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Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος: Εβαλε τον θεµέλιο λίθο σε αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων στις κατασκηνώσεις Αυλώνα
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Τον θεµέλιο λίθο σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ξενώνων στους χώρους των κατασκηνώσεων της
Αρχιεπισκοπής, στον Αυλώνα, έθεσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος.

Την ευχή αυτός ο χώρος να αποτελέσει εστία φωτός, έδωσε µετά την ακολουθία του αγιασµού ο
αρχιεπίσκοπος, ενώ τόνισε ότι η χρήση του θα ενισχύσει πολυποίκιλα την περιοχή, την Εκκλησία αλλά και
την πατρίδα.

Ευχαρίστησε όσους βοήθησαν σε αυτήν την προσπάθεια και εν συνεχεία έγινε ξενάγηση στις
εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων από τον γενικό διευθυντή του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισµού και
Εθελοντισµού της Αρχιεπισκοπής, Σεβαστιανό Ανδρεάδη.

Παρόντες -µεταξύ άλλων- ήταν ο µητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιος, ο υφυπουργός
Μεταφορών, Γεώργιος Καραγιάννης, ο γ.γ. Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δηµήτριος Σκάλκος, ο γενικός
διευθυντής της ΕΚΥΟ, αρχιµανδρίτης Νικόδηµος Φαρµάκης, ο διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής
Διασύνδεσης της Αρχιεπισκοπής, αρχιµανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης, καθώς και ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής. Τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο συνόδευε ο
πρωτοσύγκελος αρχιµανδρίτης, Βαρνάβας Θεοχάρης.
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Ελληνική µελέτη: Η καθηµερινή κατανάλωση 3-4 φλιτζανιών καφέ σχετίζεται µε
µειωµένο σωµατικό βάρος σε άτοµα µε συγκεκριµένο γενετικό υπόβαθρο

 Το αγαπηµένο καθηµερινό ρόφηµα εκατοµµυρίων ανθρώπων σήµερα έχει την
τιµητική του. Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από το 2015 ως
Παγκόσµια ηµέρα καφέ. Ιδιαίτερη αγάπη σε αυτό το ρόφηµα δείχνουν οι
Έλληνες και το καταναλώνουν σε µεγάλες ποσότητες. Τους επιστήµονες
όµως αλλά και το ευρύ κοινό απασχολεί έντονα η επίδραση στην υγεία,
της κατανάλωσης καφέ. Συχνά ακούµε, για παράδειγµα, ότι ο καφές
µειώνει την όρεξη και βοηθάει στο αδυνάτισµα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται
ότι η κατανάλωση καφέ µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της όρεξης
τους, δηλαδή στο αντίθετο αποτέλεσµα.

 

      Ερευνητές από το Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ, σε συνεργασία µε το δίκτυο GENOSOPHY και το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής, ερεύνησαν αυτές τις αντικρουόµενες απόψεις και
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η κατανάλωση 3-4 φλιτζανιών καφέ
ηµερησίως σχετίζεται µε µειωµένο σωµατικό βάρος, αλλά µόνο σε άτοµα
µε συγκεκριµένο γενετικό υπόβαθρο. 

 

      H έρευνα τους που δηµοσιεύεται στο διεθνώς αναγνωρισµένο περιοδικό
International Journal of Obesity, βασίστηκε σε λεπτοµερή
επιδηµιολογικά, γενετικά και πειραµατικά δεδοµένα από 300 Έλληνες
εθελοντές. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε γενετικό έλεγχο µε την
επιθυµία να διαµορφώσουν, µε τη βοήθεια διαιτολόγου, ένα
εξατοµικευµένο διατροφικό πλάνο µε βάση το γενετικό τους
προφίλ. Απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στις διατροφικές τους
συνήθειες, την όρεξη και άλλα στοιχεία τρόπου ζωής από όπου
διαπιστώθηκαν ενδιαφέρουσες συσχετίσεις µεταξύ της κατανάλωσης καφέ,
του γενετικού προφίλ και του σωµατικού βάρους. Οι ερευνητές
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µελέτησαν επίσης την επίδραση συγκεκριµένων ποσοτήτων καφέ στην
επιλογή του είδους και της ποσότητας του φαγητού και στην έκκριση
ορµονών που ελέγχουν την όρεξη, όπως της ασπροσίνης και της
λεπτίνης, σε οµάδα εθελοντών.

 

      Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος της µελέτης, Καθηγητής
Βιολογίας & Γενετικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αριστείδης Ηλιόπουλος, «τα αποτελέσµατα
µάς δείχνουν πως ο καφές µειώνει την όρεξη και µπορεί να συµβάλλει
στην ρύθµιση του βάρους όταν ικανοποιούνται δύο "γενετικές
συνθήκες": να έχουν µια γενετική παραλλαγή στο γονίδιο CYP1A2 που
οδηγεί σε αύξηση του µεταβολισµού της καφεΐνης και ταυτόχρονα
γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία». 

 

      Τα καλά νέα προσθέτει, είναι ότι αυτός ο «γενετικός συνδυασµός»
δεν είναι σπάνιος στον ελληνικό πληθυσµό. Όπως έδειξε η µελέτη, οι
Έλληνες που φέρουν αυτόν τον συνδυασµό καταναλώνουν περισσότερο
καφέ, δηλώνουν πως ο καφές περιορίζει την όρεξή τους και έχουν
µικρότερο σωµατικό βάρος σε σχέση µε εκείνους που δεν καταναλώνουν
καφέ. Η ερευνητική οµάδα βρήκε επίσης έναν πιθανό σύνδεσµο µεταξύ
του καφέ και της ρύθµισης της όρεξης µέσω της ορµόνης ασπροσίνη, τα
επίπεδα της οποίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε το γενετικό προφίλ
µεταβολισµού του καφέ.

 

      «Τα αποτελέσµατα της µελέτης µάς υποδεικνύουν πως 3-4 φλιτζάνια
καφέ µπορούν να ενταχθούν σε διαιτολόγια για τη ρύθµιση του βάρους
σε άτοµα µε αυξηµένη προδιάθεση για παχυσαρκία και γενετικό προφίλ
υψηλού µεταβολισµού καφεΐνης», ανέφερε η δρ Καλλιόπη Γκούσκου, πρώτη
συγγραφέας του άρθρου. 

 

      Οι ερευνητές σκοπεύουν να µελετήσουν περαιτέρω τους τύπους καφέ
και τα συστατικά τους που έχουν τη βέλτιστη επίδραση στην υγεία. Η
µελέτη αυτή ανοίγει επίσης δρόµους στους επιστήµονες να
προσδιορίσουν µοριακούς µηχανισµούς αντιµετώπισης της παχυσαρκίας,
που έχει πάρει επιδηµικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. 

      Έφη Φουσέκη
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Η κατανάλωση καφέ µειώνει την όρεξη σε άτοµα µε γενετική προδιάθεση
Newsroom eleftherostypos.gr

Το αγαπηµένο καθηµερινό ρόφηµα εκατοµµυρίων ανθρώπων σήµερα έχει την τιµητική του. Η 1η
Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από το 2015 ως Παγκόσµια ηµέρα καφέ.

Ιδιαίτερη αγάπη σε αυτό το ρόφηµα δείχνουν οι Έλληνες και το καταναλώνουν σε µεγάλες ποσότητες.
Τους επιστήµονες, όµως, αλλά και το ευρύ κοινό απασχολεί έντονα η επίδραση στην υγεία, της
κατανάλωσης καφέ.

Συχνά ακούµε, για παράδειγµα, ότι ο καφές µειώνει την όρεξη και βοηθάει στο αδυνάτισµα, ενώ άλλοι
ισχυρίζονται ότι η κατανάλωση καφέ µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της όρεξης τους, δηλαδή στο
αντίθετο αποτέλεσµα.

Ερευνητές από το Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία µε το δίκτυο
GENOSOPHY και το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, ερεύνησαν αυτές τις αντικρουόµενες απόψεις και
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η κατανάλωση 3-4 φλιτζανιών καφέ ηµερησίως σχετίζεται µε µειωµένο
σωµατικό βάρος, αλλά µόνο σε άτοµα µε συγκεκριµένο γενετικό υπόβαθρο.

H έρευνα τους που δηµοσιεύεται στο διεθνώς αναγνωρισµένο περιοδικό International Journal of Obesity,
βασίστηκε σε λεπτοµερή επιδηµιολογικά, γενετικά και πειραµατικά δεδοµένα από 300 Έλληνες εθελοντές.

Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε γενετικό έλεγχο µε την επιθυµία να διαµορφώσουν, µε τη βοήθεια
διαιτολόγου, ένα εξατοµικευµένο διατροφικό πλάνο µε βάση το γενετικό τους προφίλ. Απάντησαν σε
ερωτήσεις που αφορούσαν στις διατροφικές τους συνήθειες, την όρεξη και άλλα στοιχεία τρόπου ζωής,
από όπου διαπιστώθηκαν ενδιαφέρουσες συσχετίσεις µεταξύ της κατανάλωσης καφέ, του γενετικού
προφίλ και του σωµατικού βάρους.

Οι ερευνητές µελέτησαν, επίσης, την επίδραση συγκεκριµένων ποσοτήτων καφέ στην επιλογή του είδους
και της ποσότητας του φαγητού και στην έκκριση ορµονών που ελέγχουν την όρεξη, όπως της ασπροσίνης
και της λεπτίνης, σε οµάδα εθελοντών.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος της µελέτης, Καθηγητής Βιολογίας & Γενετικής και Διευθυντής
του Εργαστηρίου Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αριστείδης Ηλιόπουλος, «τα αποτελέσµατα µάς
δείχνουν πως ο καφές µειώνει την όρεξη και µπορεί να συµβάλλει στην ρύθµιση του βάρους όταν
ικανοποιούνται δύο “γενετικές συνθήκες”: να έχουν µια γενετική παραλλαγή στο γονίδιο CYP1A2 που
οδηγεί σε αύξηση του µεταβολισµού της καφεΐνης και ταυτόχρονα γενετική προδιάθεση για παχυσαρκία».

Τα καλά νέα προσθέτει, είναι ότι αυτός ο «γενετικός συνδυασµός» δεν είναι σπάνιος στον ελληνικό
πληθυσµό. Όπως έδειξε η µελέτη, οι Έλληνες που φέρουν αυτόν τον συνδυασµό καταναλώνουν
περισσότερο καφέ, δηλώνουν πως ο καφές περιορίζει την όρεξή τους και έχουν µικρότερο σωµατικό
βάρος σε σχέση µε εκείνους που δεν καταναλώνουν καφέ.

Η ερευνητική οµάδα βρήκε επίσης έναν πιθανό σύνδεσµο µεταξύ του καφέ και της ρύθµισης της όρεξης
µέσω της ορµόνης ασπροσίνη, τα επίπεδα της οποίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε το γενετικό προφίλ
µεταβολισµού του καφέ.

«Τα αποτελέσµατα της µελέτης µάς υποδεικνύουν πως 3-4 φλιτζάνια καφέ µπορούν να ενταχθούν σε
διαιτολόγια για τη ρύθµιση του βάρους σε άτοµα µε αυξηµένη προδιάθεση για παχυσαρκία και γενετικό
προφίλ υψηλού µεταβολισµού καφεΐνης», ανέφερε η δρ Καλλιόπη Γκούσκου, πρώτη συγγραφέας του
άρθρου.

Οι ερευνητές σκοπεύουν να µελετήσουν περαιτέρω τους τύπους καφέ και τα συστατικά τους που έχουν τη
βέλτιστη επίδραση στην υγεία. Η µελέτη αυτή ανοίγει επίσης δρόµους στους επιστήµονες να
προσδιορίσουν µοριακούς µηχανισµούς αντιµετώπισης της παχυσαρκίας, που έχει πάρει επιδηµικές
διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πρ. Παυλόπουλος: «Η διαχρονική ακτινοβολία του Ελληνικού Πολιτισµού»

Με θέµα «Η διαχρονική ακτινοβολία του Ελληνικού Πολιτισµού», κηρύσσοντας, διαδικτυακώς την έναρξη
του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς-EuroMed 2021, µίλησε ο επίτιµος
καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Προκόπης Παυλόπουλος.

Στην εναρκτήρια αυτή οµιλία του ο κ. Παυλόπουλος επισήµανε, µεταξύ άλλων, τα εξής:

“Για 4η φορά διεξάγεται το «Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς – EuroMed», το
οποίο θεσµοθετήθηκε το 2015 και διοργανώνεται ανά διετία, µε φορείς οργάνωσης το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου και τον Πολιτιστικό Οργανισµό «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ».

Το εγχείρηµα αυτό έχει αποκτήσει εθνικές, από πλευράς σηµασίας, διαστάσεις, µε δεδοµένο το γεγονός ότι
στοχεύει στη, µέσω της ανάδειξης της διαχρονικής ακτινοβολίας, παγκοσµίως, της Ελληνικής Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς, υπηρέτηση του Πολιτισµού, της Παιδείας, της Έρευνας και της Καινοτοµίας. Προς την
κατεύθυνση αυτή καίριο ρόλο διαδραµατίζει η Τεχνολογία εν γένει, ιδίως δε οι Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Η δική µου, εναρκτήρια, οµιλία επικεντρώνεται στην ανάδειξη του πώς και γιατί η Ψηφιοποίηση της
Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς ανταποκρίνεται στην ανάγκη συντήρησης και προβολής του Ελληνικού
Πολιτισµού, ως «κοιτίδας» και «λίκνου» ιδίως του Πνεύµατος και της Ελευθερίας, δια των οποίων
επηρέασε, καθοριστικώς, τον Ευρωπαϊκό αλλά και τον Παγκόσµιο, γενικότερα, Πολιτισµό.

Α. Μέσω της νίκης τους στους Μηδικούς Πολέµους οι Έλληνες υπερασπίσθηκαν και τον Πολιτισµό που
δηµιούργησαν -και ο οποίος ορθώνει, και σήµερα, τον πρώτο πυλώνα του κοινού µας Ευρωπαϊκού
Πολιτισµού – θέτοντας, ταυτοχρόνως, για πρώτη φορά στην Παγκόσµια Ιστορία το έκτοτε σταθερό όριο
µεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτή η «αντίστιξη» µεταξύ Ανατολής και Δύσης αφορά κάθε πτυχή της
πνευµατικής δηµιουργίας. Για παράδειγµα, και µένοντας καταρχάς στο χώρο της Τέχνης, πριν το «big-bang»
Ελευθερίας του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύµατος σε αυτόν το χώρο κυριαρχούσε το «µεγαλιθικό», µε βασικό
χαρακτηριστικό του την ακινησία. Αντιπροσωπευτικό δείγµα γραφής οι κούροι, που γεννούν ακόµη και
σήµερα το δέος για το µέγεθός τους αλλά και για την αταραξία, µέσω της οποίας δίνουν την αίσθηση ότι
επικοινωνούν αενάως µε την αιωνιότητα.

Και ύστερα, µετά το κατά τ’ ανωτέρω «big-bang» Ελευθερίας, τ’ αγάλµατα του Έλληνα γλύπτη, πέρα από
την απαράµιλλη σηµασία στη λεπτοµέρεια, πήραν το µέγεθος του Ανθρώπου και, κατ’ εξοχήν, πήραν
κίνηση. Μια κίνηση η οποία ισοδυναµεί µε «πλαστική» έκφραση Ελευθερίας, που απορρίπτει το συµβιβασµό
µε τη «νιρβάνα» της αιωνιότητας και δείχνει -ακόµη και όταν το άγαλµα δεν αναπαριστά π.χ. πολεµιστή ή
δροµέα αλλά το «σκεπτόµενο»- την αγωνία για το αύριο και την προσπάθεια αντιµετώπισης του άγνωστου
και δυσοίωνου πεπρωµένου. Στον αντίποδα της Δύσης, η Τέχνη στην Ανατολή έµεινε ίδια και απαράλλαχτη
στους αιώνες. Αιγυπτιακός, Κινεζικός, Ινδικός και άλλοι Πολιτισµοί µάς κληροδότησαν γιγαντιαία,
συνήθως, αγάλµατα, µε τη γαλήνη ζωγραφισµένη στην όψη τους και µιαν αίσθηση διαρκούς αναφοράς
στην αιωνιότητα. Η αγωνία είναι απούσα και, µαζί µε αυτή, κάθε κίνηση που συµβολίζει την Ελευθερία.

Β. Ταυτοχρόνως, µέσω της νίκης τους στους Μηδικούς Πολέµους, οι Έλληνες κατέδειξαν τη συντριπτική
υπεροχή και, κατά λογική ακολουθία, κατηγορηµατική αντίθεση του ελεύθερου και δηµιουργικού Αρχαίου
Ελληνικού Πνεύµατος απέναντι στο πνεύµα κάθε ανελεύθερης µορφής πολιτειακής οργάνωσης µε βασικά
στοιχεία δεσποτισµού, ατοµικού ή συλλογικού. Ειδικότερα δε δεσποτισµού υπό το µανδύα π.χ. της
βασιλείας, της τυραννίας ή και της ολιγαρχίας. Η προαναφερόµενη Ελευθερία του Πνεύµατος έφερε και
τη «µεγάλη ανατροπή» ως προς τη µέθοδο έρευνας, η οποία οδήγησε από τη Γνώση στη «Σοφία», δηλαδή
στην Επιστήµη. Αυτή τη «µεγάλη ανατροπή» ως προς τη µέθοδο έρευνας επιχείρησαν και πέτυχαν πρώτοι
οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι. Και υπό τα δεδοµένα που προεκτέθηκαν, δεν είναι δύσκολο να εξηγήσει
κανείς το γιατί εκείνοι δηµιούργησαν µια βεβαίως πρώιµη, πλην όµως όχι αµελητέα επιστηµολογικώς,
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µορφή Επιστήµης.

Ενώ άλλοι λαοί της Αρχαιότητας, που κατείχαν ένα εντυπωσιακό µέρος αντίστοιχης πληροφόρησης και,
κυρίως, εµπειρίας, δεν κατάφεραν να φθάσουν σε µιαν ανάλογη επιστηµονική δηµιουργία, παρά το
γεγονός µάλιστα ότι ορισµένοι από αυτούς –π.χ. οι Βαβυλώνιοι αστρονόµοι- δεν απείχαν πολύ από αυτήν.
Και µόνον η περίπτωση των Αιγυπτίων, που βίωσαν την άνοδο και την πτώση ενός µεγάλου Πολιτισµού,
παρέχει -φυσικά µεταξύ ορισµένων άλλων- ένα άκρως αντιπροσωπευτικό δείγµα γραφής προς αυτή την
κατεύθυνση: Στην Αίγυπτο, το παντοδύναµο ιερατείο κατείχε τη «Γνώση» που, όµως, ήταν «στατική» -
ιδίως µε την έννοια ότι της έλειπε µια επαρκής αποδεικτική διαδικασία, κατ’ εξοχήν στα Μαθηµατικά-
καθότι αµετακίνητη και απαραβίαστη, ανεπίδεκτη οιασδήποτε αµφισβήτησης. Η εµµονή του «κλειστού»
ιερατείου στη συντήρησή της και η, συνειδητή ή ασυνείδητη, παρεµπόδιση κάθε µορφής «επιλαθευτικής»
προσέγγισης είχαν ως, µοιραίο, αποτέλεσµα την αδυναµία γέννησης µιας, έστω και πρωτόλειας, Επιστήµης
στη χώρα του Νείλου, όπως τεκµηριωµένα απέδειξε π.χ. ο B.L. van der Waerden, στο κλασικό βιβλίο του «Η
αφύπνιση της Επιστήµης» (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010).

Γ. Τα όσα διευκρινίσθηκαν, ως προς την αντίστιξη ανάµεσα στην «ανοιχτή κοινωνία», που επικρατούσε στη
Δύση, ιδίως µετά την νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα και στη Σαλαµίνα, και στον «κλειστό κύκλο» των
κοινωνικών δοµών των Βασιλείων της Ανατολής, οι οποίες αναπτύχθηκαν ως θεσµικώς και πολιτικώς
«υποτελείς» στους εκάστοτε «κρατούντες» µοναρχικώς, αναδεικνύουν και αιτιολογούν, µεταξύ άλλων, και
την εξής διαφορά µεταξύ Δύσης και Ανατολής. Μια διαφορά, την οποία «επικαιροποίησε», το 1926, ο Andre
Malraux στο δοκίµιό του «La tentation de l’ Occident» (εκδ. Grasset, Les Cahiers Rouges, 2006, ελλ. εκδ., «Ο
πειρασµός της Δύσης», µετ. Δηµήτρης Δηµητριάδης, Εξάντας, Αθήνα, 1987), επισηµαίνοντας ότι ο
Άνθρωπος της Ανατολής βασίζεται στην «υπακοή στον Κόσµο», ενώ ο Άνθρωπος της Δύσης στην
«φιλοδοξία του Πνεύµατος»: Στη Δύση -πάντοτε όπως τότε την οριοθέτησαν οι Μηδικοί Πόλεµοι- ο
«αέρας» Ελευθερίας στο πεδίο της σκέψης και της επιστηµονικής δηµιουργίας, σε συνδυασµό µε τους
θεσµούς της Άµεσης Δηµοκρατίας, οδήγησαν, οιονεί νοµοτελειακώς, στη διαµόρφωση «ανοιχτής
κοινωνίας» και, επέκεινα, «ανοιχτών κοινωνικών συνόλων», που είναι άκρως ευδιάκριτα στις αναλύσεις
των Φιλοσόφων της Κλασικής Αρχαιότητας, όπως π.χ. ιδίως στο έργο του Αριστοτέλους.

Όλως αντιθέτως, ο Δεσποτισµός της Ανατολής, µε τα χαρακτηριστικά που προεκτέθηκαν και ιδίως λόγω
έλλειψης Ελευθερίας, οδήγησε όχι στη δηµιουργία «κοινωνίας» αλλά στην οργάνωση «κοινότητας»,
δοµηµένης ουσιαστικώς πάνω σε κλειστές «κάστες», προορισµένες όχι τόσο να διευκολύνουν την
οργάνωση της κοινωνικής συµβίωσης, όσο να επιτρέπουν στην κάθε µορφής εξουσία να επιβάλλεται ως
«αρχή» έναντι «αρχοµένων».

Αυτόν τον Πολιτισµό, που γεννήθηκε στην Ελλάδα και έχει πάντα σε αυτήν τις ρίζες του, τον Πολιτισµό, ο
οποίος άφησε ως παγκόσµιας σηµασίας «Κληρονοµιά» το Πνεύµα και την Ελευθερία – άρα την Παιδεία και
τη Δηµοκρατία – «υπερασπίζεται» το Συνέδριό σας για την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών µας
«θησαυρών».

Για το πόσο η αποστολή σας αυτή καταξιώνεται από την ίδια τη φύση και την ανεκτίµητη αξία του
Ελληνικού Πολιτισµού µιλούν, διαχρονικώς, οι εξής µεγαλειώδεις αναφορές του Andre Malraux,
αποσπάσµατα από την µνηµειώδη οµιλία του στην Αθήνα, κατά την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης,
την 28η Μαΐου 1959: «Δε θα πάψουµε ποτέ να διακηρύσσουµε: Ό,τι σηµαίνει για µας η τόσο συγκεχυµένη
λέξη παιδεία – το σύνολο των έργων της τέχνης και του πνεύµατος – η Ελλάδα το µετέτρεψε, προς δόξαν
της, σε µείζον µέσον διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου. Είναι ο πρώτος πολιτισµός χωρίς ιερό βιβλίο, όπου
η λέξη ευφυΐα σήµαινε να θέτεις ερωτήµατα. Ερωτήµατα που έµελλε να γεννήσουν την κατάκτηση του
κόσµου από το πνεύµα, της µοίρας από την τραγωδία, του θείου από την τέχνη και τον άνθρωπο”.
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Συγκροτήθηκε Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο ΠΑΔΑ
Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με
τριετή θητεία , ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών
και Τμημάτων για  την προώθηση της ισότητας σε όλα  τα  επίπεδα  λειτουργίας και σε όλες
τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για
να ενηµερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!

Η άµισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε τριετή θητεία, ως
συµβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τµηµάτων για την προώθηση
της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδηµαϊκής ζωής έχει ως
ακολούθως:

 

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής ορίζεται η κ. Κωνσταντίνα  Σκλάβου, Επίκουρη Καθηγήτρια του
Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών, µε
Αναπληρώτρια  Πρόεδρο την κ. Ελένη Παπούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Κοινωνικής
Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών.

Γραµµατέας της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ορίζεται η κ. Αντιγόνη Μπαρτζώκη, Προϊσταµένη
του Αυτοτελούς Τµήµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης του Ιδρύµατος. Η
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές,
ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύµατος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει
στη Σύγκλητο,

β) εισηγείται στα αρµόδια όργανα µέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέµηση του
σεξισµού,

γ) παρέχει ενηµέρωση και επιµόρφωση στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε θέµατα σχετικά µε το
φύλο και την ισότητα,

δ) παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική µεταχείριση ή
παρενοχλητική συµπεριφορά,

ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεµιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη µελέτη
του φύλου,

στ) προωθεί την εκπόνηση µελετών και ερευνών σχετικά µε θέµατα που σχετίζονται µε το πεδίο της
αρµοδιότητάς της,

ζ) παρέχει συνδροµή προς θύµατα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτικ ή µεταχείριση. Με τον
εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. ρυθµίζονται ειδικότερα τα θέµατα υποστήριξης των θυµάτων διακριτικής
µεταχείρισης από την Επιτροπή.
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Συνεργασία ΟΛΘ Α.Ε
και Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής

Η ΟΛΘ Α.Ε και το Τμήμα Διοίκησα Επιχειρήσεων

ins Σχολήε Διοικητικών Οικονομικών

και Κοινωνικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Δυτικήε Αττικήε μέσω του

Προγράμματοε Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΠΜΣ Οργάνωση Λειτουργία Ανάπτυξη

και Διοίκηση Λιμένων προχώρησαν στην

υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίαβ
με εστίαση orous τομείε ins εκπαίδευσηε
ins συμβουλευτικήε ins πληροφόρη
ons ms μεταφοράε τεχνογνωσίαε και uis
έρευναε

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίαε υπεγράφη
από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ ins

ΟΛΘ Α.Ε κ Αθανάσιο Λιάγκο και τον Πρύτανη

του Πανεπιστήμιου Δυτικήε Αττική5

καθηγητή Παναγιώτη Καλδή
Βασικόε otoxos ins συνεργασίαε είναι

η ανταλλαγή γνώσηε και εφαρμοσμένων
βέλτιστων πρακτικών

Ταυτόχρονα μέσω του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίαε διαμορφώνεται ένα πλαίσιο

δράσηε για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών

με γνώμονα τη διεύρυνση των

προοπτικών ανάπτυξηβ του κλάδου του
διεθνούε εμπορίου και των θαλάσσιων

μεταφορών
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Τον θεµέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυµος

Βρίσκετε εδω: Home » ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ » ΕΚΚΛΗΣΙΑ » Τον θεµέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων έθεσε ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος

Τον θεµέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και ξενώνων στους χώρους των Κατασκηνώσεων της
Αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος.

Παρέστησαν, µεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο υφυπουργός
Μεταφορών κ. Γεώργιος Καραγιάννης, ο Γεν. Γραµµ. Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δηµήτριος
Σκάλκος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΥΟ Αρχιµανδρίτης Νικόδηµος Φαρµάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου
Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης της Αρχιεπισκοπής, Αρχιµανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης, ο Γενικός
Διευθυντής του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισµού και Εθελοντισµού της Αρχιεπισκοπής κ. Σεβαστιανός
Ανδρεάδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, ενώ τον Αρχιεπίσκοπο
συνόδευε ο Πρωτοσύγκελος Αρχιµανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.
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Μετά την ακολουθία του αγιασµού ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε όσους βοήθησαν αυτήν την προσπάθεια
και εξέφρασε την ευχή να είναι µία εστία φωτός, ένας χώρος που θα ενισχύσει πολυποίκιλα την περιοχή,
την Εκκλησία αλλά και την πατρίδα.

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος, ο υπουργός και ο Γεν. Γραµµατέας ξεναγήθηκαν από τον κ. Ανδρεάδη στις
εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων.
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Τον θεµέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυµος

από Newsroom

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ: Τον θεµέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και
ξενώνων στους χώρους των Κατασκηνώσεων της Αρχιεπισκοπής στον
Αυλώνα έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος.

Παρέστησαν, µεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο υφυπουργός
Μεταφορών κ. Γεώργιος Καραγιάννης, ο Γεν. Γραµµ. Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δηµήτριος
Σκάλκος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΥΟ Αρχιµανδρίτης Νικόδηµος Φαρµάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου
Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης της Αρχιεπισκοπής, Αρχιµανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης, ο Γενικός
Διευθυντής του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισµού και Εθελοντισµού της Αρχιεπισκοπής κ. Σεβαστιανός
Ανδρεάδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, ενώ τον Αρχιεπίσκοπο
συνόδευε ο Πρωτοσύγκελος Αρχιµανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.

Μετά την ακολουθία του αγιασµού ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε όσους βοήθησαν αυτήν την προσπάθεια
και εξέφρασε την ευχή να είναι µία εστία φωτός, ένας χώρος που θα ενισχύσει πολυποίκιλα την περιοχή,
την Εκκλησία αλλά και την πατρίδα.

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος, ο υπουργός και ο Γεν. Γραµµατέας ξεναγήθηκαν από τον κ. Ανδρεάδη στις
εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων.
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Αποστολή για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαµόπουλος

Τον θεμέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και ξενώνων στους χώρους των Κατασκηνώσεων της
Αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος.

Παρέστησαν, µεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο υφυπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών, αρµόδιος για τις Υποδοµές, κ. Γεώργιος Καραγιάννης, ο Γεν. Γραµµ. Δηµοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δηµήτριος Σκάλκος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΥΟ Αρχιµανδρίτης Νικόδηµος
Φαρµάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης της Αρχιεπισκοπής, Αρχιµανδρίτης
Απόστολος Καβαλιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισµού και Εθελοντισµού της
Αρχιεπισκοπής κ. Σεβαστιανός Ανδρεάδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης
Καλδής, ενώ τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευε ο Πρωτοσύγκελος Αρχιµανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης. 

Μετά την ακολουθία του αγιασµού ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε όσους βοήθησαν αυτήν την προσπάθεια
και εξέφρασε την ευχή να είναι µία εστία φωτός, ένας χώρος που θα ενισχύσει πολυποίκιλα την περιοχή,
την Εκκλησία αλλά και την πατρίδα. 

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος, ο υπουργός και ο Γεν. Γραµµατέας ξεναγήθηκαν από τον κ. Ανδρεάδη στις
εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων.

Τον θεµέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος.

1.10.2021     Ώρα ανάρτησης: 1:51:13 PM
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Τον θεµέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων έθεσε ο Μακαριώτατος
Στους χώρους των Κατασκηνώσεων της Αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα έθεσε τον θεµέλιο λίθο αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος

Παρέστησαν, µεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο υφυπουργός
Μεταφορών κ. Γεώργιος Καραγιάννης, ο Γεν. Γραµµ. Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δηµήτριος
Σκάλκος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΥΟ Αρχιµανδρίτης Νικόδηµος Φαρµάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου
Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης της Αρχιεπισκοπής, Αρχιµανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης, ο Γενικός
Διευθυντής του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισµού και Εθελοντισµού της Αρχιεπισκοπής κ. Σεβαστιανός
Ανδρεάδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, ενώ τον Αρχιεπίσκοπο
συνόδευε ο Πρωτοσύγκελος Αρχιµανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκκλησία της Ελλάδος 30.09.2021 - 14:48 0

Ηράκλειο: Στις σεισµόπληκτες περιοχές ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος

Μετά την ακολουθία του αγιασµού ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε όσους βοήθησαν αυτήν την προσπάθεια
και εξέφρασε την ευχή να είναι µία εστία φωτός, ένας χώρος που θα ενισχύσει πολυποίκιλα την περιοχή,
την Εκκλησία αλλά και την πατρίδα. 

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος, ο υπουργός και ο Γεν. Γραµµατέας ξεναγήθηκαν από τον κ. Ανδρεάδη στις
εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων.
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Τον θεµέλιο λίθο για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυµος

Τον θεµέλιο λίθο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και
ξενώνων στους χώρους των Κατασκηνώσεων της
Αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος.

Παρέστησαν, µεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας
κ. Γεώργιος, ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Γεώργιος Καραγιάννης, ο
Γεν. Γραµµ. Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δηµήτριος Σκάλκος,
ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΥΟ Αρχιµανδρίτης Νικόδηµος
Φαρµάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης
της Αρχιεπισκοπής, Αρχιµανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης, ο
Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισµού και
Εθελοντισµού της Αρχιεπισκοπής κ. Σεβαστιανός Ανδρεάδης, ο
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης
Καλδής, ενώ τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευε ο Πρωτοσύγκελος
Αρχιµανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.

Μετά την ακολουθία του αγιασµού ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε
όσους βοήθησαν αυτήν την προσπάθεια και εξέφρασε την ευχή να
είναι µία εστία φωτός, ένας χώρος που θα ενισχύσει πολυποίκιλα
την περιοχή, την Εκκλησία αλλά και την πατρίδα.

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος, ο υπουργός και ο Γεν. Γραµµατέας
ξεναγήθηκαν από τον κ. Ανδρεάδη στις εγκαταστάσεις των
κατασκηνώσεων.
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Πανελλαδικές 2022: Οι 9 αλλαγές στην ύλη, στο Μηχανογραφικό και στις
Σχολές

Ένα νέο τοπίο έχουν µπροστά τους οι φετινοί υποψήφιοι που θα δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις τον
Ιούνιο του 2022. Αλλαγές στα µαθήµατα, στο µηχανογραφικό, στη σύνθεση των Επιστηµονικών Πεδίων και
στα τµήµατα, στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικώς
εξεταζοµένων µαθηµάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 ανακοίνωσε το Υπουργείο
Παιδείας. Το Μηχανογραφικό Δελτίο; Το σωστό είναι τα Μηχανογραφικά Δελτία καθώς το 2022 θα έχουµε
τρία!

1. Νέα Τµήµατα

Τέσσερα νέα τµήµατα  Στρατιωτικών Σχολών θα  περιλαµβάνει το νέο  Μηχανογραφικό , που θα
κληθούν να συµπληρώσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022

Πρόκειται για τα εξής τµήµατα:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

2. Αλλαγές τµηµάτων σε Επιστηµονικά Πεδία

Σας διαβιβάζουµε τη συνηµµένη Φ.253/58155/Α5/2021 (Β’ 2222) Υ.Α. τροποποίησης της κατάταξης των
Σχολών, των Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τµηµάτων στα Επιστηµονικά Πεδία του
άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019
(Α’ 70),  και σας επισηµαίνουµε τα παρακάτω:

Το Τµήµα  Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του
ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
παράλληλα µε το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγµένο.
Το Τµήµα   Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς,
εντάσσεται και στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα
µε το 4ο που ήταν ήδη ενταγµένο.
Το νέο Τµήµα  της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο Επιστηµονικό
Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
Το νέο Τµήµα  της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο
Επιστηµονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο
«ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Τα νέα  Τµήµατα  της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών
(Ε), εντάσσονται στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο  «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Το Τµήµα  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα µε το 2ο που ήταν ήδη ενταγµένο.

3. Αλλαγές σε εξέταση µαθηµάτων

Επίσης σας διαβιβάζουµε την µε αριθµ. Φ.253/64585/Α5/3-6-2021  (ΦΕΚ 2473 Β’) υπουργική απόφαση
 σύµφωνα µε την οποία:

Για την εισαγωγή στο Τµήµα  Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,  από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές 2022) και
εφεξής, όσον αφορά στα ειδικά µαθήµατα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται µόνο στο ειδικό µάθηµα
«Ελεύθερο Σχέδιο».

Οι ανωτέρω αλλαγές στην Ένταξη των Σχολών στα Επιστηµονικά Πεδία εφαρµόζονται από το σχολικό
έτος 2021 – 2022 (πανελλαδικές 2022).

4. Λατινικά αντί Κοινωνιολογίας
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Το µάθηµα της Κοινωνιολογίας αντικαθίσταται από τα Λατινικά. Η αλλαγή προκάλεσε πολύ µεγάλη
ανησυχία στον κλάδο, ενώ θα επηρεάσει αρνητικά ακόµη και τους υποψηφίους - φετινούς απόφοιτους -
της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών που θα δώσουν εκ νέου εξετάσεις του χρόνου και
οι οποίοι θα κληθούν να εξεταστούν σε µάθηµα που δεν έχουν διδαχθεί στο σχολείο.

5. Μηχανογραφικά δελτία - Πανελλήνιες 2022: Η νέα διαδικασία για τους
φετινούς υποψήφιους - Τα µηχανογραφικά δελτία δύο φάσεων

Στο Άρθρο 3 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» καθορίζεται το
«Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων» και η διαδικασία υποβολής του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του
2022

Ας δούµε λοιπόν τις αλλαγές που θα  έχουν να  αντιµετωπίσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο οι
φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι φετινοί υποψήφιοι ηµερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που θα συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
του 2022, µετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής τους
επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα, τα ειδικά µαθήµατα και τις πρακτικές δοκιµασίες,
καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των ικανοτήτων θα συµπληρώσουν µηχανογραφικό
δελτίο για τα Πανεπιστήµια (ονοµάζεται µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης)  ενώ υπάρχει η
δυνατότητα να συµπληρώσουν και µηχανογραφικό δελτίο για διεκδίκηση µιας θέσης στα δηµόσια ΙΕΚ
(αυτό ονοµάζεται παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο και  υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο
υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης).

Στο µηχανογραφικό δελτίο για τα Πανεπιστήµια (µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης)   θα
επιλέξουν καθορισµένο αριθµό σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστηµονικό
πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθµός των επιλογών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου
των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστηµονικού πεδίου.

Οι υποψήφιοι µπορούν να επιλέξουν σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις µε βάση την Ε.Β.Ε. ή τις
Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της σχολής, τµήµατος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική
κατεύθυνση και τη βαθµολογική τους επίδοση.

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καµία από τις δηλωθείσες
επιλογές τους,  µπορούν να συµπληρώσουν εκ νέου µηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (µηχανογραφικό
δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισµό επιλογών, όσες σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση µε βάση την Ε.Β.Ε. ή τις
Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της οικείας σχολής,
τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθµολογική τους επίδοση.

Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά την πρώτη φάση της διαδικασία. Στη διαδικασία υποβολής
µηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, µπορούν να συµµετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν
παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο (διεκδικώντας µια θέση σε δηµόσιο ΙΕΚ).

Να σηµειώσουµε εδώ ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

 Το Παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο

Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δύνανται να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόµενου σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. µε την υποβολή παράλληλου
µηχανογραφικού δελτίου καθώς διατίθεται συγκεκριµένος αριθµός θέσεων των δηµόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος
προσδιορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους
των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο
υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Οι υποψήφιοι
που θα συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 δύνανται να υποβάλουν τόσο το
µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο.

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της
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ισοβαθµίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων καθορίζονται στον
Κανονισµό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα κατορθώσουν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις
καταρτιζόµενων σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη µε την υποβολή παράλληλου
µηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόµενου. Οι θέσεις
καταρτιζόµενων οι οποίες παραµένουν κενές µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του
παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου, διατίθενται προς κάλυψη.

6. Η Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη

Καθορίστηκε η διδακτέα  - εξεταστέα  ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ’
τάξης ηµερησίων και εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η σχετική απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρή, που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ αναφέρει
συγκεκριµένα για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ότι η εξέταση είναι
ενιαία  και γίνεται σε αδίδακτα  κείµενα , λογοτεχνικά  και µη λογοτεχνικά .

Ως εξεταστέα-διδακτέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες µε τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη
των σκοπών και των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων της διδασκαλίας του µαθήµατος.

Ι. Για  τη Νεοελληνική Γλώσσα , οι µαθητές και οι µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήµατα / ερωτήσεις που απορρέουν από
κείµενα που αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους από τους θεµατικούς άξονες, όπως αυτοί ορίζονται στο
Πρόγραµµα Σπουδών. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται: 

α) να κατανοούν τη γλωσσική µορφή των κειµένων και τα κειµενικά τους χαρακτηριστικά, τη σχέση που
έχει η γλώσσα και η οργάνωση του κειµένου µε την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας,

β) να ερµηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείµενα µε στόχο τη διερεύνηση του τρόπου µε τον
οποίο αναπαριστώνται ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον
κόσµο, γ) να συγκρίνουν κείµενα ως προς τις δύο προηγούµενες διαστάσεις µε στόχο τον εντοπισµό
οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ των κειµένων ως προς τη γλώσσα, το µέσο, τους σηµειωτικούς τρόπους,
το κειµενικό είδος, τις αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας, τον τρόπο προσέγγισης του θέµατος κ.λπ.

δ) να παράγουν κείµενα, µε βάση τα µελετώµενα κείµενα µε στόχο: i) τον µετασχηµατισµό των γλωσσικών
και νοηµατικών δοµών (σηµασιών) των κειµένων ή/και ii) τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου των
κειµένων και iii) τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σχετικά µε
συγκεκριµένα ερωτήµατα που τίθενται στα κείµενα αναφοράς.

ΙΙ. Για  τη Λογοτεχνία , οι µαθητές και οι µαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να
τοποθετούνται/ανταποκρίνονται µε ένα ερµηνευτικό σχόλιο στο θέµα ή ερώτηµα που οι ίδιοι/ες πιστεύουν
ότι θέτει το κείµενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειµενικούς δείκτες µεταξύ τους ή και µε στοιχεία
συγκειµένου, µε σκοπό να τεκµηριώνουν τις προσωπικές θέσεις και ανταποκρίσεις τους.

Πιο συγκεκριµένα, ο/η µαθητής/-ήτρια αναµένεται να είναι σε θέση: - να εντοπίσει ποιο είναι, κατά τη
γνώµη του/της, το θέµα του κειµένου - να καταγράψει το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα που απορρέει/-ουν από
τον τρόπο που χειρίζεται ο/η συγγραφέας το θέµα του/της - να αξιολογήσει ποιο από τα ερωτήµατα
παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ίδιο/-α και σε αυτό να στηρίξει το ερµηνευτικό του/της
σχόλιο. Τέλος, οι µαθητές και οι µαθήτριες οφείλουν να τεκµηριώνουν τις απαντήσεις τους µε αναφορές
στο κείµενο ή σε συγκεκριµένους κειµενικούς δείκτες.

Στο ΦΕΚ ορίζεται αναλυτικά  η ύλη για  όλα  τα  µαθήµατα  και των τεσσάρων οµάδων
προσανατολισµού.

Δείτε αναλυτικά τη Διδακτέα/Εξεταστέα ύλη για τα ΓΕΛ
 

Δείτε αναλυτικά τη Διδακτέα/Εξεταστέα ύλη για τα ΕΠΑΛ
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7. Συντελεστές βαρύτητας

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται
(µέχρι 31 Μαΐου) με απόφαση της συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, η οποία εκδίδεται έπειτα από
πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία
σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.

Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο
υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα  των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή
πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές
δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα
(1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο
συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2)
ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το
ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν
καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και
εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με
απόφαση της συγκλήτου.

 Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με
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απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά
τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνοµικές, Πυροσβεστικής, Λιµενικού και ΑΣΤΕ
ήδη έχουν καθοριστεί.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ µε τους συντελεστές για  τις σχολές των σωµάτων ασφαλείας

8. Ελάχιστη βάση Εισαγωγής

Αλλαγές αναµένεται να δούµε στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Μετά το φετινό πατατράκ όπου
παρατηρήθηκε το οξύµωρο υποψήφιοι που είχαν συγκεντρώσει 19 και 20 χιλιάδες µόρια, να µην
καταφέρνουν α περάσουν στη σχολή προτίµησής τους λόγω της ΕΒΕ.

Οι αντιδράσεις από ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσµο ήταν εκκωφαντικές. Και ενώ η υπουργός παρέµεινε
αµετακίνητη στην άποψή της και δεν υπαναχώρησε σε ό,τι αφορά το ισοπεδωτικό αυτό µέτρο, ωστόσο
αναµένεται να γίνουν διορθωτικές κινήσεις αφού η Νίκη Κεραµέως προέτρεψε τους Πρυτάνεις να
καταθέσουν προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ καλώντας τους παράλληλα
να τροποποιήσουν τους συντελεστές ΕΒΕ που έθεσαν για τις Πανελλαδικές 2021, εφόσον το επιθυµούν.

9. Εξετάσεις για τις σχολές των σωµάτων ασφαλείας

Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών σχολών των σχολών Αστυνοµίας και των σχολών Πυροσβεστικού και
Λιµενικού σώµατος δεν θα δώσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2022, αλλά τον προσεχή
Οκτώβριο ή Νοέµβριο.
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Πανελλαδικές 2022 | Οι 9 αλλαγές στην ύλη, στο Μηχανογραφικό και στις
Σχολές

Ένα νέο τοπίο έχουν µπροστά τους οι φετινοί υποψήφιοι που θα δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις τον
Ιούνιο του 2022.

Αλλαγές στα µαθήµατα, στο µηχανογραφικό, στη σύνθεση των Επιστηµονικών Πεδίων και στα τµήµατα,
στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζοµένων
µαθηµάτων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Aναλυτικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο Xρήστος Κάτσικας στο alfavita.gr:

1. Νέα  Τµήµατα

Τέσσερα νέα τµήµατα  Στρατιωτικών Σχολών θα  περιλαµβάνει το νέο  Μηχανογραφικό , που θα
κληθούν να συµπληρώσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022.

Πρόκειται για τα εξής τµήµατα:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

2. Αλλαγές τµηµάτων σε Επιστηµονικά  Πεδία

Σας διαβιβάζουµε τη συνηµµένη Φ.253/58155/Α5/2021 (Β’ 2222) Υ.Α. τροποποίησης της κατάταξης των
Σχολών, των Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τµηµάτων στα Επιστηµονικά Πεδία του
άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019
(Α’ 70),  και σας επισηµαίνουµε τα παρακάτω:

Το Τµήµα  Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του
ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
παράλληλα µε το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγµένο.
Το Τµήµα   Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς,
εντάσσεται και στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα
µε το 4ο που ήταν ήδη ενταγµένο.
Το νέο Τµήµα  της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο Επιστηµονικό
Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
Το νέο Τµήµα  της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο
Επιστηµονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο
«ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Τα νέα  Τµήµατα  της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών
(Ε), εντάσσονται στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο  «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Το Τµήµα  Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα µε το 2ο που ήταν ήδη ενταγµένο.

3. Αλλαγές σε εξέταση µαθηµάτων

Επίσης σας διαβιβάζουµε την µε αριθµ. Φ.253/64585/Α5/3-6-2021  (ΦΕΚ 2473 Β’) υπουργική απόφαση
 σύµφωνα µε την οποία:

Για την εισαγωγή στο Τµήµα  Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,  από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές 2022) και
εφεξής, όσον αφορά στα ειδικά µαθήµατα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται µόνο στο ειδικό µάθηµα
«Ελεύθερο Σχέδιο».

Οι ανωτέρω αλλαγές στην Ένταξη των Σχολών στα Επιστηµονικά Πεδία εφαρµόζονται από το σχολικό
έτος 2021 – 2022 (πανελλαδικές 2022).

4. Λατινικά  αντί Κοινωνιολογίας
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Το µάθηµα της Κοινωνιολογίας αντικαθίσταται από τα Λατινικά. Η αλλαγή προκάλεσε πολύ µεγάλη
ανησυχία στον κλάδο, ενώ θα επηρεάσει αρνητικά ακόµη και τους υποψηφίους – φετινούς απόφοιτους –
της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών που θα δώσουν εκ νέου εξετάσεις του χρόνου και
οι οποίοι θα κληθούν να εξεταστούν σε µάθηµα που δεν έχουν διδαχθεί στο σχολείο.

5. Μηχανογραφικά  δελτία  – Πανελλήνιες 2022: Η νέα  διαδικασία  για  τους φετινούς
υποψήφιους – Τα  µηχανογραφικά  δελτία  δύο φάσεων

Στο Άρθρο 3 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» καθορίζεται το
«Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων» και η διαδικασία υποβολής του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του
2022

Ας δούµε λοιπόν τις αλλαγές που θα  έχουν να  αντιµετωπίσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο οι
φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι φετινοί υποψήφιοι ηµερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που θα συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
του 2022, µετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής τους
επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα, τα ειδικά µαθήµατα και τις πρακτικές δοκιµασίες,
καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των ικανοτήτων θα συµπληρώσουν µηχανογραφικό
δελτίο για τα Πανεπιστήµια (ονοµάζεται µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης)  ενώ υπάρχει η
δυνατότητα να συµπληρώσουν και µηχανογραφικό δελτίο για διεκδίκηση µιας θέσης στα δηµόσια ΙΕΚ
(αυτό ονοµάζεται παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο και  υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο
υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης).

Στο µηχανογραφικό δελτίο για τα Πανεπιστήµια (µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης)   θα
επιλέξουν καθορισµένο αριθµό σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστηµονικό
πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθµός των επιλογών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου
των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστηµονικού πεδίου.

Οι υποψήφιοι µπορούν να επιλέξουν σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις µε βάση την Ε.Β.Ε. ή τις
Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της σχολής, τµήµατος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική
κατεύθυνση και τη βαθµολογική τους επίδοση.

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καµία από τις δηλωθείσες
επιλογές τους,  µπορούν να συµπληρώσουν εκ νέου µηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (µηχανογραφικό
δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισµό επιλογών, όσες σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση µε βάση την Ε.Β.Ε. ή τις
Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της οικείας σχολής,
τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθµολογική τους επίδοση.

Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά την πρώτη φάση της διαδικασία. Στη διαδικασία υποβολής
µηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, µπορούν να συµµετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν
παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο (διεκδικώντας µια θέση σε δηµόσιο ΙΕΚ).

Να σηµειώσουµε εδώ ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Το Παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο

Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δύνανται να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόµενου σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. µε την υποβολή παράλληλου
µηχανογραφικού δελτίου καθώς διατίθεται συγκεκριµένος αριθµός θέσεων των δηµόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος
προσδιορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους
των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο
υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Οι υποψήφιοι
που θα συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 δύνανται να υποβάλουν τόσο το
µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο.

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της
ισοβαθµίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων καθορίζονται στον
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Κανονισµό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα κατορθώσουν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις
καταρτιζόµενων σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη µε την υποβολή παράλληλου
µηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόµενου. Οι θέσεις
καταρτιζόµενων οι οποίες παραµένουν κενές µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του
παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου, διατίθενται προς κάλυψη.

6. Η Διδακτέα  – Εξεταστέα  Ύλη

Καθορίστηκε η διδακτέα  – εξεταστέα  ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ’
τάξης ηµερησίων και εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η σχετική απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρή, που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ αναφέρει
συγκεκριµένα για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ότι η εξέταση είναι
ενιαία  και γίνεται σε αδίδακτα  κείµενα , λογοτεχνικά  και µη λογοτεχνικά .

Ως εξεταστέα-διδακτέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες µε τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη
των σκοπών και των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων της διδασκαλίας του µαθήµατος.

Ι. Για  τη Νεοελληνική Γλώσσα , οι µαθητές και οι µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήµατα / ερωτήσεις που απορρέουν από
κείµενα που αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους από τους θεµατικούς άξονες, όπως αυτοί ορίζονται στο
Πρόγραµµα Σπουδών. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται:

α) να κατανοούν τη γλωσσική µορφή των κειµένων και τα κειµενικά τους χαρακτηριστικά, τη σχέση που
έχει η γλώσσα και η οργάνωση του κειµένου µε την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας,

β) να ερµηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείµενα µε στόχο τη διερεύνηση του τρόπου µε τον
οποίο αναπαριστώνται ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον
κόσµο, γ) να συγκρίνουν κείµενα ως προς τις δύο προηγούµενες διαστάσεις µε στόχο τον εντοπισµό
οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ των κειµένων ως προς τη γλώσσα, το µέσο, τους σηµειωτικούς τρόπους,
το κειµενικό είδος, τις αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας, τον τρόπο προσέγγισης του θέµατος κ.λπ.

δ) να παράγουν κείµενα, µε βάση τα µελετώµενα κείµενα µε στόχο: i) τον µετασχηµατισµό των γλωσσικών
και νοηµατικών δοµών (σηµασιών) των κειµένων ή/και ii) τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου των
κειµένων και iii) τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σχετικά µε
συγκεκριµένα ερωτήµατα που τίθενται στα κείµενα αναφοράς.

ΙΙ. Για  τη Λογοτεχνία , οι µαθητές και οι µαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να
τοποθετούνται/ανταποκρίνονται µε ένα ερµηνευτικό σχόλιο στο θέµα ή ερώτηµα που οι ίδιοι/ες πιστεύουν
ότι θέτει το κείµενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειµενικούς δείκτες µεταξύ τους ή και µε στοιχεία
συγκειµένου, µε σκοπό να τεκµηριώνουν τις προσωπικές θέσεις και ανταποκρίσεις τους.

Πιο συγκεκριµένα, ο/η µαθητής/-ήτρια αναµένεται να είναι σε θέση: – να εντοπίσει ποιο είναι, κατά τη
γνώµη του/της, το θέµα του κειµένου – να καταγράψει το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα που απορρέει/-ουν
από τον τρόπο που χειρίζεται ο/η συγγραφέας το θέµα του/της – να αξιολογήσει ποιο από τα ερωτήµατα
παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ίδιο/-α και σε αυτό να στηρίξει το ερµηνευτικό του/της
σχόλιο. Τέλος, οι µαθητές και οι µαθήτριες οφείλουν να τεκµηριώνουν τις απαντήσεις τους µε αναφορές
στο κείµενο ή σε συγκεκριµένους κειµενικούς δείκτες.

Στο ΦΕΚ ορίζεται αναλυτικά  η ύλη για  όλα  τα  µαθήµατα  και των τεσσάρων οµάδων
προσανατολισµού.

Δείτε αναλυτικά τη Διδακτέα/Εξεταστέα ύλη για τα ΓΕΛ

Δείτε αναλυτικά τη Διδακτέα/Εξεταστέα ύλη για τα ΕΠΑΛ

7. Συντελεστές βαρύτητας

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται
(µέχρι 31 Μαΐου) με απόφαση της συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, η οποία εκδίδεται έπειτα από
πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία
σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.
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Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο
υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα  των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή
πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές
δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα
(1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο
συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2)
ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το
ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν
καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και
εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με
απόφαση της συγκλήτου.

Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά
τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνοµικές, Πυροσβεστικής, Λιµενικού και ΑΣΤΕ
ήδη έχουν καθοριστεί.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ µε τους συντελεστές για  τις σχολές των σωµάτων ασφαλείας

8. Ελάχιστη βάση Εισαγωγής

Αλλαγές αναµένεται να δούµε στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Μετά το φετινό πατατράκ όπου
παρατηρήθηκε το οξύµωρο υποψήφιοι που είχαν συγκεντρώσει 19 και 20 χιλιάδες µόρια, να µην
καταφέρνουν α περάσουν στη σχολή προτίµησής τους λόγω της ΕΒΕ.

Οι αντιδράσεις από ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσµο ήταν εκκωφαντικές. Και ενώ η υπουργός παρέµεινε
αµετακίνητη στην άποψή της και δεν υπαναχώρησε σε ό,τι αφορά το ισοπεδωτικό αυτό µέτρο, ωστόσο
αναµένεται να γίνουν διορθωτικές κινήσεις αφού η Νίκη Κεραµέως προέτρεψε τους Πρυτάνεις να
καταθέσουν προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ καλώντας τους παράλληλα
να τροποποιήσουν τους συντελεστές ΕΒΕ που έθεσαν για τις Πανελλαδικές 2021, εφόσον το επιθυµούν.

9. Εξετάσεις για τις σχολές των σωµάτων ασφαλείας

Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών σχολών των σχολών Αστυνοµίας και των σχολών Πυροσβεστικού και
Λιµενικού σώµατος δεν θα δώσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2022, αλλά τον προσεχή
Οκτώβριο ή Νοέµβριο.

https://hania.news/2021/10/02/%ce%a0%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-2022-%ce%9f%ce%b9-9-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%cf%83%cf%84/
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H υπ. Παιδείας στην έκθεση SYMBOLS & iconic ruin στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης

Tο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επισκέφθηκε η yπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραµέως,
προκειµένου να ξεναγηθεί στην έκθεση SYMBOLS & iconic ruins από τον επιµελητή και
Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κο Παναγιώτη Πάγκαλο.

Η υπουργός παρακολούθησε την περιήγηση µε µεγάλο ενδιαφέρον και αντάλλαξε µε τον επιµελητή της
έκθεσης σκέψεις και προβληµατισµούς επί των καίριων ζητηµάτων που θέτει η σύγχρονη τέχνη. Στην
επίσκεψη συµµετείχαν οι καθηγήτριες του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κκ. Ευφροσύνη Μουζακίτου και Ελένη Τάτλα, η καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Αντιπρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής κα Γιούλη Ράπτη, η Ιστορικός Τέχνης και µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΕΜΣΤ κα Μελίτα Εµµανουήλ, καθώς και ο Καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΜΣΤ κος Αγγελής Αντωνόπουλος, η επιµονή και πίστη του οποίου έδωσε την
ευκαιρία να πραγµατοποιηθεί αυτή η µεγαλειώδης έκθεση στις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες της
πανδηµίας.

Η διεθνής έκθεση SYMBOLS & iconic ruins παρουσιάζει διαφορετικές εκδοχές της έννοιας του συµβόλου
µέσα από το έργο 137 καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και θεωρητικών των τεχνών από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Το µεγαλύτερο τµήµα της έκθεσης αποτελείται από έργα που έχουν πραγµατοποιηθεί
αποκλειστικά για τη θεµατική της έκθεσης ή έργα που εκτίθενται για πρώτη φορά.

Στην έκθεση συµµετέχουν επίσης δηµιουργοί που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και δεν έχουν εκθέσει
µέχρι σήµερα στην Ελλάδα.

Ο κατάλογος της έκθεσης, που εκδόθηκε από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τις εκδόσεις Ευρασία
περιλαµβάνει, εκτός από τα έργα, πρωτότυπα κείµενα σηµαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης διανόησης.

Η έκθεση είναι µια συµπαραγωγή της Οµάδας CITYLAB και του ΕΜΣΤ σε συνδιοργάνωση µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, την Περιφέρεια Αττικής, την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής
Αθηνών, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας.

Υποστηρίζεται από πλήθος φορέων και πρεσβειών ενώ τελεί υπό την αιγίδα έξι υπουργείων και
περιλαµβάνεται στο εθνικό πρόγραµµα εορτασµού των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Η έκθεση έχει πάρει διαδοχικές παρατάσεις και θα παραµείνει ανοικτή στο κοινό µέχρι τις 24 Οκτωβρίου
2021 (οριστική λήξη). Η Υπουργός αποχώρησε µε τις καλύτερες εντυπώσεις και την πεποίθηση ότι οι
πολιτισµικές δράσεις αποτελούν πλούσια πηγή ιδεών για την παιδεία.

Φωτογραφία: Μάριος Κουρουνιώτης

Νίκη Κεραµέως Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/74844/h-yp-paideias-stin-ekthesi-symbols-iconic-ruin-sto-ethniko-moyseio-syghronis-tehnis
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ΠΑΔΑ: Το νέο Ακαδ. Ηµερολόγιο (2021-2022)

ΠΑΔΑ: Το νέο Ακαδ. Ηµερολόγιο (2021-2022)

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την
31η Αυγούστου του επόµενου ηµερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού
έτους διαρθρώνεται χρονικά  σε δύο εξάµηνα  σπουδών, στο χειµερινό και στο εαρινό. Κάθε
εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει 13 εβδοµάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαµήνου
ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων διάρκειας τριών εβδοµάδων.

Την ενηµερωτική σελίδα των φοιτητών του ΠΑΔΑ µπορείτε να την δείτε εδώ.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για
να ενηµερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!

Στο ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο αναφέρονται οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης:

Στο ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσηµες αργίες κάθε εξαµήνου. Το ακαδηµαϊκό
ηµερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους, µετά από σχετική απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Χειµερινό Εξάµηνο

Έναρξη µαθηµάτων: 11/10/2021

Λήξη µαθηµάτων: 21/01/2022 (13 εβδοµάδες)

Αναπλήρωση µαθηµάτων: 24/01/2022 έως και 28/01/2022 (1 εβδοµάδα)

Εξετάσεις χειµερινού εξαµήνου:   31/01/2022 έως και 18/02/2022 (3 εβδοµάδες)

Αργίες χειµερινού εξαµήνου:

14/09/2021 (Εορτή Εσταυρωµένου Πολιούχος)
28/10/2021 (28η Οκτωβρίου),
17/11/2021 (Επέτειος Πολυτεχνείου),
24/12/2021 – 06/01/2022 (Διακοπές Χριστουγέννων)

Εαρινό Εξάµηνο

Έναρξη µαθηµάτων: 28/02/2022

Λήξη µαθηµάτων: 10/06/2022 (13 εβδοµάδες)

Αναπλήρωση µαθηµάτων: 14/06/2022 έως και 17/06/2022 (1 εβδοµάδα)

Εξετάσεις εαρινού εξαµήνου: 20/06/2022 έως και 08/07/2022 (3 εβδοµάδες)

Αργίες Εαρινού Εξαµήνου:

07/03/2022 (Καθ. Δευτέρα),
25/03/2022 (25η Μαρτίου),
Μ. Τετάρτη 20/04/2022 –29/04/2021 (Διακοπές Πάσχα),
13/06/2022 (Αγ. Πνεύµατος).

Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεµβρίου:

01/09/2022 έως και 21/09/2022 (3 εβδοµάδες)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/24328-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-2021-2022
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«Έλαμψε» ο Ελληνικός Πολιτισμός στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. κηρύχτηκε , μέσω διαδικτύου και με κάθε
επισημότητα η έναρξη του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς-EuroMed
2021) , που διήρκεσε τέσσερις (4) μέρες, με την παρουσία πολλών επισήμων των κυβερνήσεων Ελλάδας
και Κύπρου, μελών της επιστημονικής κοινότητας και με τη συμμετοχή περισσότερων των χιλίων
διακοσίων(1200) Συνέδρων από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, με μια
εμπνευσμένη ομιλία με τίτλο: «Η διαχρονική ακτινοβολία του Ελληνικού Πολιτισμού».

Το Συνέδριο αυτό έχει θεσμοθετηθεί και διοργανώνεται στην Ελλάδα κάθε δύο (2) χρόνια , μετά από
απόφαση των διοργανωτών Φορέων, που είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.-
Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς-UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage και EUERA
Chair on Digital Cultural Heritage-Διευθυντής κ. Μαρίνος Ιωαννίδης) , το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων της
Σχολής Μηχανικών-Διευθυντής κ. Θεόδωρος Γκανέτσος) και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δίκτυο
ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωστας Σκριάπας) .

Αιγίδες-Υποστήριξη

Το μοναδικό αυτό, για την Ελλάδα, Συνέδριο, το οποίο, λόγω της θεματολογίας του, χαρακτηρίστηκε από
όλους ως εθνικής σημασίας , τελούσε υπό την Αιγίδα της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου και της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.
Βαρθολομαίου, ενώ είχε και την υποστήριξη-αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας της Κυπριακής
Πρεσβείας στην Ελλάδα ,του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πολλών παγκόσμιων επιστημονικών Οργανισμών
(ICOMOS,ICOM,UNESCO, Ε.Ε. κ.ά.)” , του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και
Επιστημών, του Προγράμματος Era-ΠΑΔΑ, αλλά και μεγάλων Δικτύων Οργανώσεων της Κοινωνίας των
Πολιτών από όλη την Ευρώπη.

Οι Διοργανωτές Φορείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όλους τους παραπάνω θεσμικούς Φορείς ,που
έθεσαν υπό την υποστήριξή τους το μεγάλο αυτό γεγονός, αλλά ιδιαίτερα την ευγνωμοσύνη τους προς
την ΑΕ Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και την ΑΘΠ Οικουμενικό
Πατριάρχη Κων/πόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο , που με την Αιγίδα τους ,αναδεικνύουν τον Ελληνικό Πολιτισμό
, τη διάσωση και την ανάδειξή του ,ως τον υπέρτατο ακρογωνιαίο λίθο για την πορεία του Ελληνισμού
προς το μέλλον.

Λαμπρή η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
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Την υποδοχή των επισήμων εκπροσώπων της πολιτείας και όλων των Συνέδρων έκανε εκ μέρους της
Οργανωτικής Επιτροπής , ο Πρόεδρος του Δικτύου «Περραιβία», οικονομολόγος κ. Κων. Σκριάπας , ενώ
χαιρετισμό απηύθυναν τα υπόλοιπα μέλη της οργαν. Επιτροπής, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Unesco
Chair και EU-ERA Chair–ΤΕΠΑΚ Καθηγητής κ. Μαρίνος Ιωαννίδης, ο Καθηγητής ΠΑΔΑ Κ. Θεόδωρος
Γκανέτσος (Διευθυντής Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Ελέγχων) , ο Αν. Καθηγητής
Παν/μίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Βαραλής και ο τ. Αν. Καθηγητής ΠΑΔΑ κ. Ηλίας Νομπιλάκης.

Εκ μέρους του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και των επίσημων Φορέων της Ελληνικής και
Κυπριακής πολιτείας, χαιρετισμούς απηύθυναν οι εξής:

Η Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος ,ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης , μέσω του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιου
Γεωργαντά, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νικόλαος Δένδιας, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο Πρέσβης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Κόκκινος, ο Βουλευτής του Κυπριακού Κοινοβουλίου
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία Δρ. Κυριάκος
Χατζηγιάννης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτης Καλδής, ο
Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και ιδρυτικό
μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Καθηγητής κ. Σωτήριος Καλογήρου,
ο Πρόεδρος του ICOMOS Κύπρου κ. Χρύσανθος Πισσαρίδης και ο Αντιπροέδρος ICOMOS Ελλάδος Ομότιμος
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Καθηγητής κ. Νικόλαος Λιανός .

 

Ένα Συνέδριο εθνικής σημασίας με παγκόσμια απήχηση

To Συνέδριο υλοποιήθηκε διαδικτυακά, με την τεχνική και ψηφιακή υποστήριξη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης
Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών-Συντονιστής Υποστήριξης . ο Επίκ. Καθηγητής κ. Νικόλαος
Λάσκαρης) στην Αθήνα ,όπου και βρισκόταν η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και όλοι οι τεχνικοί
και ειδικοί επιστήμονες, που στήριξαν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια και έχουν μεγάλη εμπειρία στις
ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εκατόν μία (101) επιστημονικές εργασίες σε διάφορες θεματικές στο χώρο
του πολιτισμού, του τουρισμού, των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης, μετά από αξιολόγηση της
επιστημονικής επιτροπής, ενώ θα εκδοθούν σύντομα τα επίσημα πρακτικά ( σε μορφή e-book).

Ειδικότερα αναπτύχθηκαν οι παρακάτω Θεματικοί άξονες:

Ελλάδα 1821-2021: 200 Χρόνια Ελευθερίας, η Τρισδιάστατη απεικόνιση και Εκτύπωση, η Ψηφιοποίηση
στην Αρχαιολογία, ο Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός, η Κλιματική Αλλαγή, τα Μουσεία-
Βιβλιοθήκες-Ψηφιακές Τεχνολογίες, οι Εμπειρίες-Νέες Προκλήσεις- Προοπτικές στην Ψηφιοποίηση, Τοπική
Αυτοδιοίκηση-Πολιτιστική Κληρονομιά και, τέλος, η Δημιουργική Βιομηχανία και επιχειρηματικές
ευκαιρίες στον Πολιτισμό.

Σημειώνεται ότι το Συνέδριο, κάθε φορά, προσαρμόζει ανάλογα τις θεματικές του ενότητες, λαμβάνοντας
υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις στον πλανήτη.
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Διακεκριμένοι κύριοι ομιλητές

Αξίζει να σημειωθεί ,ότι λόγω των σημαντικών θεμάτων, που το Συνέδριο αυτό εξέτασε , είχαν
προσκληθεί σημαντικές προσωπικότητες ως Key Note Speakers , όπως :

1. ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος,

2. ο Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών , Ομ. Καθηγητής κ.
Ιωάννης Χρυσουλάκης,

3. ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ, Επίκουρος Καθηγητής
Ε.Μ.Π κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης

4. οι καθηγητές πανεπιστημίου κ.κ. Κων/νος Καρτάλης, Νικόλαος Ζαχαριάς, Σπύρος Συρόπουλος,

5. η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου κ. Εύη Σαχίνη

6. ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτριος Παπαστεργίου και

7. ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Συμβούλων STRATIS κ. Νικόλαος , Δημητριάδης

οι οποίοι παρουσίασαν από τη δική τους επιστημονική οπτική, την αξία της μελέτης, διάσωσης,
ψηφιοποίησης και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου και ιδιαίτερα του Ελληνικού
Πολιτισμού.
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Εκατοντάδες Συμμετοχές-ρεκόρ συμμετοχών

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός της μεγάλης ανταπόκρισης , πλέον των 1200 εξειδικευμένων επιστημόνων
που συμμετείχαν στις εργασίες του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης ,καθ’ όλο το τετραήμερο
30/9-3/10/2021.

Σημειώνεται ότι οι συγγραφείς ,των 101 εργασιών, που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο μετά από αυστηρή
επιλογή, είναι 247, εκπροσωπώντας δεκάδες πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ οι σύνεδροι προέρχονταν,
εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, από πολλές χώρες του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, οι παρουσιασθείσες εργασίες ήταν 101, οι σημαντικοί ομιλητές(Key Note Speakers) ήταν 9
και οι εγγραφές ήταν πάνω από 1200 (Στελέχη Εφορειών αρχαιοτήτων 50,από Πανεπιστήμια 225,Στελέχη
διάφορων υπουργείων 50 ,Ερευνητικά Κέντρα –Ερευνητές 40,Στελέχη Δήμων 68,Στελέχη Περιφερειών
11,ανεξάρτητοι επιστήμονες 736).

Έκδοση Ψηφίσματος για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα και την Κλιματική
Αλλαγή

Αξιοσημείωτο είναι ότι ,στην τελετή λήξης του Συνεδρίου , τονίστηκε η άμεση σύσταση Εθνικών
Επιτροπών σε Ελλάδα και Κύπρο και μιας Διακρατικής Επιτροπής Ελλάδας- Κύπρου , η οποία πρέπει να
συγκροτηθεί, πέρα από εκπροσώπους του ΥΠΠΟΑ και από εκπροσώπους Φορέων που ασχολούνται με τον
την Παιδεία, την Έρευνα και Καινοτομία, τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, το Περιβάλλον, τον Τουρισμό και την
Ανάπτυξη και θα έχει ως βασικό σκοπό τη σύνταξη ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ψηφιοποίησης,
Τεκμηρίωσης, διαφύλαξης ,προστασίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ελληνικού
Έθνους , έτσι ώστε αυτή να λάβει τη θέση της στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Παράλληλα , οι σύνεδροι στηρίζουν τις εθνικές προσπάθειες του ΥΠΠΟΑ και διατράνωσαν την διαχρονική
απαίτηση για άμεση επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα ,αλλά και όλων των κλαπέντων , αμύθητης
αξίας, δημιουργημάτων του Ελληνικού Πολιτισμού, σε αυτούς που τα δημιούργησαν και γιατί ανήκουν
στην παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά του Ανθρώπου και πρέπει να επιστραφούν στον φυσικό τους χώρο
,που είναι η Ελλάδα ( Θα σταλεί ψήφισμα).

Παράλληλα , επεσήμαναν τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά του
Ανθρώπου, γι’ αυτό και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της, με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να σταλούν ψηφίσματα προς την UNESCO, στις κυβερνήσεις των πιο
ισχυρών κρατών του πλανήτη, αλλά και διεθνείς Οργανισμούς (ICOMOS,ICOM κ.ά) ,

αλλά και στον ΟΗΕ, στα πλαίσια της διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή, που θα γίνει στη Γλασκώβη τον
ερχόμενο Νοέμβριο 2021.

Βράβευση εργασιών
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Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εισηγήσεις του Συνεδρίου κινήθηκαν σε πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο,
κάνοντας δύσκολο το έργο της επιστ. Επιτροπής για την επιλογή των καλύτερων εργασιών, θεσμός που
καθιερώθηκε από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο-EuroMed του 2015, επιβραβεύοντας την πρωτοτυπία, την
τεχνογνωσία, την άρτια παρουσίαση και τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Βραβεία καλύτερης εργασίας

· Θωμόπουλος Χ.Α. Στυλιανός, Ελένη-Ινώ Θεοδώρου, Χρήστος Μαρόγλου, Παναγιώτης Τσιμπιρίδης,
Χριστοπούλου Χριστιάνα : «COSMOS: Πολιτισμική Ώσμωση – Μη Γραμμική Ψηφιακή Παρουσίαση της
Ελληνικής Μυθολογίας & Τέχνης»

· Αδάμου Χρυσούλα –Βαλεντίνη, Πολυζούδη Αρχοντία, Μερτζιμέκης Νικόλαος, Μητσιός Στάθης: «3D
ProjectionMapping ως εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης της ιστορίας των μνημείων. Η περίπτωση του
Βυζαντινού Πύργου της Νέας Φωκαίας στη Χαλκιδική»

· Πουλόπουλος Βασίλειος, Γουάλλες Μανόλης, Αντωνίου Άντζελα, Βασιλάκης Κώστας, Παναγιωτίδη Βάγια,
Ζαχαριάς Νικόλαος : «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης: Η περίπτωση του
ψηφιακού μουσείου Καλαμάτας»

· Φωτιάδου Χρυσάνθη : «Υλικές – αισθητικές δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στο
ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και το διαδίκτυο σε καιρό πανδημίας»

· Μελανίτης Iωάννης: «Ψηφιακή γλυπτική και ένας περίπατος γύρω από αρχαία γλυπτά»

Τιμητικές διακρίσεις

· Νάστος Παναγιώτης, Σολωμός Σταύρος, ΚράβαρηΚαλλιόπη, Κουτσουράκη Τόνια, Εμμανουλούδης
Δημήτριος : «Επίδραση των καιρικών φαινομένων στην έκβαση μαχών και ναυμαχιών κατά την
επανάσταση του 1821»

· Μπέη Αγγελική, Μίτση Ειρήνη, Μπάρδα Ελένη, Αγκαβανάκης Γιώργος, Τσομπανίδης Άγγελος: «Η
ψηφιοποίηση της ενάλιας πολιτισμικής κληρονομιάς από τη σκοπιά της συντήρησης»

Τοπική Αυτοδιοίκηση-τιμητικές διακρίσεις

· Κοντζιάς Ιωάννης, Κατερέλου Αμαλία: «Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού : Στροφή στην ψηφιακή ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς»

· Καββαδάς Νικόλαος, Ζουριδάκης Ευτύχιος: «Ανάδειξη ταφικών μνημείων Δήμου Λευκάδος»

Απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση

Απόλυτη ικανοποίηση εκφράστηκε από όλους τους συνέδρους ,αλλά και από τους Διοργανωτές Φορείς ,
όχι μόνο για την ανταπόκριση τόσων επιστημόνων στο μεγάλο κάλεσμα για τον Ελληνικό Πολιτισμό ,
αλλά και για την αναγνώριση και εμπιστοσύνη όλων των επίσημων Αρχών της Πολιτείας και της
Εκκλησίας , σε ένα τόσο σημαντικό και χρήσιμο για τη χώρα, επιστημονικό γεγονός.

Ο σκοπός του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς πέτυχε απόλυτα ,αφού
καθιερώθηκε, πλέον, για την Ελλάδα με τον πιο επίσημο τρόπο , ως ένα επιστημονικό βήμα κατάθεσης
γνώσεων, προτάσεων, καλών πρακτικών, ερευνών, διαδικασιών, προτύπων και απόψεων για ζητήματα που
σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διάσωση και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς του Ελλαδικού χώρου.

Σημειώνεται ότι διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια (2019,2021,…) , συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλης της
επιστημονικής κοινότητας από δεκάδες χώρες , των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων και οδηγεί την
εθνική στρατηγική για την Ψηφιακή πολιτιστική μας κληρονομιά , αναδεικνύοντας τον

Ελληνικό Πολιτισμό σε όλη την υφήλιο , δημιουργώντας ρεύμα Πολιτιστικού Τουρισμού( Αρχαιολογικού
,θρησκευτικού κλπ).

Μεγάλα τα προσδοκώμενα οφέλη

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου πιστεύει ότι και το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ήταν εξαιρετικά
επιτυχημένο ,όπως συνέβη και με τα τρία πρώτα Συνέδρια, αφού είχε πολύ υψηλό επίπεδο εισηγήσεων και
συμμετείχαν 1200 σύνεδροι όλων των ειδικοτήτων και των Επιστημών (αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών για
συνέδρια τέτοιου είδους σε διεθνές επίπεδο), είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους
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σημαντικότατοι επιστήμονες της Ψηφιοποίησης , να ανταλλάξουν απόψεις και να σχεδιάσουν το μέλλον
τους ,μέσα στην έρευνα και στην επιστήμη.

Τα αποτελέσματα του 4ου Συνεδρίου στον τομέα των συνεργασιών ήταν εντυπωσιακά, αφού μέσα από
αυτές θα αξιοποιηθούν πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τον Πολιτισμό και διεκδικούνται από
όλους τους Ευρωπαίους σε απόλυτα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης επιτεύχθηκαν οι παρακάτω
στόχοι:

· Παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων στο θέμα της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού
αποθέματος

· Γνωριμία των Επιστημόνων μεταξύ τους και δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και διασύνδεσης των
Πανεπιστημίων μεταξύ τους, με κοινό τόπο την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού.

· Ανταλλαγή επιστημονικών εμπειριών μέσα από το Συνέδριο και τις στοχευμένες συναντήσεις .

· Σύναψη Συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.

· Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού και των Μνημείων
(Αρχαιολογικών και Βυζαντινών).

· Δημιουργία ενός διεθνούς Δικτύου μεταξύ Ελληνικών Ερευνητικών Εργαστηριών και αυτών του
εξωτερικού.

· Ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, ως προορισμού πολιτιστικού τουρισμού.

· Θεσμοθέτηση του μεγάλου αυτού γεγονότος και πραγματοποίησή του κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα.

· Δημιουργία εταιρικών σχημάτων (Clusters), για την υποβολή καινοτόμων προτάσεων και διεκδίκηση
Εθνικών και Ευρωπαϊκών, κυρίως, προγραμμάτων και πόρων που αφορούν τον Πολιτισμό.

· Γνωριμία και διασύνδεση μεταξύ των ερευνητικών ομάδων σε εθνικό ,αλλά σε διεθνές επίπεδο.

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς περνά στην ιστορία, ως ένα
μοναδικό και παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός , έχει καθιερωθεί, πλέον, ως θεσμός για την Ελλάδα και θα
αποτελεί κάθε δύο (2) χρόνια το μεγάλο ραντεβού όλων των Ελλήνων και Κυπρίων επιστημόνων απ’ όλο
τον κόσμο.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για το έτος 2023 , αφού όμως προηγηθούν εντός του
2022 η διοργάνωση διήμερου επιστημονικού Forum για την ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης ,τη
Europeana, σε συνδιοργάνωση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου (ΕΚΤ), αλλά
και το μεγάλο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης EuroMed 2022 στην Κύπρο ,που το διοργανώνει με απόλυτη
επιτυχία από το έτος 2006 , κάθε δύο χρόνια, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ( Έδρα UNESCO/EU-
ERA Chair).

Οι Διοργανωτές Φορείς ( ΤΕΠΑΚ, ΠΑΔΑ , Δίκτυο «Περραιβία») και η 5μελής Οργανωτική Επιτροπή του
Συνεδρίου ,ευχαριστούν όλους ανεξαίρετα τους εισηγητές και συνέδρους, που συμμετείχαν στο περίφημο
αυτό Συνέδριο και λάμπρυναν με την παρουσία τους ένα μεγάλο επιστημονικό γεγονός, αποδεικνύοντας
την τεράστια δύναμη των Ελλήνων και Κυπρίων επιστημόνων, αλλά και του Ελληνικού Έθνους , που
δημιούργησε τον μοναδικό Ελληνικό Πολιτισμό που αξίζει και δικαιούται ένα λαμπρό μέλλον.

Παράλληλα, θα διαβιβάσουν τα συμπεράσματα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών ,Ελλάδας και Κύπρου
,ενώ θα αποστείλουν ψηφίσματα στους παγκόσμιους Φορείς, προς τους οποίους και απευθύνεται, σχετικά
με την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα και για τη λήψη μέτρων κατά της Κλιματικής Αλλαγής
στην παγκόσμια διάσκεψη της Γλασκώβης για το κλίμα, το Νοέμβριο 2021.
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• ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Έλαμψε ο Πολιτισμός
σε πανελλήνιο συνέδριο
Την

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα
11 π μ κηρύχτηκε μέσω διαδικτύου
και με κάθε επισημότητα η έναρξη

του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης

Πολιτιστικής Κληρονομιάς
EuroMed 2021 που διήρκεσε 4 μέρες
με την παρουσία πολλών επισήμων των
κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου μελών

της επιστημονικής κοινότητας και με
τη συμμετοχή περισσότερων των 1.200

συνέδρων από την Ελλάδα την Κύπρο
και το εξωτερικό
Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο τέως
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ Προκόπιος
Παυλόπουλος με μια εμπνευσμένη ομιλία
με τίτλο Η διαχρονική ακτινοβολία του Ελληνικού

Πολιτισμού
Την υποδοχή των επισήμων εκπροσώπων
της πολιτείας και όλων των συνέδρων έκανε

εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
ο πρόεδρος του Δικτύου Περραιβία οικονομολόγος

κ Κων Σκριάπας ενώ χαιρετισμό

απηύθυναν τα υπόλοιπα μέλη ο

διευθυντήςτου Εργαστηρίου Unesco Chair
και EU-ERA Chair ΤΕΠΑΚ καθηγητής κ

Μαρίνος Ιωαννίδης ο καθηγητής ΠΑΔΑ Κ

Θεόδωρος Γκανέτσος διευθυντής θεσμοθετημένου

Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών

Ελέγχων ο αν καθηγητής Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας κ Ιωάννης Βαραλής και ο τ
αν καθηγητής ΠΑΔΑ κ Ηλίας Νομπιλάκης
Εκ μέρους του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

και των επίσημων φορέων
της ελληνικής και κυπριακής πολιτείας
χαιρετισμούς απηύθυναν η Α.Θ.Π Οικουμενικός

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
κ Βαρθολομαίος ο πρωθυπουργόςτης

Ελλάδας κ Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω
του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

κ Γεώργιου Γεωργαντά ο υπουργός
Εξωτερικών κ ΝικόλαοςΔένδιας ο υπουργός

Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και
Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ

Πρόδρομος Προδρόμου ο πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ

Κυριάκος Κενεβέζος ο υφυπουργός'Ερευ
νας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ Κυριάκος
Κόκκινος ο βουλευτής του Κυπριακού
Κοινοβουλίου και πρόεδροςτης Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής για την'Ερευνα και την
Καινοτομία δρ Κυριάκος Χατζηγιάννης ο

πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

καθηγητής κ Παναγιώτης Καλδής
ο κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και
Τεχνολογίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Κύπρου και ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής
Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών

καθηγητής κ Σωτήριος Καλογήρου
ο πρόεδρος του ICOMOS Κύπρου κ Χρύσανθος

Πισσαρίδης και ο αντιπροέδρος
ICOMOS Ελλάδος ομότιμος καθηγητής κ
Νικόλαος Λιανός
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 1 01 επιστημονικές

εργασίες σε διάφορες θεματικές
στον χώρο του πολιτισμού του τουρισμού
των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης

μετά από αξιολόγηση της επιστημονικής

επιτροπής ενώ θα εκδοθούν σύντομα
τα επίσημα πρακτικά σε μορφή e-book
Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προσκληθεί
σημαντικές προσωπικότητες ως Key Note
Speakers όπως ο τ Πρόεδρος της Δημοκρατίας

κ Προκόπιος Παυλόπουλος ο γγ
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

του υπουργείου Εξωτερικών
ομ καθηγητής κ Ιωάννης Χρυσουλάκης
ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού

και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ

επίκουρος καθηγητής Ε.Μ.Π κ Ευθύμιος
Μπακογιάννης οι καθηγητές πανεπιστημίου

κ.κ Κωνσταντίνος Καρτάλης Νικόλαος
Ζαχαριάς Σπύρος Συρόπουλος η διευθύντρια

του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
και Ψηφιακού Περιεχομένου κ Εύη Σαχίνη
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικ
καίων κ Δημήτριος Παπαστεργίου και ο

γενικός διευθυντής της εταιρείας Συμβούλων
STRATIS κ Νικόλαος Δημητριάδης οι

οποίοι παρουσίασαν την αξία της μελέτης
διάσωσης ψηφιοποίησης και ανάδειξηςτης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου
και ιδιαίτερα του Ελληνικού Πολιτισμού
Οι παρουσιασθείσες εργασίες ήταν 1 01 οι

σημαντικοί ομιλητές Key Note Speakers
ήταν 9 και οι εγγραφές ήταν πάνω από
1.200 στελέχη Εφορειών Αρχαιοτήτων

50 από Πανεπιστήμια 225 στελέχη διάφορων

υπουργείων 50 Ερευνητικά Κέντρα
ερευνητές 40 στελέχη Δήμων 68 στελέχη

Περιφερειών 1 1 ανεξάρτητοι επιστήμονες
736

Έκδοση ψηφίσματος
για την επιστροφή
των Μαρμάρων του Παρθενώνα
και την Κλιματική Αλλαγή
Στην τελετή λήξηςτου Συνεδρίου τονίστηκε
η άμεση σύσταση Εθνικών Επιτροπών σε
Ελλάδα και Κύπρο και μιας Διακρατικής
Επιτροπής Ελλάδας Κύπρου η οποία
πρέπει να συγκροτηθεί πέρα από εκπρο
σώπουςτου ΥΠΠΟΑ και από εκπροσώπους
φορέων που ασχολούνται με την Παιδεία
την'Ερευνα και Καινοτομία τις Ψηφιακές
Τεχνολογίες το Περιβάλλον τον Τουρισμό
και την Ανάπτυξη και θα έχει ως βασικό
σκοπό τη σύνταξη ενός Εθνικού Επιχειρησιακού

Σχεδίου Ψηφιοποίησης Τεκμηρίωσης
διαφύλαξης προστασίας και ανάδειξης της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ελληνικού
Έθνους έτσι ώστε αυτή να λάβει τη θέση
της στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι
Παράλληλα οι σύνεδροι στηρίζουν τις εθνικές

προσπάθειες του ΥΠΠΟΑ και διατράνωσαν

τη διαχρονική απαίτηση για άμεση
επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

αλλά και όλων των κλαπέντων αμύθητης

αξίας δημιουργημάτων του Ελληνικού
Πολιτισμού σε αυτούς που τα δημιούργησαν

και γιατί ανήκουν στην παγκόσμια
Πολιτιστική Κληρονομιά του Ανθρώπου
και πρέπει να επιστραφούν στον φυσικό
τους χώρο που είναι η Ελλάδα θα σταλεί
ψήφισμα
Παράλληλα επεσήμαναν τις επιπτώσεις
της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική
Κληρονομιά του Ανθρώπου γι αυτό και θα

πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας
της με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να σταλούν
ψηφίσματα προςτην UNESCO στις κυβερνήσεις

των πιο ισχυρών κρατών του πλανήτη

αλλά και διεθνείς οργανισμούς αλλά
και στον OHE στο πλαίσιο της διάσκεψης
για την Κλιματική Αλλαγή που θα γίνει στη

Γλασκώβη τον ερχόμενο Νοέμβριο 2021

Βραβεία καλύτερης εργασίας
Θωμόπουλος Χ.Α Στυλιανός Ελένη-Ινώ

Θεοδώρου Χρήστος Μαρόγλου Παναγιώτης

Τσιμπιρίδης Χριστοπούλου Χριστιάνα
COSMOS Πολιτισμική Ώσμωση Μη Γραμμική

Ψηφιακή Παρουσίαση της Ελληνικής
Μυθολογίας Τέχνης

Αδάμου Χρυσούλα-Βαλεντίνη Πολυ
ζούδη Αρχοντιά Μερτζιμέκης Νικόλαος
Μητσιός Στάθης 3D ProjectionMapping
ως εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης της
ιστορίας των μνημείων Η περίπτωση του
Βυζαντινού Πύργου της Νέας Φωκαίας στη
Χαλκιδική

Πουλόπουλος Βασίλειος Γουάλλες Μανόλης

Αντωνίου Άντζελα Βασιλάκης Κώστας
Παναγιωτίδη Βάγια Ζαχαριάς Νικόλαος
Ψηφιακές εφαρμογές για τη διατήρηση

της ιστορικής μνήμης Η περίπτωση του
ψηφιακού μουσείου Καλαμάτας

Φωτιάδου Χρυσάνθη Υλικές αισθητικές

δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου
θεσσαλονίκης στο ψηφιακό πολυμεσικό
περιβάλλον και το διαδίκτυο σε καιρό πανδημίας

Μελανίτης Ιωάννης Ψηφιακή γλυπτική
και ένας περίπατος γύρω από αρχαία

γλυπτά
Τιμητικές διακρίσεις

Νάστος Παναγιώτης Σολωμός Σταύρος
Κράβαρη Καλλιόπη Κουτσουράκη Τόνια

ΕμμανουλούδηςΔημήτριος Επίδραση των
καιρικών φαινομένων στην έκβαση μαχών
και ναυμαχιών κατά την επανάσταση του
1821

Μπέη Αγγελική Μίτση Ειρήνη Μπάρδα
Ελένη Αγκαβανάκης Γιώργος Τσομπανί
δης Άγγελος Η ψηφιοποίηση τηςενάλιας
πολιτισμικής κληρονομιάς από τη σκοπιά
της συντήρησης
Τοπική Αυτοδιοίκηση τιμητικές διακρίσεις

Κοντζιάς Ιωάννης Κατερέλου Αμαλία
Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού Στροφή στην

ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Καββαδάς Νικόλαος Ζουριδάκης Ευτύχιος

Ανάδειξη ταφικών μνημείων Δήμου
Λευκάδος
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Συνέδριο για τα λιμάνια

iJL* Η διοίκηση, η οργάνωση και ανάπτυξη των
λιμένων της χώρας απασχόλησαν το 2ο

επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην
Ηγουμενίτσα με διοργανωτή τον Οργανισμό Λιμένος της
πόλης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ην εφαρμογή
1 μιας ενιαίας

λιμενικής πολιτικής 

προκειμένου 

να
επιτευχθεί η

illlMiiW βέλτιστη αξιοποίηση 

των
πολλών λιμένων της χώρας,
καθώς και των υπόλοιπων
λιμενικών εγκαταστάσεων
που είναι αναξιοποίητες,
επισήμαναν οι ομιλητές
κατά τη διάρκεια του τριήμερου 

επιστημονικού συνεδρίου 
που πραγματοποιήθηκε

στην Ηγουμενίτσα. Παράλληλα 

εξέφρασαν την άποψη
ότι ένας από τους στόχους
πρέπει να είναι η ψηφιοποίηση 

και η διασύνδεση των
λιμένων με την εφοδιαστι-
κή αλυσίδα με υιοθέτηση
ώριμων τεχνολογιών και
δεξιοτήτων. Καθοριστικός
παράγοντας, η εκπαίδευση
των στελεχών των λιμένων,
ακολουθώντας τα διεθνή
πρότυπα και πρακτικές, με
πρωτοβουλίες και ευθύνη
των διοικήσεων.

Το 2ο επιστημονικό συνέδριο 

με θέμα τη διοίκηση,
οργάνωση και ανάπτυξη
των λιμένων διοργανώθηκε
από τον Οργανισμό Λιμένος
Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής. Οι
συμμετέχοντες ανέφεραν
ακόμα ότι οι διαχειριστές

των λιμένων θα πρέπει να
τους καταστήσουν καινοτόμους 

και ανθεκτικούς στις
προκλήσεις με στόχο την
αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών 

και βημάτων που θα
μπορούσαν να λάβουν για
να προετοιμαστούν, προκειμένου 

να ελαχιστοποιηθούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις 

μιας επίθεσης που θα
διατάρασσε τις λειτουργίες
της αλυσίδας εφοδιασμού
ενός λιμένα.

Στον τομέα της κρουαζιέρας 

και των τουριστικών
λιμένων επισήμαναν την
ανάγκη ύπαρξης εθνικής
προσέγγισης, εξασφαλίζοντας 

από τη μία τις μέγιστες 

ωφέλειες που μπορεί
να προσδώσει η δραστη¬

ριότητα και από την άλλη
τη σημασία για την ευρύτερη 

περιοχή των λιμένων
προσέγγισης κρουαζιέρας
με ταυτόχρονη ανάπτυξη
των παραγωγικών φορέων
κάθε τόπου. Επίσης ένας
άλλος τομέας στον οποίο
έγινε ειδική αναφορά είναι
η ενεργειακή αναβάθμιση
και περιβαλλοντική διαχείριση 

των λιμένων που
απαιτεί άμεση αντίδραση
στις προκλήσεις, καθόσον
οι δεσμεύσεις, το διεθνές
θεσμικό πλαίσιο σχετικά
με τη διαχείριση της κλιματικής 

κρίσης και η ενεργειακή 

επάρκεια των λιμένων
δεν μπορούν να μείνουν
στο περιθώριο.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑθΟΠΟΥΛΟΥ
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Για τη πύλη ανάπτυξης, που αποτελεί ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης,  αξιοποιώντας επιχειρηματικές
ευκαιρίες και προωθώντας την καινοτομία, έκανε λόγο o εκτελεστικός πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.,
Θάνος  Λιάγκος(φωτό), με την ευκαιρία της υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το  Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής

Συγκεκριμένα, η ΟΛΘ Α.Ε. και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων»,προχώρησαν στην υπογραφή
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με εστίαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της
πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον κ.  Λιάγκο, και τον Πρύτανη του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.

Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων
πρακτικών.

Ταυτόχρονα, μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο δράσης για την ανάληψη
κοινών πρωτοβουλιών, με γνώμονα τη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου του διεθνούς
εμπορίου και των θαλάσσιων μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, o κ.  Λιάγκος, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί σημαντικό σύμμαχο
στις ενέργειές μας για διαρκή αναβάθμιση και εξέλιξη σε πολλαπλά επίπεδα.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί εφαλτήριο για νέες δράσεις, που θα δημιουργήσουν
αποδοτικές και βιώσιμες πρακτικές, με αμοιβαία οφέλη για τις δύο πλευρές, τη λιμενική βιομηχανία, την
οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα».

Απο την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
ανέφερε: «Το ΠΑΔΑ, το πλέον αναπτυσσόμενο ΑΕΙ της χώρας, με πράσινη ταυτότητα και ανάδειξη
καινοτομιών, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική και ερευνητική συνέργεια που
αναπτύσσεται μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών,

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων».

Ευχαριστεί τον εκτελεστικό πρόεδρο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε, κ. Αθανάσιο Λιάγκο, και επισημαίνει ότι οι από
κοινού σχεδιαζόμενες νέες δράσεις θα αποφέρουν προστιθέμενη αξία στον Λιμένα της Θεσσαλονίκης,

 έναν από τους σημαντικότερους λιμένες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με απευθείας οδικές και
σιδηροδρομικές συνδέσεις και εκτεταμένη Ελεύθερη Ζώνη και τον μεγαλύτερο λιμένα διαμετακομιστικού
εμπορίου της χώρας που ανήκει στο Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς».
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Το ΠΑΔΑ συνεργάζεται με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής
Στα γραφεία της νεοσύστατης με τον ν. 4780/2021 (Α΄ 30) Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής &
Τεχνοηθικής (ΕΕΒ&Τ) πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ
ΕΕΒ&Τ και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Την ΕΕΒ&Τ εκπροσώπησε η Πρόεδρός της Έφη Βαγενά, Καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ETH) της Ζυρίχης και το ΠΑΔΑ ο Πρύτανής του Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής.
Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Δρ. Χαράλαμπος Τσέκερης, Αντιπρόεδρος της ΕΕΒ&Τ και Ερευνητής στο
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο
«Κοινωνιολογία του Διαδικτύου» και ειδίκευση στην ψηφιακή επιστήμη και ηθική.

O ρόλος της ΕΕΒ&Τ είναι συμβουλευτικός προς την Πολιτεία σε ερωτήματα που αυτή θέτει, στοχεύει
στην διεύρυνση του δημοσίου διαλόγου σε θέματα βιοηθικής και τεχνοηθικής, καθώς και στην
εξωτερίκευση των προβληματισμών και συζητήσεων που διεξάγονται στον ελληνικό χώρο της βιοηθικής,
πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Αποστολή της είναι η ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών της τεχνολογίας με τις σύγχρονες
κοινωνικές αξίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΒ&Τ παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και
νομικά ζητήματα που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από τη διαρκή εξέλιξη των επιστημών,
εκδίδοντας σχετικές Γνώμες. Συνεργάζεται, επίσης, με αρμόδιους φορείς της χώρας και διατυπώνει
προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων μέτρων πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας.
Η ΕΕΒ&Τ επικοινωνεί σε διεθνές επίπεδο με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς,
ομόλογές της επιτροπές κ.λπ., μεριμνώντας για την ενεργό συμμετοχή της χώρας στον προβληματισμό
και στη λήψη αποφάσεων στα διεθνή fora. Η ΕΕΒ&Τ έχει και την αρμοδιότητα του συντονισμού των
επιμέρους κρατικών επιτροπών βιοηθικής της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ειδικούς τομείς.

Στo Πρωτόκολλο Συνεργασίας συμφωνήθηκε κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

▪ Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κ.ά.).

▪ Την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων διεκδίκησης και εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων και
έργων με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

▪ Την από κοινού διαμόρφωση δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών για θέματα ενδιαφέροντος που από κοινού θα συμφωνούνται.

▪ Την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
σχετικά με τα σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής και τεχνοηθικής.

▪ Την ανάληψη δράσεων για ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με το
Πανεπιστήμιο του μέλλοντος (“future university”)

▪ Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων ή και τρίτων, εφόσον κάτι τέτοιο
κριθεί σκόπιμο, για θέματα ενδιαφέροντος που από κοινού θα συμφωνούνται.

▪ Την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών φοιτητών του Πανεπιστημίου και την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών αναφορικά με θέματα βιοηθικής / τεχνοηθικής με την υποστήριξη μελών ή επιστημονικών
συνεργατων της ΕΕΒ&Τ.

▪ Την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την
ΕΕΒ&Τ.

▪ Τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/κατάρτισης με
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χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και τηλεκπαίδευσης.

▪ Τον σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης («δια βίου μάθησης»)
κατάρτισης.

▪ Τη συμμετοχή στελεχών της ΕΕΒ&Τ στο διδακτικό έργο του Πανεπιστημίου με τη μορφή υλοποίησης
εξειδικευμένων σεμιναρίων.

▪ Την ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και αμοιβαία υποστήριξη των δράσεων εκάστου φορέα.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/75060/pada-synergazetai-me-tin-ethniki-epitropi-vioithikis-tehnoithikis
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Ίδρυση νέων Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και
Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Την ίδρυση νέων Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε αντικατάσταση των ήδη
υπαρχόντων Τομέων του Τμήματος, προβλέπει απόφαση του Πρύτανη Παν. Καλδή, ως
ακολούθως:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/75086/idrysi-neon-tomeon-toy-tmimatos-mihanikon-viomihanikis-shediasis-kai-paragogis-toy
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ΠΑΔΑ: Ιδρύονται νέοι Τομείς σε Τμήμα της Σχολής Μηχανικών
ΠΑΔΑ: Ιδρύονται νέοι Τομείς σε Τμήμα της Σχολής Μηχανικών σε αντικατάσταση των ήδη
υπαρχόντων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ίδρυση νέων Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής
Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) Παναγιώτη Καλδή προβλέπει: 

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για
να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!

«Την ίδρυση νέων Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων Τομέων του
Τμήματος».

Οι τομείς έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΔΑ: Οδηγίες για την υλοποίηση των δια ζώσης μαθημάτων 2021-2022

ΠΑΔΑ: Η Απόφαση για τη Δια Ζώσης Λειτουργία - Πώς και που θα γίνεται ο έλεγχος των
φοιτητών

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Πιστοποιητικό Ομίλου Κινητικότητας στο ΠΑΔΑ από το ΙΚΥ
Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  η αίτηση που υπέβαλε το  Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής για Πιστοποίηση Ομίλου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για
δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ .Το Πιστοποιητικό
Ομίλου Κινητικότητας έχει ισχύ μέχρι και τη λήξη του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027.  

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.esos.gr

https://www.eklogika.gr/inews/Pistopoiitiko-Omilou-Kinitikotitas-sto-PADA-apo-to-IKY-19-10-2021
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Πιστοποιητικό Ομίλου Κινητικότητας στο ΠΑΔΑ από το ΙΚΥ
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  η αίτηση που υπέβαλε το  Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής για Πιστοποίηση Ομίλου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για
δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ .

Το Πιστοποιητικό Ομίλου Κινητικότητας έχει ισχύ μέχρι και τη λήξη του προγράμματος Erasmus+ 2021-
2027.

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Erasmus ΙΚΥ
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Φοιτητές ΠΑΔΑ: Θετική εξέλιξη ειδήσεων για τα Τμήματα Μηχανικών του
πανεπιστημίου

Φοιτητές ΠΑΔΑ: Θετική εξέλιξη ειδήσεων για τα Τμήματα Μηχανικών του ΠΑΔΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ενημέρωση από την σημερινή κινητοποίηση των φοιτητών
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής μετά από απόφαση που έλαβε ο Φοιτητικός Σύλλογος.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρουν οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών του ΠΑΔΑ:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για
να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/10 και ώρα 11:00, μαζική κινητοποίηση των φοιτητών του τμήματος στην
διοίκηση της σχολής και συνάντηση με τον Πρύτανη κ. Καλδή και τον Πρόεδρο του τμήματος κ. Κυριάκη-
Μπιτζάρο.

• Για το ζήτημα με τα ΣΗΕ, μας διαβεβαίωσαν ότι από την ερχόμενη Δευτέρα το μάθημα θα διδάσκεται
από άλλον καθηγητή! Ακόμα ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην ξαναπαρατηρηθούν
μαζικές αποτυχίες φοιτητών στα μαθήματα του τμήματος, που παρατηρείται από συγκεκριμένους
καθηγητές.

• Σχετικά με το ζήτημα της εμβόλιμης, ο πρύτανης του ΠαΔΑ, κ Καλδής, μας έδωσε δέσμευση ότι θα
γίνει, ενώ ο πρόεδρος του τμήματος κ. Κυριάκης-Μπιτζάρος, δεσμεύτηκε ότι στην επόμενη συνέλευση
των καθηγητών του τμήματος θα το θέσει σαν θέμα προς ψήφιση.

• Σχετικά με την διεξαγωγή των εργαστηρίων και τις ελλείψεις σε καθηγητές, δεσμεύτηκαν ότι από την
επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Συγκεκριμένα ότι το μάθημα «Μαθηματικά 1» του α έτους,
θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα με την πρόσληψη καθηγητή. 

Κάτω από την πίεση μας και την δυναμικότητα των κινητοποιήσεων μας ο αγώνας μας είχε αποτέλεσμα!
Έχουμε ορισμένες θετικές δεσμεύσεις με τις οποίες δεν επαναπαυόμαστε, αν δεν δούμε το πρόγραμμα της
εμβόλιμης ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της, αν δε δούμε τον καθηγητή να κάνει το
μάθημα στα «Μαθηματικά 1» κλπ.

Φαίνεται όμως πως μόνο όταν διεκδικούμε, ενωμένοι, οργανωμένοι μέσα στα τμήματα και τα έτη μας,
μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα! Δε σταματάμε τον αγώνα μας, γιατί τα προβλήματα παραμένουν και
γιατί μόνο έτσι θα γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις που πήραμε σήμερα.

Καλούμε τους συμφοιτητές μας στα τμήματα των μηχανικών να αγωνιστούν και αυτοί όπως κάναμε κι
εμείς και στα δικά τους τμήματα και έτη. Να παλέψουμε από κοινού και να διεκδικήσουμε:

• Να αραιώσουν και να αξιοποιηθούν νέοι χώροι, στα μαθήματα όπου παρατηρείται συνωστισμός.

• Απεριόριστη δήλωση μαθημάτων για όλους τους επί πτυχίω φοιτητές.

• Να μην μείνει κανένας φοιτητής εκτός εργαστηρίου.

• Να ανεγερθούν εστίες για όλους τους επαρχιώτες φοιτητές.

• Να μην εφαρμοστεί ο νόμος για τις διαγραφές των φοιτητών. Ειδικά για το τμήμα μας όπου ο μέσος
όρος αποφοίτησης είναι πολύ μεγάλος και την ίδια στιγμή δουλεύουμε παράλληλα με τις σπουδές μας.

Εικόνες από τη σημερινή κινητοποίηση
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Επίσκεψη στο ΠΑΔΑ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕHESP) της
Γαλλίας

Επίσκεψη στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν
φοιτητές  μελλοντικών ηγετικών στελεχών των δομών της Γαλλικής δημόσιας υγείας της Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) - Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας - της Γαλλίας,
συνοδευόμενοι από τον Ακόλουθο Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της
Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα Καθηγητή Mohamed Rochdi.

Η ίδρυση της EHESP ανάγεται στο 1945, έχει εξαιρετική διεθνή αναγνώριση και παρέχει παγκοσμίως
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές, ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τους  Γάλλους φοιτητές υποδέχθηκε ο Πρύτανης του Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής,  η
Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας Καθηγήτρια Ελπίδα Πάβη και λοιποί Καθηγητές.

Στην ενημέρωση παραβρέθηκαν, εκ μέρους του υπουργείου Υγείας ο Καθηγητής Παναγιώτης
Πρεζεράκος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης η Πρόεδρός του Δρ. Έφη Δραμαλιώτη.  
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Στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
αναφέρθηκε στην τιμητική παρουσία των σπουδαστών της EHESP στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Ιδρύματος, που αποτελείται από τα δυο εξαιρετικά Τμήματα: α) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και β)
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Επίσης, αναφέρθηκε στην επιτυχή συνεργασία του ΠΑΔΑ με Γαλλικά
Πανεπιστήμια.

Ακόμη, εξήρε την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα του φιλόδοξου πολυετούς προγράμματος
υποτροφιών για φοιτητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές
(Μάστερ 2) στη Γαλλία, με ισόποση συγχρηματοδότηση από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το ΙΚΥ
χαρακτηρίζοντάς το ορόσημο για την ελληνογαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία, τόσο ως προς τον
αριθμό των ωφελούμενων όσο και ως προς το συνολικό χρηματικό ποσό που διατίθεται.

Ο Καθηγητής Rochdi αναφέρθηκε στην ταχεία ανάπτυξη και αναγνωρισιμότητα του ΠΑΔΑ και στη
διαθεσιμότητά του για περαιτέρω συνέργειες εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας με την Υπηρεσία
Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το
Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και επιμέρους Γαλλικά
Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Επίσκεψη στο ΠΑΔΑ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕHESP) της
Γαλλίας

Επίσκεψη στο ΠΑΔΑ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕHESP) της Γαλλίας

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκπαιδευτική επίσκεψη σπουδαστών μελλοντικών ηγετικών
στελεχών των δομών της Γαλλικής δημόσιας υγείας της Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP) – Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – της Γαλλίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η ίδρυση της EHESP ανάγεται στο 1945, έχει εξαιρετική διεθνή αναγνώριση και παρέχει παγκοσμίως
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές, ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Οι σπουδαστές της EHESP συνοδευόντο από τον Ακόλουθο Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής
Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα Καθηγητή Mohamed Rochdi.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για
να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!

Στο ΠΑΔΑ τους υποδέχθηκε ο Πρύτανής του Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, η Κοσμήτορας της Σχολής
Δημόσιας Υγείας Καθηγήτρια Ελπίδα Πάβη και λοιποί Καθηγητές, με σχετικές παρουσιάσεις.
Στην ενημέρωση παραβρέθηκαν με εισηγήσεις τους, εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας ο Καθηγητής
Παναγιώτης Πρεζεράκος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης η Πρόεδρός του Δρ. Έφη Δραμαλιώτη.

Στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής αναφέρθηκε
στην τιμητική παρουσία των σπουδαστών της EHESP στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Ιδρύματος, που
αποτελείται από τα δυο εξαιρετικά Τμήματα: α) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και β) Πολιτικών
Δημόσιας Υγείας. Επίσης, αναφέρθηκε στην επιτυχή συνεργασία του ΠΑΔΑ με Γαλλικά Πανεπιστήμια.
Ακόμη, εξήρε την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα του φιλόδοξου πολυετούς προγράμματος
υποτροφιών για φοιτητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές
(Μάστερ 2) στη Γαλλία, με ισόποση συγχρηματοδότηση από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το ΙΚΥ
χαρακτηρίζοντάς το ορόσημο για την ελληνογαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία, τόσο ως προς τον
αριθμό των ωφελούμενων όσο και ως προς το συνολικό χρηματικό ποσό που διατίθεται.  

Ο Καθηγητής Rochdi αναφέρθηκε στην ταχεία ανάπτυξη και αναγνωρισιμότητα του ΠΑΔΑ και στη
διαθεσιμότητά του για περαιτέρω συνέργειες εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας με την Υπηρεσία
Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το
Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και επιμέρους Γαλλικά
Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
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Ημερίδα για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
Κλιματική αλλαγή

Πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα Ημερίδα οργανώνεται από το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη του
Δήμου Τρικκαίων, το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, ώρα 9:30- 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσείου Τσιτσάνη.
Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση ενός ιδιαίτερα σημαντικού και πρωτοπόρου έργου, με τίτλο:
«Κλιματική Μνημοσύνη: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προστασία από την κλιματική αλλαγή
των τοιχογραφιών στις σπηλιές “Ασκηταριά” Λάρισας, καθώς και στην παρακολούθηση σε πραγματικό
χρόνο των μουσειακών αντικειμένων του Μουσείου Τσιτσάνη στα Τρίκαλα», που έχει εγκριθεί από το
Πράσινο Ταμείο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες
δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις
διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος».
Το Έργο υλοποιείται από την Α.Μ.Κ.Ε. ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ που είναι επικεφαλής, το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος
και Επιστημών. Το διεκδίκησε, σε δύσκολες ανταγωνιστικές συνθήκες και αυστηρά κριτήρια, από το
Πράσινο Ταμείο, ανάμεσα από 105 προτάσεις, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για τη Ανάπτυξη και
εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που
απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχές με φυσική παρουσία και μέσω Internet
Η ημερίδα είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο, με φυσική παρουσία, που επιθυμεί να αυξήσει τις
γνώσεις στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών μνημείων, αλλά και να
διευρύνει τις δεξιότητές του στη διατήρησή τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη, με την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού .
Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης από μακριά, μέσω Zoom,στο link του
Μουσείου Τσιτσάνη.

Θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
«Κλιματική Μνημοσύνη» , στο οποίο η προστασία και η διάσωση πολιτιστικών μνημείων και αγαθών που
απειλούνται από την Κλιματική Αλλαγή, μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της επιστήμης και του Πράσινου
Ταμείου και μάλιστα, πολιτιστικά μνημεία διαφορετικού ενδιαφέροντος, που είναι ασκηταριά του Πυθίου
Ελασσόνας και τα μουσειακά αντικείμενα του Κέντρου Έρευνας – Μουσείου Τσιτσάνη και της Πινακοθήκης
– Γλυπτοθήκης Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη.

Ένα έργο– πρότυπο στην προστασία πολιτιστικών αγαθών
Το Έργο δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους
από την κλιματική αλλαγή στον ελλαδικό χώρο και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκό.
Βασικοί στόχοι αποτελούν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται
με τον πολιτισμό για τις συνέργειες περί προστασίας μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης
και η προσέλκυση νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις στο
αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών μνημείων, αλλά και να διευρύνουν τις
δεξιότητές τους στη διατήρηση αυτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Στην Ημερίδα, θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις από τους εταίρους του έργου και έγκριτους
επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, αρχαιολόγους, εκπρόσωπος του Πράσινου Ταμείου.

Σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου

Στο πλαίσιο του έργου θα παραχθεί οπτικοακουστικό υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από
εξειδικευμένους επιστήμονες, θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για τις in-situ μετρήσεις , καταγραφή του
βαθμού γνώσεων των επαγγελματιών του πολιτισμού και του κοινού για τις επιπτώσεις της Κλιματικής
Αλλαγής, δημιουργία οδηγού προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής
Αλλαγής, οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων ενημερωτικών-βιωματικών εργαστηρίων Summer school σε
νέους επιστήμονες για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται στενά η Κοινωνία των Πολιτών, το Πανεπιστήμιο που παράγει
γνώσεις και έρευνα και οι δημόσιοι φορείς, μεταφέροντας καλές πρακτικές στην πραγματική οικονομία
και στην κοινωνία».
Στο Έργο έδωσαν υποστηρικτικές επιστολές οι: Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι Δήμοι Τρικκαίων και
Ελασσόνας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας και
Κισσάβου – Ελασσόνας, η Δημοτική Πινακοθήκη «Γ.Ι. Κατσίγρα»- Λάρισα, έχει δοθεί σχετική άδεια από την
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας για τις μετρήσεις των χρωστικών στα ασκηταριά της Λάρισας με μη
καταστρεπτικές μεθόδους.

Πληροφορίες:
Μουσείο Τσιτσάνη: 24310 77977
ΑΜΚΕ ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ: 6972003669
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Τρίκαλα: Ημερίδα για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
Κλιματική αλλαγή

Πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα Ημερίδα οργανώνεται από το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη του
Δήμου Τρικκαίων, το Σάββατο  30 Οκτωβρίου 2021, ώρα 9:30- 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσείου Τσιτσάνη.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση ενός ιδιαίτερα σημαντικού και πρωτοπόρου έργου, με τίτλο:
«Κλιματική Μνημοσύνη:  Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προστασία από την κλιματική
αλλαγή των τοιχογραφιών στις σπηλιές “Ασκηταριά” Λάρισας, καθώς και στην παρακολούθηση σε
πραγματικό χρόνο των μουσειακών αντικειμένων του Μουσείου Τσιτσάνη στα Τρίκαλα», που έχει εγκριθεί
από το Πράσινο Ταμείο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες
δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις
διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος».

Το Έργο υλοποιείται από την Α.Μ.Κ.Ε. ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ που είναι επικεφαλής,  το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος
και Επιστημών. Το διεκδίκησε, σε δύσκολες ανταγωνιστικές συνθήκες και αυστηρά κριτήρια, από το
Πράσινο Ταμείο, ανάμεσα από 105 προτάσεις, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για τη Ανάπτυξη και
εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που
απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

 

Συμμετοχές με φυσική παρουσία και μέσω Internet

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο, με φυσική παρουσία, που επιθυμεί να αυξήσει τις
γνώσεις στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών μνημείων, αλλά και να
διευρύνει τις δεξιότητές του στη διατήρησή τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη, με την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού .

Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης από μακριά,  μέσω Zoom,στο link του
Μουσείου Τσιτσάνη.

 

Θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
«Κλιματική Μνημοσύνη» , στο οποίο η προστασία και η διάσωση πολιτιστικών μνημείων και αγαθών που
απειλούνται από την Κλιματική Αλλαγή, μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της επιστήμης και του Πράσινου
Ταμείου και μάλιστα,  πολιτιστικά μνημεία διαφορετικού ενδιαφέροντος, που είναι ασκηταριά του Πυθίου
Ελασσόνας και τα μουσειακά αντικείμενα του Κέντρου Έρευνας – Μουσείου Τσιτσάνη και της Πινακοθήκης
– Γλυπτοθήκης Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη.

 

Ένα έργο– πρότυπο στην προστασία πολιτιστικών αγαθών

Το Έργο δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους
από την κλιματική αλλαγή στον ελλαδικό χώρο και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκό.

Βασικοί στόχοι αποτελούν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται
με τον πολιτισμό για τις συνέργειες περί προστασίας μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης
και η προσέλκυση νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις στο
αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών μνημείων, αλλά και να διευρύνουν τις
δεξιότητές τους στη διατήρηση αυτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Στην Ημερίδα, θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις από τους εταίρους του έργου και έγκριτους
επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, αρχαιολόγους, εκπρόσωπος του Πράσινου Ταμείου.

 

Σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου
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Στο πλαίσιο του έργου θα παραχθεί  οπτικοακουστικό υλικό  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από
εξειδικευμένους  επιστήμονες, θα γίνει προμήθεια  εξοπλισμού για τις in-situ μετρήσεις , καταγραφή του
βαθμού γνώσεων των επαγγελματιών του πολιτισμού και του κοινού για τις επιπτώσεις της Κλιματικής
Αλλαγής, δημιουργία οδηγού προληπτικής συντήρησης και μετρήσεων των επιπτώσεων της Κλιματικής
Αλλαγής, οργάνωση βιωματικών σεμιναρίων ενημερωτικών-βιωματικών εργαστηρίων Summer  school σε
νέους επιστήμονες για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται στενά η Κοινωνία των Πολιτών, το Πανεπιστήμιο που παράγει
γνώσεις και έρευνα και οι δημόσιοι φορείς, μεταφέροντας καλές πρακτικές στην πραγματική οικονομία
και στην κοινωνία».

Στο Έργο έδωσαν υποστηρικτικές επιστολές οι: Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι Δήμοι Τρικκαίων και 
Ελασσόνας, το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα  Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας
και  Κισσάβου – Ελασσόνας, η Δημοτική Πινακοθήκη «Γ.Ι. Κατσίγρα»- Λάρισα, έχει δοθεί σχετική άδεια από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας για τις μετρήσεις των χρωστικών στα ασκηταριά της Λάρισας με μη
καταστρεπτικές μεθόδους.

 

Πληροφορίες:

Μουσείο Τσιτσάνη: 24310 77977

ΑΜΚΕ ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ: 6972003669
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5 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, 5 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER

Το 2021 συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από
την ίδρυση του Δικτύου Συνεργασίας
Δήμων Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων Αττικής, γεγονός που
φιλοδοξούμε να αναδείξουμε, ως
πρώτο σταθμό απολογισμού και
διαμόρφωσης ενός οράματος για την
επόμενη πενταετία, μέσα από την
πανηγυρική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη
επιτυχία, την Παρασκευή 22
Οκτωβρίου 2021, στον ιστορικό χώρο
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά.

Σκοπός της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, ήταν η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της
τοπικής εταιρικής σχέσης, η μέγιστη πληροφόρηση των δημοσίων και των ιδιωτικών φορέων
για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα έργα και τα προγράμματα του
Δικτύου, αλλά κυρίως η ανάγκη για την υιοθέτηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού
προγραμματισμού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης κάθε λειτουργίας στο δημόσιο, κοινωνικό
αλλά και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αιχμή αλλά και περιβάλλον ανάπτυξης της εορταστικής εκδήλωσης, αποτέλεσε η έκδοση, από
το Δίκτυο, του δίγλωσσου Βιβλίου «Νησιά της Αττικής: Όψεις της ιστορίας και του
πολιτισμού», καθώς και οι Διατοπικές και Διακρατικές Συνεργασίες του Δικτύου, μέσω των
Έργων και Προγραμμάτων που υλοποιεί, με ναυαρχίδα το Διακρατικό σχέδιο συνεργασίας
«Smart Village Leader Network» και το «Blue Growth Incubators Network», στο οποίο το
Δίκτυο είναι και εθνικός συντονιστής.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γίνουν ευρύτερα γνωστές:

Η στρατηγική 2021-2027, μέσα από το εμβληματικό έργο της εκπόνησης του
στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της Π.Ε. Νήσων Αττικής. που είναι σε εξέλιξη,
καθώς και η ενεργή συμμετοχή στην διαβούλευση, με κατάθεση προτάσεων από
όλους τους φορείς.
Η λογική και η προσέγγιση Leader, ως μεθοδολογία και ως ευκαιρία σχεδιασμού,
προγραμματισμού και χρηματοδότησης του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Η ανάδειξη του ρόλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου στην ωρίμανση και
παρακολούθηση έργων των ΟΤΑ και η Τεχνική Στήριξη τους, μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Άμεσα θα καταρτιστεί και θα παρουσιαστεί ένα Πρόγραμμα Στόχευσης Γεγονότων και
αναγκαίων πόρων και θα υποστηριχθεί κάτ’ ελάχιστο, μια δράση δημοσιότητας και
διαβούλευσης, σε κάθε έναν από τους οκτώ Δήμους της περιοχής παρέμβασης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Κωσταντίνος Κατσαφάδος, ενώ καίρια ήταν η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Γιώργου Πατούλη, που επίσης τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό, οι Βουλευτές A’
Πειραιώς και Νήσων κ.κ. Νικόλαος Μανωλάκος, Ιωάννης Μελάς και Νόνη Δούνια, ο Βουλευτής
Κοζάνης κ. Γεώργιος Αμανατίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα. Βασιλική
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, ο Δήμαρχος Αίγινας και Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. του Δικτύου κ.
Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ.
Γεώργιος Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης, ο Δήμαρχος Κυθήρων-
Αντικυθήρων και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο Δήμαρχος
Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος του Α.Ο. Πάρνωνα κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, ο Γενικός
Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης και επίτιμος Πρόεδρος
του Δικτύου,κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος, καθώς και ο πρώην Δήμαρχος Αίγινας και πρώτος
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου κ. Δημήτριος Μούρτζης.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Α.Α. κ.
Νικόλαος Μανέτας, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της ΕΥΕ Π.Α.Α. κ.
Γεώργιος Παπαγεωργίου, το στέλεχος της ΕΥΔΕΠ Αττικής, κ. Παναγιώτης Καραπαναγιώτης, ο
Προϊστάμενος της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ – ΕΠΑλΘ, κ. Γεώργιος Κατής, το στέλεχος της ΕΥΔ –
ΕΠΑλΘ, κα. Μαρία Μπερτάκη, καθώς και οι κ.κ., Νικόλαος Παπαγεωργίου – Πρόεδρος, Πέτρος
Μαμαλάκης – Αντιπρόεδρος, Ιωσήφ Πάρσαλης – Διευθύνων Σύμβουλος, του Αναπτυξιακού
Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική» της Περιφέρειας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε απονομή τιμητικών πλακετών, σε
πρόσωπα που με τη συμβολή και την αμέριστη υποστήριξή τους, συνέβαλαν καθοριστικά στη
δημιουργία και την επιτυχή πορεία του Δικτύου από το 2016 μέχρι και σήμερα.

Η επετειακή εκδήλωση μεταδόθηκε και ζωντανά στο internet, μέσω live streaming, στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου, δίνοντας την ευκαιρία στους απομακρυσμένους
ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Δείτε περισσότερο υλικό καθώς επίσης και τις ομιλίες της εκδήλωσης  εδώ.
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Συνεργασία του ΠΑΔΑ με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, την πρώτη
Ελληνική προσπάθεια ολιστικής μετατροπής σε πράσινο λιμάνι

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία,
Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων» προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με
εστίαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της
μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 Αθανάσιο Πορφύρη και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.
Παρευρίσκοντο ο καθηγητής Σπύρος Μπινιώρης, Διευθυντής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού και ο
αναπληρωτής καθηγητής Νικόλαος Τσότσολας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ίδιου
μεταπτυχιακού.

Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αθανάσιος Πορφύρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ευχαρίστησε
το ΠΑΔΑ για την πρόθυμη επιστημονική υποστήριξή του στην στρατηγική ανάδειξη του λιμένα της
Ηγουμενίτσας ως Δυτικής Πύλης των Βαλκανίων για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και ανάληψη
καταλυτικού ρόλου για την ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων.
 αξιοποιώντας την γεωγραφική θέση του λιμένα, την εγγύτητά του με σημαντικά έργα υποδομής, όπως η
Εγνατία και η Ιόνια οδός, και τις σύγχρονες υποδομές που θα διαθέτει με την ολοκλήρωση των έργων
επέκτασής του.

Επίσης, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η βελτιωμένη διατροπική διαδρομή κατά μήκος του
διάδρομου Αδριατικής-Ιονίου που μπορεί να στηρίξει την ένταξη των Θαλάσσιων Διαδρόμων σε μια
σύνθετη αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ,
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Τουρκία) και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων (Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο,
Ρουμανία), καθώς και  την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη (Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία,
Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία).

Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε στην τρέχουσα μετατροπή του σε πράσινο λιμάνι μηδενικών ρύπων,
προσπάθεια που αποτελεί πλέον κύριο στόχο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με την πολιτική των
μεταφορών να του έχει προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην άμεση προοπτική
για ηλεκτροδότηση των πλοίων δια ξηράς, τη δημιουργία κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
και τηλεμετρικής παρακολούθησης, όπως και τη δημιουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Μέσω
των δράσεων αυτών, προβλέπεται να εξασφαλισθεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και παροχής
υπηρεσιών προς τρίτους. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να αποτελέσουν σημείο
αναφοράς σε επίπεδο μεθοδολογίας και τεχνικών προδιαγραφών σε πολλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς
λιμένες.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ανέφερε ότι το ΠΑΔΑ,
το πλέον αναπτυσσόμενο ΑΕΙ της χώρας, με πράσινη ταυτότητα και ανάδειξη καινοτομιών, με ιδιαίτερη
ευχαρίστηση ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική και ερευνητική συνέργεια που αναπτύσσεται μεταξύ της
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων».

Ειδικότερα, ευχαριστεί τον Αθανάσιο Πορφύρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τις
άμεσες ενέργειές του και επισήμανε ότι οι από κοινού σχεδιαζόμενες νέες δράσεις θα αποφέρουν αμοιβαία
μόχλευση και προστιθέμενη αξία σε μια εμβληματική βιώσιμη ανάπτυξη η οποία ξεπερνά κατά πολύ τις
ήδη χρήσιμες διασυνδέσεις της Ηγουμενίτσας με την Κέρκυρα και την Ιταλία.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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5 Χρόνια Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής

Το 2021 συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την ίδρυση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Αττικής, γεγονός που φιλοδοξεί να αναδείξει, ως πρώτο σταθμό απολογισμού και
διαμόρφωσης ενός οράματος για την επόμενη πενταετία, μέσα από την πανηγυρική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, στον ιστορικό χώρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου
Πειραιά.

Σκοπός της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, ήταν η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής
εταιρικής σχέσης, η μέγιστη πληροφόρηση των δημοσίων και των ιδιωτικών φορέων για τις ευκαιρίες και
τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα έργα και τα προγράμματα του Δικτύου, αλλά κυρίως η ανάγκη
για την υιοθέτηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης
κάθε λειτουργίας στο δημόσιο, κοινωνικό αλλά και επιχειρηματικό περιβάλλον.
Αιχμή αλλά και περιβάλλον ανάπτυξης της εορταστικής εκδήλωσης, αποτέλεσε η έκδοση, από το Δίκτυο,
του δίγλωσσου Βιβλίου «Νησιά της Αττικής: Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», καθώς και οι
Διατοπικές και Διακρατικές Συνεργασίες του Δικτύου, μέσω των Έργων και Προγραμμάτων που υλοποιεί,
με ναυαρχίδα το Διακρατικό σχέδιο συνεργασίας «Smart Village Leader Network» και το «Blue Growth
Incubators Network», στο οποίο το Δίκτυο είναι και εθνικός συντονιστής. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γίνουν ευρύτερα γνωστές:
• Η στρατηγική 2021-2027, μέσα από το εμβληματικό έργο της εκπόνησης του στρατηγικού αναπτυξιακού
σχεδιασμού της Π.Ε. Νήσων Αττικής. που είναι σε εξέλιξη, καθώς και η ενεργή συμμετοχή στην
διαβούλευση, με κατάθεση προτάσεων από όλους τους φορείς.
• Η λογική και η προσέγγιση Leader, ως μεθοδολογία και ως ευκαιρία σχεδιασμού, προγραμματισμού και
χρηματοδότησης του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
• Η ανάδειξη του ρόλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου στην ωρίμανση και παρακολούθηση έργων
των ΟΤΑ και η Τεχνική Στήριξη τους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
Άμεσα θα καταρτιστεί και θα παρουσιαστεί ένα Πρόγραμμα Στόχευσης Γεγονότων και αναγκαίων πόρων
και θα υποστηριχθεί κάτ’ ελάχιστο, μια δράση δημοσιότητας και διαβούλευσης, σε κάθε έναν από τους
οκτώ Δήμους της περιοχής παρέμβασης.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Κωσταντίνος Κατσαφάδος, ενώ καίρια ήταν η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου
Πατούλη, που επίσης τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό, οι Βουλευτές A’ Πειραιώς και
Νήσων κ.κ. Νικόλαος Μανωλάκος, Ιωάννης Μελάς και Νόνη Δούνια, ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γεώργιος
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Αμανατίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα. Βασιλική Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, ο Δήμαρχος Αίγινας
και Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. του Δικτύου κ. Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο
Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γεώργιος Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης, ο
Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος του Α.Ο. Πάρνωνα κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, ο Γενικός
Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Δημήτριος Παπαγιαννίδης, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης και επίτιμος Πρόεδρος του Δικτύου,κ.
Παναγιώτης Χατζηπέρος, καθώς και ο πρώην Δήμαρχος Αίγινας και πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Δικτύου κ. Δημήτριος Μούρτζης.
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτης Καλδής, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Α.Α. κ. Νικόλαος Μανέτας, ο
Προϊστάμενος της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της ΕΥΕ Π.Α.Α. κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, το στέλεχος
της ΕΥΔΕΠ Αττικής, κ. Παναγιώτης Καραπαναγιώτης, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ – ΕΠΑλΘ,
κ. Γεώργιος Κατής, το στέλεχος της ΕΥΔ – ΕΠΑλΘ, κα. Μαρία Μπερτάκη, καθώς και οι κ.κ., Νικόλαος
Παπαγεωργίου – Πρόεδρος, Πέτρος Μαμαλάκης – Αντιπρόεδρος, Ιωσήφ Πάρσαλης – Διευθύνων Σύμβουλος,
του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική» της Περιφέρειας Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε απονομή τιμητικών πλακετών, σε πρόσωπα που με
τη συμβολή και την αμέριστη υποστήριξή τους, συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία και την επιτυχή
πορεία του Δικτύου από το 2016 μέχρι και σήμερα. 
Μετά το πέρας των ομιλιών, παρατέθηκε δείπνο στον χώρο του εστιατορίου, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου
Πειραιά.
Η επετειακή εκδήλωση μεταδόθηκε και ζωντανά στο internet, μέσω live streaming, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του Δικτύου, δίνοντας την ευκαιρία στους απομακρυσμένους ενδιαφερόμενους να
παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς
Τηλ. 2104120002-4-9
Fax. 2104120006
Mail: [email protected] 
Web: www.atticalag.gr
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Β. Υψηλάντης: Η Κως επιτέλους μπαίνει στον χάρτη της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στη χώρα

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α.
Υψηλάντης για την είσοδο της Κω στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από πρωτοβουλία
την οποία είχε πρωτοεισηγηθεί ο ίδιος στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στον Δήμαρχο Κω και με τη
συστηματική και συντονισμένη δουλειά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Έτσι χάριν στο σφοδρό ενδιαφέρον του Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α κ. Παναγιώτη Καλδή, η σύγκλητος του
πανεπιστημίου αποφάσισε να ιδρύσει και να λειτουργήσει στην Κω 

διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μεταξύ των Τμημάτων (α) Τουρισμού και (β.)
Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης». 

Η Κως, με τον τρόπο αυτό, μπαίνει για πρώτη φορά στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για το γεγονός αυτό ο Κοσμήτορας της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλειος Νικόλαος Α.
Υψηλάντης προέβη στην ακόλουθη δήλωση :

« Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί η δέσμευση μου στους συμπατριώτες μου στην Κω παίρνει σάρκα
και οστά. Η Κως επιτέλους μπαίνει στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

Με απόφαση της, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, η σύγκλητος του πανεπιστημίου αποφάσισε να ιδρύσει και να
λειτουργήσει στην Κω 

διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μεταξύ των Τμημάτων (α) Τουρισμού και (β.)
Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης».

Έτσι υλοποιείται μια υπόσχεση μου, στους Κώους, σημαντική, δίχως φαιδρές υπερβολές, παρά την
πολεμική που αντιμετώπισε και με την απόλυτη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας,
του Δημάρχου Κω κ. Θεοδόση Νικηταρά αλλά και με τη συστηματική και συντονισμένη δουλειά του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του αμέριστου ενδιαφέροντος του Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α Καθηγητή
Παναγιώτη Καλδή. 

Είναι στο χέρι μας η Κως να καταστεί κέντρο μεταπτυχιακών προγραμμάτων των πανεπιστημίων της
χώρας. Στηρίζοντας την πρώτη αυτή προσπάθεια θα ακολουθήσουν, πιστεύω σύντομα, και άλλες. Και
βεβαίως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο αρχικός στόχος της δημιουργίας μεταπτυχιακών θεματικών σε
σχέση με τις επιστήμες της Ιατρικής και της Βιοηθικής στην πατρίδα του Ιπποκράτη. 

Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς.»
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Βασίλης Α. Υψηλάντης: H δέσμευση μου στους συμπατριώτες μου στην Κω
παίρνει σάρκα και οστά. Η Κως επιτέλους μπαίνει στον χάρτη της

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
 
Βασίλης Α. Υψηλάντης : « Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί
η δέσμευση μου στους συμπατριώτες μου στην Κω παίρνει
σάρκα και οστά.
Η Κως επιτέλους μπαίνει στον χάρτη της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στη χώρα »
Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και
Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης για την είσοδο της Κω
στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από πρωτοβουλία
την οποία είχε πρωτοεισηγηθεί ο ίδιος στην ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας, στον Δήμαρχο Κω και με τη συστηματική και συντονισμένη
δουλειά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Έτσι χάριν στο σφοδρό ενδιαφέρον του Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α κ.
Παναγιώτη Καλδή, η σύγκλητος του πανεπιστημίου αποφάσισε να
ιδρύσει και να λειτουργήσει στην Κω
διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μεταξύ των
Τμημάτων (α) Τουρισμού και (β.) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής με
τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης».
Η Κως, με τον τρόπο αυτό, μπαίνει για πρώτη φορά στο χάρτη της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για το γεγονός αυτό ο Κοσμήτορας της Βουλής και βουλευτής
Δωδεκανήσου Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης προέβη στην ακόλουθη
δήλωση :
« Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί η δέσμευση μου στους
συμπατριώτες μου στην Κω παίρνει σάρκα και οστά. Η Κως επιτέλους
μπαίνει στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Με απόφαση της, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, η σύγκλητος του
πανεπιστημίου αποφάσισε να ιδρύσει και να λειτουργήσει στην Κω
διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μεταξύ των
Τμημάτων (α) Τουρισμού και (β.) Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής με
τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης».
Έτσι υλοποιείται μια υπόσχεση μου, στους Κώους, σημαντική, δίχως
φαιδρές υπερβολές, παρά την πολεμική που αντιμετώπισε και με την

https://www.kosnews24.gr/politika/item/259623-vasilis-a-ypsilantis-h-desmefsi-mou-stous-sympatriotes-mou-stin-ko-pairnei-sarka-kai-osta-i-kos-epitelous-bainei-ston-xarti-tis-tritovathmias-ekpaidefsis-sti-xora


https://www.kosnews24.gr/

 Publication date: 26/10/2021 10:40

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.kosnews24.gr/politika/item/259623-vasilis-a-ypsilantis-h-desmefsi-mo...

απόλυτη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, του
Δημάρχου Κω κ. Θεοδόση Νικηταρά αλλά και με τη συστηματική και
συντονισμένη δουλειά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
αμέριστου ενδιαφέροντος του Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α Καθηγητή
Παναγιώτη Καλδή.
Είναι στο χέρι μας η Κως να καταστεί κέντρο μεταπτυχιακών
προγραμμάτων των πανεπιστημίων της χώρας. Στηρίζοντας την πρώτη
αυτή προσπάθεια θα ακολουθήσουν, πιστεύω σύντομα, και άλλες. Και
βεβαίως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο αρχικός στόχος της δημιουργίας
μεταπτυχιακών θεματικών σε σχέση με τις επιστήμες της Ιατρικής και
της Βιοηθικής στην πατρίδα του Ιπποκράτη.
Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς.»

https://www.kosnews24.gr/politika/item/259623-vasilis-a-ypsilantis-h-desmefsi-mou-stous-sympatriotes-mou-stin-ko-pairnei-sarka-kai-osta-i-kos-epitelous-bainei-ston-xarti-tis-tritovathmias-ekpaidefsis-sti-xora


https://www.otavoice.gr/

 Publication date: 26/10/2021 14:46

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.otavoice.gr/aytodioikitika-nea/2021/10/pente-xronia-diktyo-synergasia...

Πέντε χρόνια Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής
Το 2021 συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την ίδρυση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Αττικής, γεγονός που αναδείχθηκε, ως πρώτο σταθμό απολογισμού και διαμόρφωσης
ενός οράματος για την επόμενη πενταετία, μέσα από την πανηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με
πολύ μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, στον ιστορικό χώρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου
Πειραιά.

Σκοπός της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, ήταν η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής
εταιρικής σχέσης, η μέγιστη πληροφόρηση των δημοσίων και των ιδιωτικών φορέων για τις ευκαιρίες και
τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα έργα και τα προγράμματα του Δικτύου, αλλά κυρίως η ανάγκη
για την υιοθέτηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης
κάθε λειτουργίας στο δημόσιο, κοινωνικό αλλά και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αιχμή αλλά και περιβάλλον ανάπτυξης της εορταστικής εκδήλωσης, αποτέλεσε η έκδοση, από το Δίκτυο,
του δίγλωσσου Βιβλίου «Νησιά της Αττικής: Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», καθώς και οι
Διατοπικές και Διακρατικές Συνεργασίες του Δικτύου, μέσω των Έργων και Προγραμμάτων που υλοποιεί,
με ναυαρχίδα το Διακρατικό σχέδιο συνεργασίας «Smart Village Leader Network» και το «Blue Growth
Incubators Network», στο οποίο το Δίκτυο είναι και εθνικός συντονιστής. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γίνουν ευρύτερα γνωστές:

Άμεσα θα καταρτιστεί και θα παρουσιαστεί ένα Πρόγραμμα Στόχευσης Γεγονότων και αναγκαίων πόρων
και θα υποστηριχθεί κάτ’ ελάχιστο, μια δράση δημοσιότητας και διαβούλευσης, σε κάθε έναν από τους
οκτώ Δήμους της περιοχής παρέμβασης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Κωσταντίνος Κατσαφάδος, ενώ καίρια ήταν η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Γιώργου Πατούλη, που επίσης τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό, οι Βουλευτές A’ Πειραιώς και
Νήσων κ.κ. Νικόλαος Μανωλάκος, Ιωάννης Μελάς και Νόνη Δούνια, ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γεώργιος
Αμανατίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα. Βασιλική Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, ο Δήμαρχος Αίγινας
και Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. του Δικτύου κ. Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο
Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γεώργιος Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης,  ο
Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος του Α.Ο. Πάρνωνα κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, ο Γενικός
Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Δημήτριος Παπαγιαννίδης, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης και επίτιμος Πρόεδρος του Δικτύου,κ.
Παναγιώτης Χατζηπέρος, καθώς και ο πρώην Δήμαρχος Αίγινας και πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Δικτύου κ. Δημήτριος Μούρτζης.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτης Καλδής, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Α.Α. κ. Νικόλαος Μανέτας, ο
Προϊστάμενος της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της ΕΥΕ Π.Α.Α. κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, το στέλεχος
της ΕΥΔΕΠ Αττικής, κ. Παναγιώτης Καραπαναγιώτης, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ – ΕΠΑλΘ,
κ. Γεώργιος Κατής, το στέλεχος της ΕΥΔ – ΕΠΑλΘ, κα. Μαρία Μπερτάκη, καθώς και οι κ.κ., Νικόλαος
Παπαγεωργίου – Πρόεδρος, Πέτρος Μαμαλάκης – Αντιπρόεδρος, Ιωσήφ Πάρσαλης – Διευθύνων Σύμβουλος,
του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική» της Περιφέρειας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε απονομή τιμητικών πλακετών, σε πρόσωπα που με
τη συμβολή και την αμέριστη υποστήριξή τους, συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία και την επιτυχή
πορεία του Δικτύου από το 2016 μέχρι και σήμερα. 

Μετά το πέρας των ομιλιών, παρατέθηκε δείπνο στον χώρο του εστιατορίου, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου
Πειραιά.

Η επετειακή εκδήλωση μεταδόθηκε και ζωντανά στο internet, μέσω live streaming, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του Δικτύου, δίνοντας την ευκαιρία στους απομακρυσμένους ενδιαφερόμενους να
παρακολουθήσουν την εκδήλωση. 
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Συνεργασία του ΠΑΔΑ με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας  στην πρώτη
προσπάθεια μετατροπής σε πράσινο λιμάνι

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων»
προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με εστίαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της
συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας. Το Πρωτόκολλο
Συνεργασίας υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  Αθανάσιο Πορφύρη και
τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή παρουσία του καθηγητή
Σπύρου Μπινιώρη, Διευθυντή του συγκεκριμένου ΠΜΣ και του αναπληρωτή καθηγητή Νικόλαου Τσότσολα,
μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του εν λόγω μεταπτυχιακού.

Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών
μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αθανάσιος Πορφύρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ευχαρίστησε
τη ΣΔΟΚΕ για την πρόθυμη επιστημονική υποστήριξή της στη στρατηγική ανάδειξη του λιμένα της
Ηγουμενίτσας ως Δυτικής Πύλης των Βαλκανίων για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και ανάληψη
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καταλυτικού ρόλου για την ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων,
αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση του λιμένα, την εγγύτητά του με σημαντικά έργα υποδομής, όπως η
Εγνατία και η Ιόνια οδός, και τις σύγχρονες υποδομές που θα διαθέτει με την ολοκλήρωση των έργων
επέκτασής του.

Επίσης, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η βελτιωμένη διαδρομή κατά μήκος του διαδρόμου
Αδριατικής-Ιονίου που μπορεί να στηρίξει την ένταξη των Θαλάσσιων Διαδρόμων σε μια σύνθετη αλυσίδα
εφοδιασμού μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία) και σε
άλλες χώρες των Βαλκανίων (Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία), καθώς και 
την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη (Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία, Γαλλία,
Ισπανία).

Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε στην τρέχουσα μετατροπή του σε πράσινο λιμάνι μηδενικών ρύπων,
προσπάθεια που αποτελεί πλέον κύριο στόχο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με την πολιτική των
μεταφορών να του έχει προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην άμεση προοπτική
για ηλεκτροδότηση των πλοίων δια ξηράς, τη δημιουργία κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
και τηλεμετρικής παρακολούθησης, όπως και τη δημιουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Μέσω
των δράσεων αυτών, προβλέπεται να εξασφαλισθεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και παροχής
υπηρεσιών προς τρίτους. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να αποτελέσουν σημείο
αναφοράς σε επίπεδο μεθοδολογίας και τεχνικών προδιαγραφών σε πολλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς
λιμένες.

Ο Πρύτανης του Ιδρύματος από την πλευρά του αναφέρθηκε στο ότι το ΠΑΔΑ, το πλέον αναπτυσσόμενο
ΑΕΙ της χώρας, με πράσινη ταυτότητα και ανάδειξη καινοτομιών, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση
ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική και ερευνητική συνέργεια που αναπτύσσεται μεταξύ της Ο.Λ.ΗΓ.
Α.Ε. και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων».

Ειδικότερα, ευχαριστεί τον Αθανάσιο Πορφύρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τις
άμεσες ενέργειές του και επισήμανε ότι οι από κοινού σχεδιαζόμενες νέες δράσεις θα αποφέρουν αμοιβαία
μόχλευση και προστιθέμενη αξία σε μια εμβληματική βιώσιμη ανάπτυξη η οποία ξεπερνά κατά πολύ τις
ήδη χρήσιμες διασυνδέσεις της Ηγουμενίτσας με την Κέρκυρα και την Ιταλία.
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Σύρος: Διήμερο εργαστηριακό σεμινάριο για θέματα διάσωσης και
συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

 

 

 Tweet

Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Νοεμβρίου πρόκειται να διεξαχθεί στη Σύρο (Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης- Αίθουσα «Ρίτσου») το εξειδικευμένο Σεμινάριο/Εργαστήριο, με τίτλο «Νέες
τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες – εξειδικευμένη εκπαίδευση στις τεχνικές ανάδειξης και
ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς με μη καταστροφικές μεθόδους».

Το σεμινάριο συνδιοργανώνουν, υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α., η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Κ.Ε.Κ.
Γεννηματάς, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στις Κυκλάδες»,
μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού-Περιβάλλοντος και
Επιστημών, το Δίκτυο «Περραιβία» και το πρόγραμμα e RA του Παν/μιου Δυτ. Αττικής. Η Δράση
υλοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, και τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Σύρου.

Σε αυτό θα εκπαιδευτούν επιστήμονες που ασχολούνται με την μελέτη, έρευνα, καταγραφή, ψηφιοποίηση
και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή ευθύνης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μπορούν να συμμετέχουν: Στελέχη Εφορειών, Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Μουσείων, βιβλιοθηκών, Πανεπιστημίων, Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης,
Ιστορικούς Τέχνης, φοιτητές από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, φοιτητές από το Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Συστημάτων, φυσικοί, χημικοί, ανεξάρτητοι ερευνητές-επιστήμονες κ.ά.

Η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό εκπαιδευόμενων (20 άτομα), λόγω πρακτικών εφαρμογών και
μετρήσεων, οι οποίοι και πρέπει έγκαιρα να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στο link
https://ndt.uniwa.gr/seminaria/ στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ θα δοθούν
Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε όλους τους εκπαιδευόμενους.

Με την υλοποίηση τέτοιων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
καθίσταται πρωτοπόρος στο χώρο της δημιουργίας της επόμενης γενιάς επιστημόνων υψηλής
εξειδίκευσης, αφού στηρίζει πρωτοβουλίες που αφορούν στην μελέτη, την έρευνα, την καταγραφή, την
ψηφιοποίηση ,τη διάσωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενώ διεκδικεί
προγράμματα προστασίας, διάσωσης και ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της και παράλληλα με
τον τρόπο αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης τους πολιτιστικού της τουρισμού.
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Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, διαμορφώνονται συνθήκες συνεργασίας με τους πρωτοπόρους στον
χώρο της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, αφού οι Φορείς υλοποίησης του
Σεμιναρίου/Εργαστηρίου( ΠΑΔΑ, Δίκτυο «Περραιβία»,e RA κ.ά.) έχουν θεσμοθετήσει για την Ελλάδα τα
περίφημα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό της Αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολλών Ελληνικών Υπουργείων και παγκόσμιων
επιστημονικών Οργανισμών (UNESCO, ICOMOS,ICOM, E.E. κ.ά.), ενώ, ήδη, έχουν ανακοινώσει την
πραγματοποίηση διήμερου επιστημονικού Forum για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρώπης Europeana, σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση: euromed.greece@gmail.com, 6974881944 – Kώστας
Σκριάπας).
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Σύρος: Διήμερο σεμινάριο από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τον πολιτισμό
Κοινωνία
δημοσιεύθηκε 8 λεπτά πριν

 α-  α+

Σύρος: Διήμερο σεμινάριο από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για
τον πολιτισμό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το "ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" εκπαιδεύουν επιστήμονες υψηλής
εξειδίκευσης στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ( Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος) , και το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς -
Ρόδος ( στα πλαίσια του έργου «Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στις Κυκλάδες»),
παίρνουν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και συνδιοργανώνουν, για την Ελλάδα, μαζί με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής , το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού-Περιβάλλοντος και Επιστημών, το Δίκτυο
«Περραιβία» και το πρόγραμμα e RA του Παν/μιου Δυτ. Αττικής , στοχευμένο σεμινάριο/Εργαστήριο, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί η επόμενη γενιά
επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, σε θέματα διάσωσης και συντήρησης της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, με Μη καταστροφικές τεχνικές.

Για το σκοπό αυτό, διοργανώνεται, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, στη Σύρο ( Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης- Ερμούπολη-Αίθουσα «Ι. Ρ’ιτσου») , το Σάββατο 6 και Κυριακή 7
Νοεμβρίου 2021,εξειδικευμένο διήμερο Σεμινάριο/Εργαστήριο, με τίτλο:«Νέες τεχνολογίες στις
ανθρωπιστικές επιστήμες- εξειδικευμένη εκπαίδευση στις τεχνικές ανάδειξης και ψηφιοποίησης
πολιτιστικής κληρονομιάς με μη καταστροφικές μεθόδους».

Η Δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, και τη συμμετοχή του
Ινστιτούτου Σύρου.

Ποιους αφορά

Στo Σεμινάριo/ Εργαστήριo, που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα
εκπαιδευτούν επιστήμονες που ασχολούνται με την μελέτη, έρευνα, καταγραφή, ψηφιοποίηση και ανάδειξη
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.

Το Σεμινάρια/Εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν : Στελέχη Εφορειών, Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Μουσείων, βιβλιοθηκών, Πανεπιστημίων, Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης,
Ιστορικούς Τέχνης, φοιτητές από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, φοιτητές από το Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Συστημάτων, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες κ.ά.

Η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό εκπαιδευόμενων (20 άτομα) , λόγω πρακτικών εφαρμογών και
μετρήσεων, οι οποίοι και πρέπει έγκαιρα να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στο Link
https://ndt.uniwa.gr/seminaria/ στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ θα δοθούν
Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε όλους τους εκπαιδευόμενους.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι όλη η ανθρωπότητα και οι θεσμοί της (κυβερνήσεις ,Τοπική Αυτοδιοίκηση,
επιστημονική κοινότητα και Κοινωνία των Πολιτών ) θα πρέπει να προφυλάξουν, να καταγράψουν και να
διασώσουν τον πολιτισμό του Ανθρώπου.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΚΕΚ Γεννηματάς θεωρείται πρωτοπόρα, σε
διεθνές επίπεδο και υλοποιείται από πολύ σοβαρούς φορείς, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
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παραγωγή γνώσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κα ακόμα, έχουν τη βούληση και τη διάθεση να τη
μεταλαμπαδεύσουν, δωρεάν, σε άλλους επιστήμονες, οι οποίοι αποκτούν σοβαρές δεξιότητες και
προάγουν την Επιστήμη.

Πρωτοπορία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΚΕΚ Γεννηματάς σε θέματα Πολιτισμού

Με την υλοποίηση τέτοιων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
καθίσταται πρωτοπόρος στο χώρο της δημιουργίας της επόμενης γενιάς επιστημόνων υψηλής
εξειδίκευσης, αφού στηρίζει πρωτοβουλίες που αφορούν την μελέτη, την έρευνα, την καταγραφή, την
ψηφιοποίηση ,τη διάσωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενώ διεκδικεί
προγράμματα προστασίας, διάσωσης και ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της και παράλληλα με
τον τρόπο αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης τους πολιτιστικού της τουρισμού.

Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, διαμορφώνονται συνθήκες συνεργασίας με τους πρωτοπόρους στον
χώρο της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, αφού οι Φορείς υλοποίησης του
Σεμιναρίου/Εργαστηρίου( ΠΑΔΑ, Δίκτυο «Περραιβία»,e RA κ.ά.) έχουν θεσμοθετήσει για την Ελλάδα τα
περίφημα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό της Αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολλών Ελληνικών Υπουργείων και παγκόσμιων
επιστημονικών Οργανισμών ( UNESCO, ICOMOS,ICOM, E.E. κ.ά.), ενώ, ήδη, έχουν ανακοινώσει την
πραγματοποίηση διήμερου επιστημονικού Forum για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρώπης Europeana, σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου.

Οι διοργανωτές , με πρωτεργάτη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειάρχης κ. Γιώργος
Χατζημάρκος) και το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς-Ρόδος, πιστεύουν ότι με την υλοποίηση εξειδικευμένων και
πρωτοπόρων δράσεων, υπό την Αιγίδα, μάλιστα, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ενδυναμώνεται το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, στην μελέτη, καταγραφή, ψηφιοποίηση, διάσωση
και ανάδειξη των αγαθών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με Μη Καταστροφικές Τεχνικές, ενημερώνεται
για τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της Ψηφιοποίησης και καθιστά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
ως μια περιφέρεια που στηρίζει τις Επιστήμες, προάγει την επιστημονική γνώση, διασυνδέεται με τα
κέντρα των εξελίξεων στην Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εργάζεται για την ανάδειξη
του πολιτιστικού της πλούτου της (άυλου και υλικού) και της μετατροπής της σε έναν ελκυστικό
προορισμό Πολιτιστικού Τουρισμού.

Φόρμα εγγραφών στο Link https://ndt.uniwa.gr/seminaria/ Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση Ε-
Mail: euromed.greece@gmail.com, ΤΗΛΕΦ. 6974-881944 -Kώστας Σκριάπας)
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Τα 5 χρόνια έκλεισε το Δίκτυο Π.Ε. Νήσων Αττικής με μία πανηγυρική
εκδήλωση στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά

Το 2021 συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την ίδρυση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Αττικής. Ο πρώτος απολογισμός για αυτή την πενταετία και η διαμόρφωση ενός
οράματος για τηνεπόμενη έγινε μέσα από την πανηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πολύ
μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, στον ιστορικό χώρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου
Πειραιά.

Σκοπός της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, ήταν η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής
εταιρικής σχέσης, η μέγιστη πληροφόρηση των δημοσίων και των ιδιωτικών φορέων για τις ευκαιρίες και
τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα έργα και τα προγράμματα του Δικτύου, αλλά κυρίως η ανάγκη
για την υιοθέτηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού, ως απαραίτητης προϋπόθεσης
κάθε λειτουργίας στο δημόσιο, κοινωνικό αλλά και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αιχμή αλλά και περιβάλλον ανάπτυξης της εορταστικής εκδήλωσης, αποτέλεσε η έκδοση, από το Δίκτυο,
του δίγλωσσου Βιβλίου «Νησιά της Αττικής: Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», καθώς και οι
Διατοπικές και Διακρατικές Συνεργασίες του Δικτύου, μέσω των Έργων και Προγραμμάτων που υλοποιεί,
με ναυαρχίδα το Διακρατικό σχέδιο συνεργασίας «Smart Village Leader Network» και το «Blue Growth
Incubators Network», στο οποίο το Δίκτυο είναι και εθνικός συντονιστής.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γίνουν ευρύτερα γνωστές:

Άμεσα θα καταρτιστεί και θα παρουσιαστεί ένα Πρόγραμμα Στόχευσης Γεγονότων και αναγκαίων πόρων
και θα υποστηριχθεί κάτ’ ελάχιστο, μια δράση δημοσιότητας και διαβούλευσης, σε κάθε έναν από τους
οκτώ Δήμους της περιοχής παρέμβασης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Κωσταντίνος Κατσαφάδος, ενώ καίρια ήταν η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου
Πατούλη, που επίσης τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό, οι Βουλευτές A’ Πειραιώς και
Νήσων κ.κ. Νικόλαος Μανωλάκος, Ιωάννης Μελάς και Νόνη Δούνια, ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γεώργιος
Αμανατίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα. Βασιλική Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, ο Δήμαρχος Αίγινας
και Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. του Δικτύου κ. Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο
Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γεώργιος Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης, ο
Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος του Α.Ο. Πάρνωνα κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, ο Γενικός
Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Δημήτριος Παπαγιαννίδης, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης και επίτιμος Πρόεδρος του Δικτύου,κ.
Παναγιώτης Χατζηπέρος, καθώς και ο πρώην Δήμαρχος Αίγινας και πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Δικτύου κ. Δημήτριος Μούρτζης.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
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Παναγιώτης Καλδής, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Α.Α. κ. Νικόλαος Μανέτας, ο
Προϊστάμενος της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης της ΕΥΕ Π.Α.Α. κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, το στέλεχος
της ΕΥΔΕΠ Αττικής, κ. Παναγιώτης Καραπαναγιώτης, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ – ΕΠΑλΘ,
κ. Γεώργιος Κατής, το στέλεχος της ΕΥΔ – ΕΠΑλΘ, κα. Μαρία Μπερτάκη, καθώς και οι κ.κ., Νικόλαος
Παπαγεωργίου – Πρόεδρος, Πέτρος Μαμαλάκης – Αντιπρόεδρος, Ιωσήφ Πάρσαλης – Διευθύνων Σύμβουλος,
του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική» της Περιφέρειας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε απονομή τιμητικών πλακετών, σε πρόσωπα που με
τη συμβολή και την αμέριστη υποστήριξή τους, συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία και την επιτυχή
πορεία του Δικτύου από το 2016 μέχρι και σήμερα.

Η επετειακή εκδήλωση μεταδόθηκε και ζωντανά στο internet, μέσω live streaming, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του Δικτύου, δίνοντας την ευκαιρία στους απομακρυσμένους ενδιαφερόμενους να
παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Η ομιλία του προέδρου του Δικτύου και Δημάρχου Κυθήρων-Αντικηθύρων, Ευστράτιου
Χαρχαλάκη

Καλωσήρθατε στον Πειραιά. Καλωσήρθατε στον ιστορικό χώρο του Ιστιοπλοϊκού.

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής,
αλλά και για εμένα προσωπικά, η παρουσία σας στην σημερινή μας επετειακή εκδήλωση.

Το 2016 οι 8 Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και ο τότε Αντιπεριφερειάρχης κ.
Παναγιώτης Χατζηπέρος, συνεργαζόμενοι με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα και άλλους τοπικούς
φορείς, δημιούργησαν το πρώτο εργαλείο υποστήριξης για το αναπτυξιακό έργο της νησιωτικής ζώνης
της Αττικής, με πρώτο Πρόεδρο τον τότε Δήμαρχο Αίγινας, κ. Δημήτρη Μούρτζη.

Η δημιουργία του Δικτύου, αποτέλεσε μια πρωτοβουλία με όραμα και απτό επιχειρησιακό αποτέλεσμα, η
οποία διασφαλίζει τη συνεχή διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων, ενώ ανταποκρίνεται στις εξελίξεις που διαδραματίζονται,
σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο.
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Με αυτό το τρόπο, το Δίκτυο Νήσων Αττικής, στα πρώτα του βήματα ως Ομάδα Τοπικής Δράσης,
ξεκίνησε με την υλοποίηση του προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020: «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ
ΠΛΩ», με σκοπό την εξυπηρέτηση της τοπικής στρατηγικής.

Μιας στρατηγικής, η οποία βασίζεται σε σημαντικά έργα και παρεμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού
χαρακτήρα, που υλοποιούν οι Δήμοι, φορείς των Δήμων, συλλογικοί φορείς αλιευτικού, πολιτιστικού και
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, επιχειρηματίες, αλιείς και άλλες οικονομικές οντότητες που επενδύουν και
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Το Δίκτυο παρότι ακόμη διανύει την παιδική του ηλικία, σε σύντομο διάστημα πέτυχε κατόπιν υποβολής
του σχεδίου της Τοπικής Στρατηγικής με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ» στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, χρηματοδότηση συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 7.400.000,00€.

Επιπλέον, μέσω των υπερδεσμεύσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον
Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, έχει πλέον δημιουργηθεί ένα
σύνολο δημόσιας δαπάνης ύψους 9,3 εκατ. Ευρώ.

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020) το Δίκτυο, έχει προκηρύξει μια πρόσκληση
δημοσίων παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2,3 εκατ. Ευρώ στην οποία
υποβλήθηκαν 37 αιτήσεις στήριξης και έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται 24 δημόσιες παρεμβάσεις, 7
σε έργα ΟΤΑ και 17 σε συλλογικούς φορείς.

Επιπροσθέτως, το Δίκτυο έχει προκηρύξει δύο προσκλήσεις ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες μέσω των
υπερδεσμεύσεων έχουν αγγίξει το ποσό των 4,3 εκατ. Ευρώ, συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Η 1η Πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων ενεργοποιήθηκε για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στις
20/03/2019 και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, εγκρίθηκαν τριάντα τρεις (33)
αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία της υλοποίησης και πληρωμών των δικαιούχων.

Στη 2η Πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων, η οποία αφορά Επιμορφωτικά σεμινάρια, εντάχθηκαν 2 πράξεις,
συνολικής δημόσιας δαπάνης, 29 χιλιάδων Ευρώ.

Επιπλέον το Δίκτυο Νήσων Αττικής προκήρυξε την 1η Πρόσκληση Δημοσίων Επενδύσεων για την αειφόρο
ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων, στην οποία εντάχθηκαν 16 πράξεις συνολικής
δημόσιας δαπάνης 1,2 εκατ. Ευρώ.

Τέλος, από τις 8 Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο της 1ης
Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών και θα διαρκέσει
έως τις 13 Δεκεμβρίου 2021, με το ενδιαφέρον των δυνητικών δικαιούχων να είναι ιδιαιτέρως υψηλό.

Είναι προφανές από όλα τα παραπάνω, ότι μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια ζωής, το Δίκτυο έχει
κατορθώσει να αναδειχθεί στον σημαντικότερο διαδημοτικό θεσμό της ευρύτερης περιοχής, τόσο μέσω
της επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος LEADER/CLLD, αλλά και μέσω της καθοριστικής συμβολής
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του στην υποστήριξη των Δήμων με τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των καιρών.

Μέσω της ενταγμένης πράξης «Δράσεις Ωρίμανσης Έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, στην οποία εντάχθηκαν αρχικά πέντε (5) υποέργα,
εκπονήθηκαν μελέτες για Κτιριακά και Λιμενικά έργα, Αναπλάσεις, Υπηρεσίες αλλά και Προμήθειες.

Τον Δεκέμβριο του 2020, με τη συμπαράσταση και αρωγή του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη
και της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κας. Βάσως Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη και λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα των ήδη υλοποιημένων ενεργειών, προστέθηκαν ακόμη 5 υποέργα, τα οποία στηρίζουν τη
στρατηγική της αναπτυξιακής διαδικασίας, συμπληρώνουν τον σχεδιασμό, ικανοποιούν τοπικές ανάγκες
της ευρείας αυτής διοικητικής μονάδας των 8 φορέων αυτοδιοίκησης που συγκροτούν την Π.Ε. Νήσων
Αττικής και δημιουργούν εργαλεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού υποστήριξης της οικονομίας στην
αναπτυξιακή διαδικασία. Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να αναφέρω ότι από τα αδιάθετα του ΠΕΠ της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, είναι κρίσιμο – κ. Περιφερειάρχα – να δοθεί ακόμα μία τεχνική
βοήθεια προς τα νησιά της Αττικής, για την ωρίμανση σημαντικών έργων υποδομής, που οι 8 Δήμοι
έχουμε στον προγραμματισμό μας.

Ένα εκ των σημαντικότερων έργων, το οποίο θα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε κατά τη διάρκεια
της σημερινής εκδήλωσης, είναι η εκπόνηση του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, ο οποίος έχω την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει ένα πολύ
χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης για τους Δήμους, την τοπική κοινωνία και εν γένει την Περιφέρεια Αττικής.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου, ότι οι στρατηγικοί στόχοι του προς ανάπτυξη Στρατηγικού
Προγράμματος είναι συναφείς με τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, αλλά και με τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Το Δίκτυο, όμως, έχει ανοίξει τα φτερά του και πέρα από τα στενά πλαίσια της περιοχής παρέμβασης του,
μέσω των διακρατικών σχεδίων συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ενεργά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η εκπαιδευτική διημερίδα που πραγματοποιήθηκε πριν δύο
εβδομάδες στον Πόρο, στο πλαίσιο του Διακρατικού Σχεδίου «Smart Village Leader Network» με την
συμμετοχή ομάδων τοπικής δράσης από τη Λετονία και τη Φινλανδία.

Επιπλέον οι Δήμοι των νησιών, όπως π.χ. ο Πόρος και τα Κύθηρα, ανέθεσαν στο Δίκτυο την υλοποίηση των
προτάσεών τους για την ωρίμανση σημαντικών έργων, μέσω της πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ενώ ειδικά ο Δήμος Πόρου έχει αποφασίσει την αξιοποίηση του Νόμου 4674/2020
προκειμένου να αναλάβει το Δίκτυο Δήμων, ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης υπέρ του δημοσίου
συμφέροντος, τα καθήκοντα της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας δόμησης. Στο σημείο αυτό θέλω
ειδικότερα να σταθώ στο Νόμο 4674/2020 που απετέλεσε πολιτικό τέκνο της προηγούμενης πολιτικής
ηγεσίας του ΥΠΕΣ – των κ.κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και Θοδωρή Λιβάνιου – και υποστηρίζεται φυσικά και
από τη σημερινή ηγεσία, τον κ. Μάκη Βορίδη και τον κ. Στέλιο Πέτσα. Ο Νόμος αυτός ξεκαθαρίζει το
πλαίσιο λειτουργίας των Δικτύων Δήμων, δημιουργεί τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και αποτυπώνει
με σαφήνεια τα εργαλεία που έχουν πλέον οι Δήμοι στη διάθεσή τους για την σύντμηση των χρόνων
εκπόνησης μελετών και ωρίμανσης των έργων τους, που αν αφεθούν στην συνήθη διαδικασία σπανίως
ολοκληρώνονται οδηγώντας την πολυπόθητη απορρόφηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων στα
βράχια. Αξιοποιούμε λοιπόν το Νόμο 4674, ενεργώντας πάντα με διαφάνεια και νομιμότητα, παρέχοντας
στους Δήμους μέλη του Δικτύου μας αξιόπιστες τεχνικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τα σημαντικά τους
έργα να ωριμάζουν σε χρόνο σύντομο και χωρίς ανούσιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Με γνώμονα το μέλλον και με δεδομένη την ενεργή διαδικασία συμμετοχής του Δικτύου στην διαβούλευση
για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, που το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Αττικής, οργανώνουν και βρίσκεται σε εξέλιξη, στόχος είναι να δοθεί έμφαση
στη νησιωτική θαλάσσια ανάπτυξη της περιοχής των Νήσων Αττικής. Αυτό εξάλλου φάνηκε και στην
προχθεσινή ενημέρωση που έκανε η Περιφέρεια αναφορικά με τους άξονες του νέου ΠΕΠ, όπου στον Στόχο
Πολιτικής 5, τα νησιά θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Και κάπου εδώ – αγαπητέ κ. Υπουργέ – θα πρέπει το Δίκτυο να αξιοποιήσει μαζί με τους Δήμους και το
πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ, του Υπουργείου Ναυτιλίας, ζήτημα στο οποίο θα χρειαστούμε και την δική σας
υποστήριξη.

Τέλος, το Δίκτυο θα συνεργαστεί με το νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, τη «Νέα
Μητροπολιτική Αττική», τα στελέχη του οποίου σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους, στο πλαίσιο
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υλοποίησης της ΟΧΕ Νήσων, επί τη βάσει της θετικής ανταλλαγής απόψεων που έχουμε ήδη
πραγματοποιήσει και σύντομα θα ολοκληρωθεί προκειμένου να παρουσιαστεί στον κ. Περιφερειάρχη.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα γιορτάζουμε το παρελθόν μας, αλλά ταυτόχρονα ατενίζουμε με αισιοδοξία και
ελπίδα το μέλλον. Το ταξίδι του Δικτύου στα Νησιά της Αττικής ξεκίνησε και το μόνο βέβαιο είναι πως τα
επόμενα χρόνια αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως συναρπαστικά.

Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για την αποψινή παρουσία σας.

Οι υπόλοιπες ομιλίες και παρουσιάσεις

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, οι ακόλουθες ομιλίες και παρουσιάσεις:
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Θεσπρωτία: Συνεργασία του ΠΑΔΑ με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας
στην πρώτη προσπάθεια μετατροπής σε πράσινο λιμάνι

Θεσπρωτία: Συνεργασία του ΠΑΔΑ με τον
Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας στην
πρώτη προσπάθεια μετατροπής σε πράσινο
λιμάνι

Ήγουμενίτσα
epirusblog.gr 10/26/2021

https://www.epirusblog.gr/2021/10/blog-post_641.html

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων»
προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με εστίαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της
συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας. 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Αθανάσιο
Πορφύρη και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή παρουσία του
καθηγητή Σπύρου Μπινιώρη, Διευθυντή του συγκεκριμένου ΠΜΣ και του αναπληρωτή καθηγητή Νικόλαου
Τσότσολα, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του εν λόγω μεταπτυχιακού.
Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών
μεταξύ των δύο πλευρών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αθανάσιος Πορφύρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ευχαρίστησε τη
ΣΔΟΚΕ για την πρόθυμη επιστημονική υποστήριξή της στη στρατηγική ανάδειξη του λιμένα της
Ηγουμενίτσας ως Δυτικής Πύλης των Βαλκανίων για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και ανάληψη
καταλυτικού ρόλου για την ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων, αξιοποιώντας
τη γεωγραφική θέση του λιμένα, την εγγύτητά του με σημαντικά έργα υποδομής, όπως η Εγνατία και η
Ιόνια οδός, και τις σύγχρονες υποδομές που θα διαθέτει με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασής του.
Επίσης, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η βελτιωμένη διαδρομή κατά μήκος του διαδρόμου
Αδριατικής-Ιονίου που μπορεί να στηρίξει την ένταξη των Θαλάσσιων Διαδρόμων σε μια σύνθετη αλυσίδα
εφοδιασμού μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία) και σε
άλλες χώρες των Βαλκανίων (Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία), καθώς και
την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη (Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία, Γαλλία,
Ισπανία).
Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε στην τρέχουσα μετατροπή του σε πράσινο λιμάνι μηδενικών ρύπων,
προσπάθεια που αποτελεί πλέον κύριο στόχο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με την πολιτική των
μεταφορών να του έχει προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Ειδικότερα αναφέρθηκε στην άμεση προοπτική για ηλεκτροδότηση των πλοίων δια ξηράς, τη δημιουργία
κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και τηλεμετρικής παρακολούθησης, όπως και τη
δημιουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. 
Μέσω των δράσεων αυτών, προβλέπεται να εξασφαλισθεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και παροχής
υπηρεσιών προς τρίτους. 
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Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε επίπεδο
μεθοδολογίας και τεχνικών προδιαγραφών σε πολλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς λιμένες.
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος από την πλευρά του αναφέρθηκε στο ότι το ΠΑΔΑ, το πλέον αναπτυσσόμενο ΑΕΙ
της χώρας, με πράσινη ταυτότητα και ανάδειξη καινοτομιών, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ανταποκρίνεται
στην εκπαιδευτική και ερευνητική συνέργεια που αναπτύσσεται μεταξύ της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση,
Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων».
Ειδικότερα, ευχαριστεί τον Αθανάσιο Πορφύρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για τις
άμεσες ενέργειές του και επισήμανε ότι οι από κοινού σχεδιαζόμενες νέες δράσεις θα αποφέρουν αμοιβαία
μόχλευση και προστιθέμενη αξία σε μια εμβληματική βιώσιμη ανάπτυξη η οποία ξεπερνά κατά πολύ τις ήδη
χρήσιμες διασυνδέσεις της Ηγουμενίτσας με την Κέρκυρα και την Ιταλία.
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Η Εξέλιξη της Κατανάλωσης Ενέργειας του Πλανήτη μας (1965-2020)
Πρώτο Μέρος Ετήσιας Έκθεσης Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ιωάννης K. Καλδέλλης, Δέσποινα Μπουλογιώργου, Παναγιώτης Τριανταφύλλου

Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος,

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

e-mail: jkald@uniwa.gr

1. Ενέργεια & Οικονομική Ευημερία

Η επιβίωση του ανθρώπινου είδους αλλά και όλες σχεδόν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στηρίζονται
άμεσα στο διαρκή μετασχηματισμό (ή όπως συνηθίζεται να λέγεται στην κατανάλωση) ενεργειακών
πόρων. Από την αρχέγονη χρήση της βιομάζας (φυτά, ζώα, ανθρώπινη μυϊκή δύναμη), της ηλιακής
ενέργειας και της ενέργειας του ανέμου, ο άνθρωπος σήμερα βασίζει σε μεγάλο βαθμό την ευημερία του
στην κατανάλωση των αποθεματικών ορυκτών καυσίμων (δηλαδή στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον
άνθρακα) καθώς και στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, ενώ έχει εναποθέσει τις ελπίδες του για
ένα ασφαλές ενεργειακό μέλλον στον έλεγχο της πυρηνικής σύντηξης.

Επιπλέον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι στις σύγχρονες κοινωνίες η ενέργεια, εκτός από καθοριστικό
παράγοντα στον προσδιορισμό της ποιότητας ζωής, αποτελεί και σημαντικό συντελεστή παραγωγής για
το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι τεράστια ποσά ενέργειας καταναλώνονται
στη βιομηχανία, τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, τους τομείς παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης
υδάτινων πόρων αλλά και στις μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος σήμερα καταναλώνει ενέργεια
υπό μορφή ηλεκτρισμού (κυρίως για την κάλυψη των οικιακών του αναγκών αλλά και για τη λειτουργία
του παραγωγικού εξοπλισμού στην εργασία του), υγρών καυσίμων ή φυσικών αερίων για τις μεταφορές
του αλλά και τη θέρμανσή του, επιπλέον της ενέργειας που περικλείεται (embodied energy) στην τροφή
που καταναλώνει αλλά και την ενσωματωμένη ενέργεια που εμπεριέχεται στο σύνολο των προϊόντων και
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας
και ειδικότερα ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη βελτίωση των
οικονομικών επιδόσεων μιας κοινωνίας όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της,
δηλαδή την άνοδο του βιοτικού της επιπέδου.

2. Σημαντική Αύξηση Κατανάλωσης Ενέργειας πριν την Πανδημία

Εξετάζοντας τα διαθέσιμα πρόσφατα στοιχεία, όπως αυτά δίνονται από το Διεθνές Γραφείο Ενέργειας
(International Energy Agency) [IEA, 2021], τη Eurostat [2021] και τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πληροφοριών
των Η.Π.Α. (U.S. Energy Information Administration) [EIA, 2021] για την περίοδο 1965-2020 καταγράφεται
μια εντυπωσιακή αύξηση στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται
μεταβολή από περίπου 3500 Mtoe σε 14000 Mtoe, Σχήμα (1), δηλαδή τετραπλασιασμός της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε χρονικό διάστημα 55 ετών. (Να διευκρινιστεί ότι ως
“πρωτογενής ενέργεια” ορίζεται η ενέργεια των πρώτων υλών όπως αυτές λαμβάνονται από τη φύση (π.χ.
εξόρυξη λιγνίτη, άντληση αργού πετρελαίου, κ.λπ.), ενώ το Mtoe είναι μονάδα ενέργειας, που
χρησιμοποιείται στην ανάλυση ενεργειακών μεγεθών σε πλανητικό επίπεδο και αντιστοιχεί σε ένα
εκατομμύριο toe, όπου το 1 toe (1 Τ.Ι.Π. ή Τόνος Ισοδυνάμου Πετρελαίου) αντιπροσωπεύει τη χημική
ενέργεια από την πλήρη καύση ενός τόνου πετρελαίου ή ισοδύναμα ισούται περίπου με ≈11600kWh.)
Παρατηρώντας δε πιο προσεκτικά τα δεδομένα του Σχήματος (1) μπορεί κάποιος να εντοπίσει τη
σημαντική μείωση κατά περίπου 5% της ενεργειακής κατανάλωσης  μεταξύ 2019 και 2020,
αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η καταγραφόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τη χρονική περίοδο 2019-2020
είναι σαφώς εντονότερη από την αντίστοιχη μείωση της χρονικής περιόδου της μεγάλης οικονομικής
κρίσης του 2008-2010.

Αναλυτικότερα, η διαχρονική μεταβολή στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του πλανήτη
μας, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα (1), είναι σαφώς θετική (ανοδική), παρά τη “στιγμιαία” ανακοπή στην
αύξηση της πλανητικής κατανάλωσης ενέργειας λόγω της πανδημίας COVID-19. Εφαρμόζοντας δε
κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία προκύπτει ότι η μέση ετήσια αύξηση στην πλανητική κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας τη χρονική περίοδο 1965-2020 υπερβαίνει το 2.1%. Προεκτείνοντας δε
θεωρητικά την καμπύλη ενεργειακής ζήτησης έως το 2050 με σταθερό ρυθμό μεταβολής ίσο με 2.1%,
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προκύπτει ότι η αναμενόμενη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (υπό σταθερό οικονομικο-πολιτικό
περιβάλλον) αναμένεται να είναι διπλάσια της τρέχουσας κατανάλωσης, δηλαδή περίπου 28000 Mtoe,
θέτοντας εύλογα το κρίσιμο ερώτημα της ενεργειακής επάρκειας  για το 2050.

Ακολούθως, αναλύοντας το ενεργειακό μίγμα του πλανήτη μας βάσει του Σχήματος (1) αλλά κυρίως του
Σχήματος (2), που δεν περιλαμβάνει τις επιπτώσεις της πανδημίας  (ανάλυση έως 2019),
παρατηρούμε τα εξής:

(α) Το πετρέλαιο αποτελεί ακόμα και σήμερα τη βασική ενεργειακή πηγή  του πλανήτη μας,
συνεπικουρούμενη από τον άνθρακα και το φυσικό αέριο, παρουσιάζοντας όμως μια σταθερή
ποσοστιαία μείωση. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας COVID-19 η
κατανάλωση του πετρελαίου εμφάνισε τη μεγαλύτερη μείωση, αποδιδόμενη κυρίως στον περιορισμό των
μεταφορών.

(β) Η συμμετοχή του άνθρακα έως το 2015, παρά τις συνεχείς αναφορές για τις σοβαρές επιπτώσεις
στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, παρέμεινε αυξανόμενη και μόνο πρόσφατα άρχισε να
εμφανίζει μια μικρή μείωση, διατηρώντας όμως ένα σταθερά υψηλό ποσοστό συμμετοχής που πλησιάζει
το 30%.

(γ) Η συμμετοχή του φυσικού αερίου είναι διαρκώς αυξανόμενη και προσεγγίζει αυτή του άνθρακα και
του πετρελαίου. Να τονισθεί ότι τα τρία αυτά ορυκτά καύσιμα, έστω και σε διαφορετικό βαθμό,
συνεισφέρουν κατά τη χρήση τους στην αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου  σε
πλανητικό επίπεδο, δεδομένου ότι περιέχουν σημαντικές ποσότητες άνθρακα στη χημική τους σύσταση.

(δ) Η ποσοστιαία συμμετοχή των υδροηλεκτρικών παραμένει σταθερή την τελευταία εικοσιπενταετία,
παρά τη σαφή αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας του πλανήτη μας.

(ε) Η παρουσία της πυρηνικής ενέργειας περιορίζεται σε σχετικά χαμηλά ποσοστά και καταγράφεται
διαρκώς μειούμενη στη διάρθρωση του πλανητικού ενεργειακού μίγματος.

(στ) Η συμμετοχή των υπολοίπων (εκτός των υδροηλεκτρικών) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
στην κάλυψη των πλανητικών ενεργειακών αναγκών βαίνει διαρκώς αυξανόμενη και από το ιδιαίτερα
χαμηλό ποσοστό που καταγράφεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σήμερα έχει ξεπεράσει τη
συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας.

(ζ) Τέλος, παρά τη σημαντική εξέλιξη στον τομέα των εφαρμογών των ΑΠΕ, είναι γεγονός ότι ακόμη και
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το 2020 η ενεργειακή ζήτηση του πλανήτη μας καλύπτεται σε ποσοστό περίπου 85% από
συμβατικά καύσιμα (δηλαδή πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια), ενώ το 80% της
πλανητικής ενεργειακής κατανάλωσης βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Συνεπώς, ακόμα και σήμερα και παρά τη μεγάλη προσπάθεια για
ενίσχυση της αξιοποίησης των ΑΠΕ , η συμμετοχή τους στο πλανητικό ισοζύγιο δεν ξεπερνά το 15%,
όπου η υδροηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί την πλειοψηφία.

3. Τεράστιες Διαφορές στη Χωρική Κατανομή της Κατανάλωσης Ενέργειας

Αναλύοντας στη συνέχεια την κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας  (Σχήμα
(3)) για ορισμένες αντιπροσωπευτικές περιοχές του πλανήτη μας για τη χρονική περίοδο 1965-2020
καταγράφονται ορισμένα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Παρατηρείται μια συνεχής αύξηση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση  πρωτογενούς ενέργειας για
το σύνολο του πλανήτη μας, ανεξάρτητα από τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού, καθώς το 1965 η
κατανάλωση αντιστοιχούσε σε μόλις 1.1 toe/cap (δηλαδή toe ανά κάτοικο), ενώ το 2020 έχει προσεγγίσει
το 1.7 toe/cap. Να σημειωθεί ότι το 2019, πριν την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19, η αντίστοιχη
κατανάλωση πλησίαζε τα 2 toe/cap. Αξίζει να τονισθεί επίσης ότι το 1/3 περίπου της προαναφερόμενης
ενεργειακής κατανάλωσης αποδίδεται στον οικιακό τομέα, δηλαδή αποτελεί άμεσα καταναλισκόμενη
ενέργεια από τους πολίτες κάθε κράτους.

(β) Καταγράφεται μια δραματική διαφοροποίηση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας μεταξύ
των πλούσιων βιομηχανικών κρατών και των αναπτυσσόμενων κρατών, καθώς για παράδειγμα η
κατανάλωση ενέργειας στις ΗΠΑ βρίσκεται στο επίπεδο των 6-8 toe/cap και στις Ιαπωνία, Γερμανία,
Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο των 3-4 toe/cap, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες η αντίστοιχη τιμή είναι
μικρότερη του 1 toe/cap και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές μικρότερη των 0.5 toe/cap. Για λόγους
σύγκρισης, αρκεί να σημειωθεί ότι η ετησίως απαιτούμενη ενέργεια για τη διατροφή ενός μέσου
ανθρώπου δεν ξεπερνά τα 0.12 toe/cap.

(γ) Εντυπωσιακή είναι η αύξηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Κίνα, που το 2020
ξεπέρασε κατά πολύ τον πλανητικό μέσο όρο και προσέγγισε ήδη τα 2.5 toe/cap. Με δεδομένο και τον
πληθυσμό της Κίνας (περίπου 1.5 δις άνθρωποι) είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη αύξηση στην Κίνα
επηρεάζει αντίστοιχα και τον πλανητικό μέσο όρο.

(δ) Σημαντική αύξηση παρουσιάζει επίσης η κατά κεφαλήν κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και στην
Ινδία (πληθυσμός περίπου 1.3 δις), η οποία όμως παραμένει ακόμα χαμηλή (περίπου 0.5 toe/cap), και εν
δυνάμει αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα αυξημένης ζήτησης ενέργειας στον πλανήτη μας εφόσον μιμηθεί
την πορεία της κινεζικής οικονομίας.

(ε) Η χώρα μας παραμένει σε σχετικά χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., εμφανίζοντας αισθητή μείωση  τα τελευταία χρόνια στα επίπεδα των 2.2
toe/cap. Να σημειωθεί ότι στα μέσα της δεκαετίας 2000-2010 η αντίστοιχη τιμή υπερέβαινε τα 3 toe/cap.
Τέλος, την ίδια χρονική περίοδο καταγράφεται συνεχής και σημαντική αύξηση στην κατά κεφαλήν
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην Τουρκία με τιμές που ήδη προσεγγίζουν τα 1.8 toe/cap.

Ολοκληρώνοντας το Πρώτο Μέρος της ετήσιας Ενεργειακής Ανάλυσης του Πλανήτη μας, αναπάντητα
παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη μας, τις
δυνατότητες και το ρόλο που καλούνται να παίξουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα επόμενα
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χρόνια, αλλά και για τους τεράστιους κινδύνους που αναδύονται από την τεράστια ανισοκατανομή
στην πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές μεταξύ βιομηχανικά ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών
του πλανήτη μας.

Απόσπασμα από τα Συμπεράσματα (Πρώτο Μέρος) της Ετήσιας Έκθεσης Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών
Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
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στρατηγική ανάδειξη του λιμένα της
Ηγουμενίτσας ως Δυτικής Πύλης
των Βαλκανίων για μεταφορά επιβατών

και εμπορευμάτων και ανάληψη
καταλυτικού ρόλου για την ανάπτυξη
της εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς

εμπορευμάτων αξιοποιώντας
τη γεωγραφική θέση του λιμένα την
εγγύτητά του με σημαντικά έργα υποδομής

όπως η Εγνατία και η Ιόνια

οδός και τις σύγχρονες υποδομές

που θα διαθέτει με την ολοκλήρωση

των έργων επέκτασής του
Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε στην

τρέχουσα μετατροπή του σε πράσινο
λιμάνι μηδενικών ρύπων προσπάθεια

που αποτελεί πλέον κύριο
στόχο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο με την πολιτική των μεταφορών

να του έχει προσδώσει πρωταγωνιστικό

ρόλο
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Συνεργασία ΟΛΗΓ - Πανεπ. Δυτ. Αττικής για την ανάδειξη του λιμανιού
Ηγουμενίτσας

• Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία,
Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων» προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με εστίαση
στους τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας
και της έρευνας. 
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Αθανάσιο
Πορφύρη και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή παρουσία του
καθηγητή Σπύρου Μπινιώρη, Διευθυντή του συγκεκριμένου ΠΜΣ και του αναπληρωτή καθηγητή Νικόλαου
Τσότσολα, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του εν λόγω μεταπτυχιακού.
Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών
μεταξύ των δύο πλευρών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αθανάσιος Πορφύρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ευχαρίστησε
τη ΣΔΟΚΕ για την πρόθυμη επιστημονική υποστήριξή της στη στρατηγική ανάδειξη του λιμένα της
Ηγουμενίτσας ως Δυτικής Πύλης των Βαλκανίων για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και ανάληψη
καταλυτικού ρόλου για την ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων,
αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση του λιμένα, την εγγύτητά του με σημαντικά έργα υποδομής, όπως η
Εγνατία και η Ιόνια οδός, και τις σύγχρονες υποδομές που θα διαθέτει με την ολοκλήρωση των έργων
επέκτασής του.
Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε στην τρέχουσα μετατροπή του σε πράσινο λιμάνι μηδενικών ρύπων,
προσπάθεια που αποτελεί πλέον κύριο στόχο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με την πολιτική των
μεταφορών να του έχει προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο.
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Συνεργασία ΠΑΔΑ με ΟΛΗγ για την μετατροπή του λιμένα σε πράσινο λιμάνι
μηδενικών ρύπων

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων»
προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με εστίαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της
συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Δ.Σ. του Οργανισμού Αθανάσιο
Πορφύρη και τον πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή παρουσία του
καθηγητή Σπύρου Μπινιώρη, διευθυντή του συγκεκριμένου ΠΜΣ και του αναπληρωτή καθηγητή Νικόλαου
Τσότσολα, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του εν λόγω μεταπτυχιακού.

Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών
μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πορφύρης ευχαρίστησε τη ΣΔΟΚΕ για την πρόθυμη επιστημονική υποστήριξή της
στη στρατηγική ανάδειξη του λιμένα της Ηγουμενίτσας ως Δυτικής Πύλης των Βαλκανίων για
μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και ανάληψη καταλυτικού ρόλου για την ανάπτυξη της
εγχώριας και διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση του λιμένα, την
εγγύτητά του με σημαντικά έργα υποδομής, όπως η Εγνατία και η Ιόνια οδός, και τις σύγχρονες υποδομές
που θα διαθέτει με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασής του.

Επίσης, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η βελτιωμένη διαδρομή κατά μήκος του διαδρόμου
Αδριατικής-Ιονίου που μπορεί να στηρίξει την ένταξη των Θαλάσσιων Διαδρόμων σε μια σύνθετη αλυσίδα
εφοδιασμού μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία) και σε
άλλες χώρες των Βαλκανίων (Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία), καθώς και
την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη (Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία, Γαλλία,
Ισπανία).

Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε στην τρέχουσα μετατροπή του σε πράσινο λιμάνι μηδενικών ρύπων ,
προσπάθεια που αποτελεί πλέον κύριο στόχο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με την πολιτική των
μεταφορών να του έχει προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην άμεση προοπτική για ηλεκτροδότηση των πλοίων δια ξηράς, τη δημιουργία
κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και τηλεμετρικής παρακολούθησης, όπως και τη
δημιουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.

Μέσω των δράσεων αυτών, προβλέπεται να εξασφαλισθεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και παροχής
υπηρεσιών προς τρίτους.

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε επίπεδο
μεθοδολογίας και τεχνικών προδιαγραφών σε πολλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς λιμένες.
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