποντίκα. Η
σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά μια συνεργασία
αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για τους Δήμους που
μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία των ειδικών. Το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μελέτης και
Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, με το σύνολο των φοιτητών και των
επιβλεπόντων Καθηγητών του πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών
εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας. Παρόμοιες ενέργειες συντήρησης και
αποκατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίες όχι μόνο στο Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας,
αλλά και στη Δημοτική...
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Δήμος Λαμιέων: Σύμφωνο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Λαμιέων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 27/1/2021, μετά από σχετική εισήγηση
της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, κας Αμαλίας Ποντίκα.
Η σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά μια συνεργασία
αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για τους Δήμους που
μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία των ειδικών.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μελέτης και
Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, με το σύνολο των φοιτητών και των
επιβλεπόντων Καθηγητών του πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών
εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας.
Παρόμοιες ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίες όχι μόνο στο
Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας, αλλά και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ.
Κοντόπουλος» και τα άλλα Μουσεία του Δήμου Λαμιέων, για την ορθή λειτουργία των
πολιτιστικών δομών, τη διατήρηση των συλλογών και έργων τέχνης σε άριστη κατάσταση και
την απόκτηση πιστοποιήσεων από το ΥΠ.ΠΟ.
Επιπρόσθετα, στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπεται συνεργασία με τη Σχολή Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α, με σκοπό τη συμβολή των ειδικών στην
τουριστική ανάπτυξη που επιχειρείται στον Δήμο Λαμιέων και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον, για τη δημιουργία και διαχείριση
τουριστικού προϊόντος στον Δήμο και την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό.
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Σύμφωνο Συνεργασίας Δήμου Λαμιέων με Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για εργασίες
συντήρησης των Μουσείων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Λαμιέων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 28/1/2021, μετά από σχετική εισήγηση
της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, κας Αμαλίας Ποντίκα.
Η σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά μια συνεργασία
αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για τους Δήμους που
μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία των ειδικών.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μελέτης και
Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, με το σύνολο των φοιτητών και των
επιβλεπόντων Καθηγητών του πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών
εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας. Παρόμοιες ενέργειες συντήρησης και
αποκατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίες όχι μόνο στο Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας,
αλλά και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος» και τα άλλα Μουσεία του
Δήμου Λαμιέων, για την ορθή λειτουργία των πολιτιστικών δομών, τη διατήρηση των συλλογών
και έργων τέχνης σε άριστη κατάσταση και την απόκτηση πιστοποιήσεων από το ΥΠ.ΠΟ.
Επιπρόσθετα, στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπεται συνεργασία με τη Σχολή Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α, με σκοπό τη συμβολή των ειδικών στην
τουριστική ανάπτυξη που επιχειρείται στον Δήμο Λαμιέων και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον, για τη δημιουργία και διαχείριση
τουριστικού προϊόντος στον Δήμο και την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό.
Share on FacebookShare on Twitter
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Σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Λαμιέων και το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 28/1/2021, μετά από σχετική
εισήγηση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, κας Αμαλίας
Ποντίκα.
Η σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά μια συνεργασία
αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για τους Δήμους που
μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία των ειδικών.
Ακολουθήστε μας στο facebook
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μελέτης και
Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, με το σύνολο των φοιτητών και των
επιβλεπόντων Καθηγητών του πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών
εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας.
Παρόμοιες ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίες όχι μόνο στο
Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας, αλλά και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ.
Κοντόπουλος» και τα άλλα Μουσεία του Δήμου Λαμιέων, για την ορθή λειτουργία των
πολιτιστικών δομών, τη διατήρηση των συλλογών και έργων τέχνης σε άριστη κατάσταση και
την απόκτηση πιστοποιήσεων από το ΥΠ.ΠΟ.
Επιπρόσθετα, στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπεται συνεργασία με τη Σχολή Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α, με σκοπό τη συμβολή των ειδικών στην
τουριστική ανάπτυξη που επιχειρείται στον Δήμο Λαμιέων και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον, για τη δημιουργία και διαχείριση
τουριστικού προϊόντος στον Δήμο και την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό.
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Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας Δήμου Λαμιέων με ΠΑ.Δ.Α
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Λαμιέων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 28/1/2021, μετά από σχετική εισήγηση
της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, κας Αμαλίας Ποντίκα.
Η σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά μια συνεργασία
αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για τους Δήμους που
μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία των ειδικών.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μελέτης και
Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, με το σύνολο των φοιτητών και των
επιβλεπόντων Καθηγητών του πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών
εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας.
Παρόμοιες ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίες όχι μόνο στο
Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας, αλλά και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ.
Κοντόπουλος» και τα άλλα Μουσεία του Δήμου Λαμιέων, για την ορθή λειτουργία των
πολιτιστικών δομών, τη διατήρηση των συλλογών και έργων τέχνης σε άριστη κατάσταση και
την απόκτηση πιστοποιήσεων από το ΥΠ.ΠΟ.
Επιπρόσθετα, στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπεται συνεργασία με τη Σχολή Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α, με σκοπό τη συμβολή των ειδικών στην
τουριστική ανάπτυξη που επιχειρείται στον Δήμο Λαμιέων και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον, για τη δημιουργία και διαχείριση
τουριστικού προϊόντος στον Δήμο και την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό.
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Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας Δήμου Λαμιέων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ρούλα Τυλιγάδα
Τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Λαμιέων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 28/1/2021, μετά από σχετική εισήγηση
της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, κας Αμαλίας Ποντίκα.
Η σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά μια συνεργασία
αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για τους Δήμους που
μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία των ειδικών.
Συνδεθείτε στην κοινότητα ενημέρωσης του STAR Κεντρικής Ελλάδας στο Viber
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μελέτης και
Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, με το σύνολο των φοιτητών και των
επιβλεπόντων Καθηγητών του πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών
εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας. Παρόμοιες ενέργειες συντήρησης και
αποκατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίες όχι μόνο στο Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας,
αλλά και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος» και τα άλλα Μουσεία του
Δήμου Λαμιέων, για την ορθή λειτουργία των πολιτιστικών δομών, τη διατήρηση των συλλογών
και έργων τέχνης σε άριστη κατάσταση και την απόκτηση πιστοποιήσεων από το ΥΠ.ΠΟ.
Επιπρόσθετα, στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπεται συνεργασία με τη Σχολή Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α, με σκοπό τη συμβολή των ειδικών στην
τουριστική ανάπτυξη που επιχειρείται στον Δήμο Λαμιέων και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον, για τη δημιουργία και διαχείριση
τουριστικού προϊόντος στον Δήμο και την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό.
Ακολουθήστε το tvstar.gr στο Google
Όλες οι τελευταίες ειδήσεις του tvstar.gr
Δείτε το ζωντανό πρόγραμμα του STAR Κεντρικής Ελλάδας μέσα από το digitalstar.gr
Δείτε επίσης....
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ΜΑΖΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

Συνεργασία Geisenheim-ΠΑΔΑ
Μια νέα συνεργασία μεταξύ του Hochschule Geisenheim University
HGU και ίου Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ ξεκίνησε τον Μάρτιο του
2020 Το πρόγραμμα διάρκειας τριών χρόνων με τίτλο Μελλοντικές
Προκλήσεις στους τομείς της Αμπελουργίας Οινολογίας και Οινοποιίας
καλύπτει επίκαιρα ζητήματα της βιομηχανίας οίνου όπως η βιωσιμότητα η
κλιματική αλλαγή η ψηφιοποίηση και οι ανάγκες της νέας γενιάς
Τον Δεκέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα διήμερο

ικτυακό σεμινάριο για τις μελλοντικές προκλήσεις στη βιομηχανία
υ με περισσότερους από 300 Έλληνες και Γερμανούς φοιτητές
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«Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας Δήμου Λαμιέων με ΠΑ.Δ.Α»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Λαμιέων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 27/1/2021, μετά από σχετική εισήγηση
της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, κας Αμαλίας Ποντίκα.
Η σύνδεση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους συνιστά μια συνεργασία
αμφίδρομης ωφέλειας, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για τους Δήμους που
μπορούν έτσι να αξιοποιούν την ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία των ειδικών.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μελέτης και
Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, με το σύνολο των φοιτητών και των
επιβλεπόντων Καθηγητών του πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης των μουσειακών
εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας.
Παρόμοιες ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίες όχι μόνο στο
Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας, αλλά και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλ.
Κοντόπουλος» και τα άλλα Μουσεία του Δήμου Λαμιέων, για την ορθή λειτουργία των
πολιτιστικών δομών, τη διατήρηση των συλλογών και έργων τέχνης σε άριστη κατάσταση και
την απόκτηση πιστοποιήσεων από το ΥΠ.ΠΟ.
Επιπρόσθετα, στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπεται συνεργασία με τη Σχολή Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α, με σκοπό τη συμβολή των ειδικών στην
τουριστική ανάπτυξη που επιχειρείται στον Δήμο Λαμιέων και που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον, για τη δημιουργία και διαχείριση
τουριστικού προϊόντος στον Δήμο και την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό.

