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Το ΠΑΔΑ εκπαιδεύει στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
Στο υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ), που εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα του
Αντώνιο Οικονόµου, υπογράφηκε Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,
το οποίο εκπροσώπησε ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, παρουσία
ανώτατων υπηρεσιακών στελεχών.
Η εν λόγω συνεργασία, αφορά στην εκπαίδευση στελεχών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων (ΥΕΥ) του
ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρµοσµένη Λογιστική, Ελεγκτική και
Φορολογία» του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του ΠΑΔΑ.
Η ΥΕΥ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, διεξάγει οικονοµικές έρευνες και ελέγχους για
τη διασφάλιση του δηµόσιου οικονοµικού συµφέροντος του ΥΠΕΘΑ και των υπαγόµενων σε αυτό ή
εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων.
Όπως τόνισαν, τόσο ο Γενικός Γραµµατέας Αντώνιος Οικονόµου, όσο και ο Πρύτανης καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής, σκοπός της συνεργασίας των δυο φορέων είναι να αξιοποιηθούν η αξιόπιστη
εξειδικευµένη τεχνογνωσία, η σύγχρονη µεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία, που διαθέτει το ΠΑΔΑ,
για την εξειδίκευση του υπηρεσιακού ανθρώπινου δυναµικού της ΥΕΥ.
Έµφαση δίνεται στην διαχείριση κινδύνων, την πρόληψη ατασθαλιών και περιπτώσεων µη χρηστής
διοίκησης για την αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας, όπως και της διαφάνειας και της
κοινωνικής λογοδοσίας των χρησιµοποιούµενων δηµόσιων πόρων.
Ο καθηγητής Σπυρίδων Γκούµας, Διευθυντής του συγκεκριµένου µεταπτυχιακού, ανέλυσε τους
µαθησιακούς στόχους, τα προσόντα που προσφέρονται, όπως και το περιεχόµενο και τις επιµέρους
παραµέτρους του εν λόγω µεταπτυχιακού, επισηµαίνοντας την πολυετή επιστηµονική και επαγγελµατική
εµπειρία των διδασκόντων, καθώς και τις εξελιγµένες τεχνικές που χρησιµοποιούνται.
Το ΥΠΕΘΑ και το ΠΑΔΑ, από κοινού συµφώνησαν για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας δίνοντας
την δυνατότητα και σε λοιπό προσωπικό, καθώς και σε στρατεύσιµους, για την περαιτέρω αναβάθµιση
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Η Τήλος το πιο οικολογικό νησί της Ελλάδας. Με συμβολή και του πρώην ΤΕΙ Πειραιά (
νυν ΠΑΔΑ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ι. Καλδέλλης: Με ηλιακή και αιολική ενέργεια, η κάλυψη των αναγκών της
Τήλου
Τήλος, το πρώτο πράσινο νησί της Ελλάδας. Ή πως µια υποδειγµατική συνέργεια πολλών
φορέων γίνεται απτή απόδειξη πραγµάτωσης του οράµατος για τη µετατροπή µιας
ακριτικής κουκίδας στη Δωδεκάνησο, σε νησίδα καινοτοµίας.
Η Τήλος, µε την κατάκτηση της ενεργειακής της αυτονοµίας, όχι µόνο για το µόνιµο πληθυσµό των
780 κατοίκων, αλλά και για τους περίπου 3.000 οι οποίοι µένουν στο νησί το καλοκαίρι, δείχνει το δρόµο
για το µέλλον, µέσα από τη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Πρόκειται για µια πολυεθνική προσπάθεια, µε τη σύµπραξη 13 εταίρων από 7 διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες και την ενεργή υποστήριξη της δηµοτικής αρχής και των κατοίκων. Στο
εγχείρηµα µετέχουν, µεταξύ άλλων, ο ιδιωτικός όµιλος Eunice, ο ΔΕΔΔΗΕ και η WWF Ελλάς.
Σηµαντικός ο ρόλος και της ελληνικής εταιρείας MAS A.E. µε ειδίκευση στην τεχνολογία
ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης σε µεµονωµένα δίκτυα.
Για την καθοριστική συµβολή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής στην εδραίωση στην Τήλο µιας
ενεργειακής λύσης µηδενικού αποτυπώµατος άνθρακα, µε σεβασµό στον άνθρωπο και τον περιβάλλοντα
χώρο, µίλησε στον ΑΘΗΝΑ 9,84 και τον Δηµήτρη Τριανταφυλλίδη, ο Αντιπρύτανης Έρευνας
και Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Παν/μιο Δυτικής Αττικής, Ιωάννης Καλδέλλης.
Αναφορικά µε το σχεδιασµό του έργου, προϋπολογισµού 13,7 εκ. ευρώ, ο καθηγητής εστίασε στην ανάγκη
αντιµετώπισης των προβληµάτων υποδοµών που αντιµετωπίζει η Ελλάδα ως νησιωτική χώρα, σε σχέση µε
την ηλεκτρική ενέργεια, τη διάθεση καθαρού νερού, τις επικοινωνίες, τα θέµατα υγείας και τη ναυσιπλοΐα.
«Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 µας απασχολούσε η υποστήριξη των νησιωτικών
πληθυσµών ώστε να αποτελέσουν πόλο ανάπτυξης, αλλά και για να είναι αποτελεσµατικότερη
η προστασία των εθνικών µας συµφερόντων.
Η χρήση των ΑΠΕ προκρίθηκε ως η καλύτερη λύση, λόγω του εξαιρετικού ηλιακού και αιολικού
δυναµικού στο Αιγαίο.
..Το TILOS Horizon 2020 µε το συντονισµό του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας
Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Πειραιά (www.sealab.gr), απέσπασε το τρίτο βραβείο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εγκρίθηκε πρώτο απο κοινού µε άλλο ένα, ανάµεσα σε 84 ανταγωνιστικές προτάσεις και
ξεκίνησε να υλοποιείται το 2015.
Σήµερα, µετά από 6 χρόνια, το µεγαλύτερο µέρος των ενεργειακών αναγκών του νησιού καλύπτεται
από τη δηµιουργία υβριδικού σταθµού εκµετάλλευσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας, µε δυνατότητα
αποθήκευσης» είπε ο καθηγητής.
Και πρόσθεσε πως «στον υβριδικό σταθµό λειτουργούν ανεµογεννήτρια ισχύος 800 KW, φωτοβολταϊκό
πάρκο ισχύος 160 KWp και συσσωρευτές χωρητικότητας 2,8 MWh.
Η καινοτοµία έγκειται στη δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόµενης ενέργειας µε µπαταρίες και σε
περίπτωση περίσσειας, µπορεί εξάγεται στα γειτονικά νησιά της Κω και της Νισύρου.
Ακόµη, µέσω έξυπνων µετρητών και ενός συστήµατος διαχείρισης ζήτησης, επιτεύχθηκε σε µεγάλο
βαθµό ο έλεγχος και η διαχείριση της ζήτησης. Οι κάτοικοι µπορούν δηλαδή να βλέπουν εάν υπάρχει
επάρκεια ενέργειας ή ανάγκη µείωσης της κατανάλωσης, στην αντίθετη περίπτωση.»
Με τη διαχείριση του τοπικού συστήµατος ενέργειας από το προηγµένο σύστηµα συλλογής στοιχείων
(SCADA), που ρυθµίζει την κατανάλωση ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές, µεγιστοποιείται η
παραγωγή ενέργειας µε βιώσιµο τρόπο και διασφαλίζεται η αυτονοµία, σε αυτό το επίπεδο, κατοίκων και
επισκεπτών του νησιού.
Στα πολλαπλά οφέλη, προσµετράται -εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος λόγω της διακοπής
λειτουργίας πετρελαϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας- και η µείωση της δαπάνης για κατανάλωση
ρεύµατος.
Όπως εξήγησε ο καθηγητής «Καταβάλλεται µια προσπάθεια να γίνει η Τήλος µοντέλο αυτόνοµης
ενεργειακής λειτουργίας…. Ακόµη τροφοδοτείται µε ενέργεια από την Κω µε υπόγειο καλώδιο.
Ωστόσο, το καλώδιο συχνά παρουσιάζει βλάβες µε αποτέλεσµα πολλές επιχειρήσεις – κυρίως το
καλοκαίρι – να επιστρατεύουν γεννήτριες οι οποίες λειτουργούν µε πετρέλαιο. Η παροχή ενέργειας από
ΑΠΕ και η µείωση της χρήσης των µονάδων πετρελαίου οδηγεί και σε µείωση των λογαριασµών για το
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ρεύµα »
Σηµείωσε ακόµη την «εκπόνηση µεγάλη κλίµακας µελετών για δηµιουργία ηλιογεωθερµικών
θερµοκηπίων, µε στόχο να µειωθεί το κόστος θέρµανσής τους στη χειµερινή περίοδο και να
ενισχυθεί η τοπική οικονοµία µε αντίστοιχο περιβαλλοντικό όφελος.»
Ο κ Καλδέλλης υπογράµµισε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας υπό τη δυναµική Δήµαρχο Μαρία
Καµµά – Αλιφέρη, αλλά και την έµπνευση του αείµνηστου Τάσου Αλιφέρη, επικεφαλής της Αρχής του
νησιού από το 1995 έως τον θάνατό του, το 2012.
Ολοκληρώνοντας έκανε λόγο για ένα έργο εθνικής σηµασίας που στοχεύει στην προστασία του
περιβάλλοντος, στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών και στην ενίσχυση της νησιωτικότητας προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών, όπως και στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης ενεργειακής λύσης µε δυνατότητα
εφαρµογής και σε άλλα νησιά µε διαφορετικές ανάγκες.
https://www.athina984.gr/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-04-MP3-KALDELIS.mp3
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O δήµος Ιλίου και το «κοινωνικό Πανεπιστήµιο»
Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήµιο» οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Παράλληλα, το όραµα αυτό ετοιµάζεται ν’ ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα
κοινωνικού, οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς
περιορισµούς.
Η διάχυση της γνώσης είναι το ζητούµενο και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω σε τοµείς που
απασχολούν την κοινωνία και ακριβώς εκεί αποσκοπεί η ίδρυση του Δηµοτικού Κοινωνικού Πανεπιστηµίου
Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή των Οκτώβριο και θα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων,
διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραµήνων, µε την καθοδήγηση και την ευθύνη του
επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Για ένα όραµα και στόχο ετών κάνει λόγο ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
συνεχίζει: «Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό θεσµό, που αποσκοπεί στη µετάδοση γνώσης για όλους,
χωρίς αποκλεισµούς και για κάθε ηλικία. Θα γίνει µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
µε το οποίο έχουµε υπογράψει ένα Μνηµόνιο συνεργασίας το 2020. Το Πανεπιστήµιο έχει τα µέσα και την
τεχνογνωσία κι εµείς έχουµε τον τρόπο να το υλοποιήσουµε. Πρόκειται για µια εξαιρετική συνεργασία,
καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Πανεπιστηµίου για έρευνα, οπότε εµείς θελήσαµε να
εκµεταλλευτούµε, µε την καλή έννοια, αυτή τη θετική διάθεση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε
στόχο την προαγωγή της γνώσης και γι’ αυτό το προτείναµε και υπήρξε ανταπόκριση».
Και αµέσως µετά εξηγεί: «Πρόκειται για έναν κύκλο σεµιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, µε θέµατα που
απασχολούν την κοινωνία και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των πολιτών. Η λειτουργία του θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο, σε κεντρικό κτίριο του δήµου µας και θα περιλαµβάνει κύκλους δύο τετραµήνων.
Επιλέχθηκαν πέντε άξονες, που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήµες, οι επιστήµες της Υγείας, η
Οικονοµία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο Αθλητισµός».
Αυτοί ακριβώς οι τοµείς που επιλέχθηκαν και έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, φανερώνουν και το
ότι η προαγωγή της γνώσης δεν αποσκοπεί µόνο στο όφελος του ατόµου, αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα. «Αυτό ακριβώς θέλουµε. Να διευρύνουµε τη γνώση και τους ορίζοντες σε ό,τι απαιτεί µία
κοινωνία και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιστήκαµε µαζί µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής»,
λέει ο κ. Ζενέτος και προσθέτει: «Θέλω να πιστεύω και είµαι αισιόδοξος ότι θα πάει πολύ καλά, αφού
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους καθηγητές και το επιστηµονικό
δυναµικό γι’ αυτή την πρωτοβουλία».
Ο δήµαρχος Ιλίου σε δηλώσεις του έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σηµασίας για τον δήµο τη συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τονίζει πάνω σε αυτό: «Είναι στρατηγικής σηµασίας αυτό το
Μνηµόνιο που υπογράψαµε, δεν έγινε τυχαία ούτε για επικοινωνιακούς λόγους. Προγραµµατίζουµε και
άλλες κοινές δράσεις για το µέλλον, δεν θα σταµατήσουµε µόνο στο Δη.Κοι.Π.Ι.».
Και καταλήγει: «Συνεργαζόµαστε στενά και η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει κι άλλες δράσεις, όπως την
έρευνα για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας».
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Στον δήµο Ιλίου… πάνε Πανεπιστήµιο

Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήµιο» οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Παράλληλα, το όραµα αυτό ετοιµάζεται ν’ ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα
κοινωνικού, οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς
περιορισµούς.
Η διάχυση της γνώσης είναι το ζητούµενο και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω σε τοµείς που
απασχολούν την κοινωνία και ακριβώς εκεί αποσκοπεί η ίδρυση του Δηµοτικού Κοινωνικού Πανεπιστηµίου
Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή των Οκτώβριο και θα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων,
διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραµήνων, µε την καθοδήγηση και την ευθύνη του
επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Για ένα όραµα και στόχο ετών κάνει λόγο ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
συνεχίζει: «Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό θεσµό, που αποσκοπεί στη µετάδοση γνώσης για όλους,
χωρίς αποκλεισµούς και για κάθε ηλικία. Θα γίνει µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
µε το οποίο έχουµε υπογράψει ένα Μνηµόνιο συνεργασίας το 2020. Το Πανεπιστήµιο έχει τα µέσα και την
τεχνογνωσία κι εµείς έχουµε τον τρόπο να το υλοποιήσουµε. Πρόκειται για µια εξαιρετική συνεργασία,
καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Πανεπιστηµίου για έρευνα, οπότε εµείς θελήσαµε να
εκµεταλλευτούµε, µε την καλή έννοια, αυτή τη θετική διάθεση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε
στόχο την προαγωγή της γνώσης και γι’ αυτό το προτείναµε και υπήρξε ανταπόκριση».
Και αµέσως µετά εξηγεί: «Πρόκειται για έναν κύκλο σεµιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, µε θέµατα που
απασχολούν την κοινωνία και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των πολιτών. Η λειτουργία του θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο, σε κεντρικό κτίριο του δήµου µας και θα περιλαµβάνει κύκλους δύο τετραµήνων.
Επιλέχθηκαν πέντε άξονες, που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήµες, οι επιστήµες της Υγείας, η
Οικονοµία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο Αθλητισµός».
Αυτοί ακριβώς οι τοµείς που επιλέχθηκαν και έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, φανερώνουν και το
ότι η προαγωγή της γνώσης δεν αποσκοπεί µόνο στο όφελος του ατόµου, αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα. «Αυτό ακριβώς θέλουµε. Να διευρύνουµε τη γνώση και τους ορίζοντες σε ό,τι απαιτεί µία
κοινωνία και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιστήκαµε µαζί µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής»,
λέει ο κ. Ζενέτος και προσθέτει: «Θέλω να πιστεύω και είµαι αισιόδοξος ότι θα πάει πολύ καλά, αφού
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους καθηγητές και το επιστηµονικό
δυναµικό γι’ αυτή την πρωτοβουλία».
Ο δήµαρχος Ιλίου σε δηλώσεις του έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σηµασίας για τον δήµο τη συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τονίζει πάνω σε αυτό: «Είναι στρατηγικής σηµασίας αυτό το
Μνηµόνιο που υπογράψαµε, δεν έγινε τυχαία ούτε για επικοινωνιακούς λόγους. Προγραµµατίζουµε και
άλλες κοινές δράσεις για το µέλλον, δεν θα σταµατήσουµε µόνο στο Δη.Κοι.Π.Ι.».
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Και καταλήγει: «Συνεργαζόµαστε στενά και η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει κι άλλες δράσεις, όπως την
έρευνα για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας».

Δηµ. Βασιλόπουλος
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Στον δήµο Ιλίου… πάνε Πανεπιστήµιο
Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήµιο» οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Παράλληλα, το όραµα αυτό ετοιµάζεται ν’ ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα
κοινωνικού, οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς
περιορισµούς.
Η διάχυση της γνώσης είναι το ζητούµενο και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω σε τοµείς που
απασχολούν την κοινωνία και ακριβώς εκεί αποσκοπεί η ίδρυση του Δηµοτικού Κοινωνικού Πανεπιστηµίου
Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή των Οκτώβριο και θα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων,
διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραµήνων, µε την καθοδήγηση και την ευθύνη του
επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Για ένα όραµα και στόχο ετών κάνει λόγο ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
συνεχίζει: «Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό θεσµό, που αποσκοπεί στη µετάδοση γνώσης για όλους,
χωρίς αποκλεισµούς και για κάθε ηλικία. Θα γίνει µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
µε το οποίο έχουµε υπογράψει ένα Μνηµόνιο συνεργασίας το 2020. Το Πανεπιστήµιο έχει τα µέσα και την
τεχνογνωσία κι εµείς έχουµε τον τρόπο να το υλοποιήσουµε. Πρόκειται για µια εξαιρετική συνεργασία,
καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Πανεπιστηµίου για έρευνα, οπότε εµείς θελήσαµε να
εκµεταλλευτούµε, µε την καλή έννοια, αυτή τη θετική διάθεση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε
στόχο την προαγωγή της γνώσης και γι’ αυτό το προτείναµε και υπήρξε ανταπόκριση».
Και αµέσως µετά εξηγεί: «Πρόκειται για έναν κύκλο σεµιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, µε θέµατα που
απασχολούν την κοινωνία και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των πολιτών. Η λειτουργία του θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο, σε κεντρικό κτίριο του δήµου µας και θα περιλαµβάνει κύκλους δύο τετραµήνων.
Επιλέχθηκαν πέντε άξονες, που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήµες, οι επιστήµες της Υγείας, η
Οικονοµία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο Αθλητισµός».
Αυτοί ακριβώς οι τοµείς που επιλέχθηκαν και έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, φανερώνουν και το
ότι η προαγωγή της γνώσης δεν αποσκοπεί µόνο στο όφελος του ατόµου, αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα. «Αυτό ακριβώς θέλουµε. Να διευρύνουµε τη γνώση και τους ορίζοντες σε ό,τι απαιτεί µία
κοινωνία και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιστήκαµε µαζί µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής»,
λέει ο κ. Ζενέτος και προσθέτει: «Θέλω να πιστεύω και είµαι αισιόδοξος ότι θα πάει πολύ καλά, αφού
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους καθηγητές και το επιστηµονικό
δυναµικό γι’ αυτή την πρωτοβουλία».
Ο δήµαρχος Ιλίου σε δηλώσεις του έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σηµασίας για τον δήµο τη συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τονίζει πάνω σε αυτό: «Είναι στρατηγικής σηµασίας αυτό το
Μνηµόνιο που υπογράψαµε, δεν έγινε τυχαία ούτε για επικοινωνιακούς λόγους. Προγραµµατίζουµε και
άλλες κοινές δράσεις για το µέλλον, δεν θα σταµατήσουµε µόνο στο Δη.Κοι.Π.Ι.».
Και καταλήγει: «Συνεργαζόµαστε στενά και η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει κι άλλες δράσεις, όπως την
έρευνα για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας».

Δηµ. Βασιλόπουλος
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Στον δήµο Ιλίου… πάνε Πανεπιστήµιο
Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήµιο» οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Παράλληλα, το όραµα αυτό ετοιµάζεται ν’ ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα
κοινωνικού, οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς
περιορισµούς.
Η διάχυση της γνώσης είναι το ζητούµενο και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω σε τοµείς που
απασχολούν την κοινωνία και ακριβώς εκεί αποσκοπεί η ίδρυση του Δηµοτικού Κοινωνικού Πανεπιστηµίου
Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή των Οκτώβριο και θα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων,
διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραµήνων, µε την καθοδήγηση και την ευθύνη του
επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Για ένα όραµα και στόχο ετών κάνει λόγο ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
συνεχίζει: «Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό θεσµό, που αποσκοπεί στη µετάδοση γνώσης για όλους,
χωρίς αποκλεισµούς και για κάθε ηλικία. Θα γίνει µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
µε το οποίο έχουµε υπογράψει ένα Μνηµόνιο συνεργασίας το 2020. Το Πανεπιστήµιο έχει τα µέσα και την
τεχνογνωσία κι εµείς έχουµε τον τρόπο να το υλοποιήσουµε. Πρόκειται για µια εξαιρετική συνεργασία,
καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Πανεπιστηµίου για έρευνα, οπότε εµείς θελήσαµε να
εκµεταλλευτούµε, µε την καλή έννοια, αυτή τη θετική διάθεση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε
στόχο την προαγωγή της γνώσης και γι’ αυτό το προτείναµε και υπήρξε ανταπόκριση».
Και αµέσως µετά εξηγεί: «Πρόκειται για έναν κύκλο σεµιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, µε θέµατα που
απασχολούν την κοινωνία και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των πολιτών. Η λειτουργία του θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο, σε κεντρικό κτίριο του δήµου µας και θα περιλαµβάνει κύκλους δύο τετραµήνων.
Επιλέχθηκαν πέντε άξονες, που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήµες, οι επιστήµες της Υγείας, η
Οικονοµία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο Αθλητισµός».
Αυτοί ακριβώς οι τοµείς που επιλέχθηκαν και έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, φανερώνουν και το
ότι η προαγωγή της γνώσης δεν αποσκοπεί µόνο στο όφελος του ατόµου, αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα. «Αυτό ακριβώς θέλουµε. Να διευρύνουµε τη γνώση και τους ορίζοντες σε ό,τι απαιτεί µία
κοινωνία και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιστήκαµε µαζί µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής»,
λέει ο κ. Ζενέτος και προσθέτει: «Θέλω να πιστεύω και είµαι αισιόδοξος ότι θα πάει πολύ καλά, αφού
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους καθηγητές και το επιστηµονικό
δυναµικό γι’ αυτή την πρωτοβουλία».
Ο δήµαρχος Ιλίου σε δηλώσεις του έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σηµασίας για τον δήµο τη συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τονίζει πάνω σε αυτό: «Είναι στρατηγικής σηµασίας αυτό το
Μνηµόνιο που υπογράψαµε, δεν έγινε τυχαία ούτε για επικοινωνιακούς λόγους. Προγραµµατίζουµε και
άλλες κοινές δράσεις για το µέλλον, δεν θα σταµατήσουµε µόνο στο Δη.Κοι.Π.Ι.».
Και καταλήγει: «Συνεργαζόµαστε στενά και η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει κι άλλες δράσεις, όπως την
έρευνα για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Στον δήµο Ιλίου… πάνε Πανεπιστήµιο
Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήµιο» οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Παράλληλα, το όραµα αυτό ετοιµάζεται ν’ ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα
κοινωνικού, οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς
περιορισµούς.
Η διάχυση της γνώσης είναι το ζητούµενο και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω σε τοµείς που
απασχολούν την κοινωνία και ακριβώς εκεί αποσκοπεί η ίδρυση του Δηµοτικού Κοινωνικού Πανεπιστηµίου
Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή των Οκτώβριο και θα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων,
διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραµήνων, µε την καθοδήγηση και την ευθύνη του
επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Για ένα όραµα και στόχο ετών κάνει λόγο ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
συνεχίζει: «Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό θεσµό, που αποσκοπεί στη µετάδοση γνώσης για όλους,
χωρίς αποκλεισµούς και για κάθε ηλικία. Θα γίνει µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
µε το οποίο έχουµε υπογράψει ένα Μνηµόνιο συνεργασίας το 2020. Το Πανεπιστήµιο έχει τα µέσα και την
τεχνογνωσία κι εµείς έχουµε τον τρόπο να το υλοποιήσουµε. Πρόκειται για µια εξαιρετική συνεργασία,
καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Πανεπιστηµίου για έρευνα, οπότε εµείς θελήσαµε να
εκµεταλλευτούµε, µε την καλή έννοια, αυτή τη θετική διάθεση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε
στόχο την προαγωγή της γνώσης και γι’ αυτό το προτείναµε και υπήρξε ανταπόκριση».
Και αµέσως µετά εξηγεί: «Πρόκειται για έναν κύκλο σεµιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, µε θέµατα που
απασχολούν την κοινωνία και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των πολιτών. Η λειτουργία του θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο, σε κεντρικό κτίριο του δήµου µας και θα περιλαµβάνει κύκλους δύο τετραµήνων.
Επιλέχθηκαν πέντε άξονες, που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήµες, οι επιστήµες της Υγείας, η
Οικονοµία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο Αθλητισµός».
Αυτοί ακριβώς οι τοµείς που επιλέχθηκαν και έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, φανερώνουν και το
ότι η προαγωγή της γνώσης δεν αποσκοπεί µόνο στο όφελος του ατόµου, αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα. «Αυτό ακριβώς θέλουµε. Να διευρύνουµε τη γνώση και τους ορίζοντες σε ό,τι απαιτεί µία
κοινωνία και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιστήκαµε µαζί µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής»,
λέει ο κ. Ζενέτος και προσθέτει: «Θέλω να πιστεύω και είµαι αισιόδοξος ότι θα πάει πολύ καλά, αφού
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους καθηγητές και το επιστηµονικό
δυναµικό γι’ αυτή την πρωτοβουλία».
Ο δήµαρχος Ιλίου σε δηλώσεις του έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σηµασίας για τον δήµο τη συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τονίζει πάνω σε αυτό: «Είναι στρατηγικής σηµασίας αυτό το
Μνηµόνιο που υπογράψαµε, δεν έγινε τυχαία ούτε για επικοινωνιακούς λόγους. Προγραµµατίζουµε και
άλλες κοινές δράσεις για το µέλλον, δεν θα σταµατήσουµε µόνο στο Δη.Κοι.Π.Ι.».
Και καταλήγει: «Συνεργαζόµαστε στενά και η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει κι άλλες δράσεις, όπως την
έρευνα για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας».
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Πήγαµε στο Ecofest 2021 (Φωτορεπορτάζ)
Το Ecofest είναι ένα οικολογικό φεστιβάλ που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη γιορτή της µέρας της Γής.
Εκεί πραγµατοποιούνται ενηµερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που αφορούν την βιώσιµη ανάπτυξη,
τις πράσινες έξυπνες πόλεις, την ηλεκτροκίνηση, την άθληση κτλ.
Το ΕCofest είναι τριήµερο και πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία νερού στο Παλαιό Φάληρο όπου τα
περισσότερα περίπτερα αφορούσαν την ηλεκτροκίνηση.
Είδαµε απο κοντά ηλεκτρικά οχήµατα κάθε µεγέθους και µορφής, απο οχήµατα µικροκινητικότητας
(ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα), ηλεκτρικά σκούτερ και µοτοσυκλέτες µέχρι αυτοκίνητα και φορτιστές
ενώ υπήρχε και δυνατότητα για τεστ drive.
Φωτογραφίες - Ευάγγελος Μιχαλόπουλος
Μαζί µας στην έκθεση ήρθε και µια παρέα απο τους "πατινίστες".
Μια ζωντανή κοινότητα αναβατών µε ηλεκτρικά πατίνια και όχι µόνο, που οργανώνουν συναντήσεις και
βόλτες µε τα αγαπηµένα τους µέσα.
Patinistes

Patinistes A

Patinistes B

Patinistes C
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Patinistes D

Το πρώτο περίπτερο που επισκευθήκαµε είναι της Electric-Μoto.gr µε ηλεκτρικά σκούτερ και µηχανές που
δοκιµάσαµε και κάναµε κόντρα πατινιού µε σκούτερ!
Electric Moto

Electric Moto A

Electric Moto B
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Electric Moto C

Electric Moto D

Electric Moto E
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Στο επόµενο περίπτερο είδαµε απο κοντά τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Ελληνικής εταιρίας Orient.
Ένα απο αυτά είναι ποδήλατο για µεταφορές µε ειδικό χώρο φόρτωσης.
Orient

Orient A

Orient B

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Peugeot είχαν τη δική τους θέση στο Ecofest.
Peugeot Electric Bikes

Peugeot Electric Bikes
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Η ΜC-Chargers, η Ελληνική εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής φορτιστών για ηλεκτρικά οχήµατα
συµµετείχε σε συνεργασία µε δύο στρατηγικούς συνεργάτες της στα περίπτερα των εταιριών "Φυσικό
Αέριο Ελλάδας" και "Οmexom Vinci" που την επέλεξαν για την είσοδο τους στην ηλεκτροκίνηση.
MC Chargers Οmexom

MC Chargers Οmexom A

MC Chargers Οmexom B

Mc Chargers Φυσικό Αέριο

MC Chargers Φυσικό Αέριο Α
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MC Chargers Φυσικό Αέριο Α

Η Systems SA εισάγει, εγκαθιστά και συντηρεί σταθµούς φόρτισης και στο περίπτερο της είχε τους
φορτιστές των εταιριών που συνεργάζεται.
Systems SA

Systems SA Α

Systems SA B
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H ηλεκτροκίνηση είναι µια σπάνια ευκαιρία για τη χώρα µας να αναπτύξει ελαφρά οχήµατα, λογισµικό και
συναφείς υπηρεσίες. Στο περίπτερο της Ελληνικής εταιρίας Cocomat Bikes είδαµε τα ξύλινα ποδήλατα της
που τώρα είναι ηλεκτρικά µε το κινητήριο σύστηµα της επίσης Ελληνικής εταιρίας Speen.
Η εταιρία µας έδειξε επίσης πατίνι που σύντοµα θα είναι και ηλεκτρικό.
Coco Mat Bikes

Coco Mat Bikes

Στο Εcofest συµµετείχε ο όµιλος Συγγελίδη που παρουσίασε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Peugeot, Citroen,
DS Automobiles και Μasda και µε δυνατότητα για τεστ drive.
Συγκεκριµένα είδαµε τα Peugeot e-208 που είναι το πρώτο σε πωλήσεις απο τα ηλεκτρικά στη χώρα µας, το
Peugeot e-2008, το Citroen C-4e, το DS Crossback E-Tense, και το Mazda MX-30.

Peugeot e-2008 A

Peugeot e-2008 B
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Citroen C-4e A

Citroen C-4e B

DS Crossback E-Tense A
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DS Crossback E-Tense B

Mazda MX-30 A

Mazda MX-30 B

Mazda MX-30 C
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Εκείνο όµως που πραγµατικά έκλεψε την παράσταση, ήταν το µικρό διθέσιο Citroen Ami που όλοι ήθελαν να
δούν απο κοντά, να καθίσουν µέσα και αρκετοί όπως και 'µεις γράφτηκαν στη λίστα για τέστ drive.
Citroen Ami

Citroen Ami A

Citroen Ami B

Citroen Ami C

http://tosynergeio.gr/
Publication date: 04/07/2021 16:09
Alexa ranking (Greece): 0
https://tosynergeio.gr/eidiseis/ecofest_2021_photogallery

Citroen Ami C

Φωτογραφήσαµε επίσης το επαναφορτιζόµενο υβριδικό (Plug in Hybrid) Peugeot 3008 που φόρτιζε σε
φορτιστή της ΔΕΗ. Το δίκτυο φόρτισης της ΔΕΗ είναι το ταχύτερα αναπτυσσόµενο στην χώρα µας αλλά
ακόµα δεν έχουν ανακοινωθεί οι χρεώσεις.
ΔΕΗ Peugeot 3008

ΔΕΗ Peugeot 3008

Mια ακόµη Ελληνική εταιρία η Melon city µε σήµα το καρπούζι! δηµιούργησε υποδοµή ώστε ποδηλάτες και
πατινίστες να παρκάρουν τα οχήµατα τους και µέσω ειδικής εφαρµογής να κλειδώνουν αλλά και να τα
φορτίζουν τοποθετώντας το φορτιστή τους σε ειδικό ντουλαπάκι που κλειδώνει.
Όπως µας παρουσίασαν, η υποδοµή µπορεί να τοποθετηθεί απο εµπορικές επιχειρήσεις έξω απο
καταστήµατα, εµπορικά κέντρα ή και απο τους Δήµους σε πλατείες και δηµόσιους χώρους.
Μelon

Melon A
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Melon B

Melon C

Tέλος δεν µπορούµε να µην αναφέρουµε τη συµµετοχή των Ελληνικών Πανεπιστηµίων µε τις αγωνιστικές
οµάδες που αναπτύσσουν ηλεκτρικά και όχι µόνο οχήµατα και συµµετέχουν σε διεθνείς διαγωνισµούς
αποσπώντας διακρίσεις.
H οµάδα Tucer του Πολυτεχνείου Κρήτης συµµετείχε µε το ηλεκτρικό όχηµα υδρογόνου Σπύρος Λούης ΙΙ.
Τucer

Τucer

http://tosynergeio.gr/
Publication date: 04/07/2021 16:09
Alexa ranking (Greece): 0
https://tosynergeio.gr/eidiseis/ecofest_2021_photogallery

H Oµάδα Προµηθέας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου µε το όχηµα Πυρφόρος ΙΙ.
ΝΤUA

NTUA A

NTUA B

H Οµάδα Ποσειδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής που µε το όχηµα Όρκα απέσπασε βραβείο
σχεδιασµού.
ΠΑΔΑ
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ΠΑΔΑ

http://www.palo.gr/
Publication date: 04/07/2021 12:42
Alexa ranking (Greece): 0
http://www.palo.gr/koinonia-nea/ilion-koinwniko-panepistimio-idryetai-apo-ton-di...

Ίλιον: Κοινωνικό Πανεπιστήµιο ιδρύεται από τον Δήµο
Ένα "Κοινωνικό Πανεπιστήµιο" οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που υπέγραψε
η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα,
το όραµα αυτό ετοιµάζεται ν' ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα κοινωνικού,
οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς περιορισµούς. Η
διάχυση της γνώσης είναι το ζητούµενο και κατ' επέκταση η ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω σε τοµείς που
απασχολούν την κοινωνία και ακριβώς εκεί αποσκοπεί η ίδρυση του Δηµοτικού Κοινωνικού Πανεπιστηµίου
Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή των Οκτώβριο και θα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων,
διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραµήνων, µε την καθοδήγηση και την ευθύνη του
επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Για ένα όραµα και στόχο ετών κάνει λόγο ο
δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και...
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Ίλιον: Κοινωνικό Πανεπιστήµιο ιδρύεται από τον Δήµο
Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήµιο» οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα.

Παράλληλα, το όραµα αυτό ετοιµάζεται ν’ ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα
κοινωνικού, οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς
περιορισµούς.
Η διάχυση της γνώσης είναι το ζητούµενο και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω σε τοµείς που
απασχολούν την κοινωνία και ακριβώς εκεί αποσκοπεί η ίδρυση του Δηµοτικού Κοινωνικού Πανεπιστηµίου
Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή των Οκτώβριο και θα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων,
διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραµήνων, µε την καθοδήγηση και την ευθύνη του
επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
ADMAN

ADMAN
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Για ένα όραµα και στόχο ετών κάνει λόγο ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
συνεχίζει: «Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό θεσµό, που αποσκοπεί στη µετάδοση γνώσης για όλους,
χωρίς αποκλεισµούς και για κάθε ηλικία. Θα γίνει µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
µε το οποίο έχουµε υπογράψει ένα Μνηµόνιο συνεργασίας το 2020. Το Πανεπιστήµιο έχει τα µέσα και την
τεχνογνωσία κι εµείς έχουµε τον τρόπο να το υλοποιήσουµε. Πρόκειται για µια εξαιρετική συνεργασία,
καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Πανεπιστηµίου για έρευνα, οπότε εµείς θελήσαµε να
εκµεταλλευτούµε, µε την καλή έννοια, αυτή τη θετική διάθεση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε
στόχο την προαγωγή της γνώσης και γι’ αυτό το προτείναµε και υπήρξε ανταπόκριση».
Και αµέσως µετά εξηγεί: «Πρόκειται για έναν κύκλο σεµιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, µε θέµατα που
απασχολούν την κοινωνία και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των πολιτών. Η λειτουργία του θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο, σε κεντρικό κτίριο του δήµου µας και θα περιλαµβάνει κύκλους δύο τετραµήνων.
Επιλέχθηκαν πέντε άξονες, που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήµες, οι επιστήµες της Υγείας, η
Οικονοµία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο Αθλητισµός».

Αυτοί ακριβώς οι τοµείς που επιλέχθηκαν και έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, φανερώνουν και το
ότι η προαγωγή της γνώσης δεν αποσκοπεί µόνο στο όφελος του ατόµου, αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα. «Αυτό ακριβώς θέλουµε. Να διευρύνουµε τη γνώση και τους ορίζοντες σε ό,τι απαιτεί µία
κοινωνία και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιστήκαµε µαζί µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής»,
λέει ο κ. Ζενέτος και προσθέτει: «Θέλω να πιστεύω και είµαι αισιόδοξος ότι θα πάει πολύ καλά, αφού
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους καθηγητές και το επιστηµονικό
δυναµικό γι’ αυτή την πρωτοβουλία».
Ο δήµαρχος Ιλίου σε δηλώσεις του έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σηµασίας για τον δήµο τη συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τονίζει πάνω σε αυτό: «Είναι στρατηγικής σηµασίας αυτό το
Μνηµόνιο που υπογράψαµε, δεν έγινε τυχαία ούτε για επικοινωνιακούς λόγους. Προγραµµατίζουµε και
άλλες κοινές δράσεις για το µέλλον, δεν θα σταµατήσουµε µόνο στο Δη.Κοι.Π.Ι.».
Και καταλήγει: «Συνεργαζόµαστε στενά και η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει κι άλλες δράσεις, όπως την
έρευνα για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας».
ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΙΔΡΥΣΗΙΛΙΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝΕΑΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣΣΗΜΕΡΑ
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Κοινωνικό Πανεπιστήµιο από τον Δήµο Ιλίου

Κοινωνικό Πανεπιστήµιο από τον Δήµο Ιλίου
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Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήµιο» οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Παράλληλα, το όραµα αυτό ετοιµάζεται να ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα
κοινωνικού, οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς
περιορισµούς. Η διάχυση της ... Περισσότερα
To άρθρο Κοινωνικό Πανεπιστήµιο από τον Δήµο Ιλίου δηµοσιεύτηκε στο NewsIT .
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.
Πηγή άρθρου: newsit.gr
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Κοινωνικό Πανεπιστήµιο από τον Δήµο Ιλίου
Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήµιο» οραµατίστηκαν στον δήµο Ιλίου και το Μνηµόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε η δηµοτική Αρχή µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής τους ανοίγει πλέον αυτή τη δυνατότητα.

Παράλληλα, το όραµα αυτό ετοιµάζεται να ανοίξει τους ορίζοντες γνώσης στους πολίτες, σε θέµατα
κοινωνικού, οικονοµικού, ιστορικού, πολιτιστικού περιεχοµένου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς
περιορισµούς.
Η διάχυση της γνώσης είναι το ζητούµενο και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω σε τοµείς που
απασχολούν την κοινωνία και ακριβώς εκεί αποσκοπεί η ίδρυση του Δηµοτικού Κοινωνικού Πανεπιστηµίου
Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή των Οκτώβριο και θα περιλαµβάνει κύκλους σεµιναρίων,
διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραµήνων, µε την καθοδήγηση και την ευθύνη του
επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Για ένα όραµα και στόχο ετών κάνει λόγο ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, µιλώντας στο Αθηναϊκό –
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και συνεχίζει: «Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό θεσµό, που αποσκοπεί
στη µετάδοση γνώσης για όλους, χωρίς αποκλεισµούς και για κάθε ηλικία. Θα γίνει µε την υποστήριξη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε το οποίο έχουµε υπογράψει ένα Μνηµόνιο συνεργασίας το 2020. Το
Πανεπιστήµιο έχει τα µέσα και την τεχνογνωσία κι εµείς έχουµε τον τρόπο να το υλοποιήσουµε. Πρόκειται
για µια εξαιρετική συνεργασία, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Πανεπιστηµίου για έρευνα,
οπότε εµείς θελήσαµε να εκµεταλλευτούµε, µε την καλή έννοια, αυτή τη θετική διάθεση του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε στόχο την προαγωγή της γνώσης και γι’ αυτό το προτείναµε και υπήρξε
ανταπόκριση».
Και αµέσως µετά εξηγεί: «Πρόκειται για έναν κύκλο σεµιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, µε θέµατα που
απασχολούν την κοινωνία και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των πολιτών. Η λειτουργία του θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο, σε κεντρικό κτίριο του δήµου µας και θα περιλαµβάνει κύκλους δύο τετραµήνων.
Επιλέχθηκαν πέντε άξονες, που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήµες, οι επιστήµες της Υγείας, η
Οικονοµία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο Αθλητισµός».
Αυτοί ακριβώς οι τοµείς που επιλέχθηκαν και έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, φανερώνουν και το
ότι η προαγωγή της γνώσης δεν αποσκοπεί µόνο στο όφελος του ατόµου, αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα. «Αυτό ακριβώς θέλουµε. Να διευρύνουµε τη γνώση και τους ορίζοντες σε ό,τι απαιτεί µία
κοινωνία και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιστήκαµε µαζί µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής»,
λέει ο κ. Ζενέτος και προσθέτει: «Θέλω να πιστεύω και είµαι αισιόδοξος ότι θα πάει πολύ καλά, αφού
υπάρχει ήδη ενδιαφέρον τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους καθηγητές και το επιστηµονικό
δυναµικό γι’ αυτή την πρωτοβουλία».
Ο δήµαρχος Ιλίου σε δηλώσεις του έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σηµασίας για τον δήµο τη συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τονίζει πάνω σε αυτό: «Είναι στρατηγικής σηµασίας αυτό το
Μνηµόνιο που υπογράψαµε, δεν έγινε τυχαία ούτε για επικοινωνιακούς λόγους. Προγραµµατίζουµε και
άλλες κοινές δράσεις για το µέλλον, δεν θα σταµατήσουµε µόνο στο Δη.Κοι.Π.Ι.».
Και καταλήγει: «Συνεργαζόµαστε στενά και η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει κι άλλες δράσεις, όπως την
έρευνα για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το ΠΑΔΑ φιλοξενεί το 31o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας 2021
(EURO 2021) µε 2000 συνέδρους
Το EURO 2021 (euro2021athens.com) είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής
Έρευνας και Επιστήµης Μάνατζµεντ, διεθνώς, µε ιστορία που ξεπερνά τα 45 χρόνια, από την
πρώτη διεξαγωγή του το 1975 στις Βρυξέλλες και διοργανώνεται από την European Association of
Operational Research Society.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής φιλοξενεί και υποστηρίζει την διοργάνωση του στις συνεδριακές
εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, το οποίο λόγω των υγειονοµικών περιορισµών
πραγµατοποιείται σε υβριδική µορφή από 11 έως 14 Ιουλίου 2021.
Το Συνέδριο θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 2.000 εξειδικευµένοι ακαδηµαϊκοί κλπ. επιστήµονες
από όλες τις χώρες (και όχι µόνο από την Ευρώπη) και θα παρουσιασθεί αντίστοιχος αριθµός ερευνητικών
εργασιών που θα εξελίσσονται σε περισσότερες από 50 παράλληλες Συνεδρίες.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, συνεχάρη
τον Κοσµήτορα της Σχολής Διοικητικών Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών καθηγητή
Αθανάσιο Σπυριδάκο για την ιδιαίτερη συµβολή του στον σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίησή
του, όπως και τους λοιπούς συνεργάτες, τονίζοντας την εξαιρετική εξωστρέφεια ακαδηµαϊκής ποιότητας
που προσφέρει το ΠΑΔΑ και µάλιστα σε οργανώσεις µεγάλου µεγέθους και παγκόσµιας αναφοράς.
Η συγκεκριµένη εκδήλωση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα συνέδρια στην περιοχή της Διοικητικής
Επιστήµης και της Επιχειρησιακή Έρευνας. Ειδικότερα, σχετίζεται µε την εφαρµογή διεπιστηµονικών
προσεγγίσεων αποτελεσµατικής επίλυσης πολύπλοκων προβληµάτων που ανακύπτουν στην διαχείριση και
διοίκηση µεγάλων συστηµάτων αποτελούµενων από ανθρώπους, µηχανές, υλικά και κεφάλαια, στη
βιοµηχανία, στις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες από διεθνώς διακεκριµένους επιστήµονες και
Στρογγυλά Τραπέζια σε θέµατα ιδιαίτερου και επίκαιρου ενδιαφέροντος στα οποία η Επιχειρησιακή
Έρευνα µπορεί να προσφέρει πρόσφορες λύσεις και κατευθύνσεις αξιόπιστης πολιτικής.
Για τις λίγες δραστηριότητες του Συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του
ΠΑΔΑ και θα προσφερθούν µέσω ψηφιακού συστήµατος εξ’ αποστάσεως σε όλους τους συνέδρους
τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόµενο και θεσµικά προσδιορισµένο υγειονοµικό πρωτόκολλο για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID – 19.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του ΥΓΕΙΑ και του Ερευνητικού Εργαστηρίου
LANECASM
Στην υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ, το Ερευνητικό
Εργαστήριο Νευροµυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης -LANECASM του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας και Μεταβολισµού.
Θεµελιώδης στόχος του Μνηµονίου Συνεργασίας είναι η από κοινού προώθηση της ακαδηµαϊκής,
επιστηµονικής και ερευνητικής συνεργασίας, µέσω της ανάπτυξης κοινών ερευνητικών
δραστηριοτήτων και της µεταφοράς τεχνογνωσίας.
Το Μνηµόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας
Καρταπάνης, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευροµυϊκής και
Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Δρ.
Γεώργιος Παπαθανασίου και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και
Μεταβολισµού, και Διευθυντής ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ηλίας Τσούγκος.
Το Μνηµόνιο περιλαµβάνει τη συνεργασία σε ένα µεγάλο φάσµα δράσεων όπως:
Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδηµαϊκά προγράµµατα.
Σχεδιασµός και δηµιουργία κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων δια βίου
εκπαίδευσης, συνεπιβλέψεις ερευνητικών εργασιών, διδακτορικών και µεταδιδακτορικών διατριβών.
Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, µεταφορά τεχνογνωσίας.
Ανταλλαγή και αµοιβαίες επισκέψεις µελών και συνεργατών του Ερευνητικού Εργαστηρίου
LANECASM αλλά και φοιτητών (προπτυχιακών, µεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτορικών και
µεταδιδακτορικών ερευνητών) µε στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστηµονικής έρευνας
και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.
Διοργάνωση από κοινού επιστηµονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ συνεδρίων, ηµερίδων,
εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις, κοινές δηµοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδηµαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος.

Για τη σύναψη του Μνηµονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ.
Ανδρέας Καρταπάνης τόνισε: «Το ΥΓΕΙΑ, νοσοκοµείο πρότυπο για την Ελλάδα, επενδύει στην
εκπαίδευση και την έρευνα. Αυτό το µνηµόνιο συνεργασίας αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγµα του τρόπου
µε τον οποίο η ακαδηµαϊκή γνώση µπορεί να µετατραπεί σε πράξη και να δηµιουργήσει καινοτόµες
υπηρεσίες που εξελίσσουν την ιατρική επιστήµη προς όφελος του ανθρώπου αλλά και της κοινωνίας».
Με την ευκαιρία της υπογραφής του µνηµονίου συνεργασίας, ο Διευθυντής του Ερευνητικού
Εργαστηρίου Νευροµυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης Δρ. Παπαθανασίου
σηµείωσε: «Το Ερευνητικό Εργαστήριο συµµετέχει σε αυτή την ιδιαίτερα σηµαντική και καινοτόµο
συνεργασία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε στόχο την αµοιβαία
ωφελιµότητα όλων των συνεργαζόµενων φορέων και βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της
κλινικής εκπαίδευσης, καθώς την αξιοποίηση διαθέσιµων µοναδικών υποδοµών, εξοπλισµού και
υγειονοµικού δυναµικού».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας και Μεταβολισµού,
και Διευθυντής ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ηλίας Τσούγκος, αναφέρει:
«Παραµένοντας πιστοί στο όραµά µας, µέσω του µνηµονίου συνεργασίας, προάγουµε την έρευνα και
συµβάλλουµε ενεργά στην πρόληψη, διάγνωση και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
καρδιοµεταβολικών νοσηµάτων. Αναµένουµε µια ιδιαίτερα πρόσφορη και παραγωγική συνεργασία κατά
την οποία θα µοιραστούµε τις γνώσεις και τις εµπειρίες µας».
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Εκλογή Προέδρου του Τµήµατος Βιοϊατρικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής - [Foititikanea.gr]
Εκλογή Προέδρου του Τµήµατος Βιοϊατρικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Στις εκλογές
της 8/7/2021 για την ανάδειξη Προέδρου του Τµήµατος Βιοϊατρικών Επιστηµών της Σχολής Επιστηµών
Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και µε καθολική συµµετοχή των µελών ΔΕΠ του
Τµήµατος επανεξελέγη Πρόεδρος πανηγυρικά µε ποσοστό 88% ο Καθηγητής Καρδιολογίας & Φυσιολογίας
κ. Δηµήτριος Χανιώτης, διακεκριµένο µέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Δηµήτριος
Χανιώτης, MD, PhD. Καθηγητής Μήνυµα Προέδρου Το Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών (Biomedical Sciences),
είναι ένα νεοσύστατο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας και
Πρόνοιας. Η λειτουργία αυτού του νεοσύστατου Τµήµατος συµπίπτει µε την Ίδρυση του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής και αποτελείται από πέντε (5) Κατευθύνσεις:Κατεύθυνση "Αισθητικής και
Κοσµητολογίας"Κατεύθυνση "Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας"Κατεύθυνση "Ιατρικών...
Εκλογή Προέδρου του Τµήµατος Βιοϊατρικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Στις εκλογές
της 8/7/2021 για την ανάδειξη Προέδρου του Τµήµατος Βιοϊατρικών Επιστηµών της Σχολής Επιστηµών
Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και µε καθολική συµµετοχή των µελών ΔΕΠ του
Τµήµατος επανεξελέγη Πρόεδρος πανηγυρικά µε ποσοστό 88% ο Καθηγητής Καρδιολογίας & Φυσιολογίας
κ. Δηµήτριος Χανιώτης, διακεκριµένο µέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Δηµήτριος
Χανιώτης, MD, PhD. Καθηγητής Μήνυµα Προέδρου Το Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών (Biomedical Sciences),
είναι ένα νεοσύστατο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας και
Πρόνοιας. Η λειτουργία αυτού του νεοσύστατου Τµήµατος συµπίπτει µε την Ίδρυση του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής και αποτελείται από πέντε (5) Κατευθύνσεις:Κατεύθυνση "Αισθητικής και
Κοσµητολογίας"Κατεύθυνση "Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας"Κατεύθυνση "Ιατρικών...
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Εκλογή Προέδρου του Τµήµατος Βιοϊατρικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής
Εκλογή Προέδρου του Τµήµατος Βιοϊατρικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Στις εκλογές της 8/7/2021 για την ανάδειξη Προέδρου του Τµήµατος Βιοϊατρικών Επιστηµών της Σχολής
Επιστηµών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και µε καθολική συµµετοχή των µελών
ΔΕΠ του Τµήµατος επανεξελέγη Πρόεδρος πανηγυρικά µε ποσοστό 88% ο Καθηγητής Καρδιολογίας &
Φυσιολογίας κ. Δηµήτριος Χανιώτης, διακεκριµένο µέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Δημήτριος Χανιώτης, MD, PhD. Καθηγητής

Μήνυµα Προέδρου
Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), είναι ένα νεοσύστατο Τμήμα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.
Η λειτουργία αυτού του νεοσύστατου Τμήματος συμπίπτει με την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και αποτελείται από πέντε (5) Κατευθύνσεις:
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών καλύπτει τις σύγχρονες
ανάγκες σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο, αναφορικά με όλες τις Κατευθύνσεις του Τμήματος. Οι φοιτητές
όλων των Κατευθύνσεων λαμβάνουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες του
ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου Επιστημονικού Πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών, που είναι
άμεσα εφαρμόσιμες επαγγελματικά σε όλο το εύρος των Επιστημών Υγείας.
Από το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών είναι σε ισχύ και λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc):
Επίσης στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών λειτουργούν (4) τέσσερα «Προγράμματα Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης», εκπονείται ικανός αριθμός Διδακτορικών Διατριβών (PhD), και παράλληλα
διεκπεραιώνεται Μεταδιδακτορική Έρευνα σε συνεργασία με τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του
Τμήματος καθώς και με άλλα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Χανιώτης, MD, PhD. Καθηγητής
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Το ΠΑΔΑ φιλοξενεί το 31o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας 2021
(EURO 2021) µε 2000 συνέδρους
Το ΠΑΔΑ φιλοξενεί το 31o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας 2021 (EURO 2021) µε
2000 συνέδρους
Το EURO 2021 (euro2021athens.com) είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής
Έρευνας και Επιστήµης Μάνατζµεντ, διεθνώς, µε ιστορία που ξεπερνά τα 45 χρόνια, από την
πρώτη διεξαγωγή του το 1975 στις Βρυξέλλες και διοργανώνεται από την European Association
of Operational Research Society.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής φιλοξενεί και υποστηρίζει την διοργάνωση του στις συνεδριακές
εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, το οποίο λόγω των υγειονοµικών περιορισµών
πραγµατοποιείται σε υβριδική µορφή από 11 έως 14 Ιουλίου 2021.
Το Συνέδριο θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 2.000 εξειδικευµένοι ακαδηµαϊκοί κλπ. επιστήµονες
από όλες τις χώρες (και όχι µόνο από την Ευρώπη) και θα παρουσιασθεί αντίστοιχος αριθµός ερευνητικών
εργασιών που θα εξελίσσονται σε περισσότερες από 50 παράλληλες Συνεδρίες.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, συνεχάρη τον
Κοσµήτορα της Σχολής Διοικητικών Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών καθηγητή Αθανάσιο
Σπυριδάκο για την ιδιαίτερη συµβολή του στον σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίησή του, όπως και
τους λοιπούς συνεργάτες, τονίζοντας την εξαιρετική εξωστρέφεια ακαδηµαϊκής ποιότητας που προσφέρει
το ΠΑΔΑ και µάλιστα σε οργανώσεις µεγάλου µεγέθους και παγκόσµιας αναφοράς.
Η συγκεκριµένη εκδήλωση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα συνέδρια στην περιοχή της Διοικητικής
Επιστήµης και της Επιχειρησιακή Έρευνας. Ειδικότερα, σχετίζεται µε την εφαρµογή διεπιστηµονικών
προσεγγίσεων αποτελεσµατικής επίλυσης πολύπλοκων προβληµάτων που ανακύπτουν στην διαχείριση και
διοίκηση µεγάλων συστηµάτων αποτελούµενων από ανθρώπους, µηχανές, υλικά και κεφάλαια, στη
βιοµηχανία, στις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες από διεθνώς διακεκριµένους επιστήµονες και
Στρογγυλά Τραπέζια σε θέµατα ιδιαίτερου και επίκαιρου ενδιαφέροντος στα οποία η Επιχειρησιακή
Έρευνα µπορεί να προσφέρει πρόσφορες λύσεις και κατευθύνσεις αξιόπιστης πολιτικής.
Για τις λίγες δραστηριότητες του Συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του
ΠΑΔΑ και θα προσφερθούν µέσω ψηφιακού συστήµατος εξ’ αποστάσεως σε όλους τους συνέδρους
τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόµενο και θεσµικά προσδιορισµένο υγειονοµικό πρωτόκολλο για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID – 19.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Το ΠΑΔΑ φιλοξενεί το 31o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας 2021
(EURO 2021) µε 2000 συνέδρους
Το ΠΑΔΑ φιλοξενεί το 31o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας 2021 (EURO 2021) µε 2000
συνέδρους Το EURO 2021 (euro2021athens.com) είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής
Έρευνας και Επιστήµης Μάνατζµεντ, διεθνώς, µε ιστορία που ξεπερνά τα 45 χρόνια, από την πρώτη
διεξαγωγή του το 1975 στις Βρυξέλλες και διοργανώνεται από την European Association of Operational
Research Society. Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής φιλοξενεί και υποστηρίζει την διοργάνωση του στις
συνεδριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, το οποίο λόγω των υγειονοµικών
περιορισµών πραγµατοποιείται σε υβριδική µορφή από 11 έως 14 Ιουλίου 2021. Το Συνέδριο θα
παρακολουθήσουν περισσότεροι από 2.000 εξειδικευµένοι ακαδηµαϊκοί κλπ. επιστήµονες από όλες τις
χώρες (και όχι µόνο από την Ευρώπη) και θα παρουσιασθεί αντίστοιχος αριθµός ερευνητικών εργασιών
που θα εξελίσσονται σε περισσότερες από 50 παράλληλες Συνεδρίες. Ο Πρύτανης του...
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ΠΑΔΑ: Φιλοξενεί το 31ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας 2021 µε
2.000 συνέδρους
Το EURO 2021 (euro2021athens.com) είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας και
Επιστήµης Μάνατζµεντ, διεθνώς, µε ιστορία που ξεπερνά τα 45 χρόνια, από την πρώτη διεξαγωγή του το
1975 στις Βρυξέλλες και διοργανώνεται από την European Association of Operational Research Society.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής φιλοξενεί και υποστηρίζει την διοργάνωση του στις
συνεδριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, το οποίο λόγω των
υγειονοµικών περιορισµών πραγµατοποιείται σε υβριδική µορφή από 11 έως 14 Ιουλίου 2021. Το Συνέδριο
θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 2.000 εξειδικευµένοι ακαδηµαϊκοί κλπ. επιστήµονες από όλες τις
χώρες (και όχι µόνο από την Ευρώπη) και θα παρουσιασθεί αντίστοιχος αριθµός ερευνητικών εργασιών
που θα εξελίσσονται σε περισσότερες από 50 παράλληλες Συνεδρίες.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, συνεχάρη τον
Κοσµήτορα της Σχολής Διοικητικών Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών καθηγητή Αθανάσιο
Σπυριδάκο για την ιδιαίτερη συµβολή του στον σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίησή του, όπως και
τους λοιπούς συνεργάτες, τονίζοντας την εξαιρετική εξωστρέφεια ακαδηµαϊκής ποιότητας που προσφέρει
το ΠΑΔΑ και µάλιστα σε οργανώσεις µεγάλου µεγέθους και παγκόσµιας αναφοράς.
Η συγκεκριµένη εκδήλωση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα συνέδρια στην περιοχή της Διοικητικής
Επιστήµης και της Επιχειρησιακή Έρευνας. Ειδικότερα, σχετίζεται µε την εφαρµογή διεπιστηµονικών
προσεγγίσεων αποτελεσµατικής επίλυσης πολύπλοκων προβληµάτων που ανακύπτουν στην διαχείριση και
διοίκηση µεγάλων συστηµάτων αποτελούµενων από ανθρώπους, µηχανές, υλικά και κεφάλαια, στη
βιοµηχανία, στις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες από διεθνώς διακεκριµένους επιστήµονες και
Στρογγυλά Τραπέζια σε θέµατα ιδιαίτερου και επίκαιρου ενδιαφέροντος στα οποία η Επιχειρησιακή
Έρευνα µπορεί να προσφέρει πρόσφορες λύσεις και κατευθύνσεις αξιόπιστης πολιτικής. Για τις λίγες
δραστηριότητες του Συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΠΑΔΑ και
θα προσφερθούν µέσω ψηφιακού συστήµατος εξ’ αποστάσεως σε όλους τους συνέδρους τηρείται
απαρέγκλιτα το προβλεπόµενο και θεσµικά προσδιορισµένο υγειονοµικό πρωτόκολλο για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας COVID – 19.
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Αναγόρευση σε Επίτιµο Διδάκτορα του ΠΑΔΑ του Francis Fukuyama καθηγητή
του Πανεπιστηµίου Stanford, ΗΠΑ
Με την φυσική παρουσία ολιγάριθµων µελών της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, για υγειονοµικούς λόγους, στο Αµφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης – όπου
προηγήθηκε σύντοµη ξενάγηση - πραγµατοποιήθηκε η αναγόρευση του καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Stanford, ΗΠΑ, Francis Fukuyama ως Επίτιµου Διδάκτορα του Τµήµατος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών του
Ιδρύµατος. Στην εν λόγω τελετή παρέστη, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο Δηµήτριος
Σκάλκος, Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ευχαριστώντας τον καθηγητή
Francis Fukuyama για την επιστηµονική του προσφορά, την αποδοχή του τιµητικού τίτλου, όπως και για την
παρουσία του, ανέφερε ότι η συγκεκριµένη ενέργεια είναι εξαιρετικά σηµαντικής εξωστρέφειας του
Ιδρύµατος και εµπέδωση της ιδιαίτερης αξιοπιστίας της ακαδηµαϊκής υπόστασης τόσο του ΠΑΔΑ, όσο και
της χώρας διεθνώς.
Τόνισε ότι, ο καθηγητής Francis Fukuyama, εµβριθής κοινωνικός επιστήµονας και φιλόσοφος, είναι
εξέχουσα διεθνής ακαδηµαϊκή και συγγραφική προσωπικότητα που µε το έργο του επηρεάζει και
διαµορφώνει πολιτικές, αλλά και προοπτικές, στο χώρο της παγκόσµιας πολιτικής και οικονοµικής
ανάπτυξης για δεκαετίες.
Παρατήρησε ότι, στο τελευταίο έργο του («Ταυτότητα») χρησιµοποιεί έντονα τη θεωρητική βάση του
Πλάτωνα, ο οποίος και αποτελεί το έµβληµα του ΠΑΔΑ, αναδεικνύοντας τη σηµαντικότητα του «θυµού»,
ένα από τα τρία µέρη της ψυχής κατά τον Πλάτωνα. Αυτός συνδέεται µε την εσωτερική αίσθηση της
αξιοπρέπειας του ατόµου, που απαιτεί την εξωτερική της αναγνώριση, όπως και του ρόλου του ατόµου
στην κοινωνία. Θέµατα που είναι κορυφαία στην σύγχρονη οικουµενική κατανόηση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και της ποιότητας της δηµοκρατίας στην παγκόσµια πολιτική σκηνή, τα οποία και
ταυτόχρονα είναι καθοριστικά στην αποτελεσµατική καθηµερινή πρακτική του ΠΑΔΑ.
Στο επιστηµονικό βιογραφικό του καθηγητή Francis Fukuyama αναφέρθηκαν τόσο ο Κοσµήτορας της
Σχολής Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών του ΠΑΔΑ καθηγητής Αθανάσιος Σπυριδάκος,
όσο και ο Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθηγητής Απόστολος Γιοβάνης. Ο τελευταίος
ανέγνωσε και το ψήφισµα ανακήρυξης του καθηγητή Francis Fukuyama ως Επίτιµου Διδάκτορα του
Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Συνοπτικά, αναφέρθηκαν ότι, ο καθηγητής Francis Fukuyama ανήκει στο Freeman Spogli Institute for
International Studies και είναι Διευθυντής του Center on Democracy, Development and the Rule of Law στο
Πανεπιστήµιο Stanford, καθώς και Διευθυντής του Ford Dorsey Master's in International Policy, του ίδιου
Πανεπιστηµίου.
Έχει διατελέσει καθηγητής και Διευθυντής του προγράµµατος International Development στη School of
Advanced International Studies του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins, ΗΠΑ, όπως και Omer L. και Nancy Hirst
καθηγητής Δηµόσιας Πολιτικής στη Σχολή Δηµόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήµιο George Mason, ΗΠΑ. Είναι
µέλος του συµβουλίου του International Forum for Democratic Studies που ιδρύθηκε από την National
Endowment for Democracy, ΗΠΑ, διετέλεσε µέλος του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών της RAND Corporation,
ΗΠΑ. Και είναι, επίσης, µία από τις 25 κορυφαίες προσωπικότητες της Information and Democracy Commission
που έχουν ιδρύσει οι Reporters Without Borders.
Ο καθηγητής Francis Fukuyama στην αντιφώνησή του, ευχαρίστησε για την τιµή που του έγινε, δήλωσε
ενεργός «πρεσβευτής» του ΠΑΔΑ, ως µέλος πλέον της ακαδηµαϊκής οικογένειας του Ιδρύµατος και
εξέφρασε την θέλησή του να συµβάλει στην επιτάχυνση της ήδη πραγµατοποιούµενης ταχείας ανάπτυξή
του.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και
το Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας και Μεταβολισμού
συνεργασίας συνυπέγραψαν

Μνημόνιο
το ΥΓΕΙΑ με to Ερευνητικό Εργαστήριο
Νευρΰμύϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης
ΐπς Κίνησης -LA Ν EC AS Μ ίου Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής κατ to Ελληνικό
hfotitoOto Καρδιολογίας κατ ΜεταΒολιομού,

με στόχο tnv από κοινού προώθηση της
Επιαιημοντκής κατ ερευνητικής
ουνερναοίας, μέσω της ανάηΐυξης κοινών
ερευνητικών δράστη ρ ιοιπ των κατ της
μεταφοράς τεχνογνω σία ς.
Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος κατ
διευθύνων σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ.
Kapron ανης. ο διευθυντής του Ερευνητικού
ακαδημαϊκής.

Ανδρέας

Εργαστηρίου Νευρσμύτ'κπς και
Καρδιοαγγειακής Μελέτης ιης Κίνησης του
Πανεπτοτημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής
δρ Γεώργιος Παπαθαναατου κατ σ πρόεδρος

του Ελληνικού Ινστιτούτου Καρδιολογίας
κατ ΜετοΒαλταμού κατ διευθυντής ΣΤ
Κλινικής ίου ΥΓΕΙΑ. κ. Ηλίας
Καρδιολογικής

Τάούγκσς.
Το μνημόνιο περτλαμΒανετ τη συνεργασία

σε ένα μεγάλο φάσμα δράσεων όπως:
» Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά
εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και Προγραμμάτων
διό Βίου εκπαίδευσης. ουνεπτΒλέψετς ερευνπΐτκών εργασιών, διδακτορικών
κατ μεταδτδακτσρτκών διατριβών.
» Ανάπτυξη

εκπαίδευσης,

ανακοινώσεις

κοινές δημοσιεύσεις κατ υποβολή

ερευνηΐτκών προτάσεων.
» Κάθε άλλη ερευνητική η/και ακαδημαϊκή
δρασϊηριάΐπια που αηοΒλέπετ οίο κοινό

όφελος.

«Το ΥΓΕΙΑ, νοσοκομείο- πρότυπο για την

προγράμματα.

• Σχεδτασμός και δημιουργία κοινών

ρευνητών] με στόχο την προώθηση της
της επιστημονικής έρευνας και
της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.
» Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή
ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ συνεδρίων,
ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές

κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων,

μεταφορά τεχνογνωσίας.
» Ανταλλαγή κατ αμοτΟαίες εητσκέψετς μελών
κατ συνεργατών ισυ Ερευνηττκού

Εργαστηρίου

LAN EC ASM αλλά και φοιτητών

(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων
διδακτορικών κατ μΕταδίδα^,τοοκώ'ν ε¬

Ελλάδα, επενδύει σΤπν εκπαίδευση και Την

έρευνα. Αυτό ΐο μνημόνιο συνεργασίας
ένα εξαιρεττκό δείγμα του τρόπου
τον
οποίο
π ακαδημαϊκή γνώση μπορεί
με
να μετατραπεί σε πράξη και να δημιουργήσει
καινοτόμες υπηρεσίες που εξελίσσουν
την ιατρική επιστήμη προς όφελος ίου
αλλά και της κοινωνίας» σχολίασε
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Koptanovnç
«Το Ερευνητικό Εργαστήριο συμμετέχει
σε αυτή τ ην ιδιαίιερ α σημαντική κα ι κα ινοτόαποτελεί

ανθρώπου

μο σύνεργα σία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια
ίου Πανεπιστημίου Δυτικής Αιτικής. με
στόχο Την ομοτΒαίο ωφελιμότητα όλων ίων
συνεργαζόμενων φορέων και Βασικό σκοπό
την προαγωγή της έρευνας και ιης κλινικής

εκπαίδευσης, καθώς την αξιοποίηση
διαθέσιμων μοναδικών υποδομών, εξοπλισμού
και υγειονομτκού δυναμικού» ιόνισε ο
διευθυντής του Ερευνηττκού Εργαστηρίου
Νευραμύτκής κατ Καρδιοαγγειακής Μελέτης
της Κίνησης δρ Παηαθανασίου.
Τέλος, από την πλευρά του σ πρόεδρος
Ιου Ελληνικού ΙνοΙιΤούΤου Καρδιολογίας
και Μεταβολισμού και διευθυντής ΣΤ
Κλινικής ίου ΥΓΕΙΑ. κ. Ηλίας
Καρδιολογικής

Τσούγκος, αναφέρει: «Παραμένοντας πιστοί

οίο όραμά μας. μέσω tou μνημονίου

συνεργασίας,

π ρο άγουμ ε Την έρευνα και
ενεργά στην πρόληψη, διάγνωση
και την αποτελεσματική αντιμειώπιοπ ίων
κάρδιο μεταβολικών νοσημάτων. Αναμένουμε
συμβάλλουμε

μ το τδταίτερα

πρόσφορη κατ παραγωγική

συνεργασία κατ α ιπν οποία θα μοτραοΐούμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας».
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Ένα πολιτιστικό Σύµφωνο Συνεργασίας µε προοπτικές
Ένα πολιτιστικό Σύµφωνο Συνεργασίας µε προοπτικές
Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση
έργων και προγραµµάτων του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά
µε την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων,
αναφέρονται τα εξής:

Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους,
στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και
αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους εκάστοτε
στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών δοµών του Δήµου
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών πρακτικών
αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την απόκτηση των
σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού µε
έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων σχετικά µε την
καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των «βασανισµένων», όπως χαρακτηριστικά είπε,
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θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το
Σύµφωνο Συνεργασίας θα αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσει
µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα πλεονεκτήµατα που
θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση, τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και
τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και
λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των οστών των θυµάτων της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της
µεταβίβασης της ιστορικής µνήµης και υλικής κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
Γράψτε το σχόλιό σας
Ρεπορτάζ -Πηγή: Χρήστος Ράπτης Σύνδεσµος
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Ένα πολιτιστικό Σύµφωνο Συνεργασίας µε προοπτικές

Υπογράφηκε χθες στο χώρο του Μουσείου Θυµάτων
Ναζισµού Διστόµου, σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του
Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Σχεδιάζονται δράσεις που
θα αναδείξουν το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου
και θα αποτελέσουν µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση
έργων και προγραµµάτων του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά
µε την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων,
αναφέρονται τα εξής:
1. Η συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των Μνηµείων και των Μουσείων που έχει στην κατοχή του ο
Δήµος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, αλλά και κάθε στοιχείου, υλικού και άυλου, της πολιτισµικής
κληρονοµιάς του.
2. Η σύσταση του «Ακαδηµαϊκού Πόλου Διεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής» στο Δίστοµο.
3. Η προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, µέσα από διαλέξεις, workshops,
εκδηλώσεις ενηµέρωσης, εκθέσεις, ηµερίδες, κ. ά.
4. Η παροχή τεχνογνωσίας από το ΠΑ.Δ.Α για την υποβολή των φακέλων αξιολόγησης εκ µέρους του
Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την απόκτηση πιστοποιήσεων από την αρµόδια Υπηρεσία
του ΥΠΠΟ, για τα Μουσεία του Δήµου.
5. Ο ορισµός του ΠΑ.Δ.Α και ειδικότερα του Εργαστηρίου Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και
Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, ως Επιστηµονικά Υπεύθυνου για τη συντήρηση των µουσειακών
αντικειµένων, µνηµείων και έργων τέχνης του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας.
6. Η προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και οι συνέργειες για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του
πολιτισµικού κεφαλαίου του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την τουριστική του
αξιοποίηση.
7. Η συνεργασία για την ίδρυση ενός Οργανισµού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού DMO
(Destination Management Organization) και ενός Παρατηρητηρίου Τουρισµού µε σκοπό τη διαχείριση,
την προώθηση και την αντικειµενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στον
Δήµο Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, ως συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό.
Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους,
στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και
αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους εκάστοτε
στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών δοµών του Δήµου
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών πρακτικών
αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την απόκτηση των
σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού µε
έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.

https://www.in.gr/
Publication date: 16/07/2021 15:47
Alexa ranking (Greece): 25
https://www.in.gr/2021/07/16/greece/ena-politistiko-symfono-synergasias-prooptik...

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων σχετικά µε την
καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των «βασανισµένων», όπως χαρακτηριστικά είπε,
θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το
Σύµφωνο Συνεργασίας θα αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσει
µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα πλεονεκτήµατα που
θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση, τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και
τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και
λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των οστών των θυµάτων της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της
µεταβίβασης της ιστορικής µνήµης και υλικής κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
Γράψτε το σχόλιό σας
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Ένα πολιτιστικό Σύµφωνο Συνεργασίας µε προοπτικές
Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση
έργων και προγραµµάτων του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά
µε την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων,
αναφέρονται τα εξής:Η συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των Μνηµείων και των Μουσείων που έχει
στην κατοχή του ο Δήµος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, αλλά και κάθε στοιχείου, υλικού και άυλου, της
πολιτισµικής κληρονοµιάς του.Η σύσταση του "Ακαδηµαϊκού Πόλου Διεπιστηµονικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής" στο Δίστοµο.Η προώθηση της πολιτιστικής και
τουριστικής ανάπτυξης, µέσα από διαλέξεις, workshops, εκδηλώσεις ενηµέρωσης, εκθέσεις, ηµερίδες, κ.
ά.Η...
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Ένα πολιτιστικό Σύµφωνο Συνεργασίας µε προοπτικές
Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση
έργων και προγραµµάτων του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά
µε την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων,
αναφέρονται τα εξής:

Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους,
στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και
αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους εκάστοτε
στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών δοµών του Δήµου
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών πρακτικών
αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την απόκτηση των
σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού µε
έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.
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Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων σχετικά µε την
καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των «βασανισµένων», όπως χαρακτηριστικά είπε,
θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το
Σύµφωνο Συνεργασίας θα αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσει
µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα πλεονεκτήµατα που
θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση, τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και
τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και
λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των οστών των θυµάτων της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της
µεταβίβασης της ιστορικής µνήµης και υλικής κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
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Ένα πολιτιστικό Σύµφωνο Συνεργασίας µε προοπτικές
Follow @report247gr
Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση
έργων και προγραµµάτων του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά
µε την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων,
αναφέρονται τα εξής:
1. Η συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των Μνηµείων και των Μουσείων που έχει στην κατοχή του ο
Δήµος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, αλλά και κάθε στοιχείου, υλικού και άυλου, της πολιτισµικής
κληρονοµιάς του.
2. Η σύσταση του «Ακαδηµαϊκού Πόλου Διεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής» στο Δίστοµο.
3. Η προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, µέσα από διαλέξεις, workshops,
εκδηλώσεις ενηµέρωσης, εκθέσεις, ηµερίδες, κ. ά.
4. Η παροχή τεχνογνωσίας από το ΠΑ.Δ.Α για την υποβολή των φακέλων αξιολόγησης εκ µέρους του
Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την απόκτηση πιστοποιήσεων από την αρµόδια Υπηρεσία
του ΥΠΠΟ, για τα Μουσεία του Δήµου.
5. Ο ορισµός του ΠΑ.Δ.Α και ειδικότερα του Εργαστηρίου Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και
Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, ως Επιστηµονικά Υπεύθυνου για τη συντήρηση των µουσειακών
αντικειµένων, µνηµείων και έργων τέχνης του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας.
6. Η προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και οι συνέργειες για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του
πολιτισµικού κεφαλαίου του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την τουριστική του
αξιοποίηση.
7. Η συνεργασία για την ίδρυση ενός Οργανισµού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού DMO
(Destination Management Organization) και ενός Παρατηρητηρίου Τουρισµού µε σκοπό τη διαχείριση,
την προώθηση και την αντικειµενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στον
Δήµο Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, ως συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό.

Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους,
στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και
αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους εκάστοτε
στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών δοµών του Δήµου
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών πρακτικών
αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την απόκτηση των
σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού µε
έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.
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Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων σχετικά µε την
καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των «βασανισµένων», όπως χαρακτηριστικά είπε,
θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το
Σύµφωνο Συνεργασίας θα αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσει
µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα πλεονεκτήµατα που
θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση, τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και
τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και
λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των οστών των θυµάτων της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της
µεταβίβασης της ιστορικής µνήµης και υλικής κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
Γράψτε το σχόλιό σας
Follow @report247gr
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Ένα πολιτιστικό Σύµφωνο Συνεργασίας µε προοπτικές
Οικονοµία
16 Ιουλίου 2021
Υπογράφηκε χθες στο χώρο του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού Διστόµου, σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ
του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Σχεδιάζονται δράσεις
που θα αναδείξουν το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσουν µοχλό πολιτιστικής
ανάπτυξης.
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Σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ Δήµου Διστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας και
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Βρίσκετε εδω: Home » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ » ΒΟΙΩΤΙΑ » Σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ Δήµου Διστόµου-ΑράχωβαςΑντίκυρας και Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Υπογράφηκε χθες, ηµέρα Πέµπτη 15 Ιουλίου 2021 και στο χώρο του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού
Διστόµου, σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η
Αντιπρύτανις Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης
Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση έργων και προγραµµάτων
του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά µε την
πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων,
αναφέρονται τα εξής:
Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους,
στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και
αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους εκάστοτε
στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών δοµών του Δήµου
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών πρακτικών
αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την απόκτηση των
σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού µε
έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων
σχετικά µε την καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των
«βασανισµένων», όπως χαρακτηριστικά είπε, θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη
συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το Σύµφωνο Συνεργασίας θα
αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσει µοχλό
πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα
πλεονεκτήµατα που θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση,
τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων
του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των
οστών των θυµάτων της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της µεταβίβασης της ιστορικής
µνήµης και υλικής κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
Υπογράφηκε χθες, ηµέρα Πέµπτη 15 Ιουλίου 2021 και στο χώρο του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού
Διστόµου, σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η
Αντιπρύτανις Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης
Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση έργων και προγραµµάτων
του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά µε την
πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων,
αναφέρονται τα εξής:
Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους,
στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και
αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους εκάστοτε
στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών δοµών του Δήµου
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών πρακτικών
αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την απόκτηση των
σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού µε
έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων
σχετικά µε την καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των
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«βασανισµένων», όπως χαρακτηριστικά είπε, θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη
συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το Σύµφωνο Συνεργασίας θα
αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσει µοχλό
πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα
πλεονεκτήµατα που θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση,
τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων
του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των
οστών των θυµάτων της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της µεταβίβασης της ιστορικής
µνήµης και υλικής κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
Μάθετε πρώτοι τα νέα της στερεάς
Copyright © 2017 STEREANEWS.GR | Handcrafted with by VAGARY
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υπογραφή συµφώνου συνεργασίας µεταξύ του Δήµου Δ. Α. Α. και του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφηκε χθες, ηµέρα Πέµπτη 15 Ιουλίου 2021 και στο χώρο του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού
Διστόµου, σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής. Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις Οικονοµικών,
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο
Δήµαρχος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για
την υλοποίηση έργων και προγραµµάτων του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του
Δήµου αναφορικά µε την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ
άλλων, αναφέρονται τα εξής:
Η συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των Μνηµείων και των Μουσείων που έχει στην κατοχή του ο Δήµος
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, αλλά και κάθε στοιχείου, υλικού και άυλου, της πολιτισµικής κληρονοµιάς
του.
Η σύσταση του «Ακαδηµαϊκού Πόλου Διεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής» στο Δίστοµο.
Η προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, µέσα από διαλέξεις, workshops, εκδηλώσεις
ενηµέρωσης, εκθέσεις, ηµερίδες, κ. ά.
Η παροχή τεχνογνωσίας από το ΠΑ.Δ.Α για την υποβολή των φακέλων αξιολόγησης εκ µέρους του Δήµου
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την απόκτηση πιστοποιήσεων από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟ, για
τα Μουσεία του Δήµου.
Ο ορισµός του ΠΑ.Δ.Α και ειδικότερα του Εργαστηρίου Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων
Πολιτιστικών Αγαθών, ως Επιστηµονικά Υπεύθυνου για τη συντήρηση των µουσειακών αντικειµένων,
µνηµείων και έργων τέχνης του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας.
Η προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και οι συνέργειες για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του
πολιτισµικού κεφαλαίου του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την τουριστική του αξιοποίηση.
Η συνεργασία για την ίδρυση ενός Οργανισµού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού DMO (Destination
Management Organization) και ενός Παρατηρητηρίου Τουρισµού µε σκοπό τη διαχείριση, την προώθηση και
την αντικειµενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στον Δήµο Διστόµου Αράχωβας
Αντίκυρας, ως συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό.
Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την
υλοποίησή τους, στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα
ενδιαφέροντος και αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες
και τους εκάστοτε στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών
δοµών του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών
πρακτικών αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την
απόκτηση των σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών
µορφών τουρισµού µε έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων σχετικά µε την
καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των «βασανισµένων», όπως χαρακτηριστικά είπε,
θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το
Σύµφωνο Συνεργασίας θα αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσει
µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα πλεονεκτήµατα που
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θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση, τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και
τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και
λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των οστών των θυµάτων της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της
µεταβίβασης της ιστορικής µνήµης και υλικής κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
Ο Δήµαρχος
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας
Ιωάννης Σταθάς
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Υπογραφή συµφώνου συνεργασίας µεταξύ του Δήµου Διστόµου Αράχωβας και
του Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής
Υπογράφηκε χθες, ηµέρα Πέµπτη (15/7) και στο χώρο του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού Διστόµου,
σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής.
Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις Οικονοµικών,
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Κλειώ
Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, κ. Ιωάννης Σταθάς,
συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση έργων και προγραµµάτων του ευρύτερου
ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά µε την πολιτιστική και τουριστική
ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:
Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους,
στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και
αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους εκάστοτε
στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών δοµών του Δήµου
Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών πρακτικών
αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την απόκτηση των
σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού µε
έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων σχετικά µε την
καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των «βασανισµένων», όπως χαρακτηριστικά είπε,
θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει
το Σύµφωνο Συνεργασίας θα αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα
αποτελέσει µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα πλεονεκτήµατα
που θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση, τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και
τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και
λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των οστών των θυµάτων της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της
µεταβίβασης της ιστορικής µνήµης και υλικής κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ
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Για την υπογραφή συµφώνου συνεργασίας µεταξύ του Δήµου Διστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Υπογράφηκε χθες, ηµέρα Πέµπτη 15 Ιουλίου 2021 και στο χώρο του
Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού Διστόµου, σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του
Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Οι συµβαλλόµενοι φορείς, τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις
Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου Αράχωβας
Αντίκυρας, κ. Ιωάννης Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την
υλοποίηση έργων και προγραµµάτων του ευρύτερου ενδιαφέροντος και
πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά µε την πολιτιστική και τουριστική
ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων, αναφέρονται τα
εξής:
1.

Η συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των Μνηµείων και των Μουσείων
που έχει στην κατοχή του ο Δήµος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, αλλά
και κάθε στοιχείου, υλικού και άυλου, της πολιτισµικής κληρονοµιάς του.

2.

Η σύσταση του «Ακαδηµαϊκού Πόλου Διεπιστηµονικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής» στο Δίστοµο.
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3.

Η προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, µέσα από
διαλέξεις, workshops, εκδηλώσεις ενηµέρωσης, εκθέσεις, ηµερίδες, κ. ά.

4.

Η παροχή τεχνογνωσίας από το ΠΑ.Δ.Α για την υποβολή των φακέλων
αξιολόγησης εκ µέρους του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την
απόκτηση πιστοποιήσεων από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟ, για τα
Μουσεία του Δήµου.

5.

Ο ορισµός του ΠΑ.Δ.Α και ειδικότερα του Εργαστηρίου Μελέτης και
Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, ως
Επιστηµονικά Υπεύθυνου για τη συντήρηση των µουσειακών
αντικειµένων, µνηµείων και έργων τέχνης του Δήµου Διστόµου Αράχωβας
Αντίκυρας.

6.

Η προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και οι συνέργειες για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό του πολιτισµικού κεφαλαίου του Δήµου Διστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας και την τουριστική του αξιοποίηση.

7.

Η συνεργασία για την ίδρυση ενός Οργανισµού Διαχείρισης και
Προώθησης Προορισµού DMO (Destination Management Organization) και ενός
Παρατηρητηρίου Τουρισµού µε σκοπό τη διαχείριση, την προώθηση και
την αντικειµενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού
προϊόντος στον Δήµο Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, ως συγκεκριµένο
τουριστικό προορισµό.
Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον

σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους, στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη
αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και αρµοδιοτήτων του
Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους
εκάστοτε στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των
πολιτιστικών δοµών του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών πρακτικών αναφορικά µε τη
συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την
απόκτηση των σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για
τη δηµιουργία ειδικών µορφών τουρισµού µε έµφαση στον πολιτιστικό και
αστικό τουρισµό.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου
Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ. Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε
συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων σχετικά µε την καταγραφή,
συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των «βασανισµένων», όπως
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χαρακτηριστικά είπε, θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη συνέχεια τόνισε
ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το Σύµφωνο Συνεργασίας θα
αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς του Δήµου και θα αποτελέσει
µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα
µεγάλα πλεονεκτήµατα που θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη
συντήρηση, τεκµηρίωση, προβολή, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των
υλικών και άυλων µνηµείων του Δήµου, δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και
λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των οστών των θυµάτων της Σφαγής,
τονίζοντας το χρέος της µεταβίβασης της ιστορικής µνήµης και υλικής
κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
Ο Δήµαρχος

Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας
Ιωάννης Σταθάς
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Δήµο Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, ως συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό.
Η συνεργασία στα παραπάνω πεδία, αφορά στη µελέτη, τον σχεδιασµό, και την υλοποίησή τους,
στην τεχνική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, στην ενηµέρωση σε θέµατα ενδιαφέροντος και
αρµοδιοτήτων του Δήµου, στην υποστήριξη και εκπροσώπηση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους
εκάστοτε στόχους τους, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των πολιτιστικών δοµών
του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, την υιοθέτηση καλών
πρακτικών αναφορικά µε τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση των διαφόρων συλλογών, την
απόκτηση των σχετικών πιστοποιήσεων, την τουριστική τους αξιοποίηση για τη δηµιουργία ειδικών
µορφών τουρισµού µε έµφαση στον πολιτιστικό και αστικό τουρισµό.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν την υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας, η Αντιπρύτανις κ.
Σγουροπούλου, αφού αναφέρθηκε µε συγκίνηση στη µακρά συνεργασία των δύο φορέων σχετικά µε
την καταγραφή, συντήρηση και τεκµηρίωση των καταλοίπων των «βασανισµένων», όπως
χαρακτηριστικά είπε, θυµάτων της Σφαγής του Διστόµου, στη συνέχεια τόνισε ότι η υλοποίηση των
δράσεων που υπαγορεύει το Σύµφωνο Συνεργασίας θα αναδείξει το σύνολο της άυλης κληρονοµιάς
του Δήµου και θα αποτελέσει µοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ακολούθως, ο Δήµαρχος, κ. Ιωάννης Σταθάς, αφού µίλησε για το εύρος και τα µεγάλα
πλεονεκτήµατα που θα επιφέρει η συνεργασία των δύο φορέων στη συντήρηση, τεκµηρίωση,
προβολή, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των υλικών και άυλων µνηµείων του Δήµου,
δεσµεύτηκε για τη δηµιουργία και λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης των οστών των θυµάτων
της Σφαγής, τονίζοντας το χρέος της µεταβίβασης της ιστορικής µνήµης και υλικής κληρονοµιάς
στις επόµενες γενιές.

https://www.myota.gr/
Publication date: 19/07/2021 08:57
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.myota.gr/2021/07/19/y%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86...

Yπογραφή συµφώνου συνεργασίας µεταξύ του Δήµου Διστόµου Αράχωβας
Αντίκυρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Υπογράφηκε στο χώρο του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού Διστόµου, σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του
Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Οι συµβαλλόµενοι φορείς,
τους οποίους εκπροσώπησαν η Αντιπρύτανις Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Κλειώ Σγουροπούλου και ο Δήµαρχος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, κ.
Ιωάννης Σταθάς, συµφώνησαν εγγράφως τη συνεργασία για την υλοποίηση έργων και προγραµµάτων του
ευρύτερου ενδιαφέροντος και πεδίου αρµοδιοτήτων του Δήµου αναφορικά µε την πολιτιστική και
τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ως πεδία συνεργασίας µεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:
1. Η συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των Μνηµείων και των Μουσείων που έχει στην κατοχή του ο
Δήµος Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, αλλά και κάθε στοιχείου, υλικού και άυλου, της πολιτισµικής
κληρονοµιάς του.
2. Η σύσταση του «Ακαδηµαϊκού Πόλου Διεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής» στο Δίστοµο.
3. Η προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, µέσα από διαλέξεις, workshops,
εκδηλώσεις ενηµέρωσης, εκθέσεις, ηµερίδες, κ. ά.
4. Η παροχή τεχνογνωσίας από το ΠΑ.Δ.Α για την υποβολή των φακέλων αξιολόγησης εκ µέρους του
Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την απόκτηση πιστοποιήσεων από την αρµόδια Υπηρεσία
του ΥΠΠΟ, για τα Μουσεία του Δήµου.
5. Ο ορισµός του ΠΑ.Δ.Α και ειδικότερα του Εργαστηρίου Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και
Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, ως Επιστηµονικά Υπεύθυνου για τη συντήρηση των µουσειακών
αντικειµένων, µνηµείων και έργων τέχνης του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας.
6. Η προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και οι συνέργειες για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του
πολιτισµικού κεφαλαίου του Δήµου Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας και την τουριστική του
αξιοποίηση.
7. Η συνεργασία για την ίδρυση ενός Οργανισµού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού DMO
(Destination Management Organization) και ενός Παρατηρητηρίου Τουρισµού µε σκοπό τη διαχείριση,
την προώθηση και την αντικειµενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στον
Δήµο Διστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, ως συγκεκριµένο τουριστικό προορισµό.
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ΠΑΔΑ: Συνέντευξη µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης
ΠΑΔΑ: Συνέντευξη µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Συνέντευξη µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου στο πλαίσιο µιας λίγο διαφορετικής εκποµπής του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής. Η συζήτηση έλαβε χώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου τέθηκαν στο τραπέζι τα
νοµικά ζητήµατα της επικαιρότητας, αλλά και οι χρόνιες παθογένειες της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώστας Τσιάρας ανέλυσε τα ως τώρα πεπραγµένα του χαρτοφυλακίου του, το
όραµά του για το υπόλοιπο της θητείας του, ενώ επεσήµανε και τις προκλήσεις που προέκυψαν στον τοµέα
της Δικαιοσύνης από την έλευση της πανδηµίας του COVID-19. Εκτενέστερα έγινε αναφορά και στην
καθυστέρηση απονοµής της Ελληνικής Δικαιοσύνης, τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι
Δικηγόροι, καθώς και στην επένδυση της Ελληνικής Πολιτείας σε ανακαίνιση ή και δηµιουργία νέων
Δικαστικών Μεγάρων. Προανήγγειλε δε και την εισδοχή της Δικαστικής...
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Το ΠΑΔΑ προσφέρει στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και την ευρύτερη
κοινωνία µια εµβληµατική τοιχογραφία για σκέψεις εκτός πλαισίου και
υπέρβασης δεδοµένων
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής παρουσιάζει την τοιχογραφία του καταξιωµένου καλλιτέχνη
Λεωνίδα Γιαννακόπουλου, µε τίτλο "Stray transition", στην Πανεπιστηµιούπολη Αρχαίου
Ελαιώνα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης University Wall Art (UWA) του ΠΑΔΑ.
Η µεγάλων διαστάσεων τοιχογραφία µεταµορφώνει την όψη του κτηρίου µε ένα έργο που εκπέµπει την
ιδέα της ελεύθερης, εκτός πλαισίου, σκέψης, εκφράζοντας έτσι και το στόχο του Πανεπιστηµίου ως
ανοιχτού χώρου σύλληψης ιδεών, γνώσης και δηµιουργίας.
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ευχαριστεί θερµά τον Λεωνίδα Γιαννακόπουλο για
την προσφορά αυτού του σηµαντικού έργου του στην ακαδηµαϊκή κοινότητα του ΠΑΔΑ αλλά και την
ευρύτερη κοινωνία. Αναφέρει ότι το University Wall Art έχει σκοπό –µε τη βοήθεια καταξιωµένων
δηµιουργών, αλλά και µε τη συµµετοχή νέων καλλιτεχνών– να είναι το ΠΑΔΑ εκτός από χώρος προαγωγής
γνώσης και έρευνας και χώρος δηµιουργίας και ελεύθερα προσβάσιµης τέχνης.

Η δράση UWA συντονίζεται από την «Επιτροπή για τη δηµιουργία τοιχογραφιών και έργων street art του
ΠΑΔΑ», που απαρτίζεται από τον Σπύρο Σιάκα επίκουρο καθηγητή Τµήµατος Γραφιστικής & Οπτικής
Επικοινωνίας, τη Μαρία Χατζηδάκη, λέκτορα του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
τη Μαρία Καλούτσα, προϊσταµένη του Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών του ΠΑΔΑ και τις διδακτορικές
φοιτήτριες Βαρβάρα Μαραζιώτη, υποψήφια διδάκτορα Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης (ΣΑΕΤ) και Λαµπρινή Τριβέλα, υποψήφια διδάκτορα Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής
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Επικοινωνίας.
Το έργο πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία της Επιτροπής µε την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΔΑ και η
πρότυπη τεκµηρίωσή του έγινε από την Οµάδα Τεκµηρίωσης του Τµήµατος ΣΑΕΤ.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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Το τµήµα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑΔΑ για την Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής
Η Συνέλευση του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (που έχει δύο Κατευθύνσεις
"προχωρηµένου" εξαµήνου - Γραφιστικής και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών) στη συνεδρίασή
της στις 23 Ιουλίου 2021 και µε αφορµή τις επιστολές διαµαρτυρίας γονέων υποψηφίων
φοιτητών που συµµετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, αναφορικά µε την Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής – Ε.Β.Ε, αφού συζήτησε διεξοδικά το θέµα κατέληξε στα εξής:
1. Η Συνέλευση συντάσσεται µε την απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστηµίων (Δελφοί
Φωκίδας, 15 - 17 Ιουλίου 2021) για το θέµα της θεσµοθέτησης και εφαρµογής της Ε.Β.Ε µεσούσης της
σχολικής χρονιάς και σε συνθήκες αναγκαστικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας των µαθητών της Γ΄
Λυκείου.
2. Επισηµαίνει ότι το Τµήµα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, όπως και όλα τα άλλα Τµήµατα των
Πανεπιστηµίων, ΔΕΝ θεσµοθέτησαν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε). Αποκλειστικά υπεύθυνο γι’
αυτήν την θεσµοθέτηση είναι το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων.
3. Επίσης η εφαρµογή της Ε.Β.Ε, αναδεικνύει και επιβεβαιώνει µε τον εµφατικότερο τρόπο την απόλυτη
αναγκαιότητα του διαχωρισµού των δύο κατευθύνσεων προχωρηµένου εξαµήνου (Γραφιστικής και
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών) που υπάρχουν στο Τµήµα µας. Οι δύο Κατευθύνσεις έχουν εντελώς
διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα και όπως προκύπτει από το περιεχόµενο των σπουδών, στο µεν
γνωστικό αντικείµενο της Γραφιστικής είναι απολύτως απαραίτητα τα ειδικά µαθήµατα (ελεύθερο και
γραµµικό σχέδιο), ενώ στο γνωστικό αντικείµενο της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΔΕΝ είναι απαραίτητα.
Η Συνέλευση λοιπόν, αιτείται εκ νέου σήµερα, επιτακτικότερα, τον διαχωρισµό των δύο κατευθύνσεων και
την επανίδρυση των δύο αυτόνοµων Τµηµάτων, του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας και
του Τµήµατος Επιστηµών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας, βάσει και των αποφάσεων όλων των
θεσµικών οργάνων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και της σχετικής πρότασης που έχει κατατεθεί στο
Υπουργείο Παιδείας.
4. Η Συνέλευση προτείνει την αναστολή της Ε.Β.Ε για εφέτος σύµφωνα µε την απόφαση της Συνόδου των
Πρυτάνεων, καθώς και το άνοιγµα των µηχανογραφικών για τους/τις υποψηφίους.
5. Η Συνέλευση επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί συνολικά για την Ε.Β.Ε, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών/φοιτητριών στα Τµήµατα.
Η Συνέλευση του Τµήµατος
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
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Το αναπτυξιακό σχέδιο του λιµανιού της Ελευσίνας παρουσίασαν Κουµπέτσος
και Καµαρινάκης
Αντώνης Τσιµπλάκης
26 Ιουλίου 2021 13:20
Το αναπτυξιακό σχέδιο του λιµανιού της Ελευσίνας ανέπτυξε, στους γραµµατέα Πολιτικής Επιτροπής της
ΝΔ Γιώργο Στεργίου, υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα και στον γραµµατέα της Βουλής των
Ελλήνων Ευάγγελο Λιάκο, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ.κ. Γεώργιος
Κουµπέτσος και Απόστολος Καµαρινάκης αντίστοιχα.
Από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα είναι ο σχεδιασµός της νέας θαλάσσιας σύνδεσης Πειραιά-Ελευσίνας,
“Θαλάσσια Ιερά Οδός”, που θα ενώνει εφτά Δήµους µε πολιτιστικά δρώµενα σε ένα πλωτό ταξίδι µέσω
πλοιαρίων αναψυχής σε ιστορικά νερά. Τα εγκαίνια της νέας γραµµής δροµολογούνται για τις αρχές 2023
σε συνδυασµό µε την έναρξη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας- Eleusis 2023 και µε συµµετοχή της τριήρους
“ΟΛΥΠΙΑΣ” µε πλήρωµα 170 εθελοντές κωπηλάτες. Επίσης η αποµάκρυνση όλων των ναυαγίων και των
επικίνδυνων-επιβλαβών πλοίων που παραµένουν επί δεκαετίες στον κόλπο της Ελευσίνας ώστε να
σταµατήσει η περιοχή να θεωρείται “νεκροταφείο πλοίων” και προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων για τις
ανάγκες αποσυναρµολόγησης, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονοµίας και µε την συναίνεση όλων των
κοινωνικών φορέων της περιοχής.
Ο κ. Καµαρινάκης επίσης αναφέρθηκε στο σύµφωνο συνεργασίας που υπέγραψαν Ο.Λ.Ε. ΑΕ και Ελευσίνα
2023 -Πολιτιστική Πρωτεύουσα, που προβλέπει παραχώρηση χώρων της Χερσαίας Ζώνης Λιµένος
Ελευσίνας (ΧΖΛ) για την τέλεση των εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς και στη παραχώρηση µεγάλων
εκτάσεων του παραλιακού µετώπου της ΧΖΛ στους Δήµους Ελευσίνας, Μεγαρέων και Ασπροπύργου για
κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό, µε στόχο την αξιοποίηση τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Οι άλλες δράσεις
Επίσης ο ΟΛΠ έχει υπογράψει σύµφωνο Συνεργασίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,
που προβλέπει την δυνατότητα πρακτικής µετεκπαίδευσης των σπουδαστών στις λιµενικές εγκαταστάσεις
της Ελευσίνας, αναπτύσσει σύστηµα Εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των Λιµενίσκων δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε.
ΑΕ µε κατάρτιση νέων κανονισµών για την απρόσκοπτη και ορθή διαχείριση της αγκυροβολίας αλιευτικών
σκαφών και σκαφών αναψυχής. Στόχος είναι επίσης η ανάπτυξη του Λιµένα Ελευσίνας σε ενεργειακό
κόµβο, όπως προβλέπει το Σύµφωνο Συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ Ο.Λ.Ε. ΑΕ και ΔΕΣΦΑ ΑΕ για
θέµατα ανάπτυξης, επέκτασης και προώθησης της διαθεσιµότητας του υγροποιηµένου φυσικού αερίου
(ΥΦΑ / Liquefied Natural Gas [LNG]) ως περιβαλλοντικά φιλικού καυσίµου, καθώς και ο εκσυγχρονισµός των
υπηρεσιών του Ο.Λ.Ε. ΑΕ µε αναβάθµιση των συστηµάτων µηχανογράφησης – µηχανοργάνωσης και
στελέχωσης τµηµάτων µε προσωπικό.

Παράλληλα:
• Διερεύνηση συνεργασίας µε ΕΛ.ΠΕ σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
• Συµµετοχή σε προγράµµατα ηλεκτροδότησης µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και cold ironing.
• Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε µόνιµο ελλιµενισµό του
αντιρρυπαντικού σκάφους “ΑΚΤΑΙΑ” στην Ελευσίνα ώστε να αντιµετωπίζεται ταχύτερα και άµεσα πιθανό
περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και πρόβλεψη για την χρήση στο άµεσο µέλλον εναερίων µέσων
τύπου drones σε συνεργασία µε άλλες βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
• Υλοποίηση σειράς τεχνικών έργων (επισκευή κτηρίων, αλλαγή ηλεκτροφωτισµού, “έξυπνα” ηλιακά
παγκάκια) που αναβαθµίζουν αισθητικά και ενεργειακά την εικόνα στο παραλιακό µέτωπο της Ελευσίνας,
της Ν. Περάµου και Πάχης Μεγάρων.
• Σειρά πολιτιστικών δράσεων σε ανακαινισµένες κτιριακές υποδοµές του Ο.Λ.Ε. ΑΕ που φέρνουν κοντά
την τοπική κοινωνία µε τον Λιµένα (Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας µε θέµα ο “Λιµενεργάτης στην
Ελευσίνα, θετική ανταπόκριση στο ενδιαφέρον σκηνοθετών διεθνούς κύρους για να χρησιµοποιήσουν
χώρους της ΧΖΛ Ελευσίνας σε γυρίσµατα κινηµατογραφικών ταινιών).
• Προώθηση δηµιουργίας καταδυτικών κέντρων προς τουριστική αξιοποίηση των ναυαγίων που δεν
µπορούν να ανελκυστούν.
• Οργάνωση των καραβοστασίων για τα παροπλισµένα πλοία µε τον καθορισµό νέων όρων και
προδιαγραφών υποδοχής και φιλοξενίας πλοίων και πρόταση για κίνητρα απόδοσης ανταποδοτικών τελών
στις τοπικές κοινωνίες.
• Προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση νέων φορτιών οικοδοµικών υλικών, λόγω της έναρξης του
εµβληµατικού έργου στο Ελληνικό και την αναµενόµενη ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας.
Συνεργασία µε όλες τις βιοµηχανικές µονάδες της περιοχής.
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Ο κ. Στεργίου εξήρε το έργο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του Λιµένα
Ελευσίνας και συνεχάρη την Διοίκηση και προσωπικά τον Διευθύνοντα Σύµβουλο για το όραµα και τις
καινοτόµες πρωτοβουλίες του, οι οποίες“αποτελούν κοσµογονία σε επίπεδο Ο.Λ.Ε. ΑΕ” όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας ότι οι δράσεις του Οργανισµού δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια της
εµπορικής λειτουργίας του Λιµένα Ελευσίνας, αλλά διευρύνονται και σε τοµείς Πολιτισµού,Τουρισµού,
Προστασίας Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής µε ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας προς όφελος της οικονοµίας και των τοπικών κοινωνιών.
Ο κ. Κώτσηρας εστιάζοντας στα έργα και στις δράσεις που προγραµµατίζει ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ, δήλωσε: «Τα έργα
και δράσεις που σχεδιάζει ο Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας, τα οποία προσδοκά και υποδέχεται η τοπική
κοινωνία, θα βοηθήσουν στην κοινή µας προσπάθεια ώστε να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για
τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. Στηρίζω ενεργά και έµπρακτα κάθε τέτοια προσπάθεια που είναι επ’
ωφελεία της κοινωνίας».
Αναφερόµενος στον ρόλο του Λιµένα Ελευσίνας ο κ. Λιάκος δήλωσε “ είναι σπουδαίο να στρέφονται
επιτέλους τα βλέµµατα στην Δυτική Αττική. Οι δυνατότητες της είναι απερίγραπτες, το στήριζα και θα το
στηρίζω µέχρι να δικαιωθούν οι προσδοκίες όλων µας. Το λιµάνι της Ελευσίνας µπορεί και πρέπει να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή τροχιά της περιοχής µας”.
Στην συνάντηση εργασίας συµµετείχαν ακόµη ο Οργανωτικός Γραµµατέας Αυτοδιοίκησης ΝΔ κ. Σπύρος
Σταθούλης, ο Επικεφαλής για θέµατα Α’ βαθµού Αυτοδιοίκησης ΝΔ κ. Ευστάθιος Ρεστέµης και ο Πρόεδρος
της ΔΕΕΠ Δυτικής Αττικής της ΝΔ κ. Γιάννης Λινάρδος καθώς και τοπικά στελέχη του κόµµατος.
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Προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία
Λιμένας Ελευσίνας θεωρείται κόμβος
αναφοράς λόγω της στρατηγικής
γεωγραφικής του θέσης Με
ρόλο αναμφίβολα σημαντικό ως ένας
ακόμη δυναμικός κρίκος στην εφοδιαστι
κή αλυσίδα της Δυτικής Αττικής για την
εξυπηρέτηση της αγοράς
Ουσιαστικά αποτελεί τη μοναδική διέξοδο
για την επέκταση του λιμένα Πειραιά όπου
δεν εξυπηρετούνται χύδην φορτία και
βρίσκεται σε περιοχή όπου δραστηριοποιούνται
οι περισσότερες βιομηχανίες
της Απικής Γειτνιάζει με βασικούς οδικούς
άξονες και το σιδηροδρομικό δίκτυο
και αποτελεί το φυσικό επίνειο του Θριά
σιου όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί
το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο
μεταφορών και logistics της Ελλάδας

Ο

σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο
σύνδεση του Λιμένα Ελευσίνας με το σιδηροδρομικό
δίκτυο όπως πρόσφατα έγινε γνωστό από τον
ΟΣΕ θα συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση της τοπικής
οικονομίας
Ειδικότερα ο ΟΣΕ μελετά τη σύνδεση του Λιμένα
Ελευσίνας με το τρένο μέσω του έργου του Δυτικού
Προαστιακού και την δημιουργία του εμβληματικού
κέντρου του ©ριασίου Οριάσιο II με
στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη των συνδυασμένων
εμπορευματικών μεταφορών
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και
Σύμβουλος του ΟΣΕ κ Σπύρος Πατέρας στο
4ο Συνέδριο Υποδομών
Μεταφορών ITC 2021 στο
έργο για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου της
χώρας συνολικού ύψους 1,2 δισ ευρώ προβλέπεται
ένα πλάνο σύνδεσης όλων των περί του σιδηροδρόμου
που συνδυαστικά
εφοδιαστικών δραστηριότητα
μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός εκτίναξης
του μεταφορικού εμπορικού έργου
Η
Η

διαμετακομιστικού

Διευθύνων

Δράσεις για την Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

δρομολογεί ο Οργανισμός με εξωστρεφείς και
σχεδιασμούς για την ναυτική αναγέννηση
του Λμένα Ελευσίνας Στο κείμενο της επιστολής αναφέρεται
ο σημαντικός ρόλος του Λμένα Ελευσίνας στη
διακίνηση των χύδην φορτίων καθώς και οι σχεδιασμοί
του Ο.ΑΕ ΑΕ που μεταξύ άλλων αφορούν
Τη μετατροπή του λιμένα Ελευσίνας σε πράσινο
λιμένα ECO port στο πλαίσιο της νέας εποχής
που διακρίνει τον φορέα διαχείρισης του
ενάντια στο ρεύμα που θέλει εδώ και δεκαετίες την
περιοχή της Ελευσίνας νεκροταφείο πλοίων
Τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου
τη γειτνίαση του Λμένα με το εθνικό οδικό
δίκτυο το τρένο και το αεροδρόμιο της περιοχής
Την ανάγκη δημιουργίας πράσινου διαλυτηρίου
πλοίων με προδιαγραφές λειτουργίας κατά τα πρότυπα
και τη σχετική νομοθεσία της EE στο πλαίσιο της
ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα
Τη χάραξη της θαλάσσιας Ιεράς Οδού που θα
συνδέει τον Πειραιά και τους όμορους Δήμους με την
Ελευσίνα στο πλαίσιο της ELEVSIS 2023-Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
καινοτόμους

εξωστρέφειας

αξιοποιώντας

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Λμένος Ελευσίνας ΑΕ
έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική του καθώς εν μέσω
πανδημίας ο Λμένας της Ελευσίνας συνέχισε να είναι
σε πλήρη λειτουργία για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς
και ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην αυξημένη
εμπορευματική κίνηση παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
για την υγεία εργαζομένων και χρηστών

Απομάκρυνση ναυαγίων
Μετά τις τιτάνιες προσπάθειες του ΟΛΕ να πάψει η
Ελευσίνα να θεωρείται τόπος ρύπανσης και νεκροταφείο
πλοίων έχουν ήδη απομακρυνθεί οριστικά από
την Ελευσίνα 9 επικίνδυνα και επιβλαβή πλοία και
ναυάγια Από το 2009 είχε να απομακρυνθεί ναυάγιο
από την περιοχή
Η Διοίκηση του Ο.ΑΕ ΑΕ συνεχίζει ασταμάτητα την
προσπάθεια για την απομάκρυνση όλων των
επικίνδυνων επιβλαβών πλοίων και ναυαγίων
συνεχείς διαγωνισμούς εκποίησης τους
Επιπλέον ο Ο.ΑΕ ΑΕ εξετάζει την προοπτική
καταδυτικών
δημιουργίας
τουριστικών κέντρων στον

προκηρύσσοντας

κόλπο της Ελευσίνας και σε σημεία όπου δεν θα παρ
Το λιμάνι της Ελευσίνας στηρίζει την επένδυση

στο Ελληνικό

Ζωτικής σημασίας είναι η
συνεργασία του Λμένος
Ελευσίνας με το Εμπορικό
και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιώς
Ε Β Ε Π

κατόπιν

σχετικής

πρωτοβουλίας του

Διευθύνοντος
Συμβούλου
Ο.ΑΕ ΑΕ κ

του

Απόστολου

Καμάρι ν άκη

στο πλαίσιο μίας μάρ
κετινγκ προσέγγισης του
Οργανισμού στον επιχειρηματικό
κόσμο για τα πολλαπλά πλέον εκτήματα και τις
δυνατότητες εξυπηρέτησης της εμπορευματικής
κίνησης από τις λιμενικές υπηρεσίες στην Ελευσίνα
Συγκεκριμένα ενισχύεται η συνεργασία του Λμένος
Ελευσίνας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς Ε Β Ε Π κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας
του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.ΑΕ ΑΕ
κ Απόστολου Καμαρινάκη στο πλαίσιο μίας μάρκε
τινγκ προσέγγισης του Οργανισμού στον επιχειρηματικό
κόσμο για τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και τις
δυνατότητες εξυπηρέτησης της εμπορευματικής
κίνησης από τις λιμενικές υπηρεσίες στην Ελευσίνα
Ειδικότερα με επιστολή του προς το ΕΒΕΠ ο κ
Καμαρινάκης απεύθυνε πρόταση συνεργασίας μεταξύ
Ο.ΑΕ ΑΕ Ε Β Ε Π σε θέματα ανάπτυξης που

εμποδίζεται η θαλάσσια ναυσιπλοΐα με στόχο να
ορισμένα ναυάγια που δεν θα μπορούν να
ανελκυθούν από τον βυθό προωθώντας έτσι ένα νέο
είδος τουριστικού προϊόντος στην περιοχή προς
τόνωση της τοπικής οικονομίας
αξιοποιηθούν

Παράλληλα σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι
υπηρεσίες του Οργανισμού Λμένος Ελευσίνας ΑΕ για
την προετοιμασία άμεσης εξυπηρέτησης της αυξημένης
διακίνησης χύδην φορτίων που αναμένεται στο
Λμένα της Ελευσίνας λόγω της έναρξης των εργασιών
του εμβληματικού έργου στο Ελληνικό
Σήμερα ο εμπορικός Λμένας της Ελευσίνας διαθέτει
τις απαραίτητες υποδομές την κατάλληλη τεχνογνωσία
και υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επικείμενη αύξηση
του όγκου εργασιών φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών
υλικών για τις ανάγκες υλοποίησης ενός τόσο μεγάλου
έργου όπως αυτό στο Ελληνικό

Δράσεις Προστασίας Περιβάλλοντος
Στον Λμένα Ελευσίνας ελλιμενίζεται πλέον το ειδικό
αντιρρυπαντικό σκάφος περισυλλογής πετρελαιοειδών
τύπου ΑΚΤΑΙΑ το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη
ετοιμότητα ώστε να παρέχει ταχύτατα τις υπηρεσίες
του για την άμεση αντιμετώπιση κάθε πιθανού
θαλάσσιας ρύπανσης στον κόλπο της Ελευσίνας
περιστατικού

1. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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προσδίδει το Λιμάνι της Ελευσίνας
Το ΑΚΤΑΙΑ που μέχρι πρότινος ήταν ελλιμενισμένο
εκτός των ορίων δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λμένος
Ελευσίνας Ο.ΑΕ ΑΕ είναι στο εξής διαθέσιμο για να
επιχειρεί στην περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας
χωρίς χρονοκαθυστέρηση και σε πρώτη ζήτησή του
από τον Οργανισμό για την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης Ο
ελλιμενισμός του ΑΚΤΑΙΑ στην Ελευσίνα ενισχύει το
έργο του Ο.ΑΕ ΑΕ για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος με τη χρήση σύγχρονων πλωτών
αντιρρυπαντικών μέσων ενώ γίνεται διερεύνηση για
την χρήση στο άμεσο μέλλον και εναέριων μέσων
τύπου drones σε συνεργασία με άλλες βιομηχανίες
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή

Σύγχρονος ενεργειακός κόμβος

Μνημόνιο

Πολιτιστικές δράσεις ΟΛΕ
Για πρώτη φορά κτιριακή υποδομή του Ο.ΛΕ ΑΕ
άνοιξε τις πύλες της στο κοινό για πολιτιστικές
εκδηλώσεις με επίκεντρο τον Λμένα Ελευσίνας και
πραγματοποιήθηκε έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας με
θέμα ο Λμεν εργάτης στην Ελευσίνα σε μία συγκινητική

εκδήλωση

Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας που πραγματοποίησε
ο Ο.ΛΕ ΑΕ στο ανακαινισμένο κτήριο στην
προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης εντάσσεται
στις δράσεις εξωστρέφειας που διακρίνουν τον Οργανισμό
και έχουν ως βασικό στόχο την συνεργασία
και ενότητα όλων των τοπικών φορέων ώστε να έλθει
πιο κοντά η κοινωνία της Ελευσίνας με το λιμάνι της
πόλης όπως χαρακτηριστικά τόνισε στον χαιρετισμό
του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΛΕ ΑΕ κ Απόστολος
Καμαρινάκης
Η

Συνεργασίας

Ο.Λ.Ε ΑΕ ΔΕΣΦΑ ΑΕ
Η συνεργασία των δύο φορέων αναβαθμίζει τον Λμέ
να Ελευσίνας που καθίσταται πλέον σημαντικός
κόμβος στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού
ενεργειακός

με φορτηγά LNG LNG Truck Loading όπου
μέσω φορτηγών δύναται να μεταφερθεί LNG σε μη-δια
συνδεδεμένες εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια
μέσω της χρήσης των λιμενικών του εγκαταστάσεων
για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς LNG από και
προς τη νήσο Ρεβυθούσα όπου βρίσκεται και ο
Σταθμός LNG του ΔΕΣΦΑ

Τερματικός

ΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

ο Ο.ΑΕ

ΑΕ αντικατέστησε με ιδίαν
Ειδικότερα
δαπάνη όλους τους παλαιού τύπου λαμπτήρες στους
στύλους ηλεκτροδότησης με σύγχρονα φωτιστικά
σώματα εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED
και των βραχιόνων αντιστήριξης
τους όπως επίσης και των μεταλλικών ιστών λόγω
εκτεταμένης φθοράς με στόχο την ασφαλέστερη διέλευση
πεζών και οχημάτων την ενεργειακή αναβάθμιση
της περιοχής και την εξοικονόμηση ενέργεια
συμπεριλαμβανομένων

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνονται
Οι θέσεις χρήσης τριών λιμενικών εγκαταστάσεων
Κρόνος Ελευσίνας Πέραμα Μεγαρίδος και Αλμύρα

Μεγάρων για τη θαλάσσια μεταφορά βυτιοφόρων φορτηγών
LNG με πορθμεία από και προς την κοντινή
νήσο Ρεβυθούσα μετά την ολοκλήρωση όλων των
απαραίτητων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών
μελετών καθώς και μελετών ασφαλείας που θα γίνουν
με μέριμνα και χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ
Ο σταθμός φόρτωσης θα δώσει τη δυνατότητα

χρήσης

του φυσικού αερίου σε καταναλωτές περιοχών
όπου δεν έχει αναπτυχθεί το Ελληνικό Εθνικό
Σύστημα Φυσικού Αερίου ΕΣΜΦΑ και θα διευκολύνει
τη χρήση του ως καυσίμου στη ναυτιλία πλοία με
καύσιμο LNG
Τέλος ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει με δικούς του πόρους

την επέκταση του κτιρίου του Ο.ΑΕ ΑΕ στην είσοδο
του κεντρικού Λιμένα Ελευσίνας ώστε να καλυφθούν
οι αυξημένες πλέον ανάγκες του Οργανισμού για τη
στέγαση όλων των υπηρεσιών του ενώ άμεσα θα
πραγματοποιήσει εκδηλώσεις για την ενημέρωση των
κατοίκων της περιοχής σχετικά με τη διακίνηση και τα
οφέλη του φυσικού αερίου η χρήση του οποίου αποσκοπεί
στη σταδιακή μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών
ρύπων
Ο σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων LNG LNG Truck
Loading Station εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού
και προσφέρει μία οικονομική και ευέλικτη λύση για
βιομηχανίες βιοτεχνίες αγροτικές εγκαταστάσεις και
οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές απομακρυσμένες
από το δίκτυο φυσικού αερίου ενισχύοντας την
των επιχειρήσεων και δίνει επιπλέον
τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου και ως
καύσιμο στη ναυτιλία
ανταγωνιστικότητα

Έργα αναβάθμισης της εικόνας σε Ελευσίνα
Περάμο Πάχη Μεγάρων

Ν

Νέα εκσυγχρονισμένη εικόνα απέκτησε το παραλιακό
μέτωπο στη Νέα Πέραμο και την Πάχη Μεγάρων
μετά τις τεχνικές εργασίες αλλαγής στον ηλεκτροφωτισμό
που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Λμένος
Ελευσίνας Ο.ΑΕ ΑΕ στη Χερσαία Ζώνη των Λμέ
νων ΧΖΛ της περιοχής αρμοδιότητάς του

Νέα εξωραϊσμένη όψη αποκτά και το παραλιακό
μέτωπο της Ελευσίνας μετά την αλλαγή στον ηλεκτροφωτισμό
που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Λμένος
Ελευσίνας Ο.ΑΕ ΑΕ στη Χερσαία Ζώνη Λμένα ΧΖΛ
αρμοδιότητάς του
Το έργο υλοποιήθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης
του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο Λ Ε ΑΕ κ Απόστολου
Καμαρινάκη και εντάσσεται στο γενικότερο

σχεδιασμό τεχνικών εργασιών του Οργανισμού που
στόχο έχουν την αναβάθμιση της εικόνας του παραλιακού
μετώπου της Ελευσίνας εν όψει της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Ειδικότερα ο Ο.ΑΕ ΑΕ αντικατέστησε με ιδίαν
δαπάν η τους παλαιούς λαμπτήρες στους στύλους
με σύγχρονους λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας τύπου LED για την ασφαλέστερη διέλευση
των κάτοικων και την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής
ηλεκτροδότησης

Άλλωστε ο Λμένας Ελευσίνας είναι άρρηκτα δεμένος
με την ιστορία του τόπου και τον μόχθο των κατοίκων

του
Επίσης χώροι της Χερσαίας Ζώνης Λμένα Ελευσίνα
θα φιλοξενήσουν εορταστικές εκδηλώσεις της Ελευσίνας
2023-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
μετά το μνημόνιο Συνεργασίας που έχουν υπογράψει
ΟΛΕ και Πολιτιστική

Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Στο Μνημόνιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην
προώθηση και
και κατάρτισης
του Ο.ΛΕ ΑΕ
και των

εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης
που θα ενισχύσουν και την λειτουργία
με την αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου
δεξιοτήτων των εργαζομένων

Απόδοση χώρων στους δήμους
Αξίζει να σημειωθεί ένα πάγιο αίτημα των τοπικών
κοινωνιών έγινε πραγματικότητα από τον ΟΛΕ που
παραχώρησε χερσαίες εκτάσεις της Ζώνης Λμένος
Ελευσίνας στην τοπική κοινωνία για κοινόχρηστο και
κοινωφελή σκοπό
Μεγάλες εκτάσεις της Χερσαίας Ζώνης Λμένος ΧΖΛ
δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λμένος Ελευσίνας
Ο.ΑΕ ΑΕ παραχωρούνται στους Δήμους Ελευσίνας
Μεγαρέων και Ασπροπύργου μετά τις συντονισμένες
ενέργειες του Ο.ΛΕ ΑΕ προς ικανοποίηση
ενός πάγιου αιτήματος των τοπικών κοινωνιών

Επίσης στο Μνημόνιο Συνεργασίας

συμπεριλαμβάνονται

Οι παραχωρούμενες εκτάσεις αφορούν χερσαία
σημεία στη Ζώνη Λμένος Ελευσίνας Μεγάρων και
Ασπροπύργου τα οποία δεν χρησιμοποιούνται
πλέον για λιμενικές εργασίες και μέχρι σήμερα δεν
εντάσσονται στα σχέδια ανάπτυξης του Λμένα

κοινή βούληση για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας
και καινοτομίας οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλλουν στην

Η απόδοση της χρήσης των ανωτέρω εκτάσεων
στους Δήμους αποσκοπεί στην αξιοποίηση τους προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών και αποτελεί πράξη
υποστήριξης τους καθώς έχει κοινόχρηστο και
σκοπό

Στους επόμενους δύο μήνες θα ακολουθήσει σύμβαση
σύμπραξης η οποία θα περιλαμβάνει Master Plan
με τις κατευθύνσεις της στρατηγικής συνεργασίας των
δύο Φορέων συγκεκριμέν ες δράσεις αν άπτυξης καθώς
και προθεσμίες υλοποίησης τους

κοινωφελή

Η

εξοικονόμηση

πόρων
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε κοινά προγράμματα
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Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο
«Στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ &
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»
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Με λαµπρότητα πραγµατοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του
Κλεισθένη
Το Δηµαρχείο Αιγάλεω κοσµεί, πλέον, ο ανδριάντας του Κλεισθένη, που αποτελεί δωρεά του Ιδρύµατος
Ελληνισµού Αµερικής. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το βράδυ της Κυριακής (25/07) από τον Δήµαρχο Αιγάλεω,
Γιάννη Γκίκα και τον Πρόεδρο του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε µια λαµπρή τελετή
την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους, Υπουργοί, Βουλευτές, ο Γενικός Πρόξενος της Τάµπα Φλόριντα,
Δήµαρχοι, Πρυτάνεις και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Εµείς στο Αιγάλεω είµαστε περήφανοι για την ιστορική κληρονοµιά µας, όπως άλλωστε είµαστε
περήφανοι συνολικά οι Έλληνες για τους προγόνους µας, που χάρισαν στην ανθρώπινη σκέψη το φως της
Δηµοκρατίας, των Γραµµάτων και των Τεχνών, διαµορφώνοντας ρεύµατα ιδεών που βρήκαν την ιστορική
επικαιροποίηση τους µε τα διδάγµατα του Διαφωτισµού. Ο Κλεισθένης µάς έδειξε το δρόµο για τη
Δηµοκρατία. Για τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας του Δήµου, µε τον κάθε πολίτη ενεργό και υπεύθυνο για
την κοινή πρόοδο, για το κοινό καλό» τόνισε, µεταξύ άλλων, στην οµιλία του ο Δήµαρχος Αιγάλεω, Γιάννης
Γκίκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά το Ίδρυµα Ελληνισµού Αµερικής, τον πρόεδρό του Μιχάλη Σέρβο και
την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, για τη δωρεά.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας,
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
υπογράµµισε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήµου και συγχαίρω θερµά τον δωρητή κύριο Σέρβο. Ο
Κλεισθένης συνδέεται διαχρονικά µε τη λέξη µεταρρύθµιση, µε τη λέξη νοµοθέτηση, µε τη λέξη αλλαγή.
Για τη σηµερινή Κυβέρνηση αυτό έχει τεράστια σηµασία και γι΄ αυτό χαίροµαι που τα αποκαλυπτήρια του
Κλεισθένη γίνονται στον παρόντα χρόνο και θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκουµε και εµείς να µείνουµε
στην ιστορία για τις µεταρρυθµίσεις µας. Ο Κλεισθένης ήταν κατεξοχήν µεταρρυθµιστής που αποτελεί το
σύµβολο, αλλά και τον σύµβουλο της πόλης του Αιγάλεω».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλης Σέρβος, επισήµανε: «Η
Αρχαία Ελλάδα είναι ολοζώντανη, παγκόσµια πραγµατικότητα που δηµιουργεί προϋποθέσεις µια δυναµικής
και αστείρευτης πηγής, για να αντλήσουµε έµπνευση και αισιοδοξία για το µέλλον. Σήµερα έχουµε
ραντεβού µε την ιστορία. Είναι µια ιστορική µέρα για τον Κλεισθένη, πατέρα, θεµελιωτή, σύµβολο της
Δηµοκρατίας και προστάτη του Δήµου, για την Ελλάδα, για το Δήµο Αιγάλεω, για την ανθρωπότητα για
την οµογένεια της Αµερικής, για το Ίδρυµα Ελληνισµού, για την Αρχαία Ιερά Οδό.
Ειδική αναφορά στην πορεία, την προσφορά και το έργο του Κλεισθένη έκανε ο καθηγητής-ιστορικός και
συγγραφέας Κωνσταντίνος Δάλκος.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης (Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας), Παναγιώτης Νικολακέας (εκπρόσωπος του
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αρµόδιου για Ευρωπαϊκά θέµατα), Δηµήτρης
Σπάρος (Γενικός Πρόξενος Τάµπα Φλόριντα ΗΠΑ), Γρηγόρης Νιώτης (πρώην Υφυπουργός Απόδηµου
Ελληνισµού και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Michael Alexandrou (President of the Panhellenic
Federation of Florida), George Horiates (Order of AHEPA Supreme President), Vasilios Kafkas (President Federation
of Greek-American Societies of New England, BOSTON USA), Κωνσταντίνος Βαρσάµης (Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ
Αθηνών), Γιάννης Λοβέρδος (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΝΔ), Δηµήτριος Βίτσας (Βουλευτής Β2
Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Χαρά Καφαντάρη (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ),
Μαρία Αθανασίου (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-Ελληνική Λύση), Ανδρέας Λεωτσάκος
(Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα Αθηνών), Παναγιώτης Καλδής (Πρύτανης Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής), Κωνσταντίνος Δάλκος (καθηγητής-ιστορικός, συγγραφέας και οµιλητής στην εκδήλωση),
Βαγγέλης Ντηνιακός (Δήµαρχος Χαϊδαρίου), Λάµπρος Μίχος (Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας), ΣτέφανοςΓαβριήλ Βλάχος (Δήµαρχος Πετρούπολης), Γεώργιος Τσίνας (Αντιδήµαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και
Καινοτοµίας του Δήµου Περιστερίου, ως εκπρόσωπος του Δηµάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη).
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Δήµος Αιγάλεω: Μια λαµπρή τελετή
Το Δηµαρχείο Αιγάλεω κοσµεί, πλέον, ο ανδριάντας του Κλεισθένη, που αποτελεί δωρεά του Ιδρύµατος
Ελληνισµού Αµερικής. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το βράδυ της Κυριακής (25/07) από τον Δήµαρχο Αιγάλεω,
Γιάννη Γκίκα και τον Πρόεδρο του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε µια λαµπρή τελετή
την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους, Υπουργοί, Βουλευτές, ο Γενικός Πρόξενος της Τάµπα Φλόριντα,
Δήµαρχοι, Πρυτάνεις και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. «Εµείς στο Αιγάλεω είµαστε περήφανοι για
την ιστορική κληρονοµιά µας, όπως άλλωστε είµαστε περήφανοι συνολικά οι Έλληνες για τους προγόνους
µας, που χάρισαν στην ανθρώπινη σκέψη το φως της Δηµοκρατίας, των Γραµµάτων και των Τεχνών,
διαµορφώνοντας ρεύµατα ιδεών που βρήκαν την ιστορική επικαιροποίηση τους µε τα διδάγµατα του
Διαφωτισµού.
Ο Κλεισθένης µάς έδειξε το δρόµο για τη Δηµοκρατία. Για τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας του Δήµου, µε
τον κάθε πολίτη ενεργό και υπεύθυνο για την κοινή πρόοδο, για το κοινό καλό» τόνισε, µεταξύ άλλων,
στην οµιλία του ο Δήµαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά το Ίδρυµα Ελληνισµού
Αµερικής, τον πρόεδρό του Μιχάλη Σέρβο και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, για τη δωρεά.
Ένας µεταρρυθµιστής
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας,
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
υπογράµµισε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήµου και συγχαίρω θερµά τον δωρητή κύριο Σέρβο. Ο
Κλεισθένης συνδέεται διαχρονικά µε τη λέξη µεταρρύθµιση, µε τη λέξη νοµοθέτηση, µε τη λέξη αλλαγή.
Για τη σηµερινή Κυβέρνηση αυτό έχει τεράστια σηµασία και γι΄ αυτό χαίροµαι που τα αποκαλυπτήρια του
Κλεισθένη γίνονται στον παρόντα χρόνο και θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκουµε και εµείς να µείνουµε
στην ιστορία για τις µεταρρυθµίσεις µας. Ο Κλεισθένης ήταν κατεξοχήν µεταρρυθµιστής που αποτελεί το
σύµβολο, αλλά και τον σύµβουλο της πόλης του Αιγάλεω».

Ένα ραντεβού µε την ιστορία
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλης Σέρβος, επισήµανε: «Η
Αρχαία Ελλάδα είναι ολοζώντανη, παγκόσµια πραγµατικότητα που δηµιουργεί προϋποθέσεις µια δυναµικής
και αστείρευτης πηγής, για να αντλήσουµε έµπνευση και αισιοδοξία για το µέλλον. Σήµερα έχουµε
ραντεβού µε την ιστορία. Είναι µια ιστορική µέρα για τον Κλεισθένη, πατέρα, θεµελιωτή, σύµβολο της
Δηµοκρατίας και προστάτη του Δήµου, για την Ελλάδα, για το Δήµο Αιγάλεω, για την ανθρωπότητα για
την οµογένεια της Αµερικής, για το Ίδρυµα Ελληνισµού, για την Αρχαία Ιερά Οδό. Ειδική αναφορά στην
πορεία, την προσφορά και το έργο του Κλεισθένη έκανε ο καθηγητής-ιστορικός και συγγραφέας
Κωνσταντίνος Δάλκος.
Ποιοι δήλωσαν το παρών
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης (Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας), Παναγιώτης Νικολακέας (εκπρόσωπος του
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αρµόδιου για Ευρωπαϊκά θέµατα), Δηµήτρης
Σπάρος (Γενικός Πρόξενος Τάµπα Φλόριντα ΗΠΑ), Γρηγόρης Νιώτης (πρώην Υφυπουργός Απόδηµου
Ελληνισµού και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Michael Alexandrou (President of the Panhellenic
Federation of Florida), George Horiates (Order of AHEPA Supreme President), Vasilios Kafkas (President Federation
of Greek-American Societies of New England, BOSTON USA), Κωνσταντίνος Βαρσάµης (Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ
Αθηνών).
Ακόµη οι Γιάννης Λοβέρδος (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΝΔ), Δηµήτριος Βίτσας (Βουλευτής Β2
Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Χαρά Καφαντάρη (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ),
Μαρία Αθανασίου (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-Ελληνική Λύση), Ανδρέας Λεωτσάκος
(Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα Αθηνών), Παναγιώτης Καλδής (Πρύτανης Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής), Κωνσταντίνος Δάλκος (καθηγητής-ιστορικός, συγγραφέας και οµιλητής στην εκδήλωση),
Βαγγέλης Ντηνιακός (Δήµαρχος Χαϊδαρίου), Λάµπρος Μίχος (Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας), ΣτέφανοςΓαβριήλ Βλάχος (Δήµαρχος Πετρούπολης), Γεώργιος Τσίνας (Αντιδήµαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και
Καινοτοµίας του Δήµου Περιστερίου, ως εκπρόσωπος του Δηµάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη).
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Ενημέρωση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και Βουλευτών
Δυτικής Αττικής για το αναπτυξιακό έργο του Ο.Λ.Ε ΑΕ
για το πολύπλευρο έργο και τους
αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του Οργανισμού
Ενημέρωση
Λιμένος Ελευσίνας Ο.Λ.Ε ΑΕ είχαν
κατά την επίσκεψη τους στα γραφεία του Ο.Λ.Ε
ΑΕ στην Ελευσίνα ο Γραμματέας Πολιτικής
της ΝΔ κ Γεώργιος Στέργιου ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής
κ Γεώργιος Κώτσηρας και ο Γραμματέας της
Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δυτικής Αττικής
κ Ευάγγελος Λιάκος στο πλαίσιο της περιοδείας
που πραγματοποίησαν την Πέμπτη 22 Ιουλίου
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής
με
πρώτο σταθμό τον Λιμένα Ελευσίνας όπου
τους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε ΑΕ κ.κ Γεώργιος Κουμπέτσος
και Απόστολος Καμαρινάκης αντίστοιχα
καθώς και στελέχη του Οργανισμού
Επιτροπής

Κατά την συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε
σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ο κ Καμαρινάκης ανέπτυξε
τις δράσεις που υλοποιεί ο Ο Α Ε ΑΕ και μεταξύ
άλλων αφορούν
Σχεδιασμό της νέας θαλάσσιας σύνδεσης Πειραιά
Ελευσίνας Θαλάσσια Ιερά Οδός που θα ενώνει 7
Δήμους με πολιτιστικά δρώμενα σε ένα πλωτό ταξίδι
μέσω πλοιαρίων αναψυχής σε ιστορικά νερά Τα
εγκαίνια της νέας γραμμής δρομολογούνται για τις
αρχές 2023 σε συνδυασμό με την έναρξη της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Eleusis 2023 και με συμμετοχή
της τριήρους ΟΛΥΠΙΑΣ με πλήρωμα 170 εθελοντές
κωπηλάτες
Απομάκρυνση όλων των ναυαγίων και των
επικίνδυνων επιβλαβών πλοίων που παραμένουν επί
δεκαετίες στον κόλπο της Ελευσίνας ώστε να σταματήσει
η περιοχή να θεωρείται νεκροταφείο πλοίων
και προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων για τις ανάγκες
αποσυναρμολόγησης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
και με την συναίνεση όλων των κοινωνικών
φορέων της περιοχής
Το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπέγραψαν Ο.ΑΕ
ΑΕ και Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα που
προβλέπει παραχώρηση χώρων της Χερσαίας Ζώνης
Αιμένος Ελευσίνας ΧΖΛ για την τέλεση των εορταστικών
εκδηλώσεων
Παραχώρηση μεγάλων εκτάσεων του παραλιακού
μετώπου της ΧΖΛ στους Δήμους Ελευσίνας Μεγαρέων
και Ασπροπύργου για κοινόχρηστο και κοινωφελή
σκοπό με στόχο την αξιοποίηση τους προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών
Εκπόνηση του master plan του Λιμένα Ελευσίνας
σε ολιστικό επίπεδο
Προώθηση της εξυπηρέτησης των χύδην φορτίων
από τις εγκαταστάσεις του Ο.ΑΕ ΑΕ θεωρώντας ότι ο
Λιμένας Ελευσίνας λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι
ανταγωνιστικά με τον Λιμένα Πειραιά και έχει την
δυνατότητα εξυπηρέτησης της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Ανάδειξη του ρόλου του Λιμένα της Ελευσίνας ως
φυσικού επίνειου του Θριάσιου Πεδίου με την σύνδεση
του με το σιδηροδρομικό δίκτυο για την προώθηση
των logistics και την ενίσχυση του δικτύου των
συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών
Σύμφωνο Συνεργασίας του Ο.ΛΕ ΑΕ με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής που προβλέπει την
δυνατότητα πρακτικής μετεκπαίδευσης των σπουδαστών
στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ελευσίνας
Σύστημα Εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των
Λιμενίσκων δικαιοδοσίας Ο.ΛΕ ΑΕ με κατάρτιση νέων
κανονισμών για την απρόσκοπτη και ορθή διαχείριση
της αγκυροβολιάς αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής

Ανάπτυξη του Λιμένα Ελευσίνας σε ενεργειακό
κόμβο όπως προβλέπει το Σύμφωνο Συνεργασίας
που υπεγράφη μεταξύ Ο.ΛΕ ΑΕ και ΔΕΣΦΑ ΑΕ για
θέματα ανάπτυξης επέκτασης και προώθησης της
διαθεσιμότητας του υγροποιημένου φυσικού αερίου
Υ ΦΑ Liquefied Natural Gas LNG ως περιβαλλοντικά
φιλικού καυσίμου

Διακρίνονται από αριστερά προς δεξιά οι κ κ Γεώργιος Κώτσηρας Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής Γεώργιος Κουμπέτσος Πρόεδρος Ο.Λ.Ε ΑΕ Γεώργιος Στέργιου
Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Απόστολος Καμαρινάκης Διευθύνων Σύμβουλος Ο ΑΕ
ΑΕ Ευάγγελος Λιάκος Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δυτικής Αττικής

Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Ο.ΛΕ ΑΕ με
αναβάθμιση των συστημάτων μηχανογράφησης
μηχανοργάνωσης και στελέχωσης τμημάτων με προσωπικό
Διερεύνηση συνεργασίας με ΕΛΠΕ σε θέματα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης
Συμμετοχή σε προγράμματα ηλεκτροδότησης με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και cold ironing
Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος με μόνιμο ελλιμενισμό του αντιρρυπαντικού
σκάφους ΑΚΤΑΙΑ στην Ελευσίνα ώστε να
αντιμετωπίζεται ταχύτερα και άμεσα πιθανό περιστατικό
θαλάσσιας ρύπανσης καθώς και πρόβλεψη για
την χρήση στο άμεσο μέλλον εναέριων μέσων τύπου
drones σε συνεργασία με άλλες βιομηχανίες που
στην περιοχή
Υλοποίηση σειράς τεχνικών έργων επισκευή
κτηρίων αλλαγή ηλεκτροφωτισμού
έξυπνα"ηλιακά
παγκάκια που αναβαθμίζουν αισθητικά και ενεργειακά
την εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας της
Ν Περάμου και Πάχης Μεγάρων
δραστηριοποιούνται

Σειρά πολιτιστικών δράσεων σε ανακαινισμένες
κτιριακές υποδομές του Ο.ΛΕ ΑΕ που φέρνουν
κοντά την τοπική κοινωνία με τον Λιμένα Έκθεση
Ιστορικής Φωτογραφίας με θέμα ο Λιμεν εργάτης στην
Ελευσίνα θετική ανταπόκριση στο ενδιαφέρον
σκηνοθετών διεθνούς κύρους για να χρησιμοποιήσουν
χώρους της ΧΖΛ Ελευσίνας σε γυρίσματα
κινηματογραφικών

ταινιώ

Προώθηση δημιουργίας καταδυτικών κέντρων προς
τουριστική αξιοποίηση των ναυαγίων που δεν μπορούν
να αν ελκυστούν
Οργάνωση των καραβοστασιών για τα παροπλισμένα
πλοία με τον καθορισμό νέων όρων και προδιαγραφών
υποδοχής και φιλοξενίας πλοίων και πρόταση
για κίνητρα απόδοσης ανταποδοτικών τελών στις
τοπικές κοινωνίες
Προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση νέων
φορτιών οικοδομικών υλικών λόγω της έναρξης του
εμβληματικού έργου στο Ελληνικό και την αναμενόμενη
ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας

Συνεργασία με όλες τις βιομηχανικές μονάδες της
περιοχής
Ο κ Στέργιου εξήρε το έργο του Ο.ΛΕ ΑΕ για την
ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του Λιμένα Ελευσίνας
και συνεχάρη την Διοίκηση και προσωπικά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο για το όραμα και τις καινοτόμες
πρωτοβουλίες του οι οποίες"αποτελούν κοσμογονία
σε επίπεδο Ο.ΛΕ ΑΕ όπως αν έφερε χαρακτηριστικά
επισημαίνοντας ότι οι δράσεις του Οργανισμού δεν
περιορίζονται στα στενά πλαίσια της εμπορικής λειτουργίας
του Λμένα Ελευσίνας αλλά διευρύνονται και σε
τομείς Πολιτισμού Τουρισμού Προστασίας Περιβάλλοντος
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ευρύτερης
περιοχής με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προς
όφελος της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών

Κώτσηρας εστιάζοντας στα έργα και στις δράσεις
που προγραμματίζει ο Ο.ΛΕ ΑΕ δήλωσε Τα
έργα και δράσεις που σχεδιάζει ο Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας τα οποία προσδοκά και υποδέχεται η τοπική
κοινωνία θα βοηθήσουν στην κοινή μας προσπάθεια
ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής Στηρίζω ενεργά
και έμπρακτα κάθε τέτοια προσπάθεια που είναι επ
ωφελεία της κοινωνίας
Ο κ

Αναφερόμενος στον ρόλο του Λμένα Ελευσίνας ο κ
Λάκος δήλωσε είναι σπουδαίο να στρέφονται επιτέλους
τα βλέμματα στην Δυτική Αττική Οι δυνατότητες
της είναι απερίγραπτες το στήριζα και θα το στηρίζω
μέχρι να δικαιωθούν οι προσδοκίες όλων μας Το λιμάνι
της Ελευσίνας μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην αναπτυξιακή τροχιά της περιοχής
μας

Στην συνάντηση εργασίας συμμετείχαν ακόμη ο
Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης ΝΔ κ Σπύρος
Σταθούλης ο Επικεφαλής για θέματα Α'βαθμού
Αυτοδιοίκησης ΝΔ κ Ευστάθιος Ρεστέμης και ο Πρόεδρος
της ΔΕΕΠ Δυτικής Αττικής της ΝΔ κ Γιάννης
Λνάρδος καθώς και τοπικά στελέχη του κόμματος
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Απαραίτητο ένα νέο αυτόνοµο Πανεπιστηµιακό Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών
Μηχανικών
Απαραίτητο ένα νέο αυτόνοµο Πανεπιστηµιακό Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών
Τι αναφέρει στα «Φοιτητικά Νέα» η Πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τµήµατος
Πανεπιστηµιακών Σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας:
Ο «γολγοθάς» µας, ξεκίνησε µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής το 2018, όταν τέθηκε σε
εφαρµογή το νοµοσχέδιο Γαβρόγλου. Άµεση συνέπεια ήταν η συγχώνευση του Τµήµατος
Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. µε το Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., για τη δηµιουργία του
νέου Τµήµατος Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.
Το νέο Τµήµα παρείχε, από τη στιγµή της ίδρυσής του, τρεις κατευθύνσεις προχωρηµένου εξαµήνου
(«Τεχνολογίες Αυτοµατισµού», «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», «Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας και
Ένδυσης»). Κατά την αναβάθµιση σε Τµήµα Μηχανικών πενταετούς φοίτησης το 2019, οι τρείς αυτές
κατευθύνσεις µετατράπηκαν σε δύο ροές σπουδών. Η πρώτη ροή «Σχεδιασµού Συστηµάτων» περιλάµβανε
µαθήµατα Μηχανικών Αυτοµατισµού και η δεύτερη ροή «Βιοµηχανικής Παραγωγής» περιείχε µαθήµατα
Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας.
Στις 2 Απριλίου 2021, η Συνέλευση του Τµήµατος κοινοποιεί την ολική αναθεώρηση του προγράµµατος
σπουδών. Αυθαίρετα και χωρίς έγκαιρη ενηµέρωση των φοιτητών καταργεί τη δεύτερη ροή
(«Βιοµηχανικής Παραγωγής») και τα υπαγόµενα σε αυτή µαθήµατα (τα οποία καλύπτουν το γνωστικό
αντικείµενο του µοναδικού Τµήµατος στη χώρα, που προσφέρει µαθήµατα Μηχανικών
Κλωστοϋφαντουργίας), καθώς και όλα τα µαθήµατα κορµού που σχετίζονται µε τη ροή αυτή.
Από την πρώτη στιγµή, το Τµήµα Μηχανικών Β.Σ.Π. µαστίζεται από πληθώρα πρακτικών προβληµάτων. Οι
φοιτητές των δύο πρώην Τµηµάτων αναγκάζονται να διδαχθούν µαθήµατα µη συναφή µε το αντικείµενο
που επέλεξαν να σπουδάσουν. Ο υπερβολικός αριθµός φοιτητών, σε συνδυασµό µε ελλείψεις αιθουσών,
δυσχεραίνει την αποτελεσµατική πραγµατοποίηση διαλέξεων και εργαστηρίων και συνεπάγεται
υπερφόρτωση εργασιών των καθηγητών.
Εν κατακλείδι, η ειδικότητα του Μηχανικού Κλωστοϋφαντουργού οδεύει στον αφανισµό από τον
πανεπιστηµιακό χάρτη της χώρας. Δεδοµένου ότι η χώρα δε θα παρέχει κατάρτιση στον Κλάδο, πλήττεται
άµεσα η λειτουργικότητα των επιχειρήσεων και οποιαδήποτε σκέψη για έρευνα ή/και ανάπτυξη
τελµατώνεται. Κατά συνέπεια, η δυσµενής επίδραση στην ελληνική οικονοµία και στις ελληνικές
επιχειρήσεις θα γίνει άµεσα εµφανής.
Ένα νέο αυτόνοµο Πανεπιστηµιακό Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών είναι απαραίτητο καθώς:
Συνοψίζοντας, η Κλωστοϋφαντουργία παραµένει ένας σταθερά αναπτυσσόµενος τεχνολογικός και
βιοµηχανικός κλάδος παγκοσµίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χαρακτηρίζει επίσηµα ως έναν από τους
βασικούς στρατηγικούς τοµείς ανάπτυξης. Η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού έχει
παγκόσµια αναγνωρισιµότητα και κατέχει διακριτή θέση στην ανώτατη ακαδηµαϊκή εκπαίδευση όλων των
ανεπτυγµένων χωρών. Με την κατάργηση της κατεύθυνσης, η Ελλάδα θα είναι η µοναδική ευρωπαϊκή
χώρα που δε θα παρέχει ανώτατες σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργία.
Ως πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τµήµατος πανεπιστηµιακών σπουδών
Κλωστοϋφαντουργίας, αιτούµαστε:
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Δ. Μακεδονία: Συµµετοχή του Πανεπιστηµίου στο Πρόγραµµα Στέγασης
φοιτητώ
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν τη στέγαση φοιτητών/ριών του πανεπιστηµίου
Δυτικής Μακεδονίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο του έργου, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
καλούνται οι ωφελούµενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους, ώστε να τύχουν της ανάλογης
χρηµατοδότησης.
Το έργο, στο οποίο εντάσσεται και το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ως δυνητικά ωφελούµενος
φορέας, αφορά (όπως πρόκειται να εξειδικευτεί) την πρόσκληση για εκµίσθωση κλινών στις πόλεις της
Καστοριάς και της Πτολεµαΐδας, προκειµένου να στεγαστούν φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο συγκαταλέγεται στο άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
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Εντυπωσιακά τα αποκαλυπτήρια του αδριάντα του Κλεισθένη στο Αιγάλεω

Το Δηµαρχείο Αιγάλεω κοσµεί, πλέον, ο ανδριάντας του Κλεισθένη, που αποτελεί
δωρεά του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το βράδυ της Κυριακής (25/07) από τον Δήµαρχο Αιγάλεω, Γιάννη Γκίκα και τον
Πρόεδρο του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε µια λαµπρή τελετή την οποία τίµησαν µε
την παρουσία τους, Υπουργοί, Βουλευτές, ο Γενικός Πρόξενος της Τάµπα Φλόριντα, Δήµαρχοι, Πρυτάνεις
και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Εµείς στο Αιγάλεω είµαστε περήφανοι για την ιστορική κληρονοµιά µας, όπως άλλωστε είµαστε
περήφανοι συνολικά οι Έλληνες για τους προγόνους µας, που χάρισαν στην ανθρώπινη σκέψη το φως της
Δηµοκρατίας, των Γραµµάτων και των Τεχνών, διαµορφώνοντας ρεύµατα ιδεών που βρήκαν την ιστορική
επικαιροποίηση τους µε τα διδάγµατα του Διαφωτισµού. Ο Κλεισθένης µάς έδειξε το δρόµο για τη
Δηµοκρατία. Για τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας του Δήµου, µε τον κάθε πολίτη ενεργό και υπεύθυνο για
την
κοινή πρόοδο, για το κοινό καλό» τόνισε, µεταξύ άλλων, στην οµιλία του ο
Δήµαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά το Ίδρυµα Ελληνισµού Αµερικής, τον
πρόεδρό του Μιχάλη Σέρβο και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, για τη δωρεά.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας,
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
υπογράµµισε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήµου και συγχαίρω θερµά τον δωρητή κύριο Σέρβο. Ο
Κλεισθένης συνδέεται διαχρονικά µε τη λέξη µεταρρύθµιση, µε τη λέξη νοµοθέτηση, µε τη λέξη αλλαγή.
Για τη σηµερινή Κυβέρνηση αυτό έχει τεράστια σηµασία και γι΄ αυτό χαίροµαι που τα αποκαλυπτήρια του
Κλεισθένη γίνονται στον παρόντα χρόνο και θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκουµε και εµείς να
µείνουµε στην ιστορία για τις µεταρρυθµίσεις µας. Ο Κλεισθένης ήταν κατεξοχήν µεταρρυθµιστής που
αποτελεί το σύµβολο, αλλά και τον σύµβουλο της πόλης του Αιγάλεω».
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Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλης Σέρβος, επισήµανε: «Η
Αρχαία Ελλάδα είναι ολοζώντανη, παγκόσµια πραγµατικότητα που δηµιουργεί προϋποθέσεις µια δυναµικής
και αστείρευτης πηγής, για να αντλήσουµε έµπνευση και αισιοδοξία για το µέλλον. Σήµερα έχουµε
ραντεβού µε την ιστορία. Είναι µια ιστορική µέρα για τον Κλεισθένη, πατέρα, θεµελιωτή, σύµβολο της
Δηµοκρατίας και προστάτη του Δήµου, για την Ελλάδα, για το Δήµο Αιγάλεω, για την ανθρωπότητα για
την οµογένεια της Αµερικής, για το Ίδρυµα Ελληνισµού, για την Αρχαία Ιερά Οδό.
Ειδική αναφορά στην πορεία, την προσφορά και το έργο του Κλεισθένη έκανε ο καθηγητής ιστορικός και
συγγραφέας Κωνσταντίνος Δάλκος.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης (Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας), Παναγιώτης Νικολακέας (εκπρόσωπος του
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αρµόδιου για Ευρωπαϊκά θέµατα), Δηµήτρης
Σπάρος (Γενικός Πρόξενος Τάµπα Φλόριντα ΗΠΑ), Γρηγόρης Νιώτης (πρώην Υφυπουργός Απόδηµου
Ελληνισµού και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Michael Alexandrou (President of the Panhellenic
Federation of Florida), George Horiates (Order of AHEPA Supreme President), Vasilios Kafkas (President Federation
of Greek-American Societies of New England, BOSTON USA), Κωνσταντίνος Βαρσάµης (Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ
Αθηνών), Γιάννης Λοβέρδος (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΝΔ), Δηµήτριος Βίτσας (Βουλευτής Β2
Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Χαρά Καφαντάρη (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ),
Μαρία Αθανασίου (Βουλευτής Β2 Δυτικού
Τοµέα Αθηνών-Ελληνική Λύση), Ανδρέας Λεωτσάκος (Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα Αθηνών),
Παναγιώτης Καλδής (Πρύτανης Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής), Κωνσταντίνος Δάλκος (καθηγητήςιστορικός, συγγραφέας και οµιλητής στην εκδήλωση), Βαγγέλης Ντηνιακός (Δήµαρχος Χαϊδαρίου),
Λάµπρος Μίχος (Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας), Στέφανος-Γαβριήλ Βλάχος (Δήµαρχος Πετρούπολης),
Γεώργιος Τσίνας (Αντιδήµαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτοµίας του Δήµου Περιστερίου, ως
εκπρόσωπος του Δηµάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη).
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Με λαµπρότητα τα αποκαλυπτήρια ανδριάντα του Κλεισθένη στο δηµαρχείο
Αιγάλεω (ΦΩΤΟ)
Το Δηµαρχείο Αιγάλεω κοσµεί, πλέον, ο ανδριάντας του Κλεισθένη, που αποτελεί δωρεά του Ιδρύµατος
Ελληνισµού Αµερικής.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Δήµαρχο Αιγάλεω, Γιάννη Γκίκα και τον Πρόεδρο του Ιδρύµατος
Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε µια λαµπρή τελετή την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους,
Υπουργοί, Βουλευτές, ο Γενικός Πρόξενος της Τάµπα Φλόριντα, Δήµαρχοι, Πρυτάνεις και στελέχη της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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«Εµείς στο Αιγάλεω είµαστε περήφανοι για την ιστορική κληρονοµιά µας, όπως άλλωστε είµαστε
περήφανοι συνολικά οι Έλληνες για τους προγόνους µας, που χάρισαν στην ανθρώπινη σκέψη το φως της
Δηµοκρατίας, των Γραµµάτων και των Τεχνών, διαµορφώνοντας ρεύµατα ιδεών που βρήκαν την ιστορική
επικαιροποίηση τους µε τα διδάγµατα του Διαφωτισµού.
Ο Κλεισθένης µάς έδειξε το δρόµο για τη Δηµοκρατία. Για τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας του Δήµου, µε
τον κάθε πολίτη ενεργό και υπεύθυνο για την κοινή πρόοδο, για το κοινό καλό» τόνισε, µεταξύ άλλων,
στην οµιλία του ο Δήµαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά το Ίδρυµα Ελληνισµού
Αµερικής, τον πρόεδρό του Μιχάλη Σέρβο και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, για τη δωρεά.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας,
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
υπογράµµισε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήµου και συγχαίρω θερµά τον δωρητή κύριο Σέρβο. Ο
Κλεισθένης συνδέεται διαχρονικά µε τη λέξη µεταρρύθµιση, µε τη λέξη νοµοθέτηση, µε τη λέξη αλλαγή.
Για τη σηµερινή Κυβέρνηση αυτό έχει τεράστια σηµασία και γι΄ αυτό χαίροµαι που τα αποκαλυπτήρια του
Κλεισθένη γίνονται στον παρόντα χρόνο και θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκουµε και εµείς να µείνουµε
στην ιστορία για τις µεταρρυθµίσεις µας. Ο Κλεισθένης ήταν κατεξοχήν µεταρρυθµιστής που αποτελεί το
σύµβολο, αλλά και τον σύµβουλο της πόλης του Αιγάλεω».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλης Σέρβος, επισήµανε: «Η
Αρχαία Ελλάδα είναι ολοζώντανη, παγκόσµια πραγµατικότητα που δηµιουργεί προϋποθέσεις µια δυναµικής
και αστείρευτης πηγής, για να αντλήσουµε έµπνευση και αισιοδοξία για το µέλλον. Σήµερα έχουµε
ραντεβού µε την ιστορία. Είναι µια ιστορική µέρα για τον Κλεισθένη, πατέρα, θεµελιωτή, σύµβολο της
Δηµοκρατίας και προστάτη του Δήµου, για την Ελλάδα, για το Δήµο Αιγάλεω, για την ανθρωπότητα για
την οµογένεια της Αµερικής, για το Ίδρυµα Ελληνισµού, για την Αρχαία Ιερά Οδό.
Ειδική αναφορά στην πορεία, την προσφορά και το έργο του Κλεισθένη έκανε ο καθηγητής-ιστορικός και
συγγραφέας Κωνσταντίνος Δάλκος.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης (Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας), Παναγιώτης Νικολακέας (εκπρόσωπος του
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αρµόδιου για Ευρωπαϊκά θέµατα), Δηµήτρης
Σπάρος (Γενικός Πρόξενος Τάµπα Φλόριντα ΗΠΑ), Γρηγόρης Νιώτης (πρώην Υφυπουργός Απόδηµου
Ελληνισµού και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Michael Alexandrou (President of the Panhellenic
Federation of Florida), George Horiates (Order of AHEPA Supreme President), Vasilios Kafkas (President Federation
of Greek-American Societies of New England, BOSTON USA), Κωνσταντίνος Βαρσάµης (Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ
Αθηνών), Γιάννης Λοβέρδος (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΝΔ), Δηµήτριος Βίτσας (Βουλευτής Β2
Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Χαρά Καφαντάρη (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ),
Μαρία Αθανασίου (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-Ελληνική Λύση), Ανδρέας Λεωτσάκος

https://www.paraskhnio.gr/
Publication date: 28/07/2021 09:52
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.paraskhnio.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%...

(Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα Αθηνών), Παναγιώτης Καλδής (Πρύτανης Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής), Κωνσταντίνος Δάλκος (καθηγητής-ιστορικός, συγγραφέας και οµιλητής στην εκδήλωση),
Βαγγέλης Ντηνιακός (Δήµαρχος Χαϊδαρίου), Λάµπρος Μίχος (Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας), ΣτέφανοςΓαβριήλ Βλάχος (Δήµαρχος Πετρούπολης), Γεώργιος Τσίνας (Αντιδήµαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και
Καινοτοµίας του Δήµου Περιστερίου, ως εκπρόσωπος του Δηµάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη).
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση
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Με ξεχωριστή λαµπρότητα τα αποκαλυπτήρια ανδριάντα του Κλεισθένη στο
δηµαρχείο Αιγάλεω
Βασίλης Γούλας
Δωρεά του ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής αποτελεί ο ανδριάντας του Κλεισθένη, ο οποίος κοσµεί το
δηµαρχείο Αιγάλεω. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το βράδυ της περασµένη Κυριακής από τον Δήµαρχο
Αιγάλεω, Γιάννη Γκίκα και τον πρόεδρο του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε µια
λαµπρή τελετή την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους, υπουργοί, βουλευτές, ο Γενικός Πρόξενος της
Τάµπα Φλόριντα, δήµαρχοι, πρυτάνεις και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Εµείς στο Αιγάλεω είµαστε περήφανοι για την ιστορική κληρονοµιά µας, όπως άλλωστε είµαστε
περήφανοι συνολικά οι Έλληνες για τους προγόνους µας, που χάρισαν στην ανθρώπινη σκέψη το φως
της Δηµοκρατίας, των Γραµµάτων και των Τεχνών, διαµορφώνοντας ρεύµατα ιδεών που βρήκαν την
ιστορική επικαιροποίηση τους µε τα διδάγµατα του Διαφωτισµού.
Ο Κλεισθένης µάς έδειξε το δρόµο για τη Δηµοκρατία. Για τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας του Δήµου,
µε τον κάθε πολίτη ενεργό και υπεύθυνο για την κοινή πρόοδο, για το κοινό καλό» τόνισε, µεταξύ
άλλων, στην οµιλία του ο Δήµαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά το Ίδρυµα
Ελληνισµού Αµερικής, τον πρόεδρό του Μιχάλη Σέρβο και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, για τη δωρεά.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας,
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
υπογράµµισε:
«Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήµου και συγχαίρω θερµά τον δωρητή κύριο Σέρβο. Ο Κλεισθένης
συνδέεται διαχρονικά µε τη λέξη µεταρρύθµιση, µε τη λέξη νοµοθέτηση, µε τη λέξη αλλαγή. Για τη
σηµερινή Κυβέρνηση αυτό έχει τεράστια σηµασία και γι΄ αυτό χαίροµαι που τα αποκαλυπτήρια του
Κλεισθένη γίνονται στον παρόντα χρόνο και θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκουµε και εµείς να µείνουµε
στην ιστορία για τις µεταρρυθµίσεις µας. Ο Κλεισθένης ήταν κατεξοχήν µεταρρυθµιστής που αποτελεί
το σύµβολο, αλλά και τον σύµβουλο της πόλης του Αιγάλεω».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλης Σέρβος, επισήµανε: «Η
Αρχαία Ελλάδα είναι ολοζώντανη, παγκόσµια πραγµατικότητα που δηµιουργεί προϋποθέσεις µια δυναµικής
και αστείρευτης πηγής, για να αντλήσουµε έµπνευση και αισιοδοξία για το µέλλον. Σήµερα έχουµε
ραντεβού µε την ιστορία. Είναι µια ιστορική µέρα για τον Κλεισθένη, πατέρα, θεµελιωτή, σύµβολο της
Δηµοκρατίας και προστάτη του Δήµου, για την Ελλάδα, για το Δήµο Αιγάλεω, για την ανθρωπότητα για
την οµογένεια της Αµερικής, για το Ίδρυµα Ελληνισµού, για την Αρχαία Ιερά Οδό.
Ειδική αναφορά στην πορεία, την προσφορά και το έργο του Κλεισθένη έκανε ο καθηγητής-ιστορικός και
συγγραφέας Κωνσταντίνος Δάλκος.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης (Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας), Παναγιώτης Νικολακέας (εκπρόσωπος του
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αρµόδιου για Ευρωπαϊκά θέµατα), Δηµήτρης
Σπάρος (Γενικός Πρόξενος Τάµπα Φλόριντα ΗΠΑ), Γρηγόρης Νιώτης (πρώην Υφυπουργός Απόδηµου
Ελληνισµού και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Michael Alexandrou (President of the Panhellenic
Federation of Florida), George Horiates (Order of AHEPA Supreme President), Vasilios Kafkas (President Federation
of Greek-American Societies of New England, BOSTON USA), Κωνσταντίνος Βαρσάµης (Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ
Αθηνών), Γιάννης Λοβέρδος (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΝΔ), Δηµήτριος Βίτσας (Βουλευτής Β2
Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Χαρά Καφαντάρη (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ),
Μαρία Αθανασίου (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-Ελληνική Λύση), Ανδρέας Λεωτσάκος
(Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα Αθηνών), Παναγιώτης Καλδής (Πρύτανης Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής), Κωνσταντίνος Δάλκος (καθηγητής-ιστορικός, συγγραφέας και οµιλητής στην εκδήλωση),
Βαγγέλης Ντηνιακός (Δήµαρχος Χαϊδαρίου), Λάµπρος Μίχος (Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας), ΣτέφανοςΓαβριήλ Βλάχος (Δήµαρχος Πετρούπολης), Γεώργιος Τσίνας (Αντιδήµαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και
Καινοτοµίας του Δήµου Περιστερίου, ως εκπρόσωπος του Δηµάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη).
Η πειθώ το µεγαλύτερο όπλο για να χτιστεί το τείχος ανοσίας - Με φειδώ οι περιορισµοί
Φιλιππίδης: Καταιγισµός στο Twitter για την προφυλάκισή του - «Επίδαυρος οι φυλακές της
Τρίπολης»
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για πέντε περιφέρειες
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Με ξεχωριστή λαµπρότητα τα αποκαλυπτήρια ανδριάντα του Κλεισθένη στο
δηµαρχείο Αιγάλεω
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Δήµαρχο Αιγάλεω, Γιάννη Γκίκα και τον
πρόεδρο του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε µια λαµπρή
τελετή την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους, υπουργοί, βουλευτές, ο
Γενικός Πρόξενος της Τάµπα Φλόριντα, δήµαρχοι, πρυτάνεις και στελέχη της
τοπικής αυτοδιοίκησης
Δωρεά του ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής αποτελεί ο ανδριάντας του Κλεισθένη, ο οποίος κοσµεί το
δηµαρχείο Αιγάλεω. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το βράδυ της περασµένη Κυριακής από τον Δήµαρχο
Αιγάλεω, Γιάννη Γκίκα και τον πρόεδρο του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε µια
λαµπρή τελετή την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους, υπουργοί, βουλευτές, ο Γενικός Πρόξενος της
Τάµπα Φλόριντα, δήµαρχοι, πρυτάνεις και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Εµείς στο Αιγάλεω είµαστε περήφανοι για την ιστορική κληρονοµιά µας, όπως άλλωστε είµαστε
περήφανοι συνολικά οι Έλληνες για τους προγόνους µας, που χάρισαν στην ανθρώπινη σκέψη το φως
της Δηµοκρατίας, των Γραµµάτων και των Τεχνών, διαµορφώνοντας ρεύµατα ιδεών που βρήκαν την
ιστορική επικαιροποίηση τους µε τα διδάγµατα του Διαφωτισµού.
Ο Κλεισθένης µάς έδειξε το δρόµο για τη Δηµοκρατία. Για τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας του Δήµου,
µε τον κάθε πολίτη ενεργό και υπεύθυνο για την κοινή πρόοδο, για το κοινό καλό» τόνισε, µεταξύ
άλλων, στην οµιλία του ο Δήµαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά το Ίδρυµα
Ελληνισµού Αµερικής, τον πρόεδρό του Μιχάλη Σέρβο και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, για τη δωρεά.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας,
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
υπογράµµισε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήµου και συγχαίρω θερµά τον δωρητή κύριο Σέρβο. Ο
Κλεισθένης συνδέεται διαχρονικά µε τη λέξη µεταρρύθµιση, µε τη λέξη νοµοθέτηση, µε τη λέξη αλλαγή.
Για τη σηµερινή Κυβέρνηση αυτό έχει τεράστια σηµασία και γι΄ αυτό χαίροµαι που τα αποκαλυπτήρια
του Κλεισθένη γίνονται στον παρόντα χρόνο και θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκουµε και εµείς να
µείνουµε στην ιστορία για τις µεταρρυθµίσεις µας. Ο Κλεισθένης ήταν κατεξοχήν µεταρρυθµιστής που
αποτελεί το σύµβολο, αλλά και τον σύµβουλο της πόλης του Αιγάλεω».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλης Σέρβος, επισήµανε: «Η
Αρχαία Ελλάδα είναι ολοζώντανη, παγκόσµια πραγµατικότητα που δηµιουργεί προϋποθέσεις µια δυναµικής
και αστείρευτης πηγής, για να αντλήσουµε έµπνευση και αισιοδοξία για το µέλλον. Σήµερα έχουµε
ραντεβού µε την ιστορία. Είναι µια ιστορική µέρα για τον Κλεισθένη, πατέρα, θεµελιωτή, σύµβολο της
Δηµοκρατίας και προστάτη του Δήµου, για την Ελλάδα, για το Δήµο Αιγάλεω, για την ανθρωπότητα για
την οµογένεια της Αµερικής, για το Ίδρυµα Ελληνισµού, για την Αρχαία Ιερά Οδό.
Ειδική αναφορά στην πορεία, την προσφορά και το έργο του Κλεισθένη έκανε ο καθηγητής-ιστορικός και
συγγραφέας Κωνσταντίνος Δάλκος.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης (Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας), Παναγιώτης Νικολακέας (εκπρόσωπος του
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αρµόδιου για Ευρωπαϊκά θέµατα), Δηµήτρης
Σπάρος (Γενικός Πρόξενος Τάµπα Φλόριντα ΗΠΑ), Γρηγόρης Νιώτης (πρώην Υφυπουργός Απόδηµου
Ελληνισµού και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Michael Alexandrou (President of the Panhellenic
Federation of Florida), George Horiates (Order of AHEPA Supreme President), Vasilios Kafkas (President Federation
of Greek-American Societies of New England, BOSTON USA), Κωνσταντίνος Βαρσάµης (Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ
Αθηνών), Γιάννης Λοβέρδος (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΝΔ), Δηµήτριος Βίτσας (Βουλευτής Β2
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Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Χαρά Καφαντάρη (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ),
Μαρία Αθανασίου (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-Ελληνική Λύση), Ανδρέας Λεωτσάκος
(Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα Αθηνών), Παναγιώτης Καλδής (Πρύτανης Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής), Κωνσταντίνος Δάλκος (καθηγητής-ιστορικός, συγγραφέας και οµιλητής στην εκδήλωση),
Βαγγέλης Ντηνιακός (Δήµαρχος Χαϊδαρίου), Λάµπρος Μίχος (Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας), ΣτέφανοςΓαβριήλ Βλάχος (Δήµαρχος Πετρούπολης), Γεώργιος Τσίνας (Αντιδήµαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και
Καινοτοµίας του Δήµου Περιστερίου, ως εκπρόσωπος του Δηµάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη).
Ειδήσεις σήµερα:
Η πειθώ το µεγαλύτερο όπλο για να χτιστεί το τείχος ανοσίας - Με φειδώ οι περιορισµοί
Φιλιππίδης: Καταιγισµός στο Twitter για την προφυλάκισή του - «Επίδαυρος οι φυλακές της
Τρίπολης»
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για πέντε περιφέρειες

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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ΠΑΔΑ: Ανάπτυξη Πρότυπου Κόµβου Καινοτοµίας για την Τεχνητή Νοηµοσύνη
µε την συνεργασία του Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης
Στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Πρύτανη καθηγητή Παναγιώτη Καλδή µε τον
Πάνο Ηπειρώτη, Καθηγητή και David Margolis Teaching Excellence Faculty Fellow στο Τµήµα
Τεχνολογίας, Επιχειρησιακής Έρευνας και Στατιστικής της Leonard N. Stern Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης.
Αντικείµενο της συζήτησης ήταν η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της πρόσφατης χρηµατοδότησης της
Κεντρικής Υποδοµής Νεφοϋπολογιστικής και Τεχνητής Νοηµοσύνης του ΠΑΔΑ µε 1 εκ. Ευρώ από την
Περιφέρεια Αττικής, ώστε να δηµιουργηθεί ένας πρότυπος κόµβος τεχνητής νοηµοσύνης (UNIWA AI
Innovation Hub).
Ο καθηγητής Ηπειρώτης είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνώς εµπειρογνώµονες στην κατασκευή
συστηµάτων συνδυασµού ανθρώπου-µηχανής, τα οποία ενσωµατώνουν ανθρώπινη και µηχανική
νοηµοσύνη για να παράγουν αποτελέσµατα που είναι καλύτερα από αυτά που µπορούν να επιτύχουν µόνοι
άνθρωποι ή µηχανές.
Στην εν λόγω συνάντηση, παραβρέθηκε και η Αν. καθηγήτρια Ελένη-Αικατερίνη Λελίγκου του Τµήµατος
Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής. Η κα Λελίγκου διαθέτει εµπειρία σε σηµαντικού µεγέθους προγράµµατα, όπως Horizon 2020:
«ASSET – A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition» κλπ., όπως
και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα τεχνητής νοηµοσύνης.
Όπως τόνισε ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, η υλοποίηση του συγκεκριµένου Κόµβου Καινοτοµίας είναι ένα άλµα
προς το µέλλον, αφού επιταχύνει τις δυνατότητες αναβάθµισης της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών
εκπαίδευσης και έρευνας του ΠΑΔΑ και προσφέρει µοναδικές υπολογιστικές δυνατότητες καθιστώντας το
διεθνώς ανταγωνιστικό.
Ο καθηγητής Ηπειρώτης εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του Ιδρύµατος, δηλώνοντας την διαθεσιµότητα την
δική του και του Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης για την υποστήριξη και την εξέλιξη της συγκεκριµένης
καινοτοµίας, καθώς και την συµβολή του στην δηµιουργία κοινών συνεργειών µε το ΠΑΔΑ.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» µε τίτλο «Στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι. Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας»

Συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» µε τίτλο «Στέγαση
των φοιτητών των Α.Ε.Ι. Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας»

Πρόσκληση εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υποβολή προτάσεων που
αφορούν τη στέγαση φοιτητών/ριών των πανεπιστηµίων Δυτικής Μακεδονίας, Ε.Κ.Π.Α. και ΠΑ.Δ.Α..
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Καλούνται οι
ωφελούµενοι φορείς να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ώστε να τύχουν της ανάλογης χρηµατοδότησης
στο πλαίσιο του έργου.
Το εν λόγω έργο, στο οποίο εντάσσεται και το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ως δυνητικά
ωφελούµενος φορέας, αφορά (όπως πρόκειται να εξειδικευτεί) στην πρόσκληση για εκµίσθωση κλινών στις
πόλεις της Καστοριάς και της Πτολεµαΐδας, προκειµένου να στεγαστούν φοιτητές και φοιτήτριες του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
Το έργο συγκαταλέγεται στο άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
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Tα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Κλεισθένη στο Δηµαρχείο Αιγάλεω
Το Δηµαρχείο Αιγάλεω κοσµεί, πλέον, ο ανδριάντας του Κλεισθένη, που αποτελεί δωρεά του Ιδρύµατος
Ελληνισµού Αµερικής.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το βράδυ της Κυριακής (25/07) από τον Δήµαρχο Αιγάλεω, Γιάννη Γκίκα και τον
Πρόεδρο του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλη Σέρβο, σε µια λαµπρή τελετή την οποία τίµησαν µε
την παρουσία τους, Υπουργοί, Βουλευτές, ο Γενικός Πρόξενος της Τάµπα Φλόριντα, Δήµαρχοι, Πρυτάνεις
και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Εµείς στο Αιγάλεω είµαστε περήφανοι για την ιστορική κληρονοµιά µας, όπως άλλωστε είµαστε
περήφανοι συνολικά οι Έλληνες για τους προγόνους µας, που χάρισαν στην ανθρώπινη σκέψη το φως της
Δηµοκρατίας, των Γραµµάτων και των Τεχνών, διαµορφώνοντας ρεύµατα ιδεών που βρήκαν την ιστορική
επικαιροποίηση τους µε τα διδάγµατα του Διαφωτισµού.
Ο Κλεισθένης µάς έδειξε το δρόµο για τη Δηµοκρατία. Για τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας του Δήµου, µε
τον κάθε πολίτη ενεργό και υπεύθυνο για την κοινή πρόοδο, για το κοινό καλό» τόνισε, µεταξύ άλλων,
στην οµιλία του ο Δήµαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά το Ίδρυµα Ελληνισµού
Αµερικής, τον πρόεδρό του Μιχάλη Σέρβο και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ, για τη δωρεά.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας,
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
υπογράµµισε: «Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήµου και συγχαίρω θερµά τον δωρητή κύριο Σέρβο. Ο
Κλεισθένης συνδέεται διαχρονικά µε τη λέξη µεταρρύθµιση, µε τη λέξη νοµοθέτηση, µε τη λέξη αλλαγή.
Για τη σηµερινή Κυβέρνηση αυτό έχει τεράστια σηµασία και γι΄ αυτό χαίροµαι που τα αποκαλυπτήρια του
Κλεισθένη γίνονται στον παρόντα χρόνο και θα ήθελα να τονίσω ότι επιδιώκουµε και εµείς να µείνουµε
στην ιστορία για τις µεταρρυθµίσεις µας. Ο Κλεισθένης ήταν κατεξοχήν µεταρρυθµιστής που αποτελεί το
σύµβολο, αλλά και τον σύµβουλο της πόλης του Αιγάλεω».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ελληνισµού Αµερικής, Μιχάλης Σέρβος, επισήµανε: «Η
Αρχαία Ελλάδα είναι ολοζώντανη, παγκόσµια πραγµατικότητα που δηµιουργεί προϋποθέσεις µια δυναµικής
και αστείρευτης πηγής, για να αντλήσουµε έµπνευση και αισιοδοξία για το µέλλον. Σήµερα έχουµε
ραντεβού µε την ιστορία. Είναι µια ιστορική µέρα για τον Κλεισθένη, πατέρα, θεµελιωτή, σύµβολο της
Δηµοκρατίας και προστάτη του Δήµου, για την Ελλάδα, για το Δήµο Αιγάλεω, για την ανθρωπότητα για
την οµογένεια της Αµερικής, για το Ίδρυµα Ελληνισµού, για την Αρχαία Ιερά Οδό.
Ειδική αναφορά στην πορεία, την προσφορά και το έργο του Κλεισθένη έκανε ο καθηγητής-ιστορικός και
συγγραφέας Κωνσταντίνος Δάλκος.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι: Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης (Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
θέµατα Οικονοµικής Διπλωµατίας και Εξωστρέφειας), Παναγιώτης Νικολακέας (εκπρόσωπος του
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αρµόδιου για Ευρωπαϊκά θέµατα), Δηµήτρης
Σπάρος (Γενικός Πρόξενος Τάµπα Φλόριντα ΗΠΑ), Γρηγόρης Νιώτης (πρώην Υφυπουργός Απόδηµου
Ελληνισµού και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Michael Alexandrou (President of the Panhellenic
Federation of Florida), George Horiates (Order of AHEPA Supreme President), Vasilios Kafkas (President Federation
of Greek-American Societies of New England, BOSTON USA), Κωνσταντίνος Βαρσάµης (Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ
Αθηνών), Γιάννης Λοβέρδος (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΝΔ), Δηµήτριος Βίτσας (Βουλευτής Β2
Δυτικού Τοµέα Αθηνών-ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), Χαρά Καφαντάρη (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ),
Μαρία Αθανασίου (Βουλευτής Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών-Ελληνική Λύση), Ανδρέας Λεωτσάκος
(Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα Αθηνών), Παναγιώτης Καλδής (Πρύτανης Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής), Κωνσταντίνος Δάλκος (καθηγητής-ιστορικός, συγγραφέας και οµιλητής στην εκδήλωση),
Βαγγέλης Ντηνιακός (Δήµαρχος Χαϊδαρίου), Λάµπρος Μίχος (Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας), ΣτέφανοςΓαβριήλ Βλάχος (Δήµαρχος Πετρούπολης), Γεώργιος Τσίνας (Αντιδήµαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και
Καινοτοµίας του Δήµου Περιστερίου, ως εκπρόσωπος του Δηµάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη).
Πηγή: skai.gr
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ΠΑΔΑ: Ανάπτυξη Πρότυπου Κόµβου Καινοτοµίας για την Τεχνητή Νοηµοσύνη
µε την συνεργασία του Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης
ΠΑΔΑ: Ανάπτυξη Πρότυπου Κόµβου Καινοτοµίας για την Τεχνητή Νοηµοσύνη µε την
συνεργασία του Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης
Στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση εργασίας του Πρύτανη καθηγητή Παναγιώτη Καλδή µε τον Πάνο Ηπειρώτη, Καθηγητή και David
Margolis Teaching Excellence Faculty Fellow στο Τµήµα Τεχνολογίας, Επιχειρησιακής Έρευνας και Στατιστικής
της Leonard N. Stern Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης.
Αντικείµενο της συζήτησης ήταν η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της πρόσφατης χρηµατοδότησης της
Κεντρικής Υποδοµής Νεφοϋπολογιστικής και Τεχνητής Νοηµοσύνης του ΠΑΔΑ µε 1 εκ. Ευρώ από την
Περιφέρεια Αττικής, ώστε να δηµιουργηθεί ένας πρότυπος κόµβος τεχνητής νοηµοσύνης (UNIWA AI
Innovation Hub).
Ο καθηγητής Ηπειρώτης είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνώς εµπειρογνώµονες στην κατασκευή
συστηµάτων συνδυασµού ανθρώπου-µηχανής, τα οποία ενσωµατώνουν ανθρώπινη και µηχανική
νοηµοσύνη για να παράγουν αποτελέσµατα που είναι καλύτερα από αυτά που µπορούν να επιτύχουν µόνοι
άνθρωποι ή µηχανές.
Στην εν λόγω συνάντηση, παραβρέθηκε και η Αν. καθηγήτρια Ελένη-Αικατερίνη Λελίγκου του Τµήµατος
Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής. Η κα Λελίγκου διαθέτει εµπειρία σε σηµαντικού µεγέθους προγράµµατα, όπως Horizon 2020:
«ASSET – A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition» κλπ., όπως
και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα τεχνητής νοηµοσύνης.
Όπως τόνισε ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, η υλοποίηση του συγκεκριµένου Κόµβου Καινοτοµίας είναι ένα άλµα
προς το µέλλον, αφού επιταχύνει τις δυνατότητες αναβάθµισης της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών
εκπαίδευσης και έρευνας του ΠΑΔΑ και προσφέρει µοναδικές υπολογιστικές δυνατότητες καθιστώντας το
διεθνώς ανταγωνιστικό.
Ο καθηγητής Ηπειρώτης εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του Ιδρύµατος, δηλώνοντας την διαθεσιµότητα την
δική του και του Πανεπιστηµίου Νέας Υόρκης για την υποστήριξη και την εξέλιξη της συγκεκριµένης
καινοτοµίας, καθώς και την συµβολή του στην δηµιουργία κοινών συνεργειών µε το ΠΑΔΑ.
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