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Συνεργασία ΠΑΔΑ και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνεργασία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εγκαρδιότητας πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου
2021 συνάντηση στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΑΑ) μεταξύ του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β΄ με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν ο Αν.
Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ και ο Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, Αν. Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Ο Μακαριώτατος ανταποκρίθηκε θετικά στη ενημέρωση που του έγινε για την φυσιογνωμία και
την ταχεία ανάπτυξη του ΠΑΔΑ, όπως και την κοινωνική προσφορά του και ευχήθηκε
περαιτέρω ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Εξέφρασε την επιθυμία του για
συνεργασία σε κοινού ενδιαφέροντος δράσεις αναφορικά με θέματα παιδείας, πολιτισμού,
εθελοντισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε θέματα μείωσης των
ανισοτήτων και ενδυνάμωσης της πρόσβασης αδυνάμων σε δημόσια αγαθά, όπως και
υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης και επανένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και
παράλληλα εκδήλωσε την πρόθεσή του για τη διάθεση στο ΠΑΔΑ υποδομών της εκκλησίας για
προγράμματα αμοιβαίου οφέλους.
Ακολούθως έγινε ειδική μνεία για τον ποιμαντικό, κοινωνικοπρονοιακό και πολιτιστικό
χαρακτήρα των δια βίου προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της ΙΑΑ
και την ευρεία διαδράση τους προς τους κληρικούς και τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, καθώς και
για την περεταίρω προοπτική τους, από τον Αν. Διευθυντή του Ιδρύματος, Πανοσιολ. Αρχιμ.
Θεολόγο Αλεξανδράκη.
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για τους κοινούς προβληματισμούς και
την συναλληλία και δεσμεύτηκε για την συνέργεια μεταξύ του ΠΑΔΑ και της ΙΑΑ.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Συνεργασία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εγκαρδιότητας πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου
2021 συνάντηση στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΑΑ) μεταξύ του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β΄ με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν ο Αν.
Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ και ο Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, Αν. Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Ο Μακαριώτατος ανταποκρίθηκε θετικά στη ενημέρωση που του έγινε για την φυσιογνωμία και
την ταχεία ανάπτυξη του ΠΑΔΑ, όπως και την κοινωνική προσφορά του και ευχήθηκε
περαιτέρω ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Εξέφρασε την επιθυμία του για
συνεργασία σε κοινού ενδιαφέροντος δράσεις αναφορικά με θέματα παιδείας, πολιτισμού,
εθελοντισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε θέματα μείωσης των
ανισοτήτων και ενδυνάμωσης της πρόσβασης αδυνάμων σε δημόσια αγαθά, όπως και
υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης και επανένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και
παράλληλα εκδήλωσε την πρόθεσή του για τη διάθεση στο ΠΑΔΑ υποδομών της εκκλησίας για
προγράμματα αμοιβαίου οφέλους.
Ακολούθως έγινε ειδική μνεία για τον ποιμαντικό, κοινωνικοπρονοιακό και πολιτιστικό
χαρακτήρα των δια βίου προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της ΙΑΑ
και την ευρεία διαδράση τους προς τους κληρικούς και τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, καθώς
και για την περεταίρω προοπτική τους, από τον Αν. Διευθυντή του Ιδρύματος, Πανοσιολ.
Αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη.
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για τους κοινούς προβληματισμούς και
την συναλληλία και δεσμεύτηκε για την συνέργεια μεταξύ του ΠΑΔΑ και της ΙΑΑ.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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ΠΑΔΑ: Χρήση του ρομπότ "ΝΑΟ" στην εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος (ΔΑΦ) - [Foititikanea.gr]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΔΑ: Χρήση του ρομπότ "ΝΑΟ" στην εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος (ΔΑΦ) To ερευνητικό εργαστήριο " Consert" του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε
συνεργασία με το ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά για παιδιά με Αυτισμό, πραγματοποιούν
μελέτη με αντικείμενο τη χρήση του κοινωνικού ρομπότ " NAO" ( v6) για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης σε μαθητές με ΔΑΦ. Η ερευνητική εργασία
εκπονείται από τη φοιτήτρια Κωνσταντίνα Μαραθάκη υπό την επίβλεψη των Δρ. Μιχαήλ
Φειδάκη και Καθ. Χαράλαμπο Πατρικάκη στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας για το
Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση" με την έμπρακτη υποστήριξη της Διευθύντριας του
σχολείου, Δρ. Αδαμαντίας Ψαλλιδάκου. Αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση του
αντίκτυπου του κοινωνικού ρομπότ ΝΑΟ ως προς...
ΠΑΔΑ: Χρήση του ρομπότ "ΝΑΟ" στην εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος (ΔΑΦ) To ερευνητικό εργαστήριο " Consert" του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε
συνεργασία με το ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά για παιδιά με Αυτισμό, πραγματοποιούν
μελέτη με αντικείμενο τη χρήση του κοινωνικού ρομπότ " NAO" ( v6) για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης σε μαθητές με ΔΑΦ. Η ερευνητική εργασία
εκπονείται από τη φοιτήτρια Κωνσταντίνα Μαραθάκη υπό την επίβλεψη των Δρ. Μιχαήλ
Φειδάκη και Καθ. Χαράλαμπο Πατρικάκη στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας για το
Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση" με την έμπρακτη υποστήριξη της Διευθύντριας του
σχολείου, Δρ. Αδαμαντίας Ψαλλιδάκου. Αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση του
αντίκτυπου του κοινωνικού ρομπότ ΝΑΟ ως προς...
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Το ΠΑΔΑ πρωτοπορεί: Χρήση του ρομπότ ''ΝΑΟ'' στην εκπαίδευση παιδιών με
διαταραχή αυτιστικού φάσματος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To ερευνητικό εργαστήριο “Consert” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με
το ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά για παιδιά με Αυτισμό, πραγματοποιούν μελέτη με
αντικείμενο τη χρήση του κοινωνικού ρομπότ “NAO” (v6) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης σε μαθητές με ΔΑΦ. Η ερευνητική εργασία εκπονείται από
τη φοιτήτρια Κωνσταντίνα Μαραθάκη υπό την επίβλεψη των Δρ. Μιχαήλ Φειδάκη και Καθ.
Χαράλαμπο Πατρικάκη στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας για το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση» με την έμπρακτη υποστήριξη της Διευθύντριας του σχολείου, Δρ. Αδαμαντίας
Ψαλλιδάκου.
Αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση του αντίκτυπου του κοινωνικού ρομπότ ΝΑΟ ως
προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης, καθώς και τον
εμπλουτισμό του αντιληπτικού λεξιλογίου παιδιών με ΔΑΦ. Στο πλαίσιο της έρευνας,
πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021 παρεμβάσεις σε σχολείο της Αττικής, στις οποίες
συμμετείχαν 5 μαθητές.
Το “NAO” μέσα από διαφορετικούς ρόλους προσκάλεσε τους μικρούς μαθητές σε ένα
διαφορετικό παιχνίδι. Έβαλε τα φανταστικά του ρούχα, έγινε μικρός μάγειρας, ζώο της φάρμας
και της ζούγκλας. Τα παιδιά έπαιξαν, χόρεψαν, γέλασαν και πέρασαν όμορφες στιγμές μαζί
του. Η μελέτη των παρεμβάσεων δείχνει ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δείχνουν ενδιαφέρον και
αλληλεπιδρούν αυθόρμητα με το NAO. Η ενίσχυση της βλεμματικής επαφής, της προσοχής,
της μίμησης και τελικά της ενασχόλησης θα μπορούσε να βελτιώσει και τις δεξιότητες των
μικρών μαθητών στο συμβολικό παιχνίδι!
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Πόοο ενεργειακά
έξυπνα είναι
τα νηοιά στην Ελλάδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Τεχ νολαγ κή κα lv.oiq μ ία j
Το τεχνολογικό μοντέλο του

πρώτου Υβριδικού Σταθμού
σε λειτουργία στην Τήλο
Παραγωγής

ενσωματώνει το καινοτόμο
σύστημα S4S Storage For

Sustainability Smart Grid
Solutions Security το οποίο
έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ο
όμιλος EEG για την ψηφιακή αυ
τοπαραγωγή αποθήκευση και
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΠΕ
Η

τεχνολογική καινοτομία

S4S μπορεί να συνδυάσει

διαφορετικές

πηγές ενέργειας
ΑΠΕ με αποθήκευση Επιπλέον

εφαρμόζει μετεωρολογικά
δεδομένα φόρτισης
και λειτουργίας σε

τεχνικά

αποθήκευσης

πραγματικό χρόνο προκειμένου
να εξασφαλίσει αδιάλειπτη
ακόμη και στις πιο
περιοχές Με τις
επενδύσεις για την ενεργειακή
των
νησιών ο όμιλος
αυτονόμηση
τροφοδοσία

απομακρυσμένες

EEG συμβάλλει έμπρακτα
και καθοριστικά στην υλοποίηση
της ευρωπαϊκής και εθνικής
για την απανθρακοποίη
ση της οικονομίας υλοποιώντας

πολιτικής

ταυτόχρονα πολλαπλούς

στόχους

που περιλαμβάνουν τη

της καύσης

μείωση

υδρογονανθράκων

για την παραγωγή ενέργειας
τον περιορισμό των εκπομπών

διοξειδίου του άνθρακα
και την προστασία του περιβάλλοντος
την αύξηση του δυναμικού
και της διείσδυσης των
Πηγών Ενέργειας
όπως επίσης τη μείωση του ενεργειακού
κόστους
Ανανεώσιμων

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών δικτύων
τις μεταφορές τη θέρμανση κ.λπ

σε το παράδειγμα καθώς έγινε ένα πράσινο
ενεργειακά νησί με πηγές τον αέρα
και τον ήλιο Η δήμαρχος Μαρία Καμμά-Α
λιφέρη σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει
στην kedenews μίλησε για το
Tilos Project το οποίο μετέτρεψε την Τήλο
στο πρώτο πράσινο νησί στην Ελλάδα

Όμως πόσο ενεργειακά έξυπνα είναι τα

και στη Μεσόγειο

νησιά

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα έργο
που έχει εθνική ταυτότητα με συντονιστή
το ΑΕΙ Πειραιά με εταίρους όπως η ιδιωτική

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα
Συγκεκριμένα μεγαλώνει η λίστα
των ελληνικών νησιών που θα χρησιμοποιούν

Οι

Καθώς προχωρούν οι διασυνδέσεις
στο Αιγαίο που επιτρέπουν τη μεγαλύτερη
διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ο δρόμος για την πράσινη ανάπτυξη των
νησιών διευκολύνεται ενώ και σε εκείνα
που θα παραμείνουν μη διασυνδεδεμένα

προκρίνονται λύσεις αξιοποίησης της
πράσινης ενέργειας σε συνδυασμό με
αποθήκευση

Tilos Project
Η Τήλος αυτό το πολύ μικρό αλλά
πρωτοπόρο νησί των Δωδεκανήσων έδω¬

εταιρεία Eunice ο διαχειριστής του
δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και η WWF Ελλάς
ενώ παράλληλα αποτελεί πολυεθνική
ηλεκτρικού

προσπάθεια με τη συμμετοχή 13 εταίρων
από επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο του Tilos Project
η ανάπτυξη και εγκατάσταση
του πρώτου υβριδικού σταθμού στην Ελλάδα
ο οποίος συνδυάζει την παραγωγή

περιλαμβάνεται

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές με τη βοήθεια μιας μεσαίας ισχύος

ανεμογεννήτριας 800 kW και ενός φωτο
βολταϊκού σταθμού 160 kW ενώ η αποθηκευτική
ικανότητα των μπαταριών είναι 2,4
mWh Επίσης προβλέπεται σε περίπτωση
που καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού και
υπάρχει περίσσευμα να εξάγεται ενέργεια
στην Κω και στη Νίσυρο τόνισε μεταξύ άλλων
η κ Καμμά-Αλιφέρη
Τα νέα έξυπνα

πράσινα

και ενεργειακά αυτόνομα νησιά
Σύμφωνα με δημοσιεύσεις ιστοσελί
δων η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας RAE
ενέκρινε τις αιτήσεις για την έκδοση αδειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Υβριδικούς Σταθμούς ΥΒΣ στις νήσους
Ανάφη Δονούσα Λέρο Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και στους Φούρνους Κορσεών
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνολικής
εγγυημένης ισχύος 2,5 MW
Ίδιες πληροφορίες θέλουν τον όμιλο
Eunice ο οποίος ανέπτυξε το πρώτο αυτό

νομο νησί της Τήλου να έχει στόχο την
ένταξη των νησιών αυτών σε νέα έξυπνα
πράσινα και ενεργειακά αυτόνομα νησιά
της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Η εταιρεία υποστηρίζει πως σε αυτά
θα εφαρμοστεί πλήρως το τεχνολογικό
μοντέλο που χρηματοδότησε ανέπτυξε και

εγκατέστησε ο όμιλος Eunice Energy
Group EEG στην Τήλο το μόνο σε λειτουργία
έργο το οποίο έχει κερδίσει διεθνή
και έχει καθιερωθεί στην τεχνολογική
αναγνώριση

πρωτοπορία παραγωγής καθαρής
ενέργειας από τον αέρα και τον ήλιο
Από την πλευρά τους οι δήμοι των
νησιών δεν επιβεβαιώνουν τα
αυτά Η kedenews επικοινώνησε
με τον δήμαρχο Ανάφης Ιάκωβο Ρούσσο
και τον δήμαρχο Νάξου και Μικρών
Δημήτρη Λιανό που τόνισαν πως
ακόμα δεν έχουν στα χέρια τους επίσημα
έγγραφα Ό,τι πληροφορίες γνωρίζουν είναι
από τα δημοσιεύματα

τεσσάρων

δημοσιεύματα

Κυκλάδων
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Η Τήλος και ο Άη Στράτης στις σελίδες της FT: Η αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην Ελλάδα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ανταπόκριση της εφημερίδας Financial Times (κείμενο Hope Kerin) από την Αθήνα με τίτλο
“The Greek embrace of renewable energy“”-(«Ηλεκτρικά νησιά: ο Ελληνικός εναγκαλισμός των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»), αναφέρεται σε ένα σημαντικό θέμα που ενδιαφέρει την
Ελλάδα.
Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι χάρη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μερικά από τα πιο
απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά –έως τώρα εγκαταλειμμένα λόγω του μεγέθους τουςαποκτούν τελικά, βιώσιμο μέλλον.
Η Ελλάδα υιοθέτησε πρόσφατα ένα μακρόπνοο σχέδιο να αποδεσμευτεί μετά από δεκαετίες,
από την εξάρτησή της από τις πολύ ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας.
Απώτερος στόχος είναι έως το 2050, η χώρα να είναι απελευθερωμένη από τη χρήση
άνθρακα, ενώ έως το 2028, σχεδιάζεται να κλείσουν οριστικά οι λιγνιτικοί σταθμοί.
Η κυβέρνηση στην Ελλάδα εξέδωσε άδειες για πολλά ηλιακά πάρκα, καθώς και για τη
δημιουργία δεκάδων αιολικών πάρκων. Όσον αφορά στη νησιωτική χώρα, οι γυναίκες
δήμαρχοι, βρίσκονται στην πρωτοπορία της πράσινης ανάπτυξης στη Μεσόγειο.
Το άρθρο στο μεγαλύτερο μέρος του αναφέρεται σε δύο μικρά νησιά του Αιγαίου, την Τήλο και
τον Άγιο Ευστράτιο (Άη Στράτη).
Στην Τήλο με την καθοδήγηση της δημάρχου, Μαρία Καμμά-Αλιφέρη, το μικρό αυτό Ελληνικό
νησί μεταξύ των τουριστικών Κω και Ρόδου, έγινε το πρώτο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπου
δημιουργήθηκε ένας υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, με την εγκατάσταση μιας
ανεμογεννήτριας και ενός μικρού σταθμού βασισμένου σε ηλιακά πάνελ.
Η τοποθέτηση της ύψους 55 μέτρων ανεμογεννήτριας -έργο του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής- έγινε μετά από ενδελεχή έρευνα και με τη συμβολή στελεχών της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας, με σκοπό να μην διαταραχθεί η ζωή της πανίδας, ιδιαίτερα του
σπάνιου ‘αετού του Bonelli’.
Όπως επισημαίνει η κα Αλιφέρη, μετά την εγκατάσταση το 2017 της ανεμογεννήτριας, σε
συνδυασμό με την ηλιακή ενέργεια, δηλαδή με τη λειτουργία του υβριδικού αυτού σταθμού
παραγωγής ενέργειας, βελτιώθηκε σημαντικά η ποιότητα της ζωής στο νησί της Τήλου, αν και
ακόμη παρατηρούνται διακοπές ρεύματος, ειδικά τα καλοκαίρια. Το νησί των περίπου 500
μονίμων κατοίκων βασίζεται πατροπαράδοτα, στην αλιεία και την κατασκευή σκαφών.
Ο πληθυσμός του φτάνει ακόμη και τα 800 άτομα το καλοκαίρι με την άφιξη τουριστών,
εποχικών εργαζομένων, αλλά και απόδημων Τηλιωτών. Αξιοσημείωτο κατά τη Δήμαρχο, είναι
το γεγονός ότι τη δεκαετία 2000-2010, ο πληθυσμός του νησιού αυξήθηκε κατά 1/5,
παραμένοντας σταθερός και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε.
Λίγες οικογένειες εγκατέλειψαν το νησί, ενώ περίπου 50 ξένοι -κυρίως Γερμανοί και Βρετανοίαγόρασαν κατοικίες στην Τήλο, όπου και διαμένουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.
Στο ακόμη μικρότερο νησί των 250 κατοίκων του Άη Στράτη -πλήρως αποκομμένο ενεργειακά
από τη κοντινή Λήμνο- μετά τις αναβολές λόγω της οικονομικής κρίσης, με πρωτοστάτη
τη (νεώτερη στην Ελλάδα) Δήμαρχο Μαρία Κακαλή, έχει προχωρήσει και μπαίνει σε τροχιά
υλοποίησης ένα παρόμοιο σχέδιο με το υβριδικό πρότυπο της Τήλου.
Με χρηματοδότηση €6 εκατ. (Κοινοτικοί/ΕΕ πόροι) και με την ενεργό εμπλοκή της ‘ΤΕΡΝΑ
Ενεργειακή’, αναμένεται ότι φέτος θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Η Δήμαρχος ελπίζει ότι
το έργο θα υλοποιηθεί και σιγά-σιγά, λόγω πλέον και του χαμηλού κόστους ηλεκτρικής
ενέργειας, θα υπάρξει ενδεχομένως κίνητρο να επιστρέψουν στο νησί ακόμη και οικογένειες με
μικρά παιδιά.
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Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι δεν συντάσσονται όλοι, με το μεγαλεπήβολο σχέδιο
δημιουργίας μεγάλων αιολικών πάρκων στα νησιά του Αιγαίου. Η προοπτική χάραξης δρόμων
στις βουνοπλαγιές και η τοποθέτηση ανεμογεννητριών που φτάνουν ακόμη και τα 200μ. ύψος,
ξεσήκωσαν διαμαρτυρίες σε πολλά νησιά το περασμένο καλοκαίρι.
Ορισμένα πιλοτικά έργα σαμποταρίστηκαν από τοπικούς ακτιβιστές ή απλά, αφέθηκαν στην
παρακμή τους. Σύμφωνα με τον ξενοδόχο Αγ.Ασημακόπουλο, ιδιοκτήτη αρκετών μικρών
τουριστικών μονάδων στο κεντρικό Αιγαίο, «στα περισσότερα μεγάλα νησιά η τοπική οικονομία
στηρίζεται στον τουρισμό, και όποια παρέμβαση τα κάνει να φαίνονται λιγότερο ελκυστικά στο
Instagram, θα αντιμετωπιστεί σθεναρά».
ΠΗΓΗ: Financial Times Hope,Kerin
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Τήλος: το πρώτο νησί νότιας Ευρώπης με υβριδικό σταθμό παραγωγής ενέργειας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τήλος: το πρώτο νησί νότιας Ευρώπης με υβριδικό σταθμό παραγωγής ενέργειας
την
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Ο Τάσος Δημαλέξης και οι συνάδελφοί του από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είχαν
περάσει μέρες για να καθαρίσουν το βραχώδες ακρωτήρι στο απομακρυσμένο ελληνικό νησί
της Τήλου. Αναζητούσαν μια κατάλληλη τοποθεσία για ανεμογεννήτρια ύψους 55 μέτρων - μια
που πιθανότατα θα ενοχλούσε πολλά ζευγάρια σπάνιων αετών Bonelli που φωλιάζουν εκεί
κάθε άνοιξη.
«Κάναμε πολλούς αγώνες στα βράχια για να βρούμε θέση για την πλατφόρμα», λέει. «Αλλά
λειτούργησε. . . Τα πουλιά επιστρέφουν ακόμα! "
Οι καφέ και λευκοί αετοί έγιναν τακτικοί επισκέπτες αφού η Τήλος απαγόρευσε το κυνήγι στα
τέλη της δεκαετίας του 1980, το πρώτο νησί του Αιγαίου που το έκανε. Εμπνευσμένοι, οι
κάτοικοι πήραν μια συλλογική απόφαση να μετατρέψουν το νησί σε μια «πράσινη» ζώνη
διατήρησης φυτών και άγριων ζώων.
Η Τήλος είναι τώρα το πρώτο νησί στη νότια Ευρώπη που κατασκευάζει έναν υβριδικό σταθμό
παραγωγής ενέργειας με αποθήκευση μπαταριών, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει
παράδειγμα για άλλες απομονωμένες κοινότητες που θέλουν να γίνουν πράσινες.
Ζητήθηκε από τον Δημάλεξη, σύμβουλο για τη διατήρηση της φύσης, να βρει τον χώρο του
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στροβίλου ως μέρος ενός έργου καθαρής ενέργειας ύψους 15 εκατ. Ευρώ για την Τήλο που
αναπτύχθηκε από μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής με χρηματοδότηση από
την ΕΕ.
Η τουρμπίνα, η οποία εγκαταστάθηκε το 2017, παράγει τώρα περίπου τα τρία τέταρτα της
ενέργειας του νησιού το καλοκαίρι και πλεόνασμα τους χειμερινούς μήνες. Η ομάδα του
πανεπιστημίου δημιούργησε επίσης δωρεάν σταθμό φόρτισης για υβριδικά οχήματα.
Η Τήλος εμφανίζεται στο χάρτη των Νήσων του Αιγαίου ως ένα από τα τρία μικρά σημεία
ανάμεσα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Κω και της Ρόδου. Οι 500 μόνιμοι
κάτοικοι του ζουν από το ψάρεμα και την εκτροφή αιγών. Ο πληθυσμός διογκώνεται σε
περίπου 800 το καλοκαίρι με την άφιξη εποχιακών εργαζομένων, τουριστών και αποδημητικών
οικογενειών Τιλιώτη από τη Ρόδο και την Αθήνα.
Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο συνδέει την Τήλο και τα γειτονικά της νησιά με ένα εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ντίζελ στην Κω, αλλά οι διακοπές είναι συχνές σε
θυελλώδεις καιρικές συνθήκες. Κάθε φορά που το καλώδιο υπέστη σοβαρές ζημιές, η κρατική
εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας θα έστελνε έναν τεχνικό για την χειροκίνητη εκκίνηση του
εργοστασίου ντίζελ του νησιού.
Η Μαρία Καμμά-Αλειφέρη, δήμαρχος της Τήλου, λέει ότι το υβριδικό εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας έχει «βελτιώσει σημαντικά» την ποιότητα ζωής στο νησί, αν και οι
διακοπές συνεχίζουν να συμβαίνουν το καλοκαίρι. «Οι διακοπές ρεύματος ήταν μια συνεχής
απογοήτευση. Θα ήμασταν χωρίς τηλεόραση και ζεστό νερό και όλα τα ηλεκτρονικά θα
έκλειναν. Οι τουρίστες δεν διαμαρτύρονταν συχνά, αλλά είναι ενοχλητικό για ένα ελληνικό νησί
τον 21ο αιώνα να είναι χωρίς δύναμη», είπε.
Το εργοστάσιο «υβριδικό» παράγει ηλεκτρική ενέργεια τόσο από την ανεμογεννήτρια όσο και
από μια μονάδα ηλιακού πλαισίου μικρής κλίμακας εγκατεστημένη σε μια κοντινή κοιλάδα. Η
πλεονάζουσα ισχύς αποθηκεύεται σε δύο μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, καθεμία
από τις οποίες στεγάζεται σε ένα εμπορευματοκιβώτιο αποστολής είκοσι ποδιών. Ένα
μικροδίκτυο ελέγχει την παροχή ρεύματος σε περίπου 100 νοικοκυριά στο νησί.
Ο δήμος Τήλου λαμβάνει μερίδιο 3% των εσόδων από τον σταθμό παραγωγής ενέργειας - που
λειτουργεί από την Eunice Energy Group, μια ιδιωτική ελληνική εταιρεία - η οποία πωλεί την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην κρατική εταιρεία ενέργειας ΔΕΗ.
Το έργο καθαρής ενέργειας άνοιξε νέες προοπτικές για την Τήλο, ισχυρίζεται η
Καμμά-Αλειφέρη. Ο μόνιμος πληθυσμός αυξήθηκε κατά το ένα πέμπτο μεταξύ 2001 και 2010
κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης στην Ελλάδα που είδε τη βελτίωση των συνδέσεων των φέρι και
τις υπηρεσίες Wi-Fi που φτάνουν σε απομακρυσμένα νησιά. Προς έκπληξή της, παρέμεινε
σταθερή κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης που ακολούθησε. «Έφυγαν
μερικές νησιωτικές οικογένειες, ενώ περίπου 50 ξένοι, κυρίως Γερμανοί και Βρετανοί,
απέκτησαν σπίτια εδώ. Ζουν στην Τήλο για μεγάλο μέρος του χρόνου», λέει.
Η Καμμά-Αλειφέρη θέλει η Τήλος να καθορίσει το ρυθμό της πρασινάδας δώδεκα
απομακρυσμένων νησιών στο Αιγαίο. Η πιο φιλόδοξη ιδέα της είναι να ενοικιάσει ένα νησί ένα
ηλεκτρικό πλοίο για να αντικαταστήσει το πετρελαιοκίνητο πλοίο που συνδέει την Τήλο με τη
Ρόδο, ένα ταξίδι δυόμισι ωρών σε καλό καιρό.
Στο μικρό νησί Άγιος Ευστράτιος στο βόρειο Αιγαίο - ένα ακόμη μικρότερο νησί από την Τήλο
με πληθυσμό 250 ατόμων - οι κάτοικοι περιμένουν ανυπόμονα την κατασκευή ενός υβριδικού
έργου ισχύος παρόμοιο με αυτό της Τήλου. Εάν όλα πάνε καλά, η Terna Energy, θυγατρική της
μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας στην Ελλάδα, θα ξεκινήσει τη δουλειά της φέτος με 6
εκατομμύρια ευρώ σε κοινοτική χρηματοδότηση.
Ένα νησί «εκτός δικτύου» χωρίς καλώδιο για τη μεγαλύτερη Λήμνο, το έργο του νησιού
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σταμάτησε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας. «[Ήταν] 10 χρόνια στη
δημιουργία, έτσι είμαστε πολύ ανήσυχοι να το δούμε να συμβαίνει», λέει η Μαρία Κακάλη,
δασκάλα νηπιαγωγείου και δήμαρχος του νησιού.
Αυτές τις μέρες ο πληθυσμός παίρνει μια σύντομη θερινή ώθηση καθώς οι οικογένειες των
νησιών επιστρέφουν και από μια σταθερή στάση τουριστών. «Δεν υπάρχουν πολλοί από εμάς,
αλλά δεν έχουμε την τάση να κινηθούμε», προσθέτει η Κακάλη. Η θέρμανση χαμηλού κόστους
και το ζεστό νερό 24 ωρών «μπορεί να είναι κίνητρο για άτομα με μικρά παιδιά να
επιστρέψουν», σκέφτεται.
Η Ελλάδα πρόσφατα αγκάλιασε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας ως μέρος των
σχεδίων για να γίνει ουδέτερη από τον άνθρακα έως το 2050 μετά από δεκαετίες εξάρτησης
από βαριά ρυπογόνα εργοστάσια με καύση άνθρακα. Η κυβέρνηση αναφέρει τώρα ότι η
χωρητικότητα με καύση άνθρακα θα σταματήσει οριστικά έως το 2028. Έχει εκδώσει άδειες για
πολλά μεγάλα ηλιακά αγροκτήματα για να καλύψουν πρώην περιοχές εξόρυξης λωρίδων, μαζί
με άδειες για δεκάδες νέα αιολικά πάρκα, κυρίως γύρω από την ηπειρωτική χώρα Ελλάδα.
Δεν είναι όλοι θετικοί σε αυτές τις κινήσεις. Η προοπτική μεγάλης κλίμακας έργων αιολικής
ενέργειας στα νησιά του Αιγαίου, με νέους δρόμους με λοξές πλαγιές και σειρές στροβίλων
ύψους 200 μέτρων κατά μήκος του ορίζοντα, προκάλεσε διαμαρτυρίες σε αρκετά νησιά το
περασμένο καλοκαίρι. Παλαιότερα πιλοτικά έργα έγιναν σαμποτάζ από τοπικούς ακτιβιστές ή
αφέθηκαν να καταρρεύσουν.
Χάρη στις ανανεώσιμες πηγές, ορισμένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας, τα
οποία παλαιότερα θεωρήθηκαν πολύ μικρά για να ευημερήσουν, επιτέλους έχουν ένα βιώσιμο
μέλλον.
antapokrites.com
Πηγές
Κέριν Χόουπ
Financial Times
Ζητήθηκε από τον Δημάλεξη, σύμβουλο για τη διατήρηση της φύσης, να βρει τον χώρο του
στροβίλου ως μέρος ενός έργου καθαρής ενέργειας ύψους 15 εκατ. Ευρώ για την Τήλο που
αναπτύχθηκε από μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής με χρηματοδότηση από
την ΕΕ.
Η τουρμπίνα, η οποία εγκαταστάθηκε το 2017, παράγει τώρα περίπου τα τρία τέταρτα της
ενέργειας του νησιού το καλοκαίρι και πλεόνασμα τους χειμερινούς μήνες. Η ομάδα του
πανεπιστημίου δημιούργησε επίσης δωρεάν σταθμό φόρτισης για υβριδικά οχήματα.
Η Τήλος εμφανίζεται στο χάρτη των Νήσων του Αιγαίου ως ένα από τα τρία μικρά σημεία
ανάμεσα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Κω και της Ρόδου. Οι 500 μόνιμοι
κάτοικοι του ζουν από το ψάρεμα και την εκτροφή αιγών. Ο πληθυσμός διογκώνεται σε
περίπου 800 το καλοκαίρι με την άφιξη εποχιακών εργαζομένων, τουριστών και αποδημητικών
οικογενειών Τιλιώτη από τη Ρόδο και την Αθήνα.
Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο συνδέει την Τήλο και τα γειτονικά της νησιά με ένα εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ντίζελ στην Κω, αλλά οι διακοπές είναι συχνές σε
θυελλώδεις καιρικές συνθήκες. Κάθε φορά που το καλώδιο υπέστη σοβαρές ζημιές, η κρατική
εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας θα έστελνε έναν τεχνικό για την χε&#
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Η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ αποφάσισε τον Επαναπροσδιορισμό του Εαρινού Εξαμήνου
2020-2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ αποφάσισε τον Επαναπροσδιορισμό του Εαρινού Εξαμήνου
2020-2021
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Τα «Φοιτητικά Νέα» ενημερώνουν τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ότι το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα προχώρησε σε
επαναπροσδιορισμό του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών του ΠΑΔΑ:
Εαρινό Εξάμηνο (2020-2021)
Έναρξη μαθημάτων: 01/03/2021
Λήξη μαθημάτων: 11/06/2021 (13 εβδομάδες)
Αναπλήρωση μαθημάτων: 14/06/2021 έως και 18/06/2021 (1 εβδομάδα)
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 22/06/2021 έως και 12/07/2021 (3 εβδομάδες)
Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:
15/03/2021 (Καθ. Δευτέρα), 25/03/2021 (25η Μαρτίου), Μ. Δευτέρα 26/04/2021 –07/05/2021
(Διακοπές Πάσχα), 01/05/2021 (Πρωτομαγιά), 21/06/2021 (Αγ. Πνεύματος).
Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 01/09/2021 έως και 17/09/2021
(3 εβδομάδες)
Την σελίδα ενημέρωσης των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορείτε να την
δείτε εδώ.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

http://www.neolaia.gr/
Publication date: 16/02/2021 13:32
Alexa ranking (Greece): 814
https://www.neolaia.gr/2021/02/16/pada-epanaprosdiorismos-earinoy-eksaminou-...

ΠΑΔΑ: Επαναπροσδιορισμός του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To neolaia.gr ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
ότι το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό του Ακαδημαϊκού
Ημερολογίου για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.
Όλα τα νέα για τη φοιτητική ζωή!
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών του ΠΑΔΑ:
Εαρινό Εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων: 01/03/2021
Λήξη μαθημάτων: 11/06/2021 (13 εβδομάδες)
Αναπλήρωση μαθημάτων: 14/06/2021 έως και 18/06/2021 (1 εβδομάδα)
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 22/06/2021 έως και 12/07/2021 (3 εβδομάδες)
Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:
15/03/2021 (Καθ. Δευτέρα), 25/03/2021 (25η Μαρτίου), Μ. Δευτέρα 26/04/2021 –07/05/2021
(Διακοπές Πάσχα), …
Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 01/09/2021 έως και 17/09/2021
(3 εβδομάδες)

1. ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
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Ο ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Για τα σημαντικά έργα που πραγματοποίηοε ο δήμος παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η πανδημία μίλησε
στην kedenews ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος

Η πανδημία έχει δημιουργήσει ιδιαίτερες
συνθήκες στη χώρα Πόσο
αποτελεσματική ήταν η αντίδραση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τον τελευταίο χρόνο έχουμε κληθεί

ΙΥ

όλοι σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο
να δώσουμε μια πολυμέτωπη μάχη
απέναντι σε έναν εχθρό αόρατο και επικίνδυνο
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης έχοντας
στόχο να εισφέρει τα μέγιστα σε
επίπεδο και ταυτόχρονα να κρατήσει
ακέραιη την κοινωνική συνοχή και να
αποτελέσει το μεγαλύτερο στήριγμα του πολίτη
στις δυσκολίες Ανεξάρτητα από τον χρόνο και
τον τρόπο αντίδρασης του καθενός η πανδημία
απέδειξε ότι οι δήμοι μπορούν να λειτουργούν με
αποτελεσματικότητα Αυτό χρειάζεται να προσμετρηθεί
την επόμενη ημέρα από την πολιτεία που
οφείλει να δώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
όπλα στη φαρέτρα της Δεν υπάρχει
λόγος να αφήνουμε ζωντανούς δράκους έξω
από τους υπολογισμούς μας εφόσον ζούμε δίπλα
υγειονομικό

περισσότερα

τους

Ποια μέτρα έχετε λάβει στον Δήμο Ιλίου
για την προστασία των πολιτών
Στον Δήμο Ιλίου δουλέψαμε από την αρχή
με ψυχραιμία και συντονισμό έχοντας στόχο να
μπορούν όλοι οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς
μένοντας σπίτι τους Εντάξαμε στο καθημερινό
μας πρόγραμμα περιοδικές προληπτικές απολυμάνσεις
σε όλες τις συνοικίες τροποποιήσαμε τη
λειτουργία του δήμου ανά υπηρεσία για στοχευ
μένη εξυπηρέτηση υλοποιούμε ένα τιτάνιο
Βοήθεια στο Σπίτι σε συμπολίτες μας
που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν
ενώ παρέχουμε δωρεάν ψυχοκοινωνική
υποστήριξη για την αντιμετώπιση συνεπειών από
την υποχρεωτική απομόνωση
Επιπλέον εφαρμόσαμε εγκαίρως την τηλερ

παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέ
η πανδημία
Η αντιμετώπιση της πανδημίαςαποτέ
λεσε μοιραία τον τελευταίο χρόνο το
κομμάτι της διοίκησής μας κυρίως
γιατί καθημερινά γεννούσε νέα δεδομένα
αλλά δεν ήταν το μόνο Προχωρήσαμε
στην ενεργειακή αναβάθμιση όλου του
δημοτικού οδοφωτισμού με την εγκατάσταση

ΥΞ 3ρει

ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΛΙΟΥ
στη ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Μεταξύ άλλων
απαλλάχθηκαν
από τα δημοτικά

τέλη οι

επιχειρήσεις που

διέκοψαν τη
λειτουργία τους
επισημαίνει
στην kedenews
ο δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος

κεντρικό

φωτιστικών σωμάτων τύπου LED
κατασκευάσαμε νέες πλατείες ανακατασκευάσαμε
άλλες και ακολουθούμε με
συνέπεια το γενικότερο σχέδιο μας για
αποκέντρωση απόδοση κοινοχρήστων χώρων
στους πολίτες και δημιουργία μιας καινούργιας

ταυτότητας που εμπεριέχει περισσότερο φωτεινό
δημόσιο αστικό χώρο Παράλληλα εντείναμε
τις πιέσεις και ξεπάγωσαν οι διαδικασίες για
την επέκταση του μετρό με τρεις στάσεις μέσα
στην πόλη μας Πρόσφατα επίσης υπογράψαμε
μια ιστορική συμφωνία με τη διοίκηση της ΕΡΤ
Α.Ε για την αξιοποίηση και μετατροπή του Πάρκου
Ραδιοφωνίας σε Πάρκο Αναψυχής και
όραμα και αίτημα πολλών ετών Προσωπικά
ωστόσο τοποθετώ στο επίκεντρο όλων
την προσπάθεια που κάνουμε σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής φτώχειας και την
από τον Δήμο Ιλίου της ελάχιστης εγγυημένης
παροχής ρεύματος σε ευάλωτες κοινωνικά
Πολιτισμού

εξασφάλιση

ομάδες πολιτών Είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για μας να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία για
να μπορούν όλοι οι πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια

γασία στους εργαζομένους καθιερώσαμε
στα καίρια όργανα του δήμου
σε παρεμβάσεις στην τοπική αγορά
και στην απαλλαγή δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις
που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους
να κρατήσουμε όρθιο τον εμπορικό
ιστό Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στα σχολεία
εφοδιάζοντας με επιπλέον υγειονομικό υλικό
και μαθητές ενώ παραδώσαμε
tablet για τις ανάγκες της τηλεκπαί
δευσης σε μαθητές που ανή
κουν σε ευάλωτες ομάδες
προχωρήσαμε

προκειμένου

καθηγητές

Εξαντλήσαμε με λίγα λόγια

κάθε θεσμική δυνατότητα
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
τις βαθιές οικονομικές
κοινωνικές και ψυχολογικές
ανάγκες των
μας
συμπολιτών

Ποιες θετικές

αλλαγές

έχουν

πραγματοποιηθεί

στον δήμο σας

Στην πρώτη

γραμμή της μάχης
κατά του
κορονοϊού

βρέθηκε
η Τοπική

Αυτοδιοίκηση

ρησε τη ζωντάνια και τη δύναμή του ακριβώς
επειδή σκύψαμε σχεδόν εμμονικά πάνω από τα
μικρά και καθημερινά πράγματα και δώσαμε δύναμη
στους ανθρώπους του

Σε ποιες κινήσεις έχει προβεί ο δήμος για
την ανακύκλωση
Πάγια θέση του Δήμου Ιλίου είναι πως η
δεν συνιστά μόνο εξοικονόμηση πόρων
αλλά και δείγμα πολιτισμού γι αυτό και διαχρονικά
καταβάλλουμε προσπάθειες να οργανώσουμε
και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την
ανακύκλωση σε κάθε επίπεδο Στο πλαίσιο αυτό
στην έκταση του δήμου είναι τοποθετημένοι
από 1.100 μπλε κάδοι στους οποίους
εναποτίθεται κάθε είδος ανακυκλώσιμης συσκευασίας
τα οποία μεταφέρονται με τέσσερα
σε ημερήσια βάση Επιπλέον διαθέτουμε
κώδωνες συλλογής χαρτιού και γυαλιού

ανακύκλωση

περισσότεροι

πρόγραμμα

τηλεδιασκέψεις

Ο

Ποια ήταν η πρώτη ενέργεια
που κάνατε όταν αναλάβατε
τη δημοτική αρχή
Ο Δήμος Ιλίου είχε την τύχη
να διοικείται από τον Βασίλη Κου

κουβίνο έναν εξαιρετικό δήμαρχο
που αναμόρφωσε την πόλη και
έθεσε τις βάσεις για το σύγχρονο
πρόσωπο της Χρέος δικό μας
ήταν όχι απλώς να συνεχίσουμε αυτή
την πολιτική αλλά να την αναπτύξουμε
περισσότερο έχοντας μια
αρχή την προτεραιότητα

προγράμματα

πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού
μπαταριών ελαστικών μετάλλου αμιάντου ο
οποίος συλλέγεται με ειδικό τρόπο παλαιών οχημάτων
καθώς επίσης και συλλογικό σύστημα
ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
κατασκευών οικολογικής διαχείρισης

ανακύκλωσης

αδιαπραγμάτευτη

στους πολίτες
Έτσι διευρύναμε τις

κοινωνικές μας
δομές

προσθέσαμε

νέες

υπηρεσίες

απλώσαμε

ομπρέλα

αλληλεγγύης

σε

όποιον είχε
ανάγκη

Επιμένουμε

σε μια

διοίκηση με
επίκεντρο τον
άνθρωπο Τα

χρόνια της
κρίσης το
Ίλιον διατή

Ποιο είναι το προσωπικό όραμά σας για
τον Δήμο Ιλίου
Το Ίλιον μέσα στη συγκυρία της οικονομικής
αλλά και της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης
έχει χαράξει τη δική του διακριτή πορεία Εξελίσσεται
δημιουργώντας προκλήσεις και θέτοντας
στοιχήματα ανάπτυξης και καινοτομίας Έχουμε

δημιουργήσει έναν δήμο που διαθέτει κοινούς
στόχους με τους πολίτες της μια κοινωνία που
πορεύεται με σύνεση και συναίνεση Με δεδομένο
λοιπόν ότι η επόμενη ημέρα της πανδημίας
θα είναι μια δύσκολη για όλη τη χώρα μέρα
και πολιτικός μου στόχος είναι να συνεχίσουμε
αυτή την πορεία Η πανδημία θα εξακολουθεί
για πολύ καιρό να αποτελεί τη μεγαλύτερη
πρόκληση για όλους γι αυτό και δεν αρκούν τα
χειροκροτήματα και τα χτυπήματα στην πλάτη
Ό,τι βιώσαμε πρέπει να γίνει μάθημα ζωής

προσωπικός
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Χρηματοδοτήσεις 2.791.108,93 ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsroom
Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό
των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
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Χρηματοδότηση 2,7 εκατ. για ερευνητικά έργα 5 πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019
Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Σχετικά με τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική
κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των
2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας
δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό
των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
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Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds» θα βοηθήσουν τα
ελληνικά ερευνητικά κέντρα να ανταγωνιστούν με επιτυχία τα ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα.
Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως
«Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι
υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας επισήμανε
οτι «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Πιο συγκεκριμένα τα πανεπιστήμια που θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα τους:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
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Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα πέντε Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων πέντε Πανεπιστημίων της χώρας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ, υπέγραψε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας. Τα συμπληρωματικά αυτά εθνικά κονδύλια,
γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019, ενώ αναμένεται να
ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της χρηματοδότησης αυτής είναι:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε
πως «ο βαθμός της δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της
χώρας αποδεικνύεται και σήμερα, με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93
ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά
ερευνητικά κέντρα».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής
Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στηρίζουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν
με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως “Matching Funds”, καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα πέντε Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δημοσιεύθηκε 17/02/2021 17:37
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Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων πέντε Πανεπιστημίων της χώρας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ, υπέγραψε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας. Τα συμπληρωματικά αυτά εθνικά κονδύλια,
γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019, ενώ αναμένεται να
ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της χρηματοδότησης αυτής είναι:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε
πως «ο βαθμός της δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας
αποδεικνύεται και σήμερα, με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ,
συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά
κέντρα».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής
Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στηρίζουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν
με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Χρηματοδότηση 37.696 ευρώ για τα ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εθνικές Χρηματοδοτήσεις για τα ερευνητικά έργα 5 Πανεπιστημίων.
Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών
ανταγωνιστικώνέργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους2.791.108,93 ευρώ. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούντο οικονομικό έτος
2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης καιγια τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
• 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
• 2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
• 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ

• 4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
• 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και
σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Πελοπόννησος
Οικονομία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
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Χρηματοδότηση πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ για έρευνες σε 5 πανεπιστήμια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως
«Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι
υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
– Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».

https://www.liberal.gr/
Publication date: 17/02/2021 20:40
Alexa ranking (Greece): 122
https://www.liberal.gr/news/chrimatodotisi-pano-apo-28-ekat-euro-gia-ereunes-se-...

Χρηματοδότηση πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ για έρευνες σε 5 πανεπιστήμια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως
«Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι
υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
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Χρηματοδότηση ύψους 2,8 εκατομμυρίων για ερευνητικά έργα πέντε Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως
«Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι
υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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ΥΠΑΝ: Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. για ερευνητικά έργα 5 Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων πέντε Πανεπιστημίων της χώρας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ, υπέγραψε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.
Τα συμπληρωματικά αυτά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το
οικονομικό έτος 2019, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και
για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Η κατανομή της χρηματοδότησης
Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της χρηματοδότησης αυτής είναι:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Γεωργιάδης: Αποδεικνύεται η δέσμευσης της κυβέρνησης να στηρίξει την επιστημονική κι
ερευνητική κοινότητα
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε
πως «ο βαθμός της δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας
αποδεικνύεται και σήμερα, με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ,
συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά
κέντρα».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής
Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στηρίζουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν
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με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως "Matching Funds", καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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ΥΠΑΝΕΠ: Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα πέντε Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων πέντε Πανεπιστημίων της χώρας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ, υπέγραψε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.
Τα συμπληρωματικά αυτά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το
οικονομικό έτος 2019, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και
για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της χρηματοδότησης αυτής είναι:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε
πως «ο βαθμός της δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της
χώρας αποδεικνύεται και σήμερα, με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93
ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά
ερευνητικά κέντρα».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής
Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στηρίζουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν
με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως “Matching Funds”, καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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ΥΠΑΝΕΠ: Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα πέντε Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων πέντε Πανεπιστημίων της χώρας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ, υπέγραψε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας. Τα συμπληρωματικά αυτά εθνικά κονδύλια,
γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019, ενώ αναμένεται να
ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της χρηματοδότησης αυτής είναι:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε
πως «ο βαθμός της δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της
χώρας αποδεικνύεται και σήμερα, με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93
ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά
ερευνητικά κέντρα».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής
Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στηρίζουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν
με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως “Matching Funds”, καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Υπογράφηκε η απόφαση χρηματοδότησης ερευνητικών έργων σε πέντε πανεπιστήμια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας
Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων πέντε πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων πέντε πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
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Πιο συγκεκριμένα:
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Εθνική Χρηματοδότηση ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων 5 ελληνικών
Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsroom
email: [email protected]
O υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας υπέγραψε
την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων 5
Πανεπιστημίων της χώρας που θα φτάσει τα 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος
Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το
ποσό των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
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Εθνική χρηματοδότηση €2,8 εκατ. σε 5 πανεπιστήμια για ερευνητικά έργα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019
Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα για
πέντε πανεπιστήμια, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.
Η χρηματοδότηση είναι συνολικού ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να
ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να στηρίξουν
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με την
επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Διαβάστε ακόμη
Το εμβόλιο έδωσε ώθηση στις ναυλαγορές δεξαμενόπλοιων και φορτηγών
Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Πιστώνονται 161,6 εκατ. ευρώ σε 11.707 δικαιούχους
Amazon: Αγωγή από τη Νέα Υόρκη για αμέλεια σε βάρος των υπαλλήλων της
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Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων 5 Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και
σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Εθνική χρηματοδότηση ύψους 2,8 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως "Matching Funds", αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: "Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα".
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε: "Η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό
των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως "Matching Funds", καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας".
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Η Διεθνής Οργάνωση «Εκπαιδευτικοί Ηγέτες Χωρίς Σύνορα» συγχαίρουν το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την ταχέως αναπτυσσόμενη πορεία του
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oι «Εκπαιδευτικοί Ηγέτες Χωρίς Σύνορα» («Educational Leaders Without Borders»/ELWB, με
έδρα στις ΗΠΑ, είναι ένας παγκόσμιος επιστημονικός φορέας εκπαιδευτικής ηγεσίας,
αναγνωρισμένος για το κύρος, τη δυναμική και τη διεθνή εξωστρέφειά του, στις εργασίες του
οποίου συμμετέχουν καταξιωμένες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.
Έχει δε ως πρωτεύοντα στόχο την προώθηση της ισότητας και την κοινωνική δικαιοσύνη
αποσκοπώντας στην πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση
(http://www.educationalleaderswithoutborders.com/).
Με επιστολή τους προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή Παναγιώτη
Καλδή εφράζουν τα θερμά συγχαρητήριά τους για την ταχέως αναπτυσσόμενη πορεία του και
τις ευχαριστίες τους για την κοινή διοργάνωση του «Συνεδρίου ELWB 2021, 2-4 Ιουνίου 2021»
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ακολουθεί απόδοση της επιστολής τους στην ελληνική:
«Αγαπητέ Πρύτανη,
Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τους τελευταίους 18
μήνες, θεωρείται ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Είναι εκπληκτικό το πώς το
Πανεπιστήμιο επενδύει σε ανθρώπους και εμβληματικά στην κοινωνία, κάνει την καλύτερη
χρήση των δικών του πόρων, χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους στην εκμάθηση γνωστικών
αντικειμένων και έρευνας και συμμετέχει στις ευρείες εφαρμογές του ψηφιακού
μετασχηματισμού. Επιπλέον, η κύρια εστίαση στη δυναμική ενσωμάτωση πρακτικών
οικολογίας (πρασίνου) και στη διαμόρφωση θετικής εξωστρέφειας διαμορφώνουν ένα πρότυπο
πανεπιστήμιο.
Αποδεχτείτε τα θερμά συγχαρητήρια των Εκπαιδευτικών Ηγετών Χωρίς Σύνορα (Educational
Leaders Without Borders/ELWB), ΗΠΑ, για τις καλές ενέργειες που σχεδιάζετε και εφαρμόζετε
και, επιπλέον, σας ευχαριστούμε θερμά για την κοινή διοργάνωση του «Συνεδρίου ELWB
2021, 2-4 Ιουνίου 2021» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Με τις καλύτερες ευχές,
Dr. Rosemary Papa
Co-Founder, Educational Leaders Without Borders,
Emeritus Professor, Del and Jewell Lewis Endowed Chair
Learning Centered Leadership
Northern Arizona University
Flagstaff, Arizona, USA
Dr. Fenwick W. English
Co-Founder, Educational Leaders Without Borders,
Professor and Department Chair of Educational Leadership,
Ball State University,
Muncie, Indiana, USA»
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις 2,79 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την
Εθνική Χρηματοδότηση
των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων
5 Πανεπιστημίων
της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας,
κ. Χρίστος Δήμας
, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching
Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές
χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό
των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
Ειδήσεις σήμεραKορωνοϊός: Στα 755 τα νέα κρούσματα – 313 οι διασωληνωμένοι, 13
θάνατοι Κικίλιας: Πώς και πότε θα εμβολιαστούν όσοι έχασαν το ραντεβού λόγω
κακοκαιρίας Κακοκαιρία «Μήδεια»: Ακόμη στο σκοτάδι 32.000 νοικοκυριά – Αναζητούνται οι
ευθύνες μεταξύ δήμων και ΔΕΔΔΗΕ
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις 2,79 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό
των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
Kορωνοϊός: Στα 755 τα νέα κρούσματα - 313 οι διασωληνωμένοι, 13 θάνατοι Κικίλιας: Πώς και
πότε θα εμβολιαστούν όσοι έχασαν το ραντεβού λόγω κακοκαιρίας Κακοκαιρία «Μήδεια»:
Ακόμη στο σκοτάδι 32.000 νοικοκυριά - Αναζητούνται οι ευθύνες μεταξύ δήμων και ΔΕΔΔΗΕ
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις 2,79 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό
των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
Ειδήσεις σήμερα
Kορωνοϊός: Στα 755 τα νέα κρούσματα - 313 οι διασωληνωμένοι, 13 θάνατοι
Κικίλιας: Πώς και πότε θα εμβολιαστούν όσοι έχασαν το ραντεβού λόγω κακοκαιρίας
Κακοκαιρία «Μήδεια»: Ακόμη στο σκοτάδι 32.000 νοικοκυριά - Αναζητούνται οι ευθύνες μεταξύ
δήμων και ΔΕΔΔΗΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν,
στο Protothema.gr
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις 2,79 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019
Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος
Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το
ποσό των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
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Εθνικές Χρηματοδοτήσεις για τα ερευνητικά έργα 5 Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά
Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
· 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
· 2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
· 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
· 4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
· 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και
σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις για τα ερευνητικά έργα πέντε Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας
δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις ύψους σχεδόν 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα 5
πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως
«Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι
υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
✅ Εθνικές Χρηματοδοτήσεις για τα ερευνητικά έργα 5 Πανεπιστημίων.
Η Πολιτεία στηρίζει με το ποσό των❗️2.791.108,93 ευρώ την #Επιστημονική & #Ερευνητική
κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα ?
https://t.co/JpZJO70htC pic.twitter.com/nM11uGDRYr
— Χρίστος Δήμας (@ChristosDimas_) February 17, 2021
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις 2,79 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος
Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το
ποσό των 2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που
διεκδίκησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα
συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις ύψους σχεδόν 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα 5
πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως
«Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι
υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
– Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Εθνικές χρηματοδοτήσεις ύψους σχεδόν 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα 5
πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος
Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως
«Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι
υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
– Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
– Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
©Πηγή: amna.gr
Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Δημόσια χρηματοδότηση 2,79 εκατ. στα ερευνητικά έργα πέντε πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
• 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
• 2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
• 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
• 4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
• 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και
σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την
υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς
φορείς.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας».
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Δημόσια χρηματοδότηση 2,79 εκατ. στα ερευνητικά έργα πέντε πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας , ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα: • 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Ερευνητικά έργα: 102 Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ • 2. Πανεπιστήμιο
Πατρών Ερευνητικά έργα: 90 Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ • 3. Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών Ερευνητικά έργα: 49 Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ • 4.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) Ερευνητικά έργα: 14 Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
• 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ερευνητικά έργα: 9 Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ O
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να
στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με
την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα». Ο αρμόδιος
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Δημόσια χρηματοδότηση 2,79 εκατ. στα ερευνητικά έργα πέντε πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
• 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
• 2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
• 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
• 4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
• 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και
σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος
Δήμας δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Δημόσια χρηματοδότηση 2,79 εκατ. στα ερευνητικά έργα πέντε πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Follow @report247gr
Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
• 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
• 2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
• 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
• 4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
• 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και
σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Follow @report247gr
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Δημόσια χρηματοδότηση 2,79 εκατ. στα ερευνητικά έργα πέντε πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως "Matching Funds", αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και
αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπόλοιπα
Πανεπιστήμια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα: • 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Ερευνητικά έργα: 102 Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ • 2. Πανεπιστήμιο
Πατρών Ερευνητικά έργα: 90 Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ • 3. Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών Ερευνητικά έργα: 49 Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ • 4.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) Ερευνητικά έργα: 14 Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
• 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ερευνητικά έργα: 9 Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ O
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις...
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ΥΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

2,8 εκατ για 264 έργα σε πέντε ΑΕΙ
ΜΕ 2,8 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ενισχύονται 264 ερευνητικά
ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα πέντε
πανεπιστημίων της χώρας Τη σχετική απόφαση

αυτής της εθνικής χρηματοδότησης υπέγραψε
ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Χρίστος Δήμας Ειδικότερα τα
κονδύλια μοιράζονται ως εξής
1
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών ΕΚΠΑ 71 7.274,1 6 ευρώ για 1 02
έργα
2 Πανεπιστήμιο Πατρών 1 535.759,56 ευρώ
για 90 έργα
3 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
386.565,47 ευρώ για 49 έργα
4 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ
Π 3.81 3,41 ευρώ για 1 4 έργα
5 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 37.696,33
ευρώ για 9 έργα
Ο υπ Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε
Ο βαθμός της δέσμευσης της κυβερνήσεως

και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για να στηρίξουν την επιστημονική και

ερευνητική κοινότητα της χώρας αποδεικνύεται
και σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού
των 2.791 1 08,93 ευρώ συμπληρώνοντας
το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ώστε
να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά

ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα
Από την πλευρά του ο κ Δήμας σημείωσε
Η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791 1 08,93 ευρώ την επιστημονική και ερευνητική
κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν
με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά

έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων Τα συμπληρωματικά

εθνικά κονδύλια γνωστά ως matching funds
καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των

σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων
από τους εθνικούς φορείς Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις
και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια
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ΥΠΑΝ: Εθνικές χρηματοδοτήσεις 2,79 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5
Πανεπιστημίων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων 5 Πανεπιστημίων της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90 Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49 Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Ο βαθμός της δέσμευσης της Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για να στηρίξουν την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και
σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το
απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας
δήλωσε:
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των
2.791.108,93 ευρώ την Επιστημονική και Ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδίκησαν με
επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα σε 5 Πανεπιστήμια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ, υπέγραψε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.
Τα συμπληρωματικά αυτά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το
οικονομικό έτος 2019, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και
για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της χρηματοδότησης αυτής είναι:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε
πως «ο βαθμός της δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της
χώρας αποδεικνύεται και σήμερα, με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93
ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά
ερευνητικά κέντρα».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής
Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στηρίζουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν
με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως “Matching Funds”, καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Το BestNews και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα καλά
νέα των ημερών από το πρώτο site στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς
Διαγωνισμούς!!!
Πηγή
Author: Ομάδα Best News
Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Facebook (Opens in new
window) Click to share on Pinterest (Opens in new window) Click to share on Reddit (Opens in
new window)
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Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα σε 5 Πανεπιστήμια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ, υπέγραψε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.
Τα συμπληρωματικά αυτά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το
οικονομικό έτος 2019, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και
για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της χρηματοδότησης αυτής είναι:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε
πως «ο βαθμός της δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της
χώρας αποδεικνύεται και σήμερα, με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93
ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά
ερευνητικά κέντρα».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής
Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στηρίζουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν
με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως “Matching Funds”, καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Το BestNews και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα καλά
νέα των ημερών από το πρώτο site στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς
Διαγωνισμούς!!!
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Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα σε 5 Πανεπιστήμια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ, υπέγραψε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.
Τα συμπληρωματικά αυτά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το
οικονομικό έτος 2019, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και
για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή της χρηματοδότησης αυτής είναι:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
2. Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε
πως «ο βαθμός της δέσμευσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για να στηρίξουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της
χώρας αποδεικνύεται και σήμερα, με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93
ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά
ερευνητικά κέντρα».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής
Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στηρίζουν την επιστημονική κι ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν
με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά
εθνικά κονδύλια, γνωστά ως “Matching Funds”, καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
Το BestNews και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα καλά
νέα των ημερών από το πρώτο site στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς
Διαγωνισμούς!!!
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!!!
Δύο Τυχεροί θα κερδίσετε
από 1 αντίτυπο ́του βιβλίου:
«Εγώ μιλάω ακόμα γι’ Αγάπη»
Του ποιητή Απολλώνιου Γκλαβα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Πηγή
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Εθνική χρηματοδότηση 2,8 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλα 4
Πανεπιστήμια για ερευνητικά έργα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ήλιδα Κάμπος News
Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα για
πέντε πανεπιστήμια, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.Η
χρηματοδότηση είναι συνολικού ύψους 2.791.108,93 ευρώ.
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», αφορούν το οικονομικό
έτος 2019 και αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα
υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Ο βαθμός της
δέσμευσης της κυβερνήσεως και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να στηρίξουν
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδεικνύεται και σήμερα με την
επιπλέον χορήγηση του ποσού των 2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο
ποσό από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να
προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η κυβέρνηση
και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ
την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, που διεκδίκησαν με επιτυχία
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπληρωματικά εθνικά
κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των
σημαντικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».
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Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας: Αύξηση κερδών 130% για το 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θεαματική αύξηση εσόδων παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του έτους
2020 για τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ σε σύγκριση με το 2019, παρά τις
αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 στον τομέα της ναυτιλίας.
Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό του 2020, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ κατέγραψε αύξηση κατά 130%
επί των κερδών προ φόρων σε σύγκριση με το 2019.
Αναλυτικότερα, σε σύγκριση μεταβολής και αποτελεσμάτων 2020-2019 σημειώνεται συνολική
αύξηση επί των εσόδων 40% το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.
Αύξηση εσόδων κατά 46% καταγράφεται και για τον κεντρικό εμπορικό Λιμένα Ελευσίνας, η
οποία οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση κατά 50% της εξυπηρέτησης των εμπορικών πλοίων,
συγκριτικά με το 2019.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2020 και εν μέσω πανδημίας, ο εμπορικός Λιμένας Ελευσίνας και οι
υπηρεσίες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ τέθηκαν -και παραμένουν μέχρι σήμερα- σε πλήρη λειτουργία για την
εξυπηρέτηση της αγοράς στη διακίνηση χύδην φορτίων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας τόσο του προσωπικού, όσο και των συναλλασσόμενων με αυτό. Επιπλέον, οι
υπηρεσίες στο Λιμένα Ελευσίνας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άμεση εξυπηρέτηση
της εμπορευματικής κίνησης μετά την έναρξη του εμβληματικού έργου στο Ελληνικό.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και το 2021 το έργο της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ,
με στόχο την αναβάθμιση του Λιμένα Ελευσίνας σε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και δυναμικό
εμπορικό λιμάνι, που διακρίνεται για τον μοναδικό ρόλο του στην διακίνηση χύδην φορτίων.
Επιπλέον στους στόχους του 2021 εντάσσεται και η ανάδειξη του ξεχωριστού ρόλου που
διαδραματίζει ο Λιμένας Ελευσίνας τόσο ως ένα ισχυρό κομμάτι της αλυσίδας του εθνικού μας
λιμενικού συστήματος, όσο και ως κομμάτι της πόλης της Ελευσίνας που μετρά χιλιάδες
χρόνων ύπαρξης.
Στον σύντομο απολογισμό του έργου που έχει παραχθεί στον Ο.Λ.Ε. ΑΕ κατά το έτος 2020
αναφέρονται επιγραμματικά οι παρακάτω δράσεις:
Δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Απομακρύνθηκαν οριστικά από την θάλασσα της Ελευσίνας 8 ναυάγια και
επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία, ενώ ολοκληρώθηκαν και εργασίες ανέλκυσης σε άλλα 3 ναυάγια
για την άμεση απομάκρυνσή τους .
Συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικών Συμβούλων για την ανέλκυση επικίνδυνων πλοίων και
ναυαγίων, η οποία απαρτίζεται από ανωτάτου κύρους ειδικούς με εξειδικευμένη κατάρτιση σε
θέματα ναυτικής τεχνολογίας και θαλασσίων μεταφορών.
Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της εικόνας του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας
Ανακαίνιση δύο κτηρίων του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας, τα οποία
σήμερα αποτελούν σημεία αναφοράς στην παραλία της Ελευσίνας.
Ενεργειακή αναβάθμιση με αλλαγή ηλεκτροφωτισμού στο παραλιακό μέτωπο στην Ελευσίνα.
Εργασίες καθαριότητας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας.
Δράσεις εξωστρέφειας και CSR - Ένα λιμάνι ανοιχτό στην κοινωνία και τον πολιτισμό
Μνημόνιο Συνεργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ - “ELEVSIS 2023”-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Μνημόνιο Συνεργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Παραχώρηση μεγάλων εκτάσεων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος (ΧΖΛ) στην τοπική
αυτοδιοίκηση για κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Χώρος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος στη Νέα Πέραμο Μεγάρων αποδόθηκε για δωρεάν χρήση
πάρκινγκ 84 θέσεων προς διευκόλυνση της πρόσβασης στη θάλασσα.
Δράσεις εκσυγχρονισμού υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία Ο.Λ.Ε. ΑΕ
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Κώδικας ISPS- Προτεραιότητα στην ασφάλεια. Ο Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Λιμένων &
Πλοίων ISPS (ISPS code) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή για ένα ασφαλές περιβάλλον στις
Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Ελευσίνας. Πιστοποίηση Ο.Λ.Ε. ΑΕ κατά το διεθνώς
αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 για την ασφάλεια του ψηφιακού συστήματος
από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Εκσυγχρονισμός του συστήματος μηχανοργάνωσης.
Υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του μόνιμου υπαλληλικού
προσωπικού στον Ο.Λ.Ε. ΑΕ.
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Χαϊδάρι: Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σταθμούς μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων θα εγκαταστήσει ο Δήμος Χαϊδαρίου σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Με τους σταθμούς μέτρησης θα διερευνηθεί η επιβάρυνση συγκεκριμένων περιοχών του
Χαϊδαρίου με αυξημένους ατμοσφαιρικούς ρύπους αλλά και η πιθανή προέλευσή τους από
βιομηχανικές δραστηριότητες και ειδικότερα από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου.
Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Χαϊδάρι λόγω των διυλιστηρίων ήταν έντονο
στο παρελθόν και είχε επιλυθεί με τον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων. Όμως εδώ και κάποια
χρόνια η ενόχληση έχει παρουσιαστεί πάλι, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.
Με σκοπό την ακριβή καταγραφή και την επίλυση του προβλήματος, ο Δήμος Χαϊδαρίου
ζήτησε τη συμβολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Ανάπτυξη και Εγκατάσταση
Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου από την Ερευνητική
Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έξυπνων Λύσεων του Πανεπιστημίου.
Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του γενικότερου Συμφώνου Συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου και του ΠΑΔΑ, το οποίο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020.
Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου από το Πανεπιστήμιο θα γίνει μέσω χορηγίας
των ΕΛΠΕ ύψους 37.200 ευρώ και η απόφαση για την αποδοχή της χορηγίας από τον Δήμο
ελήφθη στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου.
Τα δεδομένα από τους Σταθμούς Μέτρησης θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε
εξυπηρετητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί
και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε πιστοποιημένους χρήστες.
Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθεί και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την περίπτωση που
καταγραφούν πρόδρομα φαινόμενα έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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ΠΑΔΑ: Εξ αποστάσεως το εαρινό εξάμηνο στα πανεπιστήμια
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΔΑ: Εξ αποστάσεως το εαρινό εξάμηνο στα πανεπιστήμια
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενημερώνει τη φοιτητική κοινότητα ότι χωρίς φυσική
παρουσία θα πραγματοποιηθεί το εαρινό εξάμηνο σε όλα τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα της χώρας
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
α) Κατόπιν εισήγησης της επιτροπής των λοιμοξιωλόγων, η εκπαιδευτική διαδικασία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του εαρινού εξαμήνου 2021 θα
πραγματοποιηθεί μόνον με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι λοιποί όροι για
τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών θα καθορισθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των
οργάνων των ΑΕΙ.
β) Ως προς τις κλινικές, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις ισχύουν όσα περιλαμβάνονται
στην εκάστοτε τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας».
Επιτρέπεται η μετακίνηση μόνον για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών
τελευταίου έτους προγράμματος σπουδών α΄ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας
Α.Ε.Ι. ή για λόγους φοίτησης Δοκίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών
Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής
Αστυνομίας, καθώς και σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
γ) Στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται η μετακίνηση με σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση
της σύμβασης μίσθωσης οικιών των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των
σπουδών τους με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου.
δ) Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα γίνει εκ νέου με κατ’ οίκον παράδοση. Οι
δικαιούχοι φοιτητές που δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση για τα συγγράμματα του χειμερινού
εξαμήνου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ στην προβλεπόμενη προθεσμία ή ανήκουν
σε ειδικές κατηγορίες (από μετεγγραφή, μετακινηθέντες κλπ), θα έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν δήλωση εντός του εαρινού εξαμήνου.
ε) Στο πλαίσιο των παρόντων επιδημιολογικών δεδομένων δεν είναι ακόμη εφικτή η διεξαγωγή
των κατατακτηρίων εξετάσεων.
Ολη η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Σταθμοί μέτρησης
ατμοσφαιρικών ρύπων
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ρύπων σε συνεργασία με
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Χαϊδάρι Σταθμός Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
μέτρησης των
ρύπων θα εγκαταστήσει
Σταθμούςο Δήμος Χαϊδαρίου σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής

ατμοσφαιρικών

Με τους σταθμούς μέτρησης θα

διερευνηθεί

επιβάρυνση συγκεκριμένων
περιοχών του Χαϊδαρίου με αυξημένους
ατμοσφαιρικούς ρύπους αλλά και η
πιθανή προέλευση τους από βιομηχανικές
η

δραστηριότητες και ειδικότερα
από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου
Το

πρόβλημα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στο Χαϊδάρι λόγω των
ήταν έντονο στο παρελθόν
και είχε επιλυθεί με τον εκσυγχρονισμό
των διυλιστηρίων Όμως εδώ και
κάποια χρόνια η ενόχληση έχει παρουσιαστεί πάλι ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες
διυλιστηρίων

Με σκοπό την ακριβή καταγραφή και την επίλυση του προβλήματος ο Δήμος Χαϊδαρίου ζήτησε τη συμβολή του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής για την Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο
Χαϊδαρίου από την Ερευνητική Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Έξυπνων Λύσεων του Πανεπιστημίου Η συγκεκριμένη
δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του γενικότερου Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του ΠΑΔΑ το
οποίο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020
Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου από το Πανεπιστήμιο θα γίνει μέσω χορηγίας των ΕΛΠΕ ύψους 37.200
Ευρώ και η απόφαση για την αποδοχή της χορηγίας από τον Δήμο ελήφθη στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου
Τα δεδομένα από τους Σταθμούς Μέτρησης θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε εξυπηρετητές του

Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε
πιστοποιημένους χρήστες Ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την περίπτωση που
καταγραφούν πρόδρομα φαινόμενα έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Δήμος Χαϊδαρίου: Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικών
ρύπων στην Δυτική Αθήνα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σταθμούς μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων θα εγκαταστήσει ο Δήμος Χαϊδαρίου σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με τους σταθμούς μέτρησης θα διερευνηθεί η
επιβάρυνση συγκεκριμένων περιοχών του Χαϊδαρίου με αυξημένους ατμοσφαιρικούς ρύπους
αλλά και η πιθανή προέλευσή τους από βιομηχανικές δραστηριότητες και ειδικότερα από τα
διυλιστήρια Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Χαϊδάρι
λόγω των διυλιστηρίων ήταν έντονο στο παρελθόν και είχε επιλυθεί με τον εκσυγχρονισμό των
διυλιστηρίων. Όμως εδώ και κάποια χρόνια η ενόχληση έχει παρουσιαστεί πάλι, ιδιαίτερα τις
νυχτερινές ώρες.
Με σκοπό την ακριβή καταγραφή και την επίλυση του προβλήματος, ο Δήμος Χαϊδαρίου
ζήτησε τη συμβολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Ανάπτυξη και Εγκατάσταση
Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου από την Ερευνητική
Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έξυπνων Λύσεων του Πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη
δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του γενικότερου Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και
του ΠΑΔΑ, το οποίο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020.
Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου από το Πανεπιστήμιο θα γίνει μέσω χορηγίας
των ΕΛΠΕ ύψους 37.200 Ευρώ και η απόφαση για την αποδοχή της χορηγίας από τον Δήμο
ελήφθη στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου.
Τα δεδομένα από τους Σταθμούς Μέτρησης θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε
εξυπηρετητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί
και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε πιστοποιημένους χρήστες. Ταυτόχρονα θα
αναπτυχθεί και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την περίπτωση που καταγραφούν
πρόδρομα φαινόμενα έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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Σε εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων προχωρά το Χαΐδάρι
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σταθμούς μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων θα εγκαταστήσει ο Δήμος Χαϊδαρίου σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Με τους σταθμούς μέτρησης θα διερευνηθεί η επιβάρυνση συγκεκριμένων περιοχών του
Χαϊδαρίου με αυξημένους ατμοσφαιρικούς ρύπους αλλά και η πιθανή προέλευσή τους από
βιομηχανικές δραστηριότητες και ειδικότερα από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου. Το πρόβλημα
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Χαϊδάρι λόγω των διυλιστηρίων ήταν έντονο στο παρελθόν
και είχε επιλυθεί με τον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων. Όμως εδώ και κάποια χρόνια η
ενόχληση έχει παρουσιαστεί πάλι, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.
Με σκοπό την ακριβή καταγραφή και την επίλυση του προβλήματος, ο Δήμος Χαϊδαρίου
ζήτησε τη συμβολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Ανάπτυξη και Εγκατάσταση
Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου από την Ερευνητική
Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έξυπνων Λύσεων του Πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη
δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του γενικότερου Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και
του ΠΑΔΑ, το οποίο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020.
Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου από το Πανεπιστήμιο θα γίνει μέσω χορηγίας
των ΕΛΠΕ ύψους 37.200 Ευρώ και η απόφαση για την αποδοχή της χορηγίας από τον Δήμο
ελήφθη στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου.
Τα δεδομένα από τους Σταθμούς Μέτρησης θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε
εξυπηρετητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί
και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε πιστοποιημένους χρήστες. Ταυτόχρονα θα
αναπτυχθεί και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την περίπτωση που καταγραφούν
πρόδρομα φαινόμενα έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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ΠΑΔΑ: Τα θέματα της 2ης τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παρακαλούνται να μέλη της συγκλήτου (επισυναπτόμενος πίνακας) να προσέλθουν στην 2η
Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα
πραγματοποιηθεί την 25-02-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η εν λόγω Συνεδρίαση, εξαιτίας των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί
ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, θα
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως– με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και
οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ανακοινώσεις – Διάφορα
2. Επανεξέταση της Πράξης 1/21-01-2021, Θέμα 7ο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
3. Ενημέρωση Συγκλήτου για τις Αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, Σύμφωνα με τη με αριθμ. 48510/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3757/11-10-2019, τ. Β΄) :
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής».
4. Απονομή του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στον κ. Ηλία Μόσιαλο Καθηγητή
Πολιτικής της Υγείας στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (London School of Economics and
Political Science LSE), Καθώς και Καθηγητή Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική
Σχολή (Department of Cancer and Surgery) του Imperial College London
Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Α. Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων
5. Τροποποίηση της Πράξης 14/22-09-2020, Θέμα 9ο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, Σχετικά με τη «Συγκρότηση Συνέλευσης του Τμήματος Εργοθεραπείας της
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
6. Συγκρότηση Ειδικών Τριμελών Επιτροπών για την Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους κ. κ. :
Α. Κωνσταντίνο Αντωνιάδη Β. Παναγιώτη Παπαδάκο και Γ. Ντιάνα Τσίμη
Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π. των Πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά
Β. Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών
7. Τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
8. Τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. Τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
10. Έγκριση Κανονισμών (Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Σπουδών, Πρακτικής
Άσκησης και Εκπόνησης Εργασιών) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
11. Έγκριση Διενέργειας των Κλινικών Ασκήσεων των Φοιτητών του Τελευταίου Έτους των
Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου
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Δυτικής Αττικής.
12. Έγκριση Κανονισμού Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με Τίτλο : «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
13. Κατάργηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο : «Φωτογραφία, Βίντεο
και Μέσα Τεκμηρίωσης» του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
14. Έγκριση Ίδρυσης Ακαδημαϊκού Τμήματος με Τίτλο : «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών
και Συσκευασίας» στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
Γ. Διεύθυνση Διοικητικού
15. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
16. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
17. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μηχανικών
Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
18. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
19. Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους κ.
κ.:
Α. Αναστάσιο Ντάνο και
Β. Παναγιώτη Κυριαζόπουλο,
Ομότιμοι Καθηγητές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
20. Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον κ.
Βασίλειο Σπυρόπουλο Αφυπηρετήσαντα Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
του Ιδρύματος.
21. Αίτημα Μετακίνησης του κ. Γεώργιου Ζακυνθινού, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας σε
Προσωποπαγή Θέση από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής
Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
22. Επιλογή και Πλήρωση με Ανοικτή Διαδικασία Διορισμού Οκτώ (8) Κενών Οργανικών
Θέσεων Κατηγορίας Μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
*Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
23. Κατανομή Είκοσι Δύο (22) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα
Ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ΠΡYΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
* Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παρ. 1 του άρθρου 3 της με αριθ.
56743/07-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 3372/12-08-2020, τ. Β΄) Απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, «Ως μέλη της Επιτροπής δεν ορίζονται σύζυγοι των
υποψηφίων ή συγγενείς τους μέχρι και του τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας… ».
Ως εκ τούτου παρακαλούνται, τα μέλη της Συγκλήτου που εμπίπτουν στον ανωτέρω
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περιορισμό, όπως ενημερώσουν άμεσα τον αναπληρωτή αυτών, προκειμένου να μετάσχει
στην επιλογή και πλήρωση με ανοικτή διαδικασία διορισμού της εν λόγω με Κωδικό πχ ΠΕ1,
ΠΕ2 κτλ, κενής οργανικής θέσης Κατηγορίας Μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σημειώνεται ότι:
Επιπλέον:
οι βαθμοί συγγένειας δείχνουν πόσες γεννήσεις μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο άτομα,
συγκεκριμένα ένα άτομο έχει τους ακόλουθους βαθμούς συγγένειας, με τους αντίστοιχους
συγγενείς του :
i. Α΄ βαθμού:
(κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά
ii. Β΄ βαθμού:
(κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια (εκ πλαγίου) αδέρφια
iii. Γ΄ βαθμού:
(κατιόντες – ανιόντες), προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα (εκ πλαγίου) ανίψια, θείοι,
θείες
και
iv. Δ΄ βαθμού:
(εκ πλαγίου) ξαδέρφια, θείοι και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ-προ-γιαγιάδες,
τρισέγγονα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΓΩΓΟΥ ΛΗΔΑ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΩΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ-ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΒΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ
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Πανεπιστημιακή έρευνα για τον COVID19: Το ποσοστό των συμπολιτών μας που έχει
νοσήσει είναι 6πλάσιο αυτού που αναφέρει ο ΕΟΔΥ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Covid-19 και πλήθος 6.500 ατόμων
–ιδιαίτερα σημαντικό δείγμα– συν τοις άλλοις βρέθηκε πως το ποσοστό των συμπολιτών μας
που έχει νοσήσει από τον κορωνοϊό είναι 6πλάσιο αυτού που αναφέρει ο ΕΟΔΥ.
Γενικώς, είναι πολύ σημαντικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη που
εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή 6500 ατόμων στην Ελλάδα για
την COVID-19, την αντίδραση της Ελληνικής Κοινωνίας τόσο στον ιό και τον εμβολιασμό.
Ειδικότερα, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας-μελέτης είναι τα εξής:
• Οι Έλληνες ενημερώνονται για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και την πανδημία COVID-19:
62% από το διαδίκτυο, 20% από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 18 % από
Τηλεόραση/ραδιόφωνα/εφημερίδες/ περιοδικά, και, το 70% θεωρούν δε ότι είναι καλά έως
πολύ καλά ενημερωμένοι.
• Μόνον ένας στους τέσσερις εμπιστεύεται τις ειδήσεις και πληροφορίες που δέχεται και δυο
στους τέσσερις αμφιβάλλουν για την εγκυρότητά τους.
• Οι μισοί εμπιστεύονται τους ειδικούς και τους παράγοντες της πολιτείας σε ότι εισηγούνται και
ανακοινώνουν, σχεδόν οι υπόλοιποι τους εμπιστεύονται με ενδοιασμούς και ελάχιστοι (6%)
δεν τους εμπιστεύονται.
• Πέντε στους δέκα δεν πιστεύουν τις φήμες που κυκλοφορούν, τέσσερις στους δέκα τις
αμφισβητούν και ένας στους δέκα τις πιστεύει.
• Στους δέκα Έλληνες οι τέσσερις θεωρούν ως κύριο αίτιο της διασποράς τις εκδηλώσεις,
γάμους, κηδείες, διασκέδαση, συγκεντρώσεις, οι τρεις στους δέκα τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
οι δυόμισι τον τουρισμό και μισός τα καταστήματα και την αγορά.
• Δυο στους τέσσερις δεν πιστεύουν ότι οι θάνατοι που ανακοινώνονται ότι ανήκουν στον
κορονοϊό και την πανδημία είναι αληθείς, μόνον ένας στους τέσσερις το πιστεύει.
• Το 7% των πολιτών έχει μολυνθεί/αρρωστήσει από τον κορονοϊό, ποσοστό που είναι το
6-πλάσιο αυτού που ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ.
• Σε κάθε 74 άτομα υπάρχει ένας φορέας του ιού που ενσυνείδητα ή ασυνείδητα
(ασυμπτωματικός) κυκλοφορεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους.
• Ένας στους τρεις Έλληνες έχει κάνει τουλάχιστο μια φορά το τεστ.
• Τρεις τους τέσσερις θεωρούν τις αποστάσεις, την μάσκα και την ατομική υγιεινή ως τα κύρια
μέτρα προφύλαξης και πρόληψης.
• Το 2,5% των πολιτών δεν τηρεί κανένα μέτρο προφύλαξης. Πολλοί πολίτες δεν προσέχουν
και ακουμπούν με γυμνά δάκτυλα και χέρια τα ΑΤΜ, POS, ασανσέρ, χειρολαβές πορτών,
λαβές και κολόνες λεωφορείων και τρένων καθώς και καρότσια και καλάθια στα καταστήματα.
• Το 4% ΔΕΝ αισθάνεται απολύτως ασφαλές ακόμα και όταν τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας.
Στην πλειοψηφία τους οι πολίτες είναι θυμωμένοι και ζητούν από την πολιτεία να επιβάλλει
αυστηρούς κανόνες σεβασμού και τήρησης των μέτρων.
• Ένας στους πέντε θεωρεί τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που λαμβάνει η πολιτεία
ακατάλληλα.
• Περίπου οι μισοί πολίτες προσέχουν πολύ να μην "κολλήσουν" συγγενείς και φίλους στην
περίπτωση που είναι οι ίδιοι ασυμπτωματικοί φορείς, και, ένας στους πέντε δεν προσέχει
καθόλου.
• Το 1,6% δεν πρόκειται να ενημερώσει κανέναν σε περίπτωση που θα μολυνθεί από τον ιό.
• Το 3% των πολιτών δεν θα έκανε τίποτα αν εμφάνιζε συμπτώματα ίωσης και θα περίμενε την
εξέλιξη, το 36% θα έμενε σε οικειοθελή καραντίνα και το 60% θα έκανε το τεστ ή θα πήγαινε
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σε νοσοκομείο για τα περαιτέρω.
• Το 90% θεωρεί ότι η ατομική ευθύνη παίζει μεγάλο ρόλο στην εξάπλωση της πανδημίας ενώ
το 1% δεν θεωρεί ότι οι πολίτες έχουν οποιαδήποτε ευθύνη.
• Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνει πως δεν θα εμβολιαστεί, ένας στους τέσσερις ότι θα
εμβολιαστεί χωρίς δεύτερη σκέψη και οι δυο στους τέσσερις ότι για διάφορους λόγους θα
συμβουλευ- τούν κάποιους ειδικούς.
• Τέσσερις στους πέντε Έλληνες δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο, κύρια γιατί είναι καινούργιο και
νέας τεχνολογίας.
• Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι θα υπάρξουν παρενέργειες και μάλιστα σοβαρές, ενώ δυο
στους τέσσερις πιστεύουν πως οι παρενέργειες θα είναι ήπιες.
• Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα βρεθούν σε κοινωνικό και
εργασιακό περιθώριο.
• Το 7% θεωρεί ότι όποιος δεν εμβολιαστεί θα αρρωστήσει.
• Το 55% αυτών που δεν θα εμβολιστούν θα αποφεύγει παρέες και συναθροίσεις και το 32% τα
μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Το 38% όσων εμβολιαστούν θα συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
• Τρεις στους τέσσερις πολίτες πιστεύουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημάις
απολύτως ή μερικώς καλύτερα από άλλες χώρες.
Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους: COVID-19: Η Αντίδραση της Ελληνικής Κοινωνίας - Ο
Εμβολιασμός αναρτήθηκαν σε μορφή: α) πλήρη (Ελληνικά), β) συνεπτυγμένη (Ελληνικά) και,
γ) συμπεράσματα (Ελληνικά και σε Αγγλικά), στις σελίδες: bme.uniwa.gr και,
users.uniwa.grudies.pdf
Τα ευρήματα της έρευνας είναι ενδιαφέροντα τόσο για τους απλούς πολίτες που αγωνιούν για
την εξέλιξη της κατάστασης όσο και για τους επιστήμονες και πολιτειακούς παράγοντες που
ασχολούνται με τη διαχείριση της πανδημίας, καθώς επίσης και για ερευνητές που ανα- ζητούν
πρωτογενή σχετικά στοιχεία.
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Έρευνα του ΠΑΔΑ για τον COVID19 στην Ελλάδα, τον εμβολιασμό και την αντίδραση
της Ελληνικής Κοινωνίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ιδιαίτερα σημαβντικά συμπεράσματα προέκυψαν από τη μελέτη που εκποίόνησε το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή 6500 ατόμων στην Ελλάδα για την
COVID-19, την αντίδραση της Ελληνικής Κοινωνίας τόσο στον ιό και τον εμβολιασμό.
Ειδικότερα, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας-μελέτης είναι τα εξής:
• Οι Έλληνες ενημερώνονται για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και την πανδημία COVID-19:
62% από το διαδίκτυο, 20% από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 18
• % από Τηλεόραση/ραδιόφωνα/εφημερίδες/ περιοδικά, και, το 70% θεωρούν δε ότι είναι καλά
έως πολύ καλά ενημερωμένοι.
• Μόνον ένας στους τέσσερις εμπιστεύεται τις ειδήσεις και πληροφορίες που δέχεται και δυο
στους τέσσερις αμφιβάλλουν για την εγκυρότητά τους.
• Οι μισοί εμπιστεύονται τους ειδικούς και τους παράγοντες της πολιτείας σε ότι εισηγούνται και
ανακοινώνουν, σχεδόν οι υπόλοιποι τους εμπιστεύονται με ενδοιασμούς και ελάχιστοι (6%) δεν
τους εμπιστεύονται.
• Πέντε στους δέκα δεν πιστεύουν τις φήμες που κυκλοφορούν, τέσσερις στους δέκα τις
αμφισβητούν και ένας στους δέκα τις πιστεύει.
• Στους δέκα Έλληνες οι τέσσερις θεωρούν ως κύριο αίτιο της διασποράς τις εκδηλώσεις,
γάμους, κηδείες, διασκέδαση, συγκεντρώσεις, οι τρεις στους δέκα τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
οι δυόμισι
τον τουρισμό και μισός τα καταστήματα και την αγορά.
• Δυο στους τέσσερις δεν πιστεύουν ότι οι θάνατοι που ανακοινώνονται ότι ανήκουν στον
κορονοϊό και την πανδημία είναι αληθείς, μόνον ένας στους τέσσερις το πιστεύει.
• Το 7% των πολιτών έχει μολυνθεί/αρρωστήσει από τον κορονοϊό, ποσοστό που είναι το
6-πλάσιο αυτού που ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ.
• Σε κάθε 74 άτομα υπάρχει ένας φορέας του ιού που ενσυνείδητα ή ασυνείδητα
(ασυμπτωματικός) κυκλοφορεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους.
• Ένας στους τρεις Έλληνες έχει κάνει τουλάχιστο μια φορά το τεστ.
• Τρεις τους τέσσερις θεωρούν τις αποστάσεις, την μάσκα και την ατομική υγιεινή ως τα κύρια
μέτρα προφύλαξης και πρόληψης.
• Το 2,5% των πολιτών δεν τηρεί κανένα μέτρο προφύλαξης. Πολλοί πολίτες δεν προσέχουν
και ακουμπούν με γυμνά δάκτυλα και χέρια τα ΑΤΜ, POS, ασανσέρ, χειρολαβές πορτών,
λαβές και
κολόνες λεωφορείων και τρένων καθώς και καρότσια και καλάθια στα καταστήματα.
• Το 4% ΔΕΝ αισθάνεται απολύτως ασφαλές ακόμα και όταν τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας.
Στην πλειοψηφία τους οι πολίτες είναι θυμωμένοι και ζητούν από την πολιτεία να επιβάλλει
αυστηρούς κανόνες σεβασμού και τήρησης των μέτρων.
• Ένας στους πέντε θεωρεί τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που λαμβάνει η πολιτεία
ακατάλληλα.
• Περίπου οι μισοί πολίτες προσέχουν πολύ να μην "κολλήσουν" συγγενείς και φίλους στην
περί- πτωση που είναι οι ίδιοι ασυμπτωματικοί φορείς, και, ένας στους πέντε δεν προσέχει
καθόλου.
• Το 1,6% δεν πρόκειται να ενημερώσει κανέναν σε περίπτωση που θα μολυνθεί από τον ιό.
• Το 3% των πολιτών δεν θα έκανε τίποτα αν εμφάνιζε συμπτώματα ίωσης και θα περίμενε την
εξέλιξη, το 36% θα έμενε σε οικειοθελή καραντίνα και το 60% θα έκανε το τεστ ή θα πήγαινε σε

https://www.esos.gr/
Publication date: 26/02/2021 09:58
Alexa ranking (Greece): 456
https://www.esos.gr/arthra/71808/ereyna-toy-pada-gia-ton-covid19-stin-ellada-ton-...

νοσοκομείο για τα περαιτέρω.
• Το 90% θεωρεί ότι η ατομική ευθύνη παίζει μεγάλο ρόλο στην εξάπλωση της πανδημίας ενώ
το 1% δεν θεωρεί ότι οι πολίτες έχουν οποιαδήποτε ευθύνη.
• Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνει πως δεν θα εμβολιαστεί, ένας στους τέσσερις ότι θα
εμβολιαστεί χωρίς δεύτερη σκέψη και οι δυο στους τέσσερις ότι για διάφορους λόγους θα
συμβουλευ- τούν κάποιους ειδικούς.
. Τέσσερις στους πέντε Έλληνες δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο, κύρια γιατί είναι καινούργιο και
νέας τεχνολογίας.
• Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι θα υπάρξουν παρενέργειες και μάλιστα σοβαρές, ενώ δυο
στους τέσσερις πιστεύουν πως οι παρενέργειες θα είναι ήπιες.
• Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα βρεθούν σε κοινωνικό και
εργασιακό περιθώριο.
• Το 7% θεωρεί ότι όποιος δεν εμβολιαστεί θα αρρωστήσει.
• Το 55% αυτών που δεν θα εμβολιστούν θα αποφεύγει παρέες και συναθροίσεις και το 32% τα
μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Το 38% όσων εμβολιαστούν θα συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
• Τρεις στους τέσσερις πολίτες πιστεύουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημάις
απολύτως ή μερικώς καλύτερα από άλλες χώρες.
Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους: COVID-19: Η Αντίδραση της Ελληνικής Κοινωνίας - Ο
Εμβολιασμός αναρτήθηκαν σε μορφή: α) πλήρη (Ελληνικά), β) συνεπτυγμένη (Ελληνικά) και,
γ) συμπεράσματα (Ελληνικά και σε Αγγλικά), στις σελίδες:
https://bme.uniwa.gr/announcements/news/2021-02-23-covid-19-in-greece-pa... και,
http://users.uniwa.gr/mglamb/Research-Studies/Research-Studies.pdf
Τα ευρήματα της έρευνας είναι ενδιαφέροντα τόσο για τους απλούς πολίτες που αγωνιούν για
την εξέλιξη της κατάστασης όσο και για τους επιστήμονες και πολιτειακούς παράγοντες που
ασχολούνται με τη διαχείριση της πανδημίας, καθώς επίσης και για ερευνητές που ανα- ζητούν
πρωτογενή σχετικά στοιχεία.
Επιμέλεια
Μιχάλης Γλαμπεδάκης, Ομότιμος καθηγητής πρώην ΤΕΙ Αθήνας, τώρα Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Ανάλυση Δεδομένων-Εκπόνηση Μελέτης
Γλαμπεδάκης Αντώνης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, MSc
Κούζιλος Γιώργος, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, MBA, PhD
Συλλογή στοιχείων
Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Κορωνοϊός Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Έρευνα για τον COVID19 στην Ελλάδα, τον εμβολιασμό και την αντίδραση της
Ελληνικής Κοινωνίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κοχιαδάκης Γεώργιος
Ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν από τη μελέτη που εκπόνησε το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή 6500 ατόμων στην Ελλάδα για την
COVID-19, την αντίδραση της Ελληνικής Κοινωνίας τόσο στον ιό και τον εμβολιασμό.
Ειδικότερα, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας-μελέτης είναι τα εξής:
• Οι Έλληνες ενημερώνονται για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και την πανδημία COVID-19: 62%
από το διαδίκτυο, 20% από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 18
• % από Τηλεόραση/ραδιόφωνα/εφημερίδες/ περιοδικά, και, το 70% θεωρούν δε ότι είναι καλά
έως πολύ καλά ενημερωμένοι.
• Μόνον ένας στους τέσσερις εμπιστεύεται τις ειδήσεις και πληροφορίες που δέχεται και δυο
στους τέσσερις αμφιβάλλουν για την εγκυρότητά τους.
• Οι μισοί εμπιστεύονται τους ειδικούς και τους παράγοντες της πολιτείας σε ότι εισηγούνται και
ανακοινώνουν, σχεδόν οι υπόλοιποι τους εμπιστεύονται με ενδοιασμούς και ελάχιστοι (6%) δεν
τους εμπιστεύονται.
• Πέντε στους δέκα δεν πιστεύουν τις φήμες που κυκλοφορούν, τέσσερις στους δέκα τις
αμφισβητούν και ένας στους δέκα τις πιστεύει.
• Στους δέκα Έλληνες οι τέσσερις θεωρούν ως κύριο αίτιο της διασποράς τις εκδηλώσεις,
γάμους, κηδείες, διασκέδαση, συγκεντρώσεις, οι τρεις στους δέκα τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
οι δυόμισι
τον τουρισμό και μισός τα καταστήματα και την αγορά.
• Δυο στους τέσσερις δεν πιστεύουν ότι οι θάνατοι που ανακοινώνονται ότι ανήκουν στον
κορονοϊό και την πανδημία είναι αληθείς, μόνον ένας στους τέσσερις το πιστεύει.
• Το 7% των πολιτών έχει μολυνθεί/αρρωστήσει από τον κορονοϊό, ποσοστό που είναι το
6-πλάσιο αυτού που ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ.
• Σε κάθε 74 άτομα υπάρχει ένας φορέας του ιού που ενσυνείδητα ή ασυνείδητα
(ασυμπτωματικός) κυκλοφορεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους.
• Ένας στους τρεις Έλληνες έχει κάνει τουλάχιστο μια φορά το τεστ.
• Τρεις τους τέσσερις θεωρούν τις αποστάσεις, την μάσκα και την ατομική υγιεινή ως τα κύρια
μέτρα προφύλαξης και πρόληψης.
• Το 2,5% των πολιτών δεν τηρεί κανένα μέτρο προφύλαξης. Πολλοί πολίτες δεν προσέχουν
και ακουμπούν με γυμνά δάκτυλα και χέρια τα ΑΤΜ, POS, ασανσέρ, χειρολαβές πορτών,
λαβές και
κολόνες λεωφορείων και τρένων καθώς και καρότσια και καλάθια στα καταστήματα.
• Το 4% ΔΕΝ αισθάνεται απολύτως ασφαλές ακόμα και όταν τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας.
Στην πλειοψηφία τους οι πολίτες είναι θυμωμένοι και ζητούν από την πολιτεία να επιβάλλει
αυστηρούς κανόνες σεβασμού και τήρησης των μέτρων.
• Ένας στους πέντε θεωρεί τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που λαμβάνει η πολιτεία
ακατάλληλα.
• Περίπου οι μισοί πολίτες προσέχουν πολύ να μην “κολλήσουν” συγγενείς και φίλους στην
περί- πτωση που είναι οι ίδιοι ασυμπτωματικοί φορείς, και, ένας στους πέντε δεν προσέχει
καθόλου.
• Το 1,6% δεν πρόκειται να ενημερώσει κανέναν σε περίπτωση που θα μολυνθεί από τον ιό.
• Το 3% των πολιτών δεν θα έκανε τίποτα αν εμφάνιζε συμπτώματα ίωσης και θα περίμενε την
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εξέλιξη, το 36% θα έμενε σε οικειοθελή καραντίνα και το 60% θα έκανε το τεστ ή θα πήγαινε σε
νοσοκομείο για τα περαιτέρω.
• Το 90% θεωρεί ότι η ατομική ευθύνη παίζει μεγάλο ρόλο στην εξάπλωση της πανδημίας ενώ
το 1% δεν θεωρεί ότι οι πολίτες έχουν οποιαδήποτε ευθύνη.
• Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνει πως δεν θα εμβολιαστεί, ένας στους τέσσερις ότι θα
εμβολιαστεί χωρίς δεύτερη σκέψη και οι δυο στους τέσσερις ότι για διάφορους λόγους θα
συμβουλευ- τούν κάποιους ειδικούς.
. Τέσσερις στους πέντε Έλληνες δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο, κύρια γιατί είναι καινούργιο και
νέας τεχνολογίας.
• Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι θα υπάρξουν παρενέργειες και μάλιστα σοβαρές, ενώ δυο
στους τέσσερις πιστεύουν πως οι παρενέργειες θα είναι ήπιες.
• Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα βρεθούν σε κοινωνικό και
εργασιακό περιθώριο.
• Το 7% θεωρεί ότι όποιος δεν εμβολιαστεί θα αρρωστήσει.
• Το 55% αυτών που δεν θα εμβολιστούν θα αποφεύγει παρέες και συναθροίσεις και το 32% τα
μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Το 38% όσων εμβολιαστούν θα συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
• Τρεις στους τέσσερις πολίτες πιστεύουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημάις
απολύτως ή μερικώς καλύτερα από άλλες χώρες.
Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους: COVID-19: Η Αντίδραση της Ελληνικής Κοινωνίας – Ο
Εμβολιασμός αναρτήθηκαν σε μορφή: α) πλήρη (Ελληνικά), β) συνεπτυγμένη (Ελληνικά) και,
γ) συμπεράσματα (Ελληνικά και σε Αγγλικά), στις σελίδες:
https://bme.uniwa.gr/announcements/news/2021-02-23-covid-19-in-greece-pa… και, http://users.uniwa.gr/mglamb
Τα ευρήματα της έρευνας είναι ενδιαφέροντα τόσο για τους απλούς πολίτες που αγωνιούν για
την εξέλιξη της κατάστασης όσο και για τους επιστήμονες και πολιτειακούς παράγοντες που
ασχολούνται με τη διαχείριση της πανδημίας, καθώς επίσης και για ερευνητές που ανα- ζητούν
πρωτογενή σχετικά στοιχεία.
Επιμέλεια
Μιχάλης Γλαμπεδάκης, Ομότιμος καθηγητής πρώην ΤΕΙ Αθήνας, τώρα Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Ανάλυση Δεδομένων-Εκπόνηση Μελέτης
Γλαμπεδάκης Αντώνης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, MSc
Κούζιλος Γιώργος, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, MBA, PhD
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Πηγή:
https://www.esos.gr/arthra/71808/ereyna-toy-pada-gia-ton-covid19-stin-ellada-ton-emvoliasmo-kai-tin-antidrasi-tis
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Επίτιμος διδάκτορας του ΠΑΔΑ ανακηρύχθηκε ο Ηλίας Μόσιαλος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parapolitika Newsroom
Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), εγκρίθηκε
η πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή, Ηλία
Μόσιαλου
, ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Τα συγκινητικά λόγια του πρύτανη
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, τόνισε
ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη συγκεκριμένη τιμητική
διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις προοπτικές του Ιδρύματος.
Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από την άμισθη θέση ως
κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα.
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Επίτιμος Διδάκτορας του ΠΑΔΑ ο Ηλίας Μόσιαλος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρύτανης του ΠΑΔΑ: Αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το
Ίδρυμα
Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα.
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the
Faculty of Public Health - Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow
των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary
Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία
ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public
Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος
Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM- UK), και στην l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη
Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας
Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the
Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε
Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of
Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη
δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the
Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο
Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και
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Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health
Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi
University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of
Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
(European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη
συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη
δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και
έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής
Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.
Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen's
Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα
εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά
του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά. Έχει
περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, κεφαλαίων
σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της δημόσιας
πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός των
επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter
Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η
ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων
χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την
πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν
τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research
Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health
Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Ο Ηλίας
Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European Heart
Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και επίσης
Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European Heart
Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό
έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά
περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα
αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου “σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και επιστημών
υγείας”.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηλίας Μόσιαλος
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Ηλ. Μόσιαλος: Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου
Ο Ηλίας Μόσιαλος έγινε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Η
ανακοίνωση του πρύτανη
Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα.
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the
Faculty of Public Health - Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow
των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary
Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία
ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public
Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος
Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM- UK), και στην l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη
Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας
Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the
Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε
Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of
Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη
δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the
Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο
Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
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Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health
Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi
University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of
Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
(European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη
συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη
δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και
έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής
Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.
Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen's
Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα
εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά
του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά.
Έχει περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων,
κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της
δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός
των επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter
Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η
ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων
χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την
πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν
τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research
Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health
Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ).
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European
Heart Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και
επίσης Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European
Heart Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό
περιοδικό British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το
επιστημονικό έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά
βρετανικά περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα
αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου «σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και
επιστημών υγείας».
Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Live updates - Τι πρέπει να ξέρουμε για τον κορωνοϊό- Συνεχής ενημέρωση
εδώ
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Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναγορεύτηκε ο Ηλίας
Μόσιαλος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις
δυνατότητες και τις προοπτικές του Ιδρύματος ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑLockdown: Ορόσημο που δεν
πρέπει να χαθεί η 15η Μαρτίου - Με το βλέμμα στο λιανεμπόριο Με ομόφωνη Απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η πρόταση του Τμήματος Πολιτικών
Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά
του. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις
ιδιαίτερα ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι
εξέχουσα διεθνής προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και
συνεχώς προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του...
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Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναγορεύτηκε ο Ηλίας
Μόσιαλος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ygeiamou.gr team Η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ καταδεικνύει την
εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις προοπτικές του Ιδρύματος
Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα:
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the
Faculty of Public Health – Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow
των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary
Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία
ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public
Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος
Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM- UK), και στην l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη
Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας
Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the
Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε
Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of
Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη
δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the
Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο
Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
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Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health
Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi
University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of
Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
(European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη
συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη
δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και
έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής
Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.
Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen’s
Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα
εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά
του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά. Έχει
περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, κεφαλαίων
σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της δημόσιας
πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός των
επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter
Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η
ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων
χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την
πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν
τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research
Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health
Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Ο Ηλίας
Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European Heart
Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και επίσης
Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European Heart
Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό
έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά
περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα
αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου «σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και
επιστημών υγείας».
Πηγή: esos.gr
Ειδήσεις σήμερα
Κορωνοϊός: Στα 1.630 τα νέα κρούσματα – Στο «βαθύ κόκκινο» η Αττική με 815 νέες
μολύνσεις
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Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Ηλίας Μόσιαλος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Ηλίας Μόσιαλος
Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι μια διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία και το εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
τη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση
της COVID 19.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα.
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the
Faculty of Public Health – Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow
των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary
Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία
ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public
Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος
Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM- UK), και στην l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη
Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας
Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the
Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε
Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of
Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη
δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the
Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο
Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.

http://www.foititikanea.gr/
Publication date: 28/02/2021 15:33
Alexa ranking (Greece): 1757
http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF...

Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health
Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi
University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of
Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
(European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη
συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη
δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και
έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής
Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.
Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen’s
Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα
εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά
του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά. Έχει
περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, κεφαλαίων
σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της δημόσιας
πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός των
επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter
Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η
ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων
χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την
πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν
τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research
Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health
Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Ο Ηλίας
Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European Heart
Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και επίσης
Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European Heart
Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό
έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά
περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα
αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου “σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και επιστημών
υγείας”.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Ηλίας Μόσιαλος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα:
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the
Faculty of Public Health – Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow
των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary
Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία
ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public
Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος
Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM- UK), και στην l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη
Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας
Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the
Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε
Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of
Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη
δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the
Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο
Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health
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Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi
University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of
Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
(European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη
συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη
δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και
έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής
Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.
Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen’s
Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα
εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά
του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά. Έχει
περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, κεφαλαίων
σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της δημόσιας
πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός των
επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter
Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η
ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων
χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την
πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν
τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research
Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health
Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Ο Ηλίας
Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European Heart
Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και επίσης
Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European Heart
Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό
έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά
περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα
αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου «σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και
επιστημών υγείας».
Πηγή: esos.gr
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Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Ηλίας Μόσιαλος..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα:
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
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Ηλίας Μόσιαλος: Αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις
δυνατότητες και τις προοπτικές του Ιδρύματος
Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα:
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the
Faculty of Public Health - Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow
των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary
Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία
ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public
Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος
Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM- UK), και στην l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη
Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας
Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the
Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε
Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of
Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη
δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the
Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο
Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
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Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health
Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi
University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of
Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
(European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη
συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη
δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και
έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής
Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.
Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen's
Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα
εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά
του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά. Έχει
περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, κεφαλαίων
σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της δημόσιας
πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός των
επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter
Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η
ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων
χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την
πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν
τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research
Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health
Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Ο Ηλίας
Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European Heart
Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και επίσης
Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European Heart
Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό
έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά
περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα
αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου «σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και
επιστημών υγείας».
Πηγή: esos.gr
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Ηλίας Μόσιαλος: Αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα:
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the
Faculty of Public Health - Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow
των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary
Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία
ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public
Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος
Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM- UK), και στην l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη
Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας
Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the
Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε
Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of
Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη
δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the
Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο
Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.
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Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health
Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi
University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of
Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
(European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη
συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη
δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και
έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής
Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.
Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen's
Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα
εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά
του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά. Έχει
περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, κεφαλαίων
σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της δημόσιας
πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός των
επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter
Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η
ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων
χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την
πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν
τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research
Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health
Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Ο Ηλίας
Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European Heart
Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και επίσης
Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European Heart
Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό
έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά
περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα
αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου «σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και
επιστημών υγείας».
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Ηλίας Μόσιαλος: Αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις
δυνατότητες και τις προοπτικές του Ιδρύματος
Με ομόφωνη Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγκρίθηκε η
πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για την αναγόρευση του Καθηγητή Ηλία
Μόσιαλου ως Επίτιμου Διδάκτορά του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι αποτελεί μια από τις ιδιαίτερα
ευχάριστες ακαδημαϊκές στιγμές για το Ίδρυμα, αφού ο Ηλίας Μόσιαλος είναι εξέχουσα διεθνής
προσωπικότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας και συνεχώς
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, τόνισε ότι, η ένταξη του Ηλία Μόσιαλου στο δυναμικό του ΠΑΔΑ, μέσα από τη
συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις
προοπτικές του Ιδρύματος. Ακόμη, εξήρε την επιστημονική προσφορά του Ηλία Μόσιαλου από
την άμισθη θέση ως κεντρικού εκπροσώπου της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ Καθηγητής Γιώργος
Ντουνιάς αναφέρθηκε στο πλούσιο ακαδημαϊκό έργο του, τονίζοντας τα ακόλουθα:
Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, και
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας (Department of Health Policy) του London
School of Economics and Political Science (LSE). Είναι επίσης Διευθυντής του LSE Health, του
μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου του LSE, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 60
ερευνητές στα πεδία των οικονομικών και της πολιτικής υγείας. Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London
((Department of Cancer and Surgery) και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the
Faculty of Public Health - Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow
των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary
Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία
ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στo Harris School of Public
Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος
Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical
Medicine (LSHTM- UK), και στην l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη
Γαλλία. Είναι μέλος της Τιμητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολών Δημόσιας
Υγείας (ASPHER’s Honours Committee), διαφόρων συμβουλευτικών επιτροπών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως της European Advisory Committee on Health Research
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Demographic Change and Well-being Advisory Group for the
Horizon 2020 Research Programme of the European Commission). Πρόσφατα, ανέλαβε
Πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οικονομικά της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (WHO Regional Office Task Force on the Economics of
Primary Care Systems), συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη
δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the
Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property 2017-2018), καθώς και Senior Fellow στο Υπουργείο
Υγείας της Σιγκαπούρης. Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
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Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του UK National Institute of Health
Research (NIHR) International Funding Committee και ήταν Πρόεδρος της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης του Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi
University (2016). Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of
Schools of Public Health in the European Region) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
(European Public Health Association) του απένειμαν το Μετάλλιο Andrija Stampar για τη
συμβολή του στη Δημόσια Υγεία. Επίσης, βραβεύτηκε με το Baxter Award της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Διοίκησης Υγείας (European Health Management Association) για την καλύτερη
δημοσίευση στα πεδία της πολιτικής και της διοίκησης της υγείας το 2002 και το 2007, και
έλαβε έπαινο για το καλύτερο βιβλίο στο Διαγωνισμό Βιβλίων της Βρετανικής Ιατρικής
Εταιρείας (British Medical Association) το 2002.
Το 2009 το LSE Health & Social Care, το ερευνητικό κέντρο που διευθύνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βασίλισσας Ελισάβετ II για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Queen's
Anniversary Prize for Higher and Further Education). Η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τα
εξαιρετικά επιτεύγματα και την αριστεία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά
του έχει μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Ρωσικά, στα Ελληνικά και στα Ισπανικά. Έχει
περισσότερες από 400 πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, κεφαλαίων
σε συλλογικούς τόμους, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της δημόσιας
πολιτικής, της πολιτικής υγείας, των οικονομικών και της πολιτικής επιστήμης. Εκτός των
επιστημονικών εκδόσεων, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν αναφερθεί σε διάφορα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (όπως π.χ. CNN, AFP, Time Magazine, Forbes, Frankfurter
Allgemeine, Telegraph, Times, El Pais, Guardian) και στο δημόσιο διάλογο. Ενδεικτικά, η
ερευνά του για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας μεταξύ διαφόρων
χωρών αναφέρθηκε από τον υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Bernie Sanders. Για την
πραγματοποίηση της έρευνάς του, έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και βραβεία που υπερβαίνουν
τα 30 εκατομμύρια λίρες από σημαντικά ιδρύματα (όπως π.χ. Economic and Social Research
Council (ESRC), National Institutes of Health (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, National Institute for Health
Research (UK), Commonwealth Fund, Wellcome Trust) και άλλους οργανισμούς (όπως π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ). Ο Ηλίας
Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 Deputy Editor στο περιοδικό European Heart
Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και επίσης
Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και European Heart
Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes. Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό
έργο του. Παραμένει αξιοσημείωτο καθότι ιδιαίτερα σπάνιο για ανταγωνιστικά βρετανικά
περιοδικά, πως το 2018 το περιοδικό The Lancet, προέβηκε σε αντίστοιχο αφιέρωμα
αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου «σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και
επιστημών υγείας».
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