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Ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο Emission η Space Hellas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas , συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO. Το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας. Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας
ρύπανσης σε περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο. Το έργο αξιοποίησε
ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές και έξυπνα κινητά και
συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη υφιστάμενες υποδομές
μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο. Για την
υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής, μεταξύ των
οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων, γεωγραφικά
πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων
μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web, τεχνικές
πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου. Το
EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Ο Δρ. Ευάγγελος
Γερασόπουλος , επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού διαχειριστή του
συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών
φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον χώρο τους
εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών
και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας». Η
Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα τελευταία
χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκές
εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και
την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή τεχνογνωσία της για
να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο Emission η Space Hellas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Το έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών ρύπων που
σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους υπάρχει
ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας».
Η Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα τελευταία
χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκές
εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και
την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή τεχνογνωσία της για
να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή του έργου και
τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το έργο
EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των
αέριων και σωματιδιακών ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία και για τους οποίους υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων
συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου. 
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, "τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας". 
SPACE HELLAS
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Space Hellas: Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου EMMISION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tο έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή του έργου και
τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Space Hellas, το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας».
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Space Hellas: Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου EMMISION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO. Το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων.
Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών ρύπων που
σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους υπάρχει
ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας».
Η Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα τελευταία
χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκές
εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και
την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή τεχνογνωσία της για
να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Space Hellas: Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου EMMISION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Το έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των
αέριων και σωματιδιακών ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία και για τους οποίους υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων
συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας».
Η Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα τελευταία
χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκές
εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και
την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή τεχνογνωσία της για
να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Το έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών ρύπων που
σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους υπάρχει
ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας».
Η Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα τελευταία
χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκές
εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και
την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή τεχνογνωσία της για
να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Διαβάστε επίσης

https://www.mononews.gr/business/space-hellas-epitichis-oloklirosi-tou-ergou-emmision


https://www.newmoney.gr/

 Publication date: 01/02/2022 10:00

 Alexa ranking (Greece): 286

 link

Space Hellas: Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου EMMISION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών ρύπων που
σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους υπάρχει
ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO. Το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας. Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας
ρύπανσης σε περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο. Το έργο αξιοποίησε
ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές και έξυπνα κινητά και
συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη υφιστάμενες υποδομές
μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου. Το
EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας». Η Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα
τελευταία χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με
ευρωπαϊκές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην
έρευνα και την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή
τεχνογνωσία της για να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO. Το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο. Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα
συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην
κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως
αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου. Το
EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας». Η Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα
τελευταία χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με
ευρωπαϊκές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην
έρευνα και την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή
τεχνογνωσία της για να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Space Hellas: Ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο Emission – Τι αφορά
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Το έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών ρύπων που
σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους υπάρχει
ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας».
Η Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα τελευταία
χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκές
εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και
την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή τεχνογνωσία της για
να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική
ενημέρωση!
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Space Hellas: Ολοκλήρωση του EMMISION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή του έργου, και
τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Space Hellas, το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότ, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ερευνητικών και
ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα
μας».
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Space Hellas: Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή του έργου, και
τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Space Hellas, το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότ, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ερευνητικών και
ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα
μας».
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Space Hellas: Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή του έργου, και
τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Space Hellas, το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότ, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ερευνητικών και
ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα
μας».
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Space Hellas: Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επιχειρήσεις
Space Hellas: Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION
1 February 2022
Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή του έργου, και
τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Space Hellas, το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότ, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ερευνητικών και
ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα
μας».
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Space Hellas: Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή του έργου, και
τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Space Hellas, το έργο EMISSION αφορά στην
ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου
αισθητήρων. Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών
ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότ, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ερευνητικών και
ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα
μας».
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Space Hellas: Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMMISION για τη ρύπανση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή του έργου, και
τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Space
Hellas, το έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας
παρακολούθησης και καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό
περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών ρύπων που
σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, για τους οποίους υπάρχει ιστορικό
υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή της
Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο. Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα
συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην
κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως
αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου. Το
EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότ, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ερευνητικών και
ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα
μας».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου Emission ανακοίνωσε η Space Hellas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο EMISSION από τη Space Hellas, συντονιστή
του έργου και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, DRAXIS Περιβαλλοντική και ΕΝCO, όπως σημειώνει η εισηγμένη σε
χρηματιστηριακή της ανακοίνωση..
Το έργο EMISSION αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας παρακολούθησης και
καταγραφής των συνθηκών ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης,
μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
Το ΕΜΙSSION εστιάζει στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδιακών ρύπων που
σχετίζονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους υπάρχει
ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερβάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με την χωροθέτηση νέων σταθμών για τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε
περιοχές που δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.
Το έργο αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων και εφαρμογών για υπολογιστές
και έξυπνα κινητά και συνέβαλε στην κάλυψη ελλείψεων που παρουσιάζονταν σε ήδη
υφιστάμενες υποδομές μέτρησης, κυρίως αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών σε
πραγματικό χρόνο.
Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη τεχνολογιών αιχμής,
μεταξύ των οποίων ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα δεδομένων, βάσεις δεδομένων,
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), διαδικασίες βαθμονόμησης ατμοσφαιρικών
παραμέτρων μέσω προτύπων οργάνων, τεχνικές αναλυτικής χαρτογράφησης μέσω Web,
τεχνικές πρόβλεψης φαινομένων, εφαρμογές έξυπνων κινητών και εφαρμογές διαδικτύου.
Το EMISSION υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής και
Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει τον ρόλο του επιχειρησιακού
διαχειριστή του συστήματος, τονίζει ότι, «τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών
και ακαδημαϊκών φορέων που πρωτοστατούν στα αντικείμενά τους και αναγνωρισμένων στον
χώρο τους εταιρειών, καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων
υπηρεσιών και προϊόντων, με τη σύμπραξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην
χώρα μας».
«Η Διεύθυνση R&D της Space Ηellas έχει να επιδείξει πολλά επιτυχημένα έργα τα τελευταία
χρόνια, αναγνωρισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκές
εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υψηλού κύρους. Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και
την ανάπτυξη, αξιοποιεί τεχνολογικά επιτεύγματα, ευκαιρίες και την υψηλή τεχνογνωσία της για
να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», καταλήγει η ανακοίνωση.
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ΕΑΔ: Μνημόνιο συνεργασίας με το ΠΑΔΑ με επίκεντρο την ακεραιότητα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η ΕΑΔ θα παρέχει στο ΠΑΔΑ τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες θέματα εσωτερικού
ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 04.02.2022 ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη
Καλδή. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών
υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών
ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Δεδομένου ότι στρατηγική κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η συνεχής
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Αναφέρεται ότι ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για
ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
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Mνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΑΔ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 04.02.2022 ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτη Καλδή.
Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από
την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας. Δεδομένου ότι στρατηγική κατεύθυνση του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το
ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη
σύσταση γραφείου Συμβούλου
Ακεραιότητας προς την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος
εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης.
Αναφέρεται ότι ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για
ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
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Μνημόνιο Συνεργασίας ης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 04.02.2022 ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτη Καλδή. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και
συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των
μηχανισμών ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Δεδομένου ότι στρατηγική κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η συνεχής
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Αναφέρεται ότι ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για
ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Έρευνα ΠΑΔΑ: Πώς η πανδημία επηρέασε την ψυχική υγεία και τις προσωπικές
σχέσεις των νέων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έρευνα ΠΑΔΑ: Πώς η πανδημία επηρέασε την ψυχική υγεία και τις προσωπικές σχέσεις των
νέων
Προϊόντος του χρόνου και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πανδημία με μικρότερη ή μεγαλύτερη
ένταση ανάλογα την περίοδο, οι ειδικοί ανακαλύπτουν διαρκώς νέες πτυχές του αντίκτυπου
που έχει στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των πολιτών.
Όπως δείχνουν οι έρευνες το κόστος στην ψυχική υγεία των πολιτών είναι μεγάλο. Στρες,
αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες της
πανδημίας στην ψυχολογία. Άτομα που δεν είχαν αντιμετωπίσει ξανά τέτοιες καταστάσεις
κλήθηκαν να το κάνουν, ενώ άτομα με βεβαρημένη ψυχική υγεία είδαν την κατάσταση τους να
επιδεινώνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε έκκληση πριν από αρκετούς μήνες στις
κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις δομές για την ψυχική υγεία και να βελτιώσουν την πρόσβαση
των πολιτών σε βοήθεια τέτοιου είδους.
Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για
να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!
Σύμφωνα με την έρευνα «Η Covid-19 στην Ελλάδα: Ψυχολογικό Αποτύπωμα» του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως σχεδόν το σύνολο των
ανθρώπων στην Ελλάδα αισθάνθηκαν σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητά τους.
Ειδικότερα, πέντε στα δέκα άτομα στην Ελλάδα αισθάνθηκαν «Πάρα πολύ» μεγάλη αλλαγή και
τέσσερα στα δέκα άτομα αισθάνθηκαν «Μεγάλη» αλλαγή στην καθημερινότητά τους λόγω της
πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεων της όπως οι καραντίνες και οι περιορισμοί στις
κοινωνικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Όπως φαίνεται, οι γυναίκες που αισθάνθηκαν πολύ μεγάλη αλλαγή ήταν 20% αναλογικά
περισσότερες από τους άνδρες. Παράλληλα, σχεδόν εννέα στους δέκα (87,2%) πολίτες
αισθάνθηκαν πολύ έως πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά τους από την
πανδημία. Τα συναισθήματα που αναπτύχθηκαν ήταν διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο,
με κύρια τον φόβο μήπως αρρωστήσουν από τον κορωνοϊό, τη μοναξιά γιατί αρκετοί
απέφευγαν να επισκέπτονται τους συγγενείς τους μήπως τους μολύνουν και άλλοι
προφυλάσσονταν μήπως μολυνθούν. Η αβεβαιότητα για τα επερχόμενα γεγονότα, το άγχος, ο
εκνευρισμός, ο θυμός και η θλίψη έως τα καταθλιπτικά επεισόδια λόγω της πανδημίας και της
συμπεριφοράς κάποιων άλλων ανθρώπων επιβάρυναν την καθημερινότητα των περισσότερών
Ελλήνων.
«Κοιτάζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας, παρατηρούμε πως οι Έλληνες αντιμετώπισαν με
ρεαλισμό την κατάσταση αφού τέσσερις στους δέκα θεωρούσαν πως θα αρθούν κάποιοι
περιορισμοί μέχρι τον Ιούλιο το 2021, γεγονός που πραγματοποιήθηκε, και πέντε στους δέκα
πίστευαν ότι οι περιορισμοί θα αρθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 ή στη χειρότερη των
περιπτώσεων μέσα στο 2022 γεγονός που επίσης επιβεβαιώνεται», τονίζει μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μιχάλης Γλαμπεδάκης, Μιχάλης Γλαμπεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής πρώην ΤΕΙ
Αθήνας, νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που επιμελήθηκε την έρευνα.
«Οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας όπως η τηλεργασία, το κλείσιμο σχολείων κ.ά. έδωσαν
την ευκαιρία σε περισσότερους (24%) ανθρώπους να βελτιώσουν την επαφή τους με τους
συγγενείς και φίλους και σε λιγότερους (15%) την επιδείνωσαν. Η βελτίωση εμφανίζεται πιο
έντονη στους νέους μέχρι 18 χρόνων που λόγω της διακοπής των δια ζώσης μαθημάτων
έμειναν στα σπίτια τους. Οι νέοι των οποίων οι σχέσεις με το στενό περιβάλλον τους
βελτιώθηκαν ήταν υπερδιπλάσιοι αυτών των οποίων επιδεινώθηκαν (27,3% έναντι 12,9%).
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Οι πολίτες που αντιμετώπισαν αψήφιστα τον κορωνοϊό και θεωρούσαν ότι δεν συντρέχει λόγο
ανησυχίας, οι «αρνητές» δηλαδή, ήταν πολύ λίγοι (5,8%) έναντι αυτών που πήραν πολύ
σοβαρά τον κίνδυνο και υπάκουσαν στις προτροπές των ειδικών επιστημόνων και στις
αποφάσεις της πολιτείας (32,4%). Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων (61,8%)
θεώρησε ότι η πανδημία είναι διαχειρίσιμη και χωρίς υπέρμετρο φόβο προχώρησε τη ζωή του
υπακούοντας στις συμβουλές των επιστημόνων και των αρμόδιων παραγόντων της πολιτείας».
Επαφές με το στενό περιβάλλον
Η πανδημία επηρέασε σημαντικά και τις σχέσεις των ανθρώπων με το στενό συγγενικό,
κοινωνικό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Από τα στοιχεία της έρευνας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, φαίνεται ότι μερικοί άνθρωποι εκμεταλλεύθηκαν τις ευκαιρίες
που δημιουργήθηκαν από την τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση, τα lockdown και άλλες
απαγορεύσεις και διέθεσαν περισσότερο χρόνο στα αγαπημένα τους άτομα, άλλοι όμως
υπέστησαν και υφίστανται ισχυρές ψυχολογικές πιέσεις. Με άλλα λόγια, σε άλλους έδωσε την
ευκαιρία να αυξήσουν την επαφή και σε άλλους να τη μειώσουν.
Συγκεκριμένα, σε έναν στους τέσσερις ανθρώπους (23,8%) οι επαφές του με το στενό
περιβάλλον του βελτιώθηκαν αφού βρίσκονταν περισσότερο χρόνο μαζί λόγω τηλεργασίας,
αναστολής εργασίας ή για άλλους λόγους και, σε έναν στους επτά (14,9%) δυσχεράνθηκαν
γιατί απέφευγαν τη φυσική επικοινωνία για λόγους προστασίας και προφύλαξης των ιδίων ή
των συγγενών και γνωστών τους. Πολλοί βέβαια (61,3%) βρήκαν άλλες μεθόδους επικοινωνίας
που η τεχνολογία διαθέτει και θεωρούν ότι εξακολουθούσαν να έχουν την ίδια επαφή.
Φόβος ίωσης
Χαρακτηριστικό του πώς επηρεάστηκαν οι ανθρώπινες επαφές είναι η εμφάνιση
συναισθημάτων φόβου μήπως κάποιος γνωστός ή συγγενής ή συνεργάτης τούς μεταδώσει τον
ιό,· έτσι αρκετοί άνθρωποι διακατέχονταν από φόβο ίωσης και απέφευγαν ακόμα και τις
απαραίτητες και με προφυλάξεις συναναστροφές. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, ο φόβος της
ίωσης δεν είναι απλός φόβος, καταγράφει πολλές απειλές στο υποσυνείδητό μας, γι' αυτό
πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεσο και κατάλληλο τρόπο.
Όπως αποκαλύπτεται από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ένας στους τρεις ανθρώπους
(32,4%) νιώθει μεγάλο φόβο μήπως κολλήσει από κάποιον απρόσεκτο και αδιάφορο
συμπολίτη του. Περισσότερες από μια στις τρεις γυναίκες (35,9%) φοβάται πολύ μήπως
κολλήσει, ενώ στους άνδρες φοβάται ένας στους τέσσερις (26,8%). Στους άνω των 65 χρόνων,
ο φόβος είναι πιο έντονος.
Συναισθήματα μοναξιάς
Η ίδια η φύση της πανδημίας επέβαλε την απομόνωση ανθρώπων προκειμένου να μην
κολλήσουν, στερώντας τους κάτι που είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ύπαρξη: την επαφή
με άλλους. Όπως αναφέρει η έρευνα, ούτε ματιές δεν ανταλλάσσουν πια οι άνθρωποι στους
δρόμους, ενώ οι περισσότεροι παραμερίζουν για να περάσουν κάποιοι άλλοι που περπατούν
αντίθετα και αν δεν μπορούν να το κάνουν κρατούν την αναπνοή τους πριν συναντηθούν μέχρι
και μερικά βήματα μετά. Η καχυποψία για τον «άλλο» κυριαρχεί στη σύγχρονη ζωή και την
οδηγεί στην απομόνωση και στη μοναξιά.
Ένας στους δύο (49,8%) ανθρώπους στην Ελλάδα αισθάνθηκε «Πάρα πολύ» και «Πολύ»
μεγάλη μοναξιά και 36,8% αισθάνθηκε μικρή και διαχειρίσιμη μοναξιά. Το φύλο δεν
διαφοροποίησε τα συναισθήματα μοναξιάς των ανθρώπων. Η ηλικία όμως, παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συναισθημάτων μοναξιάς. Οι άνω των 65 χρόνων που
αισθάνθηκαν «Πάρα πολύ» μεγάλη μοναξιά, ήταν δυόμιση φορές, αναλογικά, περισσότεροι
των νέων 26-35 χρόνων (33,3% έναντι 13,9%)·
Ενδοοικογενειακή βία
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Σχεδόν επτά στους δέκα (67,1%) των ανθρώπων στην Ελλάδα πιστεύει ότι αυξήθηκε «Πολύ»
έως «Πάρα πολύ» η ενδοοικογενειακή βία και μόνον ένας στους δέκα (8,6%) πιστεύει πως δεν
αυξήθηκε καθόλου. Περισσότερες γυναίκες (74,3%) από άνδρες (55,3%) δηλώνουν πως
αυξήθηκε η οικογενειακή βία στην οικογένεια στη χώρα μας κατά την περίοδο της πανδημίας,
δηλαδή 34,3% αναλογικά περισσότερες των ανδρών.
«Η έρευνα κατέδειξε μια άλλη σοβαρή κατάσταση στην ελληνική κοινωνία· αυτή της
αναγνώρισης και ταυτοποίησης της ενδοοικογενειακής βίας. Φαινόμενα απρεπούς και
ασύμμετρης συμπεριφοράς από μέλη σε μέλη μιας οικογένειας, από άλλους χαρακτηρίζονται
ως βίαια και από άλλους ως συνήθη και άνευ σημασίας. Το παρήγορο είναι ότι η νέα γενιά,
άτομα 18-35 χρόνων, χαρακτηρίζουν πιο εύκολα κάποια περιστατικά ως βίαια ενώ άτομα
μεγαλύτερων ηλικιών δεν τα αξιολογούν με τον ίδιο βαθμό βιαιότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται
από το γεγονός ότι πάνω από το 70% των νέων 18-35 χρόνων θεωρεί ότι αυξήθηκε πολύ έως
πάρα πολύ η ενδοοικογενειακή βία λόγω της πανδημίας, ποσοστό που μειώνεται στο 60%
στους πολίτες άνω των 55 χρόνων. Το εύρημα αυτό δημιουργεί μια αισιόδοξη αίσθηση πνοής
νέας αντίληψης για τις σχέσεις των ανθρώπων, δηλώνοντας ότι τα περιστατικά βίας
πιθανότατα θα μειωθούν στο άμεσο και προσεχές μέλλον», σημειώνει ο κ. Γλαμπεδάκης.
Αξιοποίηση του χρόνου κατά τη διάρκεια των καραντίνων
Όπως φαίνεται στην έρευνα, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να
αμβλύνουν τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από αναγκαστικές απομακρύνσεις από τις
οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές συναναστροφές λόγω μακροχρόνιας παραμονής
σε νοσοκομείο, σε φυλακή, και, τελευταία στα σπίτια λόγω των καραντίνων και των μέτρων
ενεργητικής και παθητικής προφύλαξης και προστασίας.
Το 49% των πολιτών αξιοποίησε τον ελεύθερο λόγω καραντίνων και περιορισμών χρόνο του
με πνευματικές απασχολήσεις, μελετώντας, βλέποντας ταινίες, συγγράφοντας και με άλλη
πνευματική εργασία. Το 39,2% ασχολήθηκε με σωματική άσκηση και άθληση. Το 31,3%
ασχολήθηκε με επαγγελματικές εργασίες, και, το 37,9% ασχολήθηκε με διάφορες άλλες
δραστηριότητες.
Έρευνα Πανεπιστημίου: Οι φοιτητές στην Ελλάδα κάνουν λιγότερο σεξ και θυμώνουν
περισσότερο (Η ΜΕΛΕΤΗ)
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) υπέγραψαν ο Διοικητής της Αρχής Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη
Παναγιώτη Καλδή, με αντικείμενο την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών
από την Εθνική Αρχή σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών
ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την συνεχή
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για ζητήματα
δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) υπέγραψαν ο Διοικητής της Αρχής Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη
Παναγιώτη Καλδή, με αντικείμενο την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών
από την Εθνική Αρχή σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών
ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την συνεχή
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για ζητήματα
δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) υπέγραψαν ο Διοικητής της Αρχής Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη
Παναγιώτη Καλδή, με αντικείμενο την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών
από την Εθνική Αρχή σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών
ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την συνεχή
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για ζητήματα
δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
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Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ειδικότερα, (ΠΑΔΑ) υπέγραψαν ο Διοικητής της Αρχής Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη
Παναγιώτη Καλδή, με αντικείμενο την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών
από την Εθνική Αρχή σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών
ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την συνεχή
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για ζητήματα
δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Δείτε επίσης: Ο αρχηγός της Κ19 του ΠΑΟΚ «χτυπάει» του ανεγκέφαλους: Αφιέρωσε το γκολ
που πέτυχε στον αδικοχαμένο Άλκη (pic) 
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Μνημόνιο Συνεργασίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με το ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μνημόνιο Συνεργασίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με το ΠΑΔΑ
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 04.02.2022 ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτη Καλδή. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και
συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των
μηχανισμών ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για
να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!
Δεδομένου ότι στρατηγική κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η συνεχής
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Αναφέρεται ότι ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για
ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 04.02.2022 ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτη Καλδή.
Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από
την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Δεδομένου ότι στρατηγική κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η συνεχής
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Αναφέρεται ότι ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για
ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση
των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων
ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.
Δεδομένου ότι στρατηγική κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η συνεχής
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει
υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς
την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Αναφέρεται ότι ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για
ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική
παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση
συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών
πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας,
όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του
Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα
συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την
υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
Πηγή: Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας
Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για
νέες δημοσιεύσεις.
Διεύθυνση email
Εγγραφή
Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το
ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.
We are using cookies to give you the best experience on our website.
You can find out more about which cookies we are using or switch them off in settings.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible.
Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you
when you return to our website and helping our team to understand which sections of the
website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences
for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every
time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθήστε την ιστοσελίδα teokanistras.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις
Πηγή: dikaiologitika.gr
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Ενημέρωση του υφ. Παιδείας για το πρόγραμμα ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας του
ΠΑ.Δ.Α.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Για το μεγάλο πρόγραμμα ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας του ΠΑ.Δ.Α. (σε συνδυασμό με το
Μητροπολιτικό Διοικητικό Κέντρο του Δήμου), σε περιοχή κοντά στο Πάρκο Πόλης των Άνω
Λιοσίων, ενημερώθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος από τον Δήμαρχο Φ  Χρήστο
Παππού και τον Πρύτανη   Παναγιώτη Καλδή  κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Φυλής.
Ο υφυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τη δημιουργία αγγλόφωνου προπτυχιακού
προγράμματος logistics, το οποίο ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν στα Άνω Λιόσια ο Δήμος
και το ΠΑ.Δ.Α.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Α. Συρίγος  περιηγήθηκε στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, όπου
σχεδιάζεται η ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας   και στους προτεινόμενους χώρους για τη
λειτουργία του προπτυχιακού προγράμματος logistics.
Ο υφυπουργός εξέφρασε -και με την ιδιότητά του ως πανεπιστημιακός- ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τις πρωτοβουλίες του Δήμου και του ΠΑ.Δ.Α στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Επίσης ενδιαφέρθηκε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δήμου Φυλής με το
ΠΑ.Δ.Α, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Πολιτισμού».
Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου Φυλής, οι
οποίες συνδέονται με το Πανεπιστήμιο, όπως η δημιουργία νέου Κέντρου Μεταφορών
(logistics) και η ανάδειξη της Πάρνηθας ως τουριστικού προορισμού. Ενημερώθηκε, επίσης,
για τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Φυλής, όπως η δεντροφύτευση της Χωματερής, η
ενεργειακή αυτάρκεια, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η αξιοποίηση των υδάτινων
πόρων της Πάρνηθας.
Ο Α. Συρίγος  ευχήθηκε στο Δήμαρχο και στον Πρύτανη καλή επιτυχία στους στόχους που
έχουν θέσει και δήλωσε ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, είναι έτοιμος να συμβάλει στην
επιτυχία των στόχων αυτών.
«Εύχομαι δύναμη για να ολοκληρώσετε το όραμα να μετατρέψετε το Δήμο σε σύγχρονη πόλη,
σημείο αναφοράς για τη φοιτητική κοινότητα», έγραψε, χαρακτηριστικά, στο βιβλίο υψηλών
επισκεπτών του Δήμου ο υφυπουργός.
«Συγχαίρω το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για το όραμα που υλοποιούν, επενδύοντας
στο ανθρώπινο δυναμικό και μετατρέποντας το Δήμο Φυλής σε μια αξιοσημείωτη πόλη»,
έγραψε ο Πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α. Παναγιώτης Καλδής.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τον Δήμο Φυλής στο κεντρικό

Δημαρχείο Ανω Λιοσίων

και στην συνέχεια περιόδευσε

σε σημεία που
αφορούν υποδομές που σχεδιάζει

ο Δήμος με το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής
επισκέφθηκε ο Υφυπουργός
Παιδείας Αγγελος Συρίγος
Στο επίκεντρο τέθηκε το
μεγάλο έργο που σχεδιάζεται

για ανέγερση Φοιτητικής
Εστίας του Πανεπιστημίου
της Δυτικής Αττικής

και άλλα επιμέρους ζητήματα
πάνω στην συνεργασία

Δήμου και Πανεπιστημίου
Αναφέρει ο Δήμος για

την σημαντική αυτή επίσκεψη

που έγινε στις 10 του
μήνα Επίσκεψη στο Δήμο
Φυλής πραγματοποίησε το
μεσημέρι της Πέμπτης 10
Φεβρουαρίου 2022 ο Υφυπουργός

Παιδείας Άγγελος
Συρίγος
Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε

από το Αήμαργο Φυλής
Χρήστο Παππού και τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Αυτ Αττικής ΠΑ ΔΑ
Παναγιώτη Καλδή και τους
συνεργάτες τους για το μεγάλο

πρόγραμμα ανέγερσης
Φοιτητικής Εστίας του
ΠΑ.Δ.Α σε συνδυασμό με
το Μητροπολιτικό Διοικη¬

τικό Κέντρο του Δήμου σε
περιοχή κοντά στο Πάρκο
Πόλης των Άνω Λιοσίων
Όπως επίσης για τη δημιουργία

αγγλόφωνου προπτυχιακού

προγράμματος
logistics το οποίο ενδιαφέρονται

να λειτουργήσουν
στα Άνω Λιόσια ο Δήμος
και το ΠΑ.Α.Α
Στο πλαίσιο της επίσκεψης
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στην περιοχή του Πάρκου
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ανέγερση της Φοιτητικής
Εστίας και στους προτεινόμενους

χώρους για τη
λειτουργία του προπτυχιακού

προγράμματος logistics
Ο Υφυπουργός εξέφρασε
και με την ιδιότητά του ως

πανεπιστημιακός ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες

του Δήμου και του
ΠΑ.ΔΛ στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση Επίσης ενδιαφέρθηκε

για το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Δήμου Φυλής με το
ΠΑ.Δ.Α στο γνωστικό αντικείμενο

Επιχειρησιακές
Λειτουργίες Πολιτισμού
Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον
έδειξε και για τις αναπτυξιακές

προοπτικές του Δήμου

Φυλής οι οποίες συνδέονται

με το Πανεπιστήμιο
όπως η δημιουργία νέου
Κέντρου Μεταφορών
logistics και η ανάδειξη

της Πάρνηθας ως τουριστικού
προορισμού Ενημερώ¬

θηκε επίσης για τους
στρατηγικούς στόχους του
Δήμου Φυλής όπως η δε
ντροφύτευση της Χωματερής

η ενεργειακή αυτάρκεια
με την εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών και η αξιοποίηση

των υδάτινων πόρων

της Πάρνηθας
Φεύγοντας ευχήθηκε στο
Δήμαρχο και στον Πρύτανη
καλή επιτυχία στους στόχους

που έχουν θέσει και
δήλωσε ότι στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του
είναι έτοιμος να συμβάλει
στην επιτυχία των στόχων
αυτών
Εύχομαι δύναμη για να

ολοκληρώσετε το όραμα να
μετατρέψετε το Δήμο σε
σύγχρονη πόλη σημείο αναφοράς

για τη φοιτητική
κοινότητα έγραψε χαρακτηριστικά

στο βιβλίο υψηλών

επισκεπτών του Δήμου

ο Υφυπουργός
Συγχαίρω το Δήμαρχο και

τους συνεργάτες του για το
όραμα που υλοποιούν επενδύοντας

στο ανθρώπινο
δυναμικό και μετατρέποντας

το Δήμο Φυλής σε μια
αξιοσημείωτη πόλη
έγραψε ο Πρύτανης του
ΠΑ.Δ.Α Παναγιώτης Καλ
δής

I
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ΠΑΔΑ: Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Αιγάλεω
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το 2022 είναι χρονιά μνήμης, με ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού συμπληρώνονται 100 χρόνια από
την Μικρασιατική Καταστροφή και τον εκπατρισμό του τοπικού ελληνικού στοιχείου. Τα
αποτελέσματα του ιστορικού αυτού γεγονότος συνέβαλλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της
νεότερης ιστορίας και της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με έδρα την πόλη του Αιγάλεω, η οποία κατοικήθηκε μαζικά
για πρώτη φορά την περίοδο 1922 – 1928 από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ως φορέας
επιστημονικής και ερευνητικής γνώσης, αλλά και κοινωνικής υπευθυνότητας, τιμά, προστατεύει
και αναδεικνύει τον τοπικό πολιτισμό, την καταγωγή του και την εξελικτική διαμόρφωσή του.
Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΔΑ, με το Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και
Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού επισημοποίησαν πολύχρονη συνεργασία με τη
σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Αιγάλεω με
σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και ερευνητικής γνώσης και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το ΠΑΔΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανή του καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, τον Πρόεδρο 
του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης καθηγητή Γεώργιο Παναγιάρη και
την Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων
Πολιτιστικών Αγαθών καθηγήτρια  Βασιλική Αργυροπούλου, ενώ το Μουσείο Μικρασιατικού
Πολιτισμού Αιγάλεω το εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του Ιωάννης Κουτούλιας.
Το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Αιγάλεω δημιουργήθηκε από το Δημοτικό Πολιτιστικό
Οργανισμό και τον Συλλόγο Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες» με στόχο την προβολή
του ιστορικού πλαισίου της παρουσίας των Ελλήνων στην Μικρά Ασία, της Μικρασιατικής
Καταστροφής και της εγκατάστασης των προσφύγων στον Ελλαδικό χώρο και κυρίως στον
πρώην συνοικισμό «Νέες Κυδωνίες» και νυν Δήμο Αιγάλεω.
Η συνεργασία περιλαμβάνει ενδεικτικά εκπόνηση ιστορικών μελετών και μελετών ανάλυσης και
 χαρακτηρισμού πολιτιστικών τεκμηρίων, σχεδιασμό και υλοποίηση της προστασίας και
συντήρησης πολιτιστικών τεκμηρίων, συμμετοχή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού
προσωπικού και των φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών σε δράσεις του Μουσείου,
πρακτική άσκηση φοιτητών στη συλλογή του Μουσείου, εκπόνηση πτυχιακών και
μεταπτυχιακών  εργασιών, συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα και
από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (σεμινάρια, ημερίδες,
επιστημονικές δημοσιεύσεις).
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/76961/pada-protokollo-synergasias-me-moyseio-mikrasiatikoy-politismoy-aigaleo
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Ξενάγηση φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου μία ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της
εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Νέα Κηφισιά. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των
μαθημάτων «Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου» και «Διαχείριση Έργου».Στα
πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής των σπουδών τους, οι φοιτητές Τοπογράφοι Μηχανικοί
ενημερώθηκαν για τη χρήση και τη λειτουργία επιλεγμένων μηχανημάτων της δημοφιλούς
ηγετικής μάρκας Caterpillar. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη κάποιες από
τις δυνατότητες, που προσφέρει ο εξοπλισμός CAT και πως αυτές μπορούν να συμβάλουν
αποφασιστικά στη διεξαγωγή εργασιών στον κατασκευαστικό τομέα, διευκολύνοντας επιπλέον
την καθημερινότητα των χειριστών.Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της ΕΛΤΡΑΚ, κ. Κυριάκος
Πρωτούλης ανέλαβε να δώσει στους νεαρούς φοιτητές και φοιτήτριες μία σαφή εικόνα των
παραπάνω με εύγλωττο και αποτελεσματικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας μία παρουσίαση της
διαδικασίας λειτουργίας του συνεργείου. Τον ενδιαφέρον των φοιτητών υπήρξε ζωηρό,
συμμετέχοντας ενεργά με ερωτήσεις κυρίως σε σχέση με τον κύκλο ζωής των μηχανημάτων,
την συντήρηση τους, τα υδραυλικά συστήματα αλλά και τους κινητήρες.Κατά τη διάρκεια της
ξενάγησης, οι φοιτητές δεν παρέλειψαν να ενημερωθούν και για την εύρυθμη λειτουργία του
Ομίλου, από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Νίκο Μπούτα, αντλώντας έτσι
σημαντικές πληροφορίες για νευραλγικούς τομείς όπως η διαδικασία των προσλήψεων, της
αξιολόγησης του προσωπικού καθώς και της δυνατότητας εκπαιδευτικών επιμορφώσεων, που
προσφέρεται στους υπαλλήλους. Τέλος ενδιαφέρον υπήρξε και για την στρατηγική, που έχει
δομήσει η εταιρεία για τις διαδικασίες εσωτερικής εξέλιξης του προσωπικού.«Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που η συγκεκριμένη επίσκεψη σήμανε την αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας της
ΕΛΤΡΑΚ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδευτικές
επισκέψεις από λοιπά συγγενή με το αντικείμενο εργασιών του Ομίλου μας, τμήματα του
Πανεπιστημίου, όπως αυτό του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μέσα στο επόμενο διάστημα»,
ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Υποβάλλετε ένα άρθρο
Το όνομά σας *
Το email σας *
Το θέμα του άρθρου σας *

https://kataskevesktirion.gr/%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9/
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Στα Χανιά το εισαγωγικό μέρος του International Energy Exhibition of Greece 2022 & 6th
Cretan Energy Conference
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σύντομο εισαγωγικό μέρος International Energy Exhibition of
Greece 2022 (IEEG) & 6th Cretan Energy Conference (CEC) που θα πραγματοποιηθεί 1 – 3
Ιουλίου 2022 στα Χανιά Κρήτης.
 
Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εξωτερικών και του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επίσημη στήριξη παρέχεται επίσης από την
Περιφέρεια Κρήτης.
 Έπειτα από ένα διάστημα έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, η οργανωτική επιτροπή ανοίγει
ξανά τις συμμετοχές, σε ένα διάστημα κρίσιμων εξελίξεων, ώστε να εκφράσει και να πάρει θέση
στον ελληνικό χώρο, στο καθοριστικό παγκόσμιο ενεργειακό θέμα. Τιμώμενη χώρα για το 2022
είναι η Αίγυπτος. Ήδη η οργανωτική επιτροπή, έχει συγκεντρώσει πολυάριθμες επιστολές
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από πολλές χώρες του κόσμου, σε όλο το φάσμα της ενέργειας.
 Πληροφορίες: cretanergyconferences.org
 
Ανοίγοντας το νέο κύκλο συμμετοχών, παραθέτουμε μέρος των εισαγωγικών τοποθετήσεων
από το ‘’Pre - Virtual conference IEEG Energy matters : What 2022 holds’’.
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Προστατεύοντας τα παιδιά και τους εφήβους

Η

ΤΗΣ ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

πανδημία της Covid-19 δείχνει να βρίσκεται

σε σταδιακή αποδρομή σε αρκετές

χώρες τις οποίες έχει πλήξει
βαριά την παρελθούσα διετία αλλά

θα περάσει αρκετός καιρός για να επουλωθούν
τα σημάδια που θα αφήσει πίσω της Στα μεγαλύτερα

θύματα της δοκιμασίας που πέρασε η
ανθρωπότητα περιλαμβάνονται τα παιδιά και
οι έφηβοι

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρθηκε
σε άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας New
York Times στις 4/1/2022 Στις ΗΠΑ τα τελευταία

δύο χρόνια οι Αμερικανοί αποδέχτηκαν

να υποστούν μεγαλύτερες βλάβες τα
παιδιά λόγω της πανδημίας παρά οι ενήλικες
Σε αυτό παρατίθενται στατιστικά που δείχνουν
πόσο αυξήθηκαν τα περιστατικά βίας τα ψυχολογικά

προβλήματα οι αυτοκτονίες αλλά
και πόσο πίσω έμειναν τα παιδιά στις ΗΠΑ στον
τομέα της Παιδείας λόγω της αναταραχής που
προκλήθηκε στην εκπαιδευτική λειτουργία και
την αναστολή της κοινωνικής τους δραστηριότητας

Στην Ελλάδα ευτυχώς η κατάσταση δεν είναι

τόσο απειλητική όσο στις ΗΠΑ όπου ένα
ποσοστό πολιτών οπλοφορεί και τα περιστατικά

βίας είναι ενίοτε πολύνεκρα Όμως και
εδώ η κατάσταση είναι δύσκολη

Τα παιδιά μας ζώντας σε πρωτόγνωρες συνθήκες

όπως αυτές που διαμόρφωσαν τα περιοριστικά

μέτρα και τα lockdowns ένιωσαν να
βγαίνουν από τα νερά τους Αισθάνθηκαν
ανασφάλεια άγχος φόβο μην χάσουν γνώριμα

πρόσωπα ανησυχία για το μέλλον της οικο
γένειάς τους ταραχή απαισιοδοξία και άλλα
αρνητικά συναισθήματα

Το κλείσιμο των σχολείων περιόρισε τις ευκαιρίες

ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών
και εφήβων με κίνδυνο την εμφάνιση μακροχρόνιων

επιπτώσεων σχετικά με την κοινωνική

τους ανάπτυξη και τις διαπροσωπικές
σχέσεις τους

Για αυτό το υπουργείο Υγείας με απόφαση
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
έθεσε σε προτεραιότητα τις δράσεις για

τη βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας του

Το Μνημόνιο Συνεργασίας
που συνάφθηκε με την UNICEF

για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας
των παιδιών και των οικογενειών
τους στην πατρίδα μας στοχεύει στην
πρόληψη και την παροχή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης στα παιδιά και τους εφήβους
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης
σε διατροφικές διαταραχές

πληθυσμού δημιουργώντας χαρτοφυλάκιο για
την Ψυχική Υγεία για την στήριξη των συμπολιτών

μας δίνοντας έμφαση στα παιδιά και τους
εφήβους

Οι δράσεις μας για τα παιδιά και τους εφήβους
είναι και παρεμβατικές και προληπτικές ΓΓ αυτό
νομοθετήσαμε τη Σύσταση Μονάδων Έγκαιρης
Παρέμβασης στην Ψύχωση και δημιουργούμε
αντίστοιχες Μονάδες σε όλη την επικράτεια
Επιπλέον νομοθετήθηκε η Σύσταση Κέντρων
Ψυχικής Υγείας εντός ΑΕΙ για την ψυχοκοινω
νική υποστήριξη φοιτητών και ήδη τώρα υλοποιείται

η πρώτη Μονάδα Ψυχικής Υγείας στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ταυτόχρονα
υλοποιούμε εξειδικευμένες δράσεις για την

πρόληψη των εξαρτήσεων σε μαθητές σε συνεργασία

με τα Κέντρα Πρόληψης και τον ΟΚΑ
ΝΑ σε όλη τη χώρα

Συνδυαστικά με τα νομοθετικά εργαλεία το
υπουργείο Υγείας θεσμοθέτησε και έθεσε σε
λειτουργία την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοι
νωνικής Υποστήριξης 10306 η οποία ενισχύθηκε

ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις
ανάγκες παιδιών και εφήβων

Μαζί με τη γραμμή 10306 αναπτύσσουμε
πλατφόρμα τηλεψυχιατρικής και τη

λεσυμβουλευτικής για όλες τις δημόσιες
παιδοψυχιατρικές κλινικές και τα Κέντρα Ψυχικής

Υγείας παιδιών και εφήβων σε συνεργασία
με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
την ΗΔΙΚΑ όπου θα τηρούνται στοιχεία ηλεκτρονικού

φακέλου ασθενούς Εξάλλου στο
πλαίσιο της εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών

Ψυχικής Υγείας ήδη λειτουργούμε Μονάδες

στη Σύμη και το Καστελόριζο
Παρέμβαση καίριας σημασίας σε αυτό το

θέμα είναι η δουλειά που έχουμε κάνει στον
τομέα των παιδοψυχιατρικών μονάδων και
κλινικών Κατ αρχάς πρέπει να αναφερθεί ότι
προχωράει η διαδικασία για τη δημιουργία 2
νέων παιδοψυχιατρικών κλινικών στην Αττική
Ασκληπιείο Βούλας και Αγ Βαρβάρα καθώς

και η δημιουργία παιδοψυχιατρικών τμημάτων
νοσοκομείων σε κλινικές των νοσοκομείων μας
στην Τρίπολη και στην Αλεξανδρούπολη

Για τις ανάγκες της περιφέρειας αναπτύσσουμε

και λειτουργούμε Κινητές Μονάδες
Ψυχικής Υγείας για την παροχή παιδοψυχιατρικών

υπηρεσιών τόσο στην ευρύτερη περιοχή

του Νομού Εβρου διαουνδεδεμένη με το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

όσο και στην περιοχή του Νομού
Ηρακλείου διαουνδεδεμένη με το ΠΑΓΝΗ
Συγχρόνως θέσαμε σε λειτουργία την Πανεπιστημιακή

Κλινική για υποστήριξη της Ψυχικής
Υγείας παιδιών και εφήβων στο ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ
ΝΕΙΟ Νοσοκομείο στην Πάτρα

Επιπλέον για την προστασία της ψυχικής
υγείας των παιδιών και των εφήβων το υπουργείο

Υγείας έχει πραγματοποιήσει μία σειρά
από συνεργασίες και συμφωνίες διεθνούς χαρακτήρα

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που συνάφθηκε

με την UNICEF για τη βελτίωση της
ψυχικής υγείας των παιδιών και των οικογενειών

τους στην πατρίδα μας στοχεύει στην
πρόληψη και την παροχή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης στα παιδιά και τους εφήβους συμπεριλαμβανομένης

της υποστήριξης σε διατροφικές

διαταραχές
Επίσης αποδεχθήκαμε δωρεά ύψους

15.000.000 ευρώ και υπογράψαμε μνημόνιο
συνεργασίας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ΙΣΝ και το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης

για την ανάπτυξη 5ετοάς επιστημονικού
προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχοκοι
νωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων σε
όλη την Επικράτεια

Με όλα τα παραπάνω συνεργαζόμενοι με
την κοινωνία και με πίστη στην αποστολή μας
θα βοηθήσουμε τα παιδιά και τους εφήβους
μας για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί και αυτή τη
δοκιμασία χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω
μόνο του
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Το ΠΑΔΑ συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανή του
καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), που
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του καθηγητή Οδυσσέα –
Ιωάννη Ζώρα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Στην εν λόγω διαδικασία παρέστη και ο
Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.
Σκοπός του εν λόγω Μνημονίου είναι η επίτευξη των ακόλουθων, ενδεικτικών και όχι
περιοριστικών, στόχων:
α) Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα προσφέρονται από
κοινού (joint degrees) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
β) Συνεπιβλέψεις εργασιών, διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών ερευνών.
γ) Συνδιοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: συνέδρια, ημερίδες,
διαλέξεις, σεμινάρια, θερινά σχολεία κ.ά.
δ) Ανταλλαγές/αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, μελών
ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ, διοικητικών) και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων
διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών για την προώθηση της επιστημονικής
έρευνας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης στον βαθμό του εφικτού με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
ε) Ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας, μέσω της δικτύωσης εργαστηρίων και ερευνητικών
ομάδων, αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανταλλαγής
δημοσιευμάτων, δεδομένων και εκπαιδευτικού υλικού, τηρουμένων των κανόνων που αφορούν
στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
στ) Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων και δημοσιεύσεων.
ζ) Συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης επιστημονικού έργου προς άμεσο όφελος της
κοινωνίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών στρατηγικής συνεργασιών με τοπικές κοινότητες,
περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς.
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας
εξήρε την ταχεία ακαδημαϊκή ανάπτυξη του ΠΑΔΑ και εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του
για τη συγκεκριμένη συνεργασία, η οποία διευρύνει τις δυνατότητες  του ΕΑΠ.
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ευχαρίστησε τον Καθηγητή
Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα για τις διαπιστώσεις του, αναφέρθηκε κολακευτικά για τον ρόλο και
τη σημαντική προσφορά του ΕΑΠ μέσω των ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών που
προσφέρει και αναφέρθηκε στις εξαιρετικές προοπτικές για τις συνέργειες που διανοίγονται
μεταξύ των δυο Πανεπιστημίων.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/77115/pada-synergazetai-me-elliniko-anoikto-panepistimio
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Υπογράφηκε ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ ΠΑΔΑ και ΕΑΠ / Τα πλαίσια της
συνεργασίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Υπογράφηκε ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ ΠΑΔΑ και ΕΑΠ / Τα πλαίσια της συνεργασίας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανή του
καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), που
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του καθηγητή Οδυσσέα –
Ιωάννη Ζώρα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Στην εν λόγω διαδικασία παρέστη και ο
Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.
Σκοπός του εν λόγω Μνημονίου είναι η επίτευξη των ακόλουθων, ενδεικτικών και όχι
περιοριστικών, στόχων:  
Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για
να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!
α) Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα προσφέρονται από
κοινού (joint degrees) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
β) Συνεπιβλέψεις εργασιών, διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών ερευνών.
γ) Συνδιοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: συνέδρια, ημερίδες,
διαλέξεις, σεμινάρια, θερινά σχολεία κ.ά.
δ) Ανταλλαγές/αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, μελών
ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ, διοικητικών) και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων
διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών για την προώθηση της επιστημονικής
έρευνας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης στον βαθμό του εφικτού με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
ε) Ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας, μέσω της δικτύωσης εργαστηρίων και ερευνητικών
ομάδων, αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανταλλαγής
δημοσιευμάτων, δεδομένων και εκπαιδευτικού υλικού, τηρουμένων των κανόνων που αφορούν
στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
στ) Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων και δημοσιεύσεων.
ζ) Συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης επιστημονικού έργου προς άμεσο όφελος της
κοινωνίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών στρατηγικής συνεργασιών με τοπικές κοινότητες,
περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς.
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας
εξήρε την ταχεία ακαδημαϊκή ανάπτυξη του ΠΑΔΑ και εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του
για τη συγκεκριμένη συνεργασία, η οποία διευρύνει τις δυνατότητες  του ΕΑΠ.
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ευχαρίστησε τον Καθηγητή
Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα για τις διαπιστώσεις του, αναφέρθηκε κολακευτικά για τον ρόλο και
τη σημαντική προσφορά του ΕΑΠ μέσω των ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών που
προσφέρει και αναφέρθηκε στις εξαιρετικές προοπτικές για τις συνέργειες που διανοίγονται
μεταξύ των δυο Πανεπιστημίων.
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