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Επιστολή του Πρύτανη ΠΑ.Δ.Α. για τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αγαπητές/οί μου, Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και τριάντα μήνες παραγωγικής πορείας των πρώτων αιρετών Πρυτανικών
Αρχών, στην κοινή προσπάθεια της ακαδημαϊκής μας κοινότητας για τη συγκρότηση του
Ιδρύματός μας. Χτίζουμε από κοινού, σε στέρεη βάση, τη δίκαιη ανάπτυξη του ΠΑΔΑ, που
αποτελεί ένα εμβληματικό δυναμικό ΑΕΙ, ταχέως αναπτυσσόμενο με διεθνείς συνέργειες,
συλλογικό πνεύμα και ορόσημο στη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα στα πρώτα
χρόνια λειτουργίας ήδη έχουμε καταφέρει η εικόνα και το περιεχόμενο του Πανεπιστημίου να
εδραιώνονται σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση και έρευνα, παροχή καινοτόμων υπηρεσιών,
εξωστρέφεια...

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.esos.gr
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Επιστολή του Πρύτανη ΠΑ.Δ.Α. για τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

"Επενδύουμε στους ανθρώπους, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και σε νέα κτιριακά συγκροτήματα
για πολυδύναμο και διεπιστημονικό έργο, που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες σύνθετες ανάγκες"

Αγαπητές/οί μου,

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
τριάντα μήνες παραγωγικής πορείας των πρώτων αιρετών Πρυτανικών Αρχών, στην κοινή
προσπάθεια της ακαδημαϊκής μας κοινότητας για τη συγκρότηση του Ιδρύματός μας. Χτίζουμε
από κοινού, σε στέρεη βάση, τη δίκαιη ανάπτυξη του ΠΑΔΑ, που αποτελεί ένα εμβληματικό
δυναμικό ΑΕΙ, ταχέως αναπτυσσόμενο με διεθνείς συνέργειες, συλλογικό πνεύμα και ορόσημο
στη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας ήδη έχουμε καταφέρει η εικόνα και το περιεχόμενο του
Πανεπιστημίου να εδραιώνονται σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση και έρευνα, παροχή
καινοτόμων υπηρεσιών, εξωστρέφεια, ψηφιακό μετασχηματισμό και περιβαλλοντική ηθική. Με
ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση και ομαδικότητα ενδυναμώνουμε συστηματικά την ακαδημαϊκή μας
ανάπτυξη με τα προβλεπόμενα διεθνή πρότυπα. Επενδύουμε στους ανθρώπους, στον εκσυγχρονισμό των
υποδομών και σε νέα κτιριακά συγκροτήματα για πολυδύναμο και διεπιστημονικό έργο, που να μπορεί να
ανταποκρίνεται στις νέες σύνθετες ανάγκες. Αποτελούμε το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Αττική
και δεσμευόμαστε για οικολογική λειτουργία με πολιτική μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Μαζί φτιάχνουμε τις γέφυρες για τον ψηφιακό κόσμο του αύριο που για την κοινότητά μας είναι ένα
κερδισμένο στοίχημα που εξελίσσεται. Χάρη στον κάθε ένα από εσάς που συμμετέχει καθημερινά και
σφυρηλατεί τη βιωσιμότητα του υποδειγματικού δημόσιου Πανεπιστημίου.

Σε έναν κόσμο ρευστό και ασταθή, που την οικονομική κρίση έχει διαδεχθεί η πανδημία και εδώ και λίγες
μέρες ο όλεθρος του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί
σταθερά εκπαιδευτικά και ερευνητικά, αλλά και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Στη δύσκολη αυτή
συγκυρία, υψώνει τη φωνή του για ειλικρινή διάλογο και σταθερή ειρήνη, δίκαιη συνύπαρξη και σεβασμό
στην διαφορετικότητα, αλληλεγγύη και προσφορά. Και όπως λέει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος:

«Ἀδέρφια,
μὲς στὴν εἰρήνη διάπλατα ἀνασαίνει ὅλος ὁ κόσμος μὲ ὅλα τὰ ὄνειρά μας
Δῶστε τὰ χέρια ἀδέρφια μου,
αὐτό  ̔ναι ἡ εἰρήνη.»

2 Μαρτίου 2022
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής Πρύτανης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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ΠΑΔΑ: Επιστολή του Πρύτανη για τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΑΔΑ: Επιστολή του Πρύτανη για τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αγαπητές/οί μου,

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τριάντα μήνες
παραγωγικής πορείας των πρώτων αιρετών Πρυτανικών Αρχών, στην κοινή προσπάθεια της ακαδημαϊκής
μας κοινότητας για τη συγκρότηση του Ιδρύματός μας. Χτίζουμε από κοινού, σε στέρεη βάση, τη δίκαιη
ανάπτυξη του ΠΑΔΑ, που αποτελεί ένα εμβληματικό δυναμικό ΑΕΙ, ταχέως αναπτυσσόμενο με διεθνείς
συνέργειες, συλλογικό πνεύμα και ορόσημο στη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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

Μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας ήδη έχουμε καταφέρει η εικόνα και το περιεχόμενο του
Πανεπιστημίου να εδραιώνονται σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση και έρευνα, παροχή
καινοτόμων υπηρεσιών, εξωστρέφεια, ψηφιακό μετασχηματισμό και περιβαλλοντική ηθική. Με
ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση και ομαδικότητα ενδυναμώνουμε συστηματικά την ακαδημαϊκή μας
ανάπτυξη με τα προβλεπόμενα διεθνή πρότυπα. Επενδύουμε στους ανθρώπους, στον εκσυγχρονισμό των
υποδομών και σε νέα κτιριακά συγκροτήματα για πολυδύναμο και διεπιστημονικό έργο, που να μπορεί να
ανταποκρίνεται στις νέες σύνθετες ανάγκες. Αποτελούμε το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Αττική
και δεσμευόμαστε για οικολογική λειτουργία με πολιτική μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Μαζί φτιάχνουμε τις γέφυρες για τον ψηφιακό κόσμο του αύριο που για την κοινότητά μας είναι ένα
κερδισμένο στοίχημα που εξελίσσεται. Χάρη στον κάθε ένα από εσάς που συμμετέχει καθημερινά και
σφυρηλατεί τη βιωσιμότητα του υποδειγματικού δημόσιου Πανεπιστημίου.

Σε έναν κόσμο ρευστό και ασταθή, που την οικονομική κρίση έχει διαδεχθεί η πανδημία και εδώ και λίγες
μέρες ο όλεθρος του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί
σταθερά εκπαιδευτικά και ερευνητικά, αλλά και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Στη δύσκολη αυτή
συγκυρία, υψώνει τη φωνή του για ειλικρινή διάλογο και σταθερή ειρήνη, δίκαιη συνύπαρξη και σεβασμό
στην διαφορετικότητα, αλληλεγγύη και προσφορά. Και όπως λέει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος:

«Ἀδέρφια,
μὲς στὴν εἰρήνη διάπλατα ἀνασαίνει ὅλος ὁ κόσμος μὲ ὅλα τὰ ὄνειρά μας
Δῶστε τὰ χέρια ἀδέρφια μου,
αὐτό ̔ναι ἡ εἰρήνη.»

2 Μαρτίου 2022
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής Πρύτανης

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/25660-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82/?ref=newwindow
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Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής

Του Λάζαρου Βρυζίδη , πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

3 Μαρτίου συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Οι τοπικοί παράγοντες, η κοινωνία και οι φορείς στήριξαν έμπρακτα το
Πανεπιστήμιο αυτά τα χρόνια και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σύγχρονο και
οργανωμένο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Αυτά τα χρόνια, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΕ εργάστηκαν φιλότιμα και συνεχίζουν να εργάζονται για
την εδραίωση του Πανεπιστημίου, με την καθοδήγηση των Πρυτανικών Αρχών. Εύκολα μπορεί να
διαπιστώσει κανείς ότι το Πανεπιστήμιό μας είναι ένα εξωστρεφές ίδρυμα, με αξιόλογες συνεργασίες με
άλλα ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ.

Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου και θα πάρει τη θέση που του αξίζει στο
διεθνές στερέωμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Λάζαρος Βρυζίδης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/77157/simera-symplironontai-tessera-hronia-apo-tin-idrysi-toy-panepistimioy-dytikis-attikis


1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ENIRISST

Μέσο: . . . . . . . . .NET FAX
Ημ. Έκδοσης: . . .04/03/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/03/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 9

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΙΒΙ88Τ
Δυναμική παρουσία καταγράφει
η εθνική ερευνητική υποδομή
ΕΝΙΒΙ53Τ σε Ελλάδα και εξωτερικό
με σειρά δράσεων και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων Η Ευφυής Ερευνητική
Υποδομή στην Ναυτιλία την Εφοδιαστική
Αλυσίδα και τις Μεταφορές ΕΝΙΒΙ33Τ
αποτελεί πρωτοποριακή ερευνητική
υποδομή η οποία εστιάζει σε τρεις
σημαντικούς τομείς τη ναυτιλία τις
μεταφορές και τα Ιοαϊεΰοβ
Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου με επιστημονικά υπεύθυνη την
Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου
ενώ συμμετέχουν τα ακόλουθα 7 Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Πειραιά Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και 3 Ερευνητικά Κέντρα Εθνικό
Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
Δημόκριτος Ελληνικό Κέντρο

θαλάσσιων Ερευνών και το Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών
Μέσα από την ανάπτυξη 6 πλατφορμών
που αφορούν την διαχείριση
αποβλήτων θαλάσσιων μεταφορών
και ατυχημάτων την ανάπτυξη
εργαλείων βελτιστοποίησης των
αλυσίδων εφοδιασμού την ανάπτυξη
υπηρεσιών για την οδική ασφάλεια
την ηλεκτροκίνηση την προώθηση των
πράσινων μετακινήσεων και την ανάλυση
καινοτόμων τεχνολογιών όπως είναι τα
αυτόνομα οχήματα η ΕΝΙΒΙ53Τ πέρα
του υψηλού ερευνητικού έργου που
παράγει πρόκειται να αποτελέσει
ένα σημαντικό κέντρο αριστείας με
σημαντικό αποτύπωμα τόσο στην
επιστημονική κοινότητα όσο και στην
οικονομία και το χώρο των επιχειρήσεων
την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και
τους δημόσιους φορείς
Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί
εντός του 2023



1. ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
Ημ. Έκδοσης: . . .04/03/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/03/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 24

• ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΑΩ Ν ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Μαθητικός διαγωνισμός
ψηφιακής φωτογραφίας
Με τονΠανεββήνιοΜαθητικό
Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας
εγκεκριμένο από το υπουργείοΠαιδείας
συνεχίζει η Εββηνική Καρδιολογική
Εταιρεία για 6η συνεχόμενηχρονιά
την προσπάθεια για ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση τωνμαθητών για το
κάπνισμα το παθητικό κάπνισμα και τις
ποββαπβέςεπιπτώσεις του στο άτομο
και τηνκοινωνία Ο διαγωνισμός κάθε
χρόνο πραγματοποιείται μεαφορμή την
ΠαγκόσμιαΗμέραΚατά τουΚαπνίσματος
ΟΙΜαΐου

Φέτος
μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν

στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας

πολλαπλά μηνύματα κατά του καπνίσματος

Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να
αποτυπωθούν από όποιο μέσο θελήσουν π χ ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή κινητό τηλέφωνο ΙθβΙθΙ κ ά

Πανελλήνιοι Μαθητικός Διαγωνισμό Φωτογραφία

για μια Ζωή χωρί Κάπνισμα

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής

δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά από

μικρή ηλικία τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος

όσο και από το παθητικό κάπνισμα Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους

για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και
το υγειονομικό σύστημα

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον

τους για συμμετοχή στον διαγωνισμό με ένα απλό
θπίθιΙ στο Ιίαηο5@Ιχ5.αΓ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022
Με την αποστολή ενδιαφέροντος θα στέλνεται απαντητικό

θΓΠθίΙ μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού και

τιςλεπτομέρειέςτου καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση
που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και τον
κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί

μαζί με το έργο του
Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή

των έργων είναι η 2α Μαΐου 2022 Τα έργα
θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο
ϋα.ηο5@ήθ5.α.Γ
0 διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς δύο καθηγητές

του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή

Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες
θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό ενώ
αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους
συμμετέχοντες
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι

να επικοινωνούν στο ϋαηο5@ήσ5.αΓ ή στο τηλέφωνο

2107258006



1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΔΑ ΚΑΙ ΕΑΠ

Μέσο: . . . . . . . . .ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΧΑΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .04/03/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/03/2022
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> Διευρύνονται οι δραστηριότητες τοι

Συνεργασία ΠΑΑ

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 Ευστα-

θόπουλος.
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

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

{ και ΕΑΠ
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, ανταλλα¬

γής 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 Ζώ-

ρας εξήρε την ταχεία ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη του ΠΑΔΑ και

εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανο-
ποίησή του για τη συγκεκριμένη 

συνεργασία, η οποία διευρύνει 

τις δυνατότητες του ΕΑΠ.
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Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αυτόν τον μήνα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καλδής με επιστολή του
για την συμπλήρωση των τεσσάρων χρόνων μεταξύ άλλων αναφέρει:

“Μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας ήδη έχουμε καταφέρει η εικόνα και το περιεχόμενο του
Πανεπιστημίου να εδραιώνονται σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση και έρευνα, παροχή
καινοτόμων υπηρεσιών, εξωστρέφεια, ψηφιακό μετασχηματισμό και περιβαλλοντική ηθική. Με
ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση και ομαδικότητα ενδυναμώνουμε συστηματικά την ακαδημαϊκή μας
ανάπτυξη με τα προβλεπόμενα διεθνή πρότυπα. Επενδύουμε στους ανθρώπους, στον εκσυγχρονισμό των
υποδομών και σε νέα κτιριακά συγκροτήματα για πολυδύναμο και διεπιστημονικό έργο, που να μπορεί να
ανταποκρίνεται στις νέες σύνθετες ανάγκες. Αποτελούμε το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Αττική
και δεσμευόμαστε για οικολογική λειτουργία με πολιτική μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.“

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

Ολόκληρη η επιστολή του Πρύτανη εδώ

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/25674-%CF%84%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/?ref=newindow
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: «οικοσύστημα 60 χιλιάδων ανθρώπων»
(βίντεο)

Τέσσερα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε αυτές τις μέρες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
που προέκυψε από την σύμφυση δύο ιστορικών ιδρυμάτων των ΤΕΙ Αθήνας κα Πειραιά
επιχειρώντας για πρώτη φορά για δημόσιο πανεπιστήμιο τόσο μεγάλο εγχείρημα.

Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής για ένα «οικοσύστημα 60 χιλιάδων ανθρώπων» στο πλαίσιο των
τριάντα χρόνων πορείας των πρυτανικών αρχών ο Πρύτανης Παναγιώτης Καλδής δηλώνει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ με αφορμή ένα τηλεοπτικό οδοιπορικό του Πρακτορείου ότι «υπάρχει μια στοχοθεσία , τιμούμε τα
χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου , θέλουμε να είναι ένα πραγματικό υποδειγματικό δημόσιο
πανεπιστήμιο και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, ιδίως την νοτιοανατολική και την Μεσόγειο».

Δείτε το βίντεο του ρεπορτάζ:

https://ecopress.gr/panepistimio-dytikis-attikis/
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Σήμερα, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών (περισσότεροι από 56.000 προπτυχιακοί,
περισσότεροι από 5.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και περισσότεροι από 680 υποψήφιοι διδάκτορες) και των
λοιπών μελών του Ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο προσπαθεί την επέκταση του Ιδρύματος, τόσο με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων του υποδομών όσο και με τη δημιουργία νέων, προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες των μελών του και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα όλων. Ενδεικτικά,
αναφέρεται ότι, στο ευρύτερο, αυτό, πλαίσιο, το Ίδρυμα επεκτείνεται με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις
6.831,21m2 στο Μοσχάτο (δημιουργία τέταρτης Πανεπιστημιούπολης), νέο τριώροφο κτήριο 5.737,50m2
στη νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω και δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο
Πόλης του Δήμου Φυλής για την στέγαση φοιτητών με μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

Ο κ. Παναγιώτης Κλαδής μας απαριθμεί τα 27 τμήματα κατανεμημένα σε έξι σχολές :

«Καλύπτουμε τα πάντα, έχουμε μια ισχυρή σχολή μηχανικών, έχουμε επαγγέλματα υγείας, πρόνοιας,
έχουμε τη δημόσια υγεία, έχουμε επιστήμη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της οινολογίας. Έχουμε τις
σχολές εφαρμοσμένων τεχνών, και σχολές πολιτισμού αλλά και λοιπές δραστηριότητες που μας
καλύπτουν σε όλα τα πεδία».

Είναι αλήθεια ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναγνωρίζεται, ως το πλέον εξωστρεφές Ίδρυμα της
χώρας, με ανάπτυξη ευρέως συνόλου συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Αναφέρονται οι 929 ισχύουσες διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος
ERASMUS+. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί περισσότερα από 50 Μνημόνια Συνεργασίας, στόχος των οποίων
αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων τέτοιων, που να οδηγούν στη δημιουργία και τη διάχυση της γνώσης, επ’
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, ενώ αναφέρεται και η προβολή των διαδικτυακών, ακαδημαϊκού ύφους,
εβδομαδιαίων εκπομπών “FIRST FROM THE WEST”, με καλεσμένους από τον χώρο της εκπαίδευσης, της
πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας, καθώς και εκπροσώπους φορέων, με
στόχο την προβολή και την περαιτέρω προαγωγή της εξωστρεφούς πλευράς του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

Επισημαίνοντας ότι ένα Πανεπιστήμιο κρίνεται και από την ποσοτική και ποιοτική πρόσβαση πτυχιούχων
του στην αγορά εργασίας ζητήσαμε από το Πρύτανη να μας πει τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα.

«Λόγω της δομής των προγραμμάτων σπουδών και της έντονης διασύνδεσης μέσω πρακτικής άσκησης με
την αγορά εργασίας, οι δικοί μας απόφοιτοι σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από τα δύο τρίτα, βρίσκουν εύκολα
εργασία ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις της οικονομίας.»

«Βρισκόμαστε, επισημαίνει ο κ. Καλδής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική όπου υπάρχει
η μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις, από τις βιομηχανίες για τους αποφοίτους, οι οποίοι στελεχώνουν
επάξια σε διευθυντικό επίπεδο ακόμα, όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες βρίσκονται. Πολλοί συνάδελφοι
απόφοιτοι πλέον βρίσκονται και στο εξωτερικό γίνονται δέκτες μηνυμάτων και προσέλκυσης δικών μας
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αποφοίτων. Βεβαίως, η προσπάθεια μας είναι να σταματήσει το brain drain και να τους κρατήσουμε στη
χώρα.»

Μιλήσαμε με τον Πρύτανη και για τον οικολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποτελεί το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Αττική, καθώς χρησιμοποιεί,
αποκλειστικά, ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είναι και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη «COPERNICUS Alliance».

Με την κάμερα και drone καταγράψαμε και το «πράσινο ηλεκτρικό λεωφορείο» που διαθέτει το
Πανεπιστήμιο εξυπηρετώντας φοιτητές καθηγητές και διοικητικό προσωπικό στα διάσπαρτα κτίρια.

Ενδεικτική, τόσο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος όσο και της αξιοπιστίας της ακαδημαϊκής του
υπόστασης είναι η πρόσφατη αναγόρευση του καθηγητή Πολιτικής Υγείας του London School of
Economics and Political Science, κ Η. Μόσιαλου, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του βρετανού σκηνοθέτη, κ Κεν
Λόουτς, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του μέλους της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κ Γκας Μπιλιράκη, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
του καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ, Francis Fukuyama, σε επίτιμο καθηγητή του ίδιου
τμήματος.

«Αρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης Παναγιώτης Καλδής είναι
υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά μας στηρίζει και η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και
καταφέρνουμε να κάνουμε ιδιαίτερη σύνθεση όπου προβάλλονται το Πανεπιστήμιο και οι ανάγκες του.
Αυτή την στιγμή μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία καλή φάση όπου θα υπάρξει χρηματοδότηση
για ψηφιοποίηση όλου του αρχείου του πανεπιστημίου, πράγμα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Μας
ενδιαφέρει και η τοπική ανάπτυξη αλλά και η παροχή από τους δήμους υποτροφιών για μεταπτυχιακούς
φοιτητές και γι’ αυτό έχουμε ειδικά πρωτόκολλα για συνεργασία και χρηματοδότηση μεταπτυχιακών από
τους δήμους. Μπορώ να σας πω, κατέληξε ο κ. Καλδής ότι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
μας βραβεύει για την καλή αυτή τακτική που εφαρμόζουμε και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του
Πανεπιστημίου».

Σε ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών του Πανεπιστημίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Δημάρχων Αττικής αποφάσισε, ομόφωνα, την έκφραση συγχαρητηρίων κι επαίνου προς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής για το σύνολο των, σχετικών με θέματα προώθησης της τοπικής ανάπτυξης προς την
κατεύθυνση της αναβάθμισης και της διασύνδεσης του Ιδρύματος με τον θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, δραστηριοτήτων του. Συγχαρητήρια επιστολή προς το Ίδρυμα απέστειλε και ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στην επιστολή του, ο κ.
Τζιτζικώστας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Ίδρυμα συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα
ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της διαρκούς
υλοποίησης, από το Πανεπιστήμιο, δράσεων ωφέλιμων για το ίδιο, την ακαδημαϊκή και φοιτητική
κοινότητα, την κοινωνία και την Ελλάδα.

ΑΠΕ- ΜΠΕ
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Τηλεοπτικό οδοιπορικό: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τέσσερα έτη από
την ίδρυση του

Σήμερα, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών (περισσότεροι από 56.000 προπτυχιακοί,
περισσότεροι από 5.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και περισσότεροι από 680 υποψήφιοι διδάκτορες) και των
λοιπών μελών του Ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο προσπαθεί την επέκταση του Ιδρύματος, τόσο με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων του υποδομών όσο και με τη δημιουργία νέων, προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες των μελών του και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα όλων. Ενδεικτικά,
αναφέρεται ότι, στο ευρύτερο, αυτό, πλαίσιο, το Ίδρυμα επεκτείνεται με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις
6.831,21m2 στο Μοσχάτο (δημιουργία τέταρτης Πανεπιστημιούπολης), νέο τριώροφο κτήριο 5.737,50m2
στη νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω και δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο
Πόλης του Δήμου Φυλής για την στέγαση φοιτητών με μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

Ο κ. Παναγιώτης Κλαδής μας απαριθμεί τα 27 τμήματα κατανεμημένα σε έξι σχολές:

«Καλύπτουμε τα πάντα, έχουμε μια ισχυρή σχολή μηχανικών, έχουμε επαγγέλματα υγείας, πρόνοιας,
έχουμε τη δημόσια υγεία, έχουμε επιστήμη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της οινολογίας. Έχουμε τις
σχολές εφαρμοσμένων τεχνών, και σχολές πολιτισμού αλλά και λοιπές δραστηριότητες που μας
καλύπτουν σε όλα τα πεδία».

Είναι αλήθεια ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναγνωρίζεται, ως το πλέον εξωστρεφές Ίδρυμα της
χώρας, με ανάπτυξη ευρέως συνόλου συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Αναφέρονται οι 929 ισχύουσες διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος
ERASMUS+. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί περισσότερα από 50 Μνημόνια Συνεργασίας, στόχος των οποίων
αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων τέτοιων, που να οδηγούν στη δημιουργία και τη διάχυση της γνώσης, επ’
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, ενώ αναφέρεται και η προβολή των διαδικτυακών, ακαδημαϊκού ύφους,
εβδομαδιαίων εκπομπών “FIRST FROM THE WEST”, με καλεσμένους από τον χώρο της εκπαίδευσης, της
πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας, καθώς και εκπροσώπους φορέων, με
στόχο την προβολή και την περαιτέρω προαγωγή της εξωστρεφούς πλευράς του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

Επισημαίνοντας ότι ένα Πανεπιστήμιο κρίνεται και από την ποσοτική και ποιοτική πρόσβαση πτυχιούχων
του στην αγορά εργασίας ζητήσαμε από το Πρύτανη να μας πει τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα.

«Λόγω της δομής των προγραμμάτων σπουδών και της έντονης διασύνδεσης μέσω πρακτικής άσκησης με
την αγορά εργασίας, οι δικοί μας απόφοιτοι σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από τα δύο τρίτα, βρίσκουν εύκολα
εργασία ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις της οικονομίας.»

«Βρισκόμαστε, επισημαίνει ο κ. Καλδής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική όπου υπάρχει
η μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις, από τις βιομηχανίες για τους αποφοίτους, οι οποίοι στελεχώνουν
επάξια σε διευθυντικό επίπεδο ακόμα, όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες βρίσκονται. Πολλοί συνάδελφοι
απόφοιτοι πλέον βρίσκονται και στο εξωτερικό γίνονται δέκτες μηνυμάτων και προσέλκυσης δικών μας
αποφοίτων. Βεβαίως, η προσπάθεια μας είναι να σταματήσει το brain drain και να τους κρατήσουμε στη
χώρα.»

Μιλήσαμε με τον Πρύτανη και για τον οικολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποτελεί το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Αττική, καθώς χρησιμοποιεί,
αποκλειστικά, ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είναι και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη «COPERNICUS Alliance».

Με την κάμερα και drone καταγράψαμε και το «πράσινο ηλεκτρικό λεωφορείο» που διαθέτει το
Πανεπιστήμιο εξυπηρετώντας φοιτητές καθηγητές και διοικητικό προσωπικό στα διάσπαρτα κτίρια.

Ενδεικτική, τόσο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος όσο και της αξιοπιστίας της ακαδημαϊκής του
υπόστασης είναι η πρόσφατη αναγόρευση του καθηγητή Πολιτικής Υγείας του London School of
Economics and Political Science, κ Η. Μόσιαλου, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του βρετανού σκηνοθέτη, κ Κεν
Λόουτς, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του μέλους της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κ Γκας Μπιλιράκη, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
του καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ, Francis Fukuyama, σε επίτιμο καθηγητή του ίδιου

https://forkeratea.com/greece/%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf/


http://forkeratea.com/

 Publication date: 06/03/2022 09:24

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

τμήματος.

«Αρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης Παναγιώτης Καλδής είναι
υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά μας στηρίζει και η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και
καταφέρνουμε να κάνουμε ιδιαίτερη σύνθεση όπου προβάλλονται το Πανεπιστήμιο και οι ανάγκες του.
Αυτή την στιγμή μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία καλή φάση όπου θα υπάρξει χρηματοδότηση
για ψηφιοποίηση όλου του αρχείου του πανεπιστημίου, πράγμα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Μας
ενδιαφέρει και η τοπική ανάπτυξη αλλά και η παροχή από τους δήμους υποτροφιών για μεταπτυχιακούς
φοιτητές και γι’ αυτό έχουμε ειδικά πρωτόκολλα για συνεργασία και χρηματοδότηση μεταπτυχιακών από
τους δήμους. Μπορώ να σας πω, κατέληξε ο κ. Καλδής ότι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
μας βραβεύει για την καλή αυτή τακτική που εφαρμόζουμε και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του
Πανεπιστημίου».

Σε ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών του Πανεπιστημίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Δημάρχων Αττικής αποφάσισε, ομόφωνα, την έκφραση συγχαρητηρίων κι επαίνου προς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής για το σύνολο των, σχετικών με θέματα προώθησης της τοπικής ανάπτυξης προς την
κατεύθυνση της αναβάθμισης και της διασύνδεσης του Ιδρύματος με τον θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, δραστηριοτήτων του. Συγχαρητήρια επιστολή προς το Ίδρυμα απέστειλε και ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στην επιστολή του, ο κ.
Τζιτζικώστας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Ίδρυμα συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα
ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της διαρκούς
υλοποίησης, από το Πανεπιστήμιο, δράσεων ωφέλιμων για το ίδιο, την ακαδημαϊκή και φοιτητική
κοινότητα, την κοινωνία και την Ελλάδα.
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Τηλεοπτικό οδοιπορικό: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τέσσερα έτη από
την ίδρυση του

Τέσσερα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε αυτές τις μέρες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που προέκυψε
από την σύμφυση δύο ιστορικών ιδρυμάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά επιχειρώντας για πρώτη φορά για
δημόσιο πανεπιστήμιο τόσο μεγάλο εγχείρημα. Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής για ένα «οικοσύστημα
60 χιλιάδων ανθρώπων» στο πλαίσιο των τριάντα χρόνων πορείας των πρυτανικών αρχών ο Πρύτανης
Παναγιώτης Καλδής δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή ένα τηλεοπτικό οδοιπορικό του Πρακτορείου ότι
«υπάρχει μια στοχοθεσία , τιμούμε τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου , θέλουμε να είναι ένα
πραγματικό υποδειγματικό δημόσιο πανεπιστήμιο και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, ιδίως την
νοτιοανατολική και την Μεσόγειο».

Σήμερα, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών (περισσότεροι από 56.000 προπτυχιακοί,
περισσότεροι από 5.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και περισσότεροι από 680 υποψήφιοι διδάκτορες) και των
λοιπών μελών του Ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο προσπαθεί την επέκταση του Ιδρύματος, τόσο με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων του υποδομών όσο και με τη δημιουργία νέων, προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες των μελών του και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα όλων. Ενδεικτικά,
αναφέρεται ότι, στο ευρύτερο, αυτό, πλαίσιο, το Ίδρυμα επεκτείνεται με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις
6.831,21m2 στο Μοσχάτο (δημιουργία τέταρτης Πανεπιστημιούπολης), νέο τριώροφο κτήριο 5.737,50m2
στη νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω και δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο
Πόλης του Δήμου Φυλής για την στέγαση φοιτητών με μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

Ο κ. Παναγιώτης Κλαδής μας απαριθμεί τα 27 τμήματα κατανεμημένα σε έξι σχολές:

«Καλύπτουμε τα πάντα, έχουμε μια ισχυρή σχολή μηχανικών, έχουμε επαγγέλματα υγείας, πρόνοιας,
έχουμε τη δημόσια υγεία, έχουμε επιστήμη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της οινολογίας. Έχουμε τις
σχολές εφαρμοσμένων τεχνών, και σχολές πολιτισμού αλλά και λοιπές δραστηριότητες που μας
καλύπτουν σε όλα τα πεδία».

Είναι αλήθεια ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναγνωρίζεται, ως το πλέον εξωστρεφές Ίδρυμα της
χώρας, με ανάπτυξη ευρέως συνόλου συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Αναφέρονται οι 929 ισχύουσες διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος
ERASMUS+. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί περισσότερα από 50 Μνημόνια Συνεργασίας, στόχος των οποίων
αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων τέτοιων, που να οδηγούν στη δημιουργία και τη διάχυση της γνώσης, επ'
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, ενώ αναφέρεται και η προβολή των διαδικτυακών, ακαδημαϊκού ύφους,
εβδομαδιαίων εκπομπών "FIRST FROM THE WEST", με καλεσμένους από τον χώρο της εκπαίδευσης, της
πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας, καθώς και εκπροσώπους φορέων, με
στόχο την προβολή και την περαιτέρω προαγωγή της εξωστρεφούς πλευράς του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

Επισημαίνοντας ότι ένα Πανεπιστήμιο κρίνεται και από την ποσοτική και ποιοτική πρόσβαση πτυχιούχων
του στην αγορά εργασίας ζητήσαμε από το Πρύτανη να μας πει τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα.

«Λόγω της δομής των προγραμμάτων σπουδών και της έντονης διασύνδεσης μέσω πρακτικής άσκησης με
την αγορά εργασίας, οι δικοί μας απόφοιτοι σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από τα δύο τρίτα, βρίσκουν εύκολα
εργασία ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις της οικονομίας.»

«Βρισκόμαστε, επισημαίνει ο κ. Καλδής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική όπου υπάρχει
η μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις, από τις βιομηχανίες για τους αποφοίτους, οι οποίοι στελεχώνουν
επάξια σε διευθυντικό επίπεδο ακόμα, όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες βρίσκονται. Πολλοί συνάδελφοι
απόφοιτοι πλέον βρίσκονται και στο εξωτερικό γίνονται δέκτες μηνυμάτων και προσέλκυσης δικών μας
αποφοίτων. Βεβαίως, η προσπάθεια μας είναι να σταματήσει το brain drain και να τους κρατήσουμε στη
χώρα.»

Μιλήσαμε με τον Πρύτανη και για τον οικολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποτελεί το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Αττική, καθώς χρησιμοποιεί,
αποκλειστικά, ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είναι και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη «COPERNICUS Alliance».

Με την κάμερα και drone καταγράψαμε και το «πράσινο ηλεκτρικό λεωφορείο» που διαθέτει το
Πανεπιστήμιο εξυπηρετώντας φοιτητές καθηγητές και διοικητικό προσωπικό στα διάσπαρτα κτίρια.
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Ενδεικτική, τόσο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος όσο και της αξιοπιστίας της ακαδημαϊκής του
υπόστασης είναι η πρόσφατη αναγόρευση του καθηγητή Πολιτικής Υγείας του London School of
Economics and Political Science, κ Η. Μόσιαλου, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του βρετανού σκηνοθέτη, κ Κεν
Λόουτς, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του μέλους της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κ Γκας Μπιλιράκη, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
του καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ, Francis Fukuyama, σε επίτιμο καθηγητή του ίδιου
τμήματος.

«Αρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης Παναγιώτης Καλδής είναι
υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά μας στηρίζει και η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και
καταφέρνουμε να κάνουμε ιδιαίτερη σύνθεση όπου προβάλλονται το Πανεπιστήμιο και οι ανάγκες του.
Αυτή την στιγμή μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία καλή φάση όπου θα υπάρξει χρηματοδότηση
για ψηφιοποίηση όλου του αρχείου του πανεπιστημίου, πράγμα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Μας
ενδιαφέρει και η τοπική ανάπτυξη αλλά και η παροχή από τους δήμους υποτροφιών για μεταπτυχιακούς
φοιτητές και γι' αυτό έχουμε ειδικά πρωτόκολλα για συνεργασία και χρηματοδότηση μεταπτυχιακών από
τους δήμους. Μπορώ να σας πω, κατέληξε ο κ. Καλδής ότι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
μας βραβεύει για την καλή αυτή τακτική που εφαρμόζουμε και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του
Πανεπιστημίου».

Σε ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών του Πανεπιστημίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Δημάρχων Αττικής αποφάσισε, ομόφωνα, την έκφραση συγχαρητηρίων κι επαίνου προς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής για το σύνολο των, σχετικών με θέματα προώθησης της τοπικής ανάπτυξης προς την
κατεύθυνση της αναβάθμισης και της διασύνδεσης του Ιδρύματος με τον θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, δραστηριοτήτων του. Συγχαρητήρια επιστολή προς το Ίδρυμα απέστειλε και ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στην επιστολή του, ο κ.
Τζιτζικώστας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Ίδρυμα συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα
ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της διαρκούς
υλοποίησης, από το Πανεπιστήμιο, δράσεων ωφέλιμων για το ίδιο, την ακαδημαϊκή και φοιτητική
κοινότητα, την κοινωνία και την Ελλάδα.

Το βίντεο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ:
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Τηλεοπτικό οδοιπορικό του ΑΠΕ-ΜΠΕ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
τέσσερα έτη από την ίδρυση του

  Τέσσερα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε αυτές τις μέρες το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής που προέκυψε από την σύμφυση δύο ιστορικών ιδρυμάτων των ΤΕΙ Αθήνας κα
Πειραιά επιχειρώντας για πρώτη φορά για δημόσιο πανεπιστήμιο τόσο μεγάλο
εγχείρημα. Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής για ένα «οικοσύστημα 60 χιλιάδων
ανθρώπων» στο πλαίσιο των τριάντα χρόνων πορείας των πρυτανικών αρχών ο
Πρύτανης Παναγιώτης Καλδής δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή ένα τηλεοπτικό
οδοιπορικό του Πρακτορείου ότι «υπάρχει μια στοχοθεσία , τιμούμε τα χρήματα του
Έλληνα φορολογούμενου , θέλουμε να είναι ένα πραγματικό υποδειγματικό δημόσιο
πανεπιστήμιο και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, ιδίως την νοτιοανατολική και την
Μεσόγειο».
   Σήμερα, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών (περισσότεροι από 56.000
προπτυχιακοί, περισσότεροι από 5.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και περισσότεροι από
680 υποψήφιοι διδάκτορες) και των λοιπών μελών του Ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο
προσπαθεί την επέκταση του Ιδρύματος, τόσο με τον εκσυγχρονισμό των
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υφισταμένων του υποδομών όσο και με τη δημιουργία νέων, προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες των μελών του και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα όλων.
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, στο ευρύτερο, αυτό, πλαίσιο, το Ίδρυμα επεκτείνεται με
νέες κτηριακές εγκαταστάσεις 6.831,21m2 στο Μοσχάτο (δημιουργία τέταρτης
Πανεπιστημιούπολης), νέο τριώροφο κτήριο 5.737,50m2 στη νότια πλευρά της
Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω και δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο
Πόλης του Δήμου Φυλής για την στέγαση φοιτητών με μεγαλύτερα οικονομικά
προβλήματα.
   Ο κ. Παναγιώτης Κλαδής μας απαριθμεί τα 27 τμήματα κατανεμημένα σε έξι σχολές
:
   «Καλύπτουμε τα πάντα, έχουμε μια ισχυρή σχολή μηχανικών, έχουμε επαγγέλματα
υγείας, πρόνοιας, έχουμε τη δημόσια υγεία, έχουμε επιστήμη τροφίμων,
συμπεριλαμβανομένης της οινολογίας. Έχουμε τις σχολές εφαρμοσμένων τεχνών, και
σχολές πολιτισμού αλλά και λοιπές δραστηριότητες που μας καλύπτουν σε όλα τα
πεδία».
   Είναι αλήθεια ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναγνωρίζεται, ως το πλέον
εξωστρεφές Ίδρυμα της χώρας, με ανάπτυξη ευρέως συνόλου συνεργασιών με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αναφέρονται οι
929 ισχύουσες διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+.
Επιπλέον, έχουν υπογραφεί περισσότερα από 50 Μνημόνια Συνεργασίας, στόχος των
οποίων αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων τέτοιων, που να οδηγούν στη δημιουργία και τη
διάχυση της γνώσης, επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, ενώ αναφέρεται και η
προβολή των διαδικτυακών, ακαδημαϊκού ύφους, εβδομαδιαίων εκπομπών "FIRST
FROM THE WEST", με καλεσμένους από τον χώρο της εκπαίδευσης, της πολιτικής, της
οικονομικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας, καθώς και εκπροσώπους φορέων, με
στόχο την προβολή και την περαιτέρω προαγωγή της εξωστρεφούς πλευράς του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
   Επισημαίνοντας ότι ένα Πανεπιστήμιο κρίνεται και από την ποσοτική και ποιοτική
πρόσβαση πτυχιούχων του στην αγορά εργασίας ζητήσαμε από το Πρύτανη να μας πει
τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα.
   «Λόγω της δομής των προγραμμάτων σπουδών και της έντονης διασύνδεσης μέσω
πρακτικής άσκησης με την αγορά εργασίας, οι δικοί μας απόφοιτοι σε μεγάλο
ποσοστό, πάνω από τα δύο τρίτα, βρίσκουν εύκολα εργασία ακόμα και στις πιο
δύσκολες καταστάσεις της οικονομίας.»
   «Βρισκόμαστε, επισημαίνει ο κ. Καλδής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική
Αττική όπου υπάρχει η μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις, από τις βιομηχανίες για τους
αποφοίτους, οι οποίοι στελεχώνουν επάξια σε διευθυντικό επίπεδο ακόμα, όλες τις
επιχειρήσεις στις οποίες βρίσκονται. Πολλοί συνάδελφοι απόφοιτοι πλέον βρίσκονται
και στο εξωτερικό γίνονται δέκτες μηνυμάτων και προσέλκυσης δικών μας
αποφοίτων. Βεβαίως, η προσπάθεια μας είναι να σταματήσει το brain drain και να
τους κρατήσουμε στη χώρα.»
   Μιλήσαμε με τον Πρύτανη και για τον οικολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην
Αττική, καθώς χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
ενώ είναι και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
«COPERNICUS Alliance».
   Με την κάμερα και drone καταγράψαμε και το «πράσινο ηλεκτρικό λεωφορείο» που
διαθέτει το Πανεπιστήμιο εξυπηρετώντας φοιτητές καθηγητές και διοικητικό

https://www.amna.gr/home/article/629271/Tileoptiko-odoiporiko-tou-APE-MPE-Panepistimio-Dutikis-Attikis--tessera-eti-apo-tin-idrusi-tou


https://www.amna.gr/

 Publication date: 06/03/2022 09:06

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

προσωπικό στα διάσπαρτα κτίρια.
   Ενδεικτική, τόσο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος όσο και της αξιοπιστίας της
ακαδημαϊκής του υπόστασης είναι η πρόσφατη αναγόρευση του καθηγητή Πολιτικής
Υγείας του London School of Economics and Political Science, κ Η. Μόσιαλου, σε
επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του βρετανού σκηνοθέτη, κ Κεν Λόουτς,
σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του
μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κ Γκας Μπιλιράκη, σε επίτιμο
διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ, Francis Fukuyama, σε επίτιμο
καθηγητή του ίδιου τμήματος.
   «Αρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης
Παναγιώτης Καλδής είναι υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά μας στηρίζει
και η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και καταφέρνουμε να κάνουμε ιδιαίτερη
σύνθεση όπου προβάλλονται το Πανεπιστήμιο και οι ανάγκες του. Αυτή την στιγμή
μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία καλή φάση όπου θα υπάρξει χρηματοδότηση
για ψηφιοποίηση όλου του αρχείου του πανεπιστημίου, πράγμα μοναδικό για τα
ελληνικά δεδομένα. Μας ενδιαφέρει και η τοπική ανάπτυξη αλλά και η παροχή από
τους δήμους υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές και γι' αυτό έχουμε ειδικά
πρωτόκολλα για συνεργασία και χρηματοδότηση μεταπτυχιακών από τους δήμους.
Μπορώ να σας πω, κατέληξε ο κ. Καλδής ότι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής
Αθήνας μας βραβεύει για την καλή αυτή τακτική που εφαρμόζουμε και αναγνωρίζει
τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου».
   Σε ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών του Πανεπιστημίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης Δημάρχων Αττικής αποφάσισε, ομόφωνα, την έκφραση
συγχαρητηρίων κι επαίνου προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το σύνολο των,
σχετικών με θέματα προώθησης της τοπικής ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της
αναβάθμισης και της διασύνδεσης του Ιδρύματος με τον θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, δραστηριοτήτων του. Συγχαρητήρια επιστολή προς το Ίδρυμα
απέστειλε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος
Τζιτζικώστας. Στην επιστολή του, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το
Ίδρυμα συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα ευρωπαϊκά Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της διαρκούς
υλοποίησης, από το Πανεπιστήμιο, δράσεων ωφέλιμων για το ίδιο, την ακαδημαϊκή και
φοιτητική κοινότητα, την κοινωνία και την Ελλάδα.
   Το video του τηλεοπτικού ρεπορτάζ: https://youtu.be/Uh_4KBDzkIU
   Γιώργος Κουβαράς
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.
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Τηλεοπτικό οδοιπορικό του ΑΠΕ-ΜΠΕ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
τέσσερα έτη από την ίδρυση του

  Τέσσερα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε αυτές τις μέρες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που
προέκυψε από την σύμφυση δύο ιστορικών ιδρυμάτων των ΤΕΙ Αθήνας κα Πειραιά επιχειρώντας για πρώτη
φορά για δημόσιο πανεπιστήμιο τόσο μεγάλο εγχείρημα. Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής για ένα
«οικοσύστημα 60 χιλιάδων ανθρώπων» στο πλαίσιο των τριάντα χρόνων πορείας των πρυτανικών αρχών
ο Πρύτανης Παναγιώτης Καλδής δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή ένα τηλεοπτικό οδοιπορικό του
Πρακτορείου ότι «υπάρχει μια στοχοθεσία , τιμούμε τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου , θέλουμε
να είναι ένα πραγματικό υποδειγματικό δημόσιο πανεπιστήμιο και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, ιδίως
την νοτιοανατολική και την Μεσόγειο».

   Σήμερα, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών (περισσότεροι από 56.000 προπτυχιακοί,
περισσότεροι από 5.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και περισσότεροι από 680 υποψήφιοι διδάκτορες) και των
λοιπών μελών του Ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο προσπαθεί την επέκταση του Ιδρύματος, τόσο με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων του υποδομών όσο και με τη δημιουργία νέων, προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες των μελών του και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα όλων. Ενδεικτικά,
αναφέρεται ότι, στο ευρύτερο, αυτό, πλαίσιο, το Ίδρυμα επεκτείνεται με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις
6.831,21m2 στο Μοσχάτο (δημιουργία τέταρτης Πανεπιστημιούπολης), νέο τριώροφο κτήριο 5.737,50m2
στη νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω και δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο
Πόλης του Δήμου Φυλής για την στέγαση φοιτητών με μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

   Ο κ. Παναγιώτης Κλαδής μας απαριθμεί τα 27 τμήματα κατανεμημένα σε έξι σχολές :

   «Καλύπτουμε τα πάντα, έχουμε μια ισχυρή σχολή μηχανικών, έχουμε επαγγέλματα υγείας, πρόνοιας,
έχουμε τη δημόσια υγεία, έχουμε επιστήμη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της οινολογίας. Έχουμε τις
σχολές εφαρμοσμένων τεχνών, και σχολές πολιτισμού αλλά και λοιπές δραστηριότητες που μας
καλύπτουν σε όλα τα πεδία».

   Είναι αλήθεια ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναγνωρίζεται, ως το πλέον εξωστρεφές Ίδρυμα
της χώρας, με ανάπτυξη ευρέως συνόλου συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας
και του εξωτερικού. Αναφέρονται οι 929 ισχύουσες διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος
ERASMUS+. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί περισσότερα από 50 Μνημόνια Συνεργασίας, στόχος των οποίων
αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων τέτοιων, που να οδηγούν στη δημιουργία και τη διάχυση της γνώσης, επ’
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, ενώ αναφέρεται και η προβολή των διαδικτυακών, ακαδημαϊκού ύφους,
εβδομαδιαίων εκπομπών “FIRST FROM THE WEST”, με καλεσμένους από τον χώρο της εκπαίδευσης, της
πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας, καθώς και εκπροσώπους φορέων, με
στόχο την προβολή και την περαιτέρω προαγωγή της εξωστρεφούς πλευράς του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

   Επισημαίνοντας ότι ένα Πανεπιστήμιο κρίνεται και από την ποσοτική και ποιοτική πρόσβαση πτυχιούχων
του στην αγορά εργασίας ζητήσαμε από το Πρύτανη να μας πει τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα.

   «Λόγω της δομής των προγραμμάτων σπουδών και της έντονης διασύνδεσης μέσω πρακτικής άσκησης
με την αγορά εργασίας, οι δικοί μας απόφοιτοι σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από τα δύο τρίτα, βρίσκουν
εύκολα εργασία ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις της οικονομίας.»

   «Βρισκόμαστε, επισημαίνει ο κ. Καλδής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική όπου
υπάρχει η μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις, από τις βιομηχανίες για τους αποφοίτους, οι οποίοι
στελεχώνουν επάξια σε διευθυντικό επίπεδο ακόμα, όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες βρίσκονται. Πολλοί
συνάδελφοι απόφοιτοι πλέον βρίσκονται και στο εξωτερικό γίνονται δέκτες μηνυμάτων και προσέλκυσης
δικών μας αποφοίτων. Βεβαίως, η προσπάθεια μας είναι να σταματήσει το brain drain και να τους
κρατήσουμε στη χώρα.»

   Μιλήσαμε με τον Πρύτανη και για τον οικολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποτελεί το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Αττική, καθώς χρησιμοποιεί,
αποκλειστικά, ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είναι και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη «COPERNICUS Alliance».

   Με την κάμερα και drone καταγράψαμε και το «πράσινο ηλεκτρικό λεωφορείο» που διαθέτει το
Πανεπιστήμιο εξυπηρετώντας φοιτητές καθηγητές και διοικητικό προσωπικό στα διάσπαρτα κτίρια.
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   Ενδεικτική, τόσο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος όσο και της αξιοπιστίας της ακαδημαϊκής του
υπόστασης είναι η πρόσφατη αναγόρευση του καθηγητή Πολιτικής Υγείας του London School of
Economics and Political Science, κ Η. Μόσιαλου, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του βρετανού σκηνοθέτη, κ Κεν
Λόουτς, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του μέλους της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κ Γκας Μπιλιράκη, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
του καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ, Francis Fukuyama, σε επίτιμο καθηγητή του ίδιου
τμήματος.

   «Αρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης Παναγιώτης Καλδής είναι
υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά μας στηρίζει και η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και
καταφέρνουμε να κάνουμε ιδιαίτερη σύνθεση όπου προβάλλονται το Πανεπιστήμιο και οι ανάγκες του.
Αυτή την στιγμή μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία καλή φάση όπου θα υπάρξει χρηματοδότηση
για ψηφιοποίηση όλου του αρχείου του πανεπιστημίου, πράγμα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Μας
ενδιαφέρει και η τοπική ανάπτυξη αλλά και η παροχή από τους δήμους υποτροφιών για μεταπτυχιακούς
φοιτητές και γι’ αυτό έχουμε ειδικά πρωτόκολλα για συνεργασία και χρηματοδότηση μεταπτυχιακών από
τους δήμους. Μπορώ να σας πω, κατέληξε ο κ. Καλδής ότι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
μας βραβεύει για την καλή αυτή τακτική που εφαρμόζουμε και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του
Πανεπιστημίου».

   Σε ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών του Πανεπιστημίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Δημάρχων Αττικής αποφάσισε, ομόφωνα, την έκφραση συγχαρητηρίων κι επαίνου προς το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής για το σύνολο των, σχετικών με θέματα προώθησης της τοπικής ανάπτυξης προς την
κατεύθυνση της αναβάθμισης και της διασύνδεσης του Ιδρύματος με τον θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, δραστηριοτήτων του. Συγχαρητήρια επιστολή προς το Ίδρυμα απέστειλε και ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στην επιστολή του, ο κ.
Τζιτζικώστας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Ίδρυμα συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα
ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της διαρκούς
υλοποίησης, από το Πανεπιστήμιο, δράσεων ωφέλιμων για το ίδιο, την ακαδημαϊκή και φοιτητική
κοινότητα, την κοινωνία και την Ελλάδα.

   Το video του τηλεοπτικού ρεπορτάζ: https://youtu.be/Uh_4KBDzkIU

   Γιώργος Κουβαράς
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“Οι γυναίκες μιλούν για τη μαία”: Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –
Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) διοργάνωσαν εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα, είναι ένα αφιέρωμα παγκόσμιο στη γυναίκα. Τη γυναίκα τόσο ως
παραγωγικό άτομο προς την κοινωνία, αλλά και ως αναπαραγωγικό άτομο. Τόσο σαν χώρα όσο και σαν
Ε.Ε έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας – δημογραφικού. Και θα πρέπει να το δούμε ως
πολιτεία, κοινωνία και αυτοδιοίκηση συνολικότερα» τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης ο πρύτανης του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα ανέφερε πως το Υπουργείο Υγείας θέλει να βελτιώσει
την εικόνα της υπογεννητικότητας και σε αυτό το στόχο οι μαίες μπορούν να επιτελέσουν καθοριστικό
ρόλο. Επιπλέον, στο Υπουργείο Υγείας δημιουργήθηκε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για τη ψυχική υγεία και τις
εξαρτήσεις, όπως τόνισε η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, με «κύριο στόχο να αναπτύξουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες πολιτικές, με έμφαση στη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών και όλων των
εργαζομένων, ειδικά στο χώρο της υγείας».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε για τη δική της εμπειρία μητρότητάς και τη σχέση με τη δική της μαία.
«Σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η μαία ήταν εκείνη που με την επιστημονική της κατάρτιση αλλά
κυρίως με την εμπειρία της με βοήθησε να κατανοήσω σε βάθος κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης.
Ταυτόχρονα με προετοίμαζε τόσο σωματικά και πνευματικά, αλλά και συναισθηματικά για τον τοκετό, τον
θηλασμό και τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των βρεφών», περιέγραψε η βουλευτής της ΝΔ.

«Η Σχολή Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ που έχω την τιμή να προΐσταμαι», ανέφερε η κοσμήτορας, Λήδα
Γώγου, «είναι μια γυναικοκρατούμενη σχολή. Και το Τμήμα Μαιευτικής είναι ένα ενεργό και κοινωνικά
ευαίσθητο σύνολο. Σας συγχαίρω γι’ αυτό. Υποστηρίζουμε τον αγώνα σας, τη δραστηριότητά σας κάθε
μέρα, σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Γιατί ο αγώνας αυτός είναι αγώνας βελτίωσης και ανόρθωσης
όχι μόνο των γυναικών αλλά και του κοινωνικού συνόλου».

Σε μια εποχή που ο προσδιορισμός του φύλου  εγείρει συζητήσεις επί συζητήσεων «είμαστε εδώ να
γιορτάσουμε τη γυναίκα όχι ως προσδιορισμό του φύλου αλλά ως ιδέα», επεσήμανε η πρόεδρος Τμήματος
Μαιευτικής ΠΑΔΑ, Κατερίνα Λυκερίδου. «Οι ίδιες οι γυναίκες οφείλουν να προασπίζονται τα δικαιώματά
τους γιατί η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους δεν είναι πάντα δουλειά των άλλων. Να μην αποδέχονται
συμπεριφορές που καταπατούν τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους ή που επιχειρούν να μειώσουν την αξία
του φύλου του. Να μην γίνονται οι ίδιες φορείς των στερεότυπων εκείνων που θέλουν να απαλείψουν. Το
να εκφραστεί μια γυναίκα υποτιμητικά για τις ικανότητές και την αξία των γυναικών είναι πολύ πιο
επιζήμιο, από μια αντίστοιχη συμπεριφορά ενός άνδρα, διότι υποδηλώνει απουσία αυτοεκτίμησης και
υπονομεύει προσπάθειες δεκαετιών» τόνισε η κα. Λυκερίδου.

Η πρόξενος της Ουκρανίας, Νάταλι Μέλνικ , μίλησε για την εμπειρία του τοκετού που είχε στην
Ελλάδα και για την υποστήριξη από τη μαία της, Τζένη Δημητροπούλου, την οποία αποκάλεσε φύλακα
άγγελο της. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο δράμα που βιώνει αυτήν την περίοδο η χώρα της ζητώντας,
με δάκρυα στα μάτια, «ο ουρανός να γίνει πιο καθαρός για τα παιδιά μας».

Για τη σχέση με τη δική της μαία αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τελευταίο τοκετό
μίλησε η Τζένη Μπαλατσινού. «Αν δεν είχα τη Λαμπρινή δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βιώσω τόσο
ωραία τις εύκολες εγκυμοσύνες μου και τους εύκολους τοκετούς και τόσο ανώδυνα την τελευταία που
ήταν αρκετά δύσκολη. Η συμβουλευτική που έχουμε από τη μαία μας εμείς οι γυναίκες, είναι πολύ
σημαντική. Σε ότι αφορά τη δράση σας και τον αγώνα σας θα είμαι πάντα δίπλα σας. Εύχομαι οι δυο
γυναίκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας να ολοκληρώσουν το έργο σε ότι αφορά το
birth center που χρειάζεται να γίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η
Ευρώπη έχει. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε κάτι τέτοιο».

Στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών, το Ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς και τις
Γυναίκες του ΟΗΕ στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της μαίας παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι οι
μαίες θα μπορούσαν να σώσουν 4,3 εκατ. ζωές, όμως σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στους
χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, συχνά πέφτουν θύματα σεξουαλικής
παρενόχλησης ενώ υφίστανται το λεγόμενο bullying στην εργασία.
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Ανάμεσα στους ομιλητές της ημερίδας ήταν η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη, η βουλευτής ΚΙΝΑΛ,
Νάντια Γιαννακοπούλου, η βουλευτής ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ο αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου
Αθηναίων, Μανώλης Καλαμπόκας, ο καθηγητής-ιατρός, Νίκος Βλάχος κ.α.

*Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι χορηγός επικοινωνίας.

Δείτε επίσης: Δ. Κουτσούμπας: Μέρα πάλης για τη γυναικεία χειραφέτηση και μέρα πάλης ενάντια στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο (vid)
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“Οι γυναίκες μιλούν για τη μαία”, εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –
Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) διοργάνωσαν εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα, είναι ένα αφιέρωμα παγκόσμιο στη γυναίκα. Τη γυναίκα τόσο ως
παραγωγικό άτομο προς την κοινωνία, αλλά και ως αναπαραγωγικό άτομο. Τόσο σαν χώρα όσο και σαν
Ε.Ε έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας – δημογραφικού. Και θα πρέπει να το δούμε ως
πολιτεία, κοινωνία και αυτοδιοίκηση συνολικότερα» τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης ο πρύτανης του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα ανέφερε πως το Υπουργείο Υγείας θέλει να βελτιώσει την
εικόνα της υπογεννητικότητας και σε αυτό το στόχο οι μαίες μπορούν να επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο.
Επιπλέον, στο Υπουργείο Υγείας δημιουργήθηκε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για τη ψυχική υγεία και τις
εξαρτήσεις, όπως τόνισε η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, με «κύριο στόχο να αναπτύξουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες πολιτικές, με έμφαση στη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών και όλων των
εργαζομένων, ειδικά στο χώρο της υγείας».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε για τη δική της εμπειρία μητρότητάς και τη σχέση με τη δική της μαία. «Σε
όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η μαία ήταν εκείνη που με την επιστημονική της κατάρτιση αλλά
κυρίως με την εμπειρία της με βοήθησε να κατανοήσω σε βάθος κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης.
Ταυτόχρονα με προετοίμαζε τόσο σωματικά και πνευματικά, αλλά και συναισθηματικά για τον τοκετό, τον
θηλασμό και τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των βρεφών», περιέγραψε η βουλευτής της ΝΔ.

«Η Σχολή Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ που έχω την τιμή να προΐσταμαι», ανέφερε η κοσμήτορας, Λήδα
Γώγου, «είναι μια γυναικοκρατούμενη σχολή. Και το Τμήμα Μαιευτικής είναι ένα ενεργό και κοινωνικά
ευαίσθητο σύνολο. Σας συγχαίρω γι’ αυτό. Υποστηρίζουμε τον αγώνα σας, τη δραστηριότητά σας κάθε
μέρα, σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Γιατί ο αγώνας αυτός είναι αγώνας βελτίωσης και ανόρθωσης
όχι μόνο των γυναικών αλλά και του κοινωνικού συνόλου».

Σε μια εποχή που ο προσδιορισμός του φύλου εγείρει συζητήσεις επί συζητήσεων «είμαστε εδώ να
γιορτάσουμε τη γυναίκα όχι ως προσδιορισμό του φύλου αλλά ως ιδέα», επεσήμανε η πρόεδρος Τμήματος
Μαιευτικής ΠΑΔΑ, Κατερίνα Λυκερίδου. «Οι ίδιες οι γυναίκες οφείλουν να προασπίζονται τα δικαιώματά
τους γιατί η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους δεν είναι πάντα δουλειά των άλλων. Να μην αποδέχονται
συμπεριφορές που καταπατούν τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους ή που επιχειρούν να μειώσουν την αξία
του φύλου του. Να μην γίνονται οι ίδιες φορείς των στερεότυπων εκείνων που θέλουν να απαλείψουν. Το
να εκφραστεί μια γυναίκα υποτιμητικά για τις ικανότητές και την αξία των γυναικών είναι πολύ πιο
επιζήμιο, από μια αντίστοιχη συμπεριφορά ενός άνδρα, διότι υποδηλώνει απουσία αυτοεκτίμησης και
υπονομεύει προσπάθειες δεκαετιών» τόνισε η κα. Λυκερίδου.

Η πρόξενος της Ουκρανίας, Νάταλι Μέλνικ, μίλησε για την εμπειρία του τοκετού που είχε στην Ελλάδα και
για την υποστήριξη από τη μαία της, Τζένη Δημητροπούλου, την οποία αποκάλεσε φύλακα άγγελο της.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο δράμα που βιώνει αυτήν την περίοδο η χώρα της ζητώντας, με δάκρυα
στα μάτια, «ο ουρανός να γίνει πιο καθαρός για τα παιδιά μας».

Για τη σχέση με τη δική της μαία αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τελευταίο τοκετό
μίλησε η Τζένη Μπαλατσινού. «Αν δεν είχα τη Λαμπρινή δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βιώσω τόσο
ωραία τις εύκολες εγκυμοσύνες μου και τους εύκολους τοκετούς και τόσο ανώδυνα την τελευταία που
ήταν αρκετά δύσκολη. Η συμβουλευτική που έχουμε από τη μαία μας εμείς οι γυναίκες, είναι πολύ
σημαντική. Σε ότι αφορά τη δράση σας και τον αγώνα σας θα είμαι πάντα δίπλα σας. Εύχομαι οι δυο
γυναίκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας να ολοκληρώσουν το έργο σε ότι αφορά το
birth center που χρειάζεται να γίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η
Ευρώπη έχει. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε κάτι τέτοιο».

Στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών, το Ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς και τις
Γυναίκες του ΟΗΕ στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της μαίας παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι οι
μαίες θα μπορούσαν να σώσουν 4,3 εκατ. ζωές, όμως σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στους
χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, συχνά πέφτουν θύματα σεξουαλικής
παρενόχλησης ενώ υφίστανται το λεγόμενο bullying στην εργασία.
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Ανάμεσα στους ομιλητές της ημερίδας ήταν η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη, η βουλευτής ΚΙΝΑΛ,
Νάντια Γιαννακοπούλου, η βουλευτής ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ο αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου
Αθηναίων, Μανώλης Καλαμπόκας, ο καθηγητής-ιατρός, Νίκος Βλάχος κ.α.

 

*Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι χορηγός επικοινωνίας.

Πηγή φωτογραφίας: https://midw.uniwa.gr/announcements/i-maia-dipla-sti-gynaika/
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"Οι γυναίκες μιλούν για τη μαία", εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών -
Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) διοργάνωσαν εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα, είναι ένα αφιέρωμα παγκόσμιο στη γυναίκα. Τη γυναίκα τόσο ως
παραγωγικό άτομο προς την κοινωνία, αλλά και ως αναπαραγωγικό άτομο. Τόσο σαν χώρα όσο και σαν
Ε.Ε έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας - δημογραφικού. Και θα πρέπει να το δούμε ως
πολιτεία, κοινωνία και αυτοδιοίκηση συνολικότερα» τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης ο πρύτανης του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα ανέφερε πως το Υπουργείο Υγείας θέλει να βελτιώσει την
εικόνα της υπογεννητικότητας και σε αυτό το στόχο οι μαίες μπορούν να επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο.
Επιπλέον, στο Υπουργείο Υγείας δημιουργήθηκε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για τη ψυχική υγεία και τις
εξαρτήσεις, όπως τόνισε η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, με «κύριο στόχο να αναπτύξουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες πολιτικές, με έμφαση στη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών και όλων των
εργαζομένων, ειδικά στο χώρο της υγείας».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε για τη δική της εμπειρία μητρότητάς και τη σχέση με τη δική της μαία. «Σε
όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η μαία ήταν εκείνη που με την επιστημονική της κατάρτιση αλλά
κυρίως με την εμπειρία της με βοήθησε να κατανοήσω σε βάθος κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης.
Ταυτόχρονα με προετοίμαζε τόσο σωματικά και πνευματικά, αλλά και συναισθηματικά για τον τοκετό, τον
θηλασμό και τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των βρεφών», περιέγραψε η βουλευτής της ΝΔ.

«Η Σχολή Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ που έχω την τιμή να προΐσταμαι», ανέφερε η κοσμήτορας, Λήδα
Γώγου, «είναι μια γυναικοκρατούμενη σχολή. Και το Τμήμα Μαιευτικής είναι ένα ενεργό και κοινωνικά
ευαίσθητο σύνολο. Σας συγχαίρω γι' αυτό. Υποστηρίζουμε τον αγώνα σας, τη δραστηριότητά σας κάθε
μέρα, σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Γιατί ο αγώνας αυτός είναι αγώνας βελτίωσης και ανόρθωσης
όχι μόνο των γυναικών αλλά και του κοινωνικού συνόλου».

Σε μια εποχή που ο προσδιορισμός του φύλου εγείρει συζητήσεις επί συζητήσεων «είμαστε εδώ να
γιορτάσουμε τη γυναίκα όχι ως προσδιορισμό του φύλου αλλά ως ιδέα», επεσήμανε η πρόεδρος Τμήματος
Μαιευτικής ΠΑΔΑ, Κατερίνα Λυκερίδου. «Οι ίδιες οι γυναίκες οφείλουν να προασπίζονται τα δικαιώματά
τους γιατί η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους δεν είναι πάντα δουλειά των άλλων. Να μην αποδέχονται
συμπεριφορές που καταπατούν τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους ή που επιχειρούν να μειώσουν την αξία
του φύλου του. Να μην γίνονται οι ίδιες φορείς των στερεότυπων εκείνων που θέλουν να απαλείψουν. Το
να εκφραστεί μια γυναίκα υποτιμητικά για τις ικανότητές και την αξία των γυναικών είναι πολύ πιο
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επιζήμιο, από μια αντίστοιχη συμπεριφορά ενός άνδρα, διότι υποδηλώνει απουσία αυτοεκτίμησης και
υπονομεύει προσπάθειες δεκαετιών» τόνισε η κα. Λυκερίδου.

Η πρόξενος της Ουκρανίας, Νάταλι Μέλνικ, μίλησε για την εμπειρία του τοκετού που είχε στην Ελλάδα και
για την υποστήριξη από τη μαία της, Τζένη Δημητροπούλου, την οποία αποκάλεσε φύλακα άγγελο της.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο δράμα που βιώνει αυτήν την περίοδο η χώρα της ζητώντας, με δάκρυα
στα μάτια, «ο ουρανός να γίνει πιο καθαρός για τα παιδιά μας».

Για τη σχέση με τη δική της μαία αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τελευταίο τοκετό
μίλησε η Τζένη Μπαλατσινού. «Αν δεν είχα τη Λαμπρινή δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βιώσω τόσο
ωραία τις εύκολες εγκυμοσύνες μου και τους εύκολους τοκετούς και τόσο ανώδυνα την τελευταία που
ήταν αρκετά δύσκολη. Η συμβουλευτική που έχουμε από τη μαία μας εμείς οι γυναίκες, είναι πολύ
σημαντική. Σε ότι αφορά τη δράση σας και τον αγώνα σας θα είμαι πάντα δίπλα σας. Εύχομαι οι δυο
γυναίκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας να ολοκληρώσουν το έργο σε ότι αφορά το
birth center που χρειάζεται να γίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η
Ευρώπη έχει. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε κάτι τέτοιο».

Στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών, το Ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς και τις
Γυναίκες του ΟΗΕ στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της μαίας παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι οι
μαίες θα μπορούσαν να σώσουν 4,3 εκατ. ζωές, όμως σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στους
χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, συχνά πέφτουν θύματα σεξουαλικής
παρενόχλησης ενώ υφίστανται το λεγόμενο bullying στην εργασία.

Ανάμεσα στους ομιλητές της ημερίδας ήταν η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη, η βουλευτής ΚΙΝΑΛ,
Νάντια Γιαννακοπούλου, η βουλευτής ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ο αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου
Αθηναίων, Μανώλης Καλαμπόκας, ο καθηγητής-ιατρός, Νίκος Βλάχος κ.α.

 

*Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι χορηγός επικοινωνίας.

Πηγή φωτογραφίας: https://midw.uniwa.gr/announcements/i-maia-dipla-sti-gynaika/
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«Οι γυναίκες μιλούν για τη μαία»: Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ) και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών
Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) διοργάνωσαν εκδήλωση στο αμφιθέατρο
του Μουσείου της Ακρόπολης, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας
Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –
Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) διοργάνωσαν εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα, είναι ένα αφιέρωμα παγκόσμιο στη γυναίκα. Τη γυναίκα τόσο ως
παραγωγικό άτομο προς την κοινωνία, αλλά και ως αναπαραγωγικό άτομο. Τόσο σαν χώρα όσο και σαν
Ε.Ε έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας – δημογραφικού. Και θα πρέπει να το δούμε ως
πολιτεία, κοινωνία και αυτοδιοίκηση συνολικότερα» τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης ο πρύτανης του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα ανέφερε πως το Υπουργείο Υγείας θέλει να βελτιώσει την
εικόνα της υπογεννητικότητας και σε αυτό το στόχο οι μαίες μπορούν να επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο.
Επιπλέον, στο Υπουργείο Υγείας δημιουργήθηκε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για τη ψυχική υγεία και τις
εξαρτήσεις, όπως τόνισε η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, με «κύριο στόχο να αναπτύξουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες πολιτικές, με έμφαση στη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών και όλων των
εργαζομένων, ειδικά στο χώρο της υγείας».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε για τη δική της εμπειρία μητρότητάς και τη σχέση με τη δική της μαία. «Σε
όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η μαία ήταν εκείνη που με την επιστημονική της κατάρτιση αλλά
κυρίως με την εμπειρία της με βοήθησε να κατανοήσω σε βάθος κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης.
Ταυτόχρονα με προετοίμαζε τόσο σωματικά και πνευματικά, αλλά και συναισθηματικά για τον τοκετό, τον
θηλασμό και τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των βρεφών», περιέγραψε η βουλευτής της ΝΔ.

«Η Σχολή Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ που έχω την τιμή να προΐσταμαι», ανέφερε η κοσμήτορας, Λήδα
Γώγου, «είναι μια γυναικοκρατούμενη σχολή. Και το Τμήμα Μαιευτικής είναι ένα ενεργό και κοινωνικά
ευαίσθητο σύνολο. Σας συγχαίρω γι’ αυτό. Υποστηρίζουμε τον αγώνα σας, τη δραστηριότητά σας κάθε
μέρα, σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Γιατί ο αγώνας αυτός είναι αγώνας βελτίωσης και ανόρθωσης
όχι μόνο των γυναικών αλλά και του κοινωνικού συνόλου».

Σε μια εποχή που ο προσδιορισμός του φύλου εγείρει συζητήσεις επί συζητήσεων «είμαστε εδώ να
γιορτάσουμε τη γυναίκα όχι ως προσδιορισμό του φύλου αλλά ως ιδέα», επεσήμανε η πρόεδρος Τμήματος
Μαιευτικής ΠΑΔΑ, Κατερίνα Λυκερίδου. «Οι ίδιες οι γυναίκες οφείλουν να προασπίζονται τα δικαιώματά
τους γιατί η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους δεν είναι πάντα δουλειά των άλλων. Να μην αποδέχονται
συμπεριφορές που καταπατούν τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους ή που επιχειρούν να μειώσουν την αξία
του φύλου του. Να μην γίνονται οι ίδιες φορείς των στερεότυπων εκείνων που θέλουν να απαλείψουν. Το
να εκφραστεί μια γυναίκα υποτιμητικά για τις ικανότητές και την αξία των γυναικών είναι πολύ πιο
επιζήμιο, από μια αντίστοιχη συμπεριφορά ενός άνδρα, διότι υποδηλώνει απουσία αυτοεκτίμησης και
υπονομεύει προσπάθειες δεκαετιών» τόνισε η κα. Λυκερίδου.

Η πρόξενος της Ουκρανίας, Νάταλι Μέλνικ, μίλησε για την εμπειρία του τοκετού που είχε στην Ελλάδα και
για την υποστήριξη από τη μαία της, Τζένη Δημητροπούλου, την οποία αποκάλεσε φύλακα άγγελο της.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο δράμα που βιώνει αυτήν την περίοδο η χώρα της ζητώντας, με δάκρυα
στα μάτια, «ο ουρανός να γίνει πιο καθαρός για τα παιδιά μας».

Για τη σχέση με τη δική της μαία αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τελευταίο τοκετό
μίλησε η Τζένη Μπαλατσινού. «Αν δεν είχα τη Λαμπρινή δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βιώσω τόσο
ωραία τις εύκολες εγκυμοσύνες μου και τους εύκολους τοκετούς και τόσο ανώδυνα την τελευταία που
ήταν αρκετά δύσκολη. Η συμβουλευτική που έχουμε από τη μαία μας εμείς οι γυναίκες, είναι πολύ
σημαντική. Σε ότι αφορά τη δράση σας και τον αγώνα σας θα είμαι πάντα δίπλα σας. Εύχομαι οι δυο
γυναίκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας να ολοκληρώσουν το έργο σε ότι αφορά το
birth center που χρειάζεται να γίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η
Ευρώπη έχει. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε κάτι τέτοιο».
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Στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών, το Ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς και τις
Γυναίκες του ΟΗΕ στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της μαίας παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι οι
μαίες θα μπορούσαν να σώσουν 4,3 εκατ. ζωές, όμως σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στους
χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, συχνά πέφτουν θύματα σεξουαλικής
παρενόχλησης ενώ υφίστανται το λεγόμενο bullying στην εργασία.

Ανάμεσα στους ομιλητές της ημερίδας ήταν η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη, η βουλευτής ΚΙΝΑΛ,
Νάντια Γιαννακοπούλου, η βουλευτής ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ο αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου
Αθηναίων, Μανώλης Καλαμπόκας, ο καθηγητής-ιατρός, Νίκος Βλάχος κ.α.
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ΠΑΔΑ: 4 χρόνια λειτουργίας
Απόστολος Κοκκόσης, πρώην Πρόεδρος ΟΣΕΠ ΤΕΙ

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής την 3η Μαρτίου 2018 που προέκυψε από την συγχώνευση
των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά, συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, αποτελώντας
το δεύτερο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο του λεκανοπεδίου Αττικής.

Το ΠΑΔΑ ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις και τις ευκαιρίες, που δημιουργούνται από τη Ρομποτική, την
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) την Μηχανική Μάθηση (ML) και πρόσφατα από τον Υπεραυτοματισμό
(Hyperautomation). Επίσης δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στις επιστήμες και στην
έρευνα.

Το ΠΑΔΑ στοχεύει στην παροχή πτυχίων στους αποφοίτους του, τόσο στα προπτυχιακά προγράμματα
σπουδών όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία  θα έχουν μεγάλα ποσοστά
απορροφητικότητας από την αγορά εργασίας.

Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω, στηρίχθηκε στις πρώτες εκλεγμένες Πρυτανικές Αρχές και στην
αγαστή συνεργασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και του Διοικητικού Προσωπικού, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επίτευξης
των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του ΠΑΔΑ προς όφελος της κοινωνίας.

Απόστολος Κοκκόσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Πανεπιστήμια: Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες
Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε 3 ΑΕΙ

Σκοπός διάθεσης της υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου ΑΑΔΕ» στους ΕΛΚΕ είναι ο
προσδιορισμός πιθανών υποχρεώσεων των καθηγητών και λεκτόρων πλήρους απασχόλησης στο
αντίστοιχο ΑΕΙ λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε
τρεις (3) Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίων, μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπει απόφαση του υπουργού
Επικρατείας Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, η οποία
περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1Β περ. α’ και β’ του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα
τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:
- Α.Φ.Μ.
- Δ.Ο.Υ.
- Επώνυμο
- Όνομα
- Ονοματεπώνυμο πατρός
- Ονοματεπώνυμο μητρός
- Ημερομηνία γέννησης
- Τόπος γέννησης
- Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στα πληροφοριακά
συστήματα

a) «resCom - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ» του ΕΛΚΕ - Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

b) «Οφειλές Μελών ΔΕΠ από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» του ΕΛΚΕ - Οικονομικού Πανεπιστήμιου
Αθηνών και

c) «resCom ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ» του ΕΛΚΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  για αναζήτηση πληροφοριών από
το Φορολογικό Μητρώο βάσει ΑΦΜ.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου ΑΑΔΕ» στους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της παρ. του παρόντος άρθρου είναι ο προσδιορισμός
πιθανών υποχρεώσεων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης στο
αντίστοιχο ΑΕΙ λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.
4009/2011.

Άρθρο 2
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στους φορείς του άρθρου 1 και 2 διενεργείται, μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Πολιτική
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι Φορείς του άρθρου 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’
ελάχιστον, τη καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και τη
προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων τους υποχρεούνται να κάνουν χρήση των
πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση,
στην παρούσα.

Πανεπιστημια Κυριάκος Πιερρακάκης

https://www.esos.gr/arthra/77204/panepistimia-diathesi-tis-diadiktyakis-ypiresias-plirofories-forologikoy-mitrooy-tis


https://astraparis.gr/

 Publication date: 08/03/2022 13:32

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://astraparis.gr/timoyn-ti-gynaika-me-aformi-tin-8i-toy-marti/

Τιμούν τη γυναίκα με αφορμή την 8η του Μάρτη
Παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα σήμερα, 8 Μαρτίου και κόμματα φορείς και αυτοδιοικητικοί εξέδωσαν
μηνύματα για την γυναίκα και τη συνεισφορά την στην κοινωνία.

Συνεχίζουν την προσπάθεια για την ισότητα και τον σεβασμό, αναφέρει στο μήνυμα του ο Περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης. 

«Από την αρχαιότητα ως σήμερα η γυναίκα είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της ύπαρξης του ανθρώπου
ενώ στο πέρασμα του χρόνου η εξέλιξη προς τη σύγχρονη κοινωνία , διεύρυνε και της έδωσε νέους ρόλους
. Γυναίκα μητέρα, σύζυγος, αδελφή, σύντροφος, εργαζόμενη σε όλα τα επαγγέλματα,  επιστήμονας , με
παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων , προσφέρει εξ ίσου με τον άνδρα τόσο στον επαγγελματικό στίβο
όσο και στο σπίτι.  Ωστόσο ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων της  και η ισότητα μεταξύ των δύο
φύλων , αποτελούν ακόμα ζητούμενα για τις κοινωνίες μας , από τη πολιτισμένη Δύση ως  τη θέση που
έχει η γυναίκα στους Ανατολικούς Πολιτισμούς.  Ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς για την κατάκτηση της
θέσης που αξίζει  σε κάθε γυναίκα στο σώμα της παγκόσμιας Κοινωνίας, που μας επιβάλει να συνεχίσουμε
την προσπάθεια για σεβασμό, προστασία και υπεράσπισή της , σε όλους τους τομείς.» 

Υπάρχει ακόμη πολύ δρόμος για την άρση των ανισοτήτων σημειώνει ο δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης
Κάρμαντζης στο μήνυμα του για την  ημέρα της γυναίκας. ” Η μέρα αυτή μας καλεί να αναλογιστούμε
και το χρέος μας απέναντι στη σύγχρονη γυναίκα προκειμένου να θωρακιστεί η ουσιαστική ισότητα και
ισοτιμία των φύλων, καθώς, παρά τους λόγους και τα συνθήματα υπέρ των γυναικών η ίδια η
πραγματικότητα αποκαλύπτει ότι υπάρχει ακόμα δρόμος που οφείλουμε να διανύσουμε προκειμένου να
εξαλειφθούν οι πάσης φύσεως ανισότητες.

Ειδικότερα δε, στη σκιά τραγικών αιματηρών γεγονότων που σημειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο με
θύματα γυναίκες οφείλουμε με απόλυτο σεβασμό να τους αφιερώσουμε τη φετινή επέτειο και να
δεσμευθούμε ότι θα αγωνιστούμε σθεναρά για τη διασφάλισης των δικαιωμάτων της γυναίκας σε όλα τα
επίπεδα.”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ουσιαστική ισότητα είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμα που εξέδωσε
για την ημέρα της γυναίκας.

“Είναι ανάγκη οι γυναικείες οργανώσεις και κάθε γυναίκα ξεχωριστά, να συνεχίσουν να αγωνίζονται για
ισότητα, χειραφέτηση, ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, αξιοπρέπεια,
αύξηση μισθού, ανθρώπινα ωράρια εργασίας.

Η γυναίκα σήμερα έχει να δώσει πολλές μάχες. Οι πατριαρχικές αντιλήψεις και η επικράτηση σεξιστικών
προτύπων κερδίζουν έδαφος. Όλο και περισσότερες είναι οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε
χώρους δουλειάς και αλλού, βιασμοί, σεξουαλική κακοποίηση και έμφυλη βία μέσα στο σπίτι.

Οι δολοφονίες γυναικών από τους άνδρες τους που τις θεωρούν κτήμα τους έχει γίνει μάστιγα. Η πολιτεία
πρέπει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια, να γίνουν θεσμικές και νομικές αλλαγές, και να καθιερωθεί για
τέτοια εγκλήματα ο όρος γυναικοκτονία, έτσι ώστε να μπει το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση, να
διαπιστωθούν τα πραγματικά αίτια αυτών των εγκλημάτων, και να αποτρέπεται κάθε προσπάθεια
απενοχοποίησης του θύτη κάτω από την ομπρέλα της πατριαρχίας και των κυρίαρχων στερεοτύπων.

Η γυναίκα πρέπει να πρωταγωνιστεί στο δημόσιο βίο, σε θέσεις ευθύνης, στη πολιτική, να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, να βρίσκεται σε διοικητικά πόστα, να συμμετέχει και να εξελίσσεται, και η πολιτεία αντί
να κλείνει τον δρόμο θα πρέπει να δίνει ευκαιρίες και να ανοίγει τις πόρτες στη γυναίκα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε αυτή τη λογική της απόλυτης ισότητας των φύλων, καθιερώνει το 50/50 σε όλα τα
όργανα και τις επιτροπές του κόμματος. Έτσι κάνει πράξη την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε
όλα τα επίπεδα, σώματα και όργανα του κόμματος, αλλά και στη συγκρότηση ψηφοδελτίων για δημόσια
αξιώματα. Με αυτό το τρόπο ενισχύει την πολιτική συμμετοχή των γυναικών και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό.

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τιμούμε την ημέρα της γυναίκας, γνωρίζουμε ότι δεν είναι γιορτή αλλά είναι
υπενθύμιση πως πρέπει να συνεχιστούν οι αγώνες των γυναικών για ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμό, και
κατάργηση κάθε εκμετάλλευσης και καταπίεσης.

Το βάθεμα της ουσιαστικής ισότητας είναι προϋπόθεση για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται
δημοκρατική.’
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Η ισότητα απαιτεί αγώνα, αναφέρει στο μήνυμα του ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Χίου κ. Λευτέρης Μπλάτζιος.

”

Το ΚΚΕ καλεί τις αγωνίστριες γυναίκες να πρωτοστατήσουν με αισιοδοξία, σταθερότητα στον αγώνα για
να αδυνατίσει και να σπάσει το κλίμα ηττοπάθειας, συμβιβασμού στη λογική του αρνητικού συσχετισμού.
Τις καλεί να εμπνευστούν από τις πιο δυναμικές και ηρωικές φάσεις του ταξικού αγώνα. Τέτοια είναι και η
Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, που καθιερώθηκε πριν από 112 χρόνια με απόφαση της Β’ Διεθνούς
Συνδιάσκεψης σοσιαλιστριών γυναικών, αφιερωμένη στους σκληρούς ταξικούς αγώνες των εργατριών για
ίση αμοιβή με τους άντρες, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες.

Η Ιστορία του ΚΚΕ, του επαναστατικού εργατικού κινήματος, έχει αποδείξει πως στην κοινή πάλη αντρών
και γυναικών πάνω στη βάση των κοινών ταξικών συμφερόντων σπάνε στην πράξη οι αντιδραστικές
κοινωνικές αντιλήψεις για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, διαμορφώνονται ισότιμες σχέσεις μεταξύ
των συντρόφων που έχουν το ίδιο κοινωνικό όραμα, τις ίδιες ανησυχίες. Η συμμετοχή στην ταξική πάλη
αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα καθενός και καθεμιάς. Σφυρηλατεί τις αξίες της
συλλογικότητας, της συντροφικότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, της ανιδιοτέλειας, την ικανότητα κάθε
προσωπικότητας να βελτιώνεται συνεχώς, χωρίς να συμβιβάζεται με ό,τι έχει καταφέρει, χωρίς να
εγκλωβίζεται στις κυρίαρχες αξίες του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωής και στα κοινωνικά
στερεότυπα για τον άνδρα και τη γυναίκα.

Η ΚΕ του ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης στις γυναίκες της εργατικής τάξης, των
λαϊκών στρωμάτων, για να ανοίξει ο δρόμος για την ελπιδοφόρα διέξοδο της σοσιαλιστικής –
κομμουνιστικής κοινωνίας, για μια αξιοπρεπή ζωή με ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών
της γυναίκας στην εργασία, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, στη δημιουργική αξιοποίηση του
μη εργάσιμου χρόνου, μέσω ενός δικτύου δωρεάν κρατικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των
χρόνιων ασθενών και υπερηλίκων.

Τις καλεί να γνωρίσουν τις θέσεις του ΚΚΕ για την απελευθέρωση της γυναίκας από κάθε κοινωνική
καταπίεση και εκμετάλλευση, για την ισοτιμία και τη χειραφέτησή της στην κομμουνιστική κοινωνία. Την
κοινωνία που ο πλούτος που παράγεται, αξιοποιώντας τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, έχει
ως κίνητρο την όλο και μεγαλύτερη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, με κοινωνική ιδιοκτησία,
επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, ώστε κανείς και καμιά να μην περισσεύει.

Έτσι, οι ικανότητες όλων των ανθρώπων εξελίσσονται συνεχώς κι όλοι απολαμβάνουν την όλο και
μεγαλύτερη μείωση του υποχρεωτικού εργάσιμου χρόνου. Η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στις
συνελεύσεις των εργασιακών χώρων και η διευρυμένη συμμετοχή της γυναίκας στα όργανα του
εργατικού κράτους αποκτούν ουσιαστικό -και όχι τυπικό- χαρακτήρα. Προϋπόθεση για μια τέτοια
σοσιαλιστική – κομμουνιστική προοπτική, για έναν τέτοιο τιτάνιο αγώνα είναι η επαναστατική αλλαγή
στη σκέψη, στη στάση, στη δράση και της γυναίκας.”

Κάλεσμα συμμετοχής των γυναικών στα συνδικάτα, απευθύνει το Εργατικό Κέντρο σημειώνοντας, “Ο
δρόμος για την ουσιαστική ισότητα είναι μακρύς. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου  καλεί όλες τις
γυναίκες να συμμετέχουν μαζικά στα συνδικάτα, να εντείνουν τη συλλογική δράση τους και μαζί με
όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά
εργασίας, στην κοινωνία αλλά και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.”

Σύλλογος Γυναικών Χίου: “Εκμετάλλευση, πόλεμοι και βία. Ασπίδα προστασίας η πάλη για τη
γυναικεία ισοτιμία και τη χειραφέτηση των λαών”

Σύννεφα πολέμου και στη γειτονιά μας, συναγερμός παντού για μας και τα παιδιά μας! Στις 8
Μάρτη δυναμώνουμε το σύνθημα “Εκμετάλλευση, πόλεμοι και βία. Ασπίδα προστασίας η πάλη
για τη γυναικεία ισοτιμία και τη χειραφέτηση των λαών”.

Η φετινή 8η Μάρτη θα γιορταστεί με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν στην περιοχή μας. Ο πόλεμος
στην Ουκρανία είναι πόλεμος ενάντια στους λαούς, που καταδικάζονται στη φτώχεια και την προσφυγιά,
γίνεται για τα κέρδη των λίγων, για τους φυσικούς πόρους, τους δρόμους μεταφοράς τους, τον έλεγχο
των αγορών. Γι’ αυτό είναι ένα πόλεμος ιμπεριαλιστικός. Οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου δεν έχουμε
κανένα συμφέρον από τους πολέμους που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι κυβερνήσεις, οι μεγάλοι όμιλοι, που
τους εξυπηρετούν ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί, όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ και τους πληρώνουν με το αίμα
τους οι λαοί. 

Παλεύουμε εδώ και τώρα ώστε η χώρα μας να σταματήσει να εμπλέκεται σε ένα τέτοιο πόλεμο,
που έχει θανάσιμες και ανυπολόγιστες συνέπειες. Παλεύουμε για να σταματήσει η χρήση
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εδαφών, για να κλείσουν οι πολεμικές βάσεις στη χώρα μας, για να σταματήσει η αποστολή
πολεμικού υλικού, που «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» εμπλέκοντας και το λαό μας σε μεγάλες
περιπέτειες. Παλεύουμε για να μην αφήσουμε να χυθεί το αίμα μας και το αίμα των παιδιών μας για τα
συμφέροντα του ενός ή του άλλου τμήματος ληστών, ενός κράτους ή ομάδας κρατών ή διεθνών
οργανισμών. 

Όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες, αφού έχουν στρώσει το έδαφος για
το σημερινό πόλεμο με την πολιτική τους. Τα Κόμματά τους και σήμερα ομονοούν. Έχουν
μετατρέψει τη χώρα μας σε επιθετικό προγεφύρωμα  των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
απέναντι στη Ρωσία, που διεξάγει ένα εγκληματικό πόλεμο για τα δικά της συμφέροντα. 

Η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι αφιερωμένη στους αγώνες των γυναικών για τα
δικαιώματά τους στην εργασία, για την ισότιμη θέση τους στην κοινωνία. Το αγωνιστικό της μήνυμα
φωτίζει στις σύγχρονες συνθήκες την κοινή μας πάλη για ισότιμα δικαιώματα ανδρών και
γυναικών στην εργασία, στην οικογένεια, στην κοινωνική δράση.

Ειδικά φέτος, οι γυναίκες εργάτριες, οι άνεργες, όλοι οι εργαζόμενοι και η νεολαία βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με την ανασφάλεια και τα καθημερινά αδιέξοδα, με τις δυσβάστακτες αυξήσεις στο ρεύμα
και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, με τα ελλιπή μέτρα προστασίας της υγείας, που οξύνει ήδη
ακόμα περισσότερο η πολεμική αντιπαράθεση με νέο κύμα ανατιμήσεων και ακρίβειας.

Καλούμε τις εργαζόμενες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις άνεργες, τις συνταξιούχους, τις φοιτήτριες, τις
νέες γυναίκες να ξεσηκωθούμε ενάντια σε αυτή την πολιτική. Είναι ακριβώς αυτή που θεωρεί τις ανάγκες
μας «κόστος», τσακίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα, τα δικαιώματά μας στην Υγεία, την Παιδεία, τη
μητρότητα. Τσακίζει τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Αυτή η πολιτική οδηγεί μέσα από το
κυνήγι του κέρδους στον πόλεμο για να πλουτίζουν ακόμα περισσότερο όσοι μας ληστεύουν
και σε καιρό ειρήνης. «Ο πόλεμός τους τσακίζει ό,τι αφήνει όρθιο η ειρήνη τους», όπως λέει
και ο ποιητής.

Δεν θα μας σώσει κανένας «σωτήρας». Απ’ τους αγώνες μας αντλούμε δύναμη και κουράγιο για να
πυκνώσουμε το ποτάμι της συλλογικής αγωνιστικής διεκδίκησης για να απαλλαγούμε από την
εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς, τη βία, ιδιαίτερα την εργοδοτική, κρατική. 

Μετατρέπουμε τον θυμό και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση και αγώνα. Παλεύουμε να
δυναμώσει ο κοινός αγώνας των γυναικών και ανδρών της βιοπάλης ενάντια στη γενεσιουργό μορφή βίας,
την κοινωνία της εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Η δράση στο γυναικείο σύλλογο, στο σωματείο είναι η
“ασπίδα προστασίας” της γυναίκας για να παλέψουμε μαχητικά να αλλάξουμε τη ζωή μας!
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"Οι γυναίκες μιλούν για τη μαία", εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 9 / 3 / 2022 , 0:47 από news_room

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –
Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ) διοργάνωσαν εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα, είναι ένα αφιέρωμα παγκόσμιο στη γυναίκα. Τη γυναίκα τόσο ως
παραγωγικό άτομο προς την κοινωνία, αλλά και ως αναπαραγωγικό άτομο. Τόσο σαν χώρα όσο και σαν
Ε.Ε έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας – δημογραφικού. Και θα πρέπει να το δούμε ως
πολιτεία, κοινωνία και αυτοδιοίκηση συνολικότερα» τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης ο πρύτανης του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα ανέφερε πως το Υπουργείο Υγείας θέλει να βελτιώσει την
εικόνα της υπογεννητικότητας και σε αυτό το στόχο οι μαίες μπορούν να επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο.
Επιπλέον, στο Υπουργείο Υγείας δημιουργήθηκε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για τη ψυχική υγεία και τις
εξαρτήσεις, όπως τόνισε η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, με «κύριο στόχο να αναπτύξουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες πολιτικές, με έμφαση στη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών και όλων των
εργαζομένων, ειδικά στο χώρο της υγείας».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε για τη δική της εμπειρία μητρότητάς και τη σχέση με τη δική της μαία. «Σε
όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η μαία ήταν εκείνη που με την επιστημονική της κατάρτιση αλλά
κυρίως με την εμπειρία της με βοήθησε να κατανοήσω σε βάθος κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης.
Ταυτόχρονα με προετοίμαζε τόσο σωματικά και πνευματικά, αλλά και συναισθηματικά για τον τοκετό, τον
θηλασμό και τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των βρεφών», περιέγραψε η βουλευτής της ΝΔ.

«Η Σχολή Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ που έχω την τιμή να προΐσταμαι», ανέφερε η κοσμήτορας, Λήδα
Γώγου, «είναι μια γυναικοκρατούμενη σχολή. Και το Τμήμα Μαιευτικής είναι ένα ενεργό και κοινωνικά
ευαίσθητο σύνολο. Σας συγχαίρω γι’ αυτό. Υποστηρίζουμε τον αγώνα σας, τη δραστηριότητά σας κάθε
μέρα, σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Γιατί ο αγώνας αυτός είναι αγώνας βελτίωσης και ανόρθωσης
όχι μόνο των γυναικών αλλά και του κοινωνικού συνόλου».

Σε μια εποχή που ο προσδιορισμός του φύλου εγείρει συζητήσεις επί συζητήσεων «είμαστε εδώ να
γιορτάσουμε τη γυναίκα όχι ως προσδιορισμό του φύλου αλλά ως ιδέα», επεσήμανε η πρόεδρος Τμήματος
Μαιευτικής ΠΑΔΑ, Κατερίνα Λυκερίδου. «Οι ίδιες οι γυναίκες οφείλουν να προασπίζονται τα δικαιώματά
τους γιατί η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους δεν είναι πάντα δουλειά των άλλων. Να μην αποδέχονται
συμπεριφορές που καταπατούν τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους ή που επιχειρούν να μειώσουν την αξία
του φύλου του. Να μην γίνονται οι ίδιες φορείς των στερεότυπων εκείνων που θέλουν να απαλείψουν. Το
να εκφραστεί μια γυναίκα υποτιμητικά για τις ικανότητές και την αξία των γυναικών είναι πολύ πιο
επιζήμιο, από μια αντίστοιχη συμπεριφορά ενός άνδρα, διότι υποδηλώνει απουσία αυτοεκτίμησης και
υπονομεύει προσπάθειες δεκαετιών» τόνισε η κα. Λυκερίδου.

Η πρόξενος της Ουκρανίας, Νάταλι Μέλνικ, μίλησε για την εμπειρία του τοκετού που είχε στην Ελλάδα και
για την υποστήριξη από τη μαία της, Τζένη Δημητροπούλου, την οποία αποκάλεσε φύλακα άγγελο της.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο δράμα που βιώνει αυτήν την περίοδο η χώρα της ζητώντας, με δάκρυα
στα μάτια, «ο ουρανός να γίνει πιο καθαρός για τα παιδιά μας».

Για τη σχέση με τη δική της μαία αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τελευταίο τοκετό
μίλησε η Τζένη Μπαλατσινού. «Αν δεν είχα τη Λαμπρινή δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βιώσω τόσο
ωραία τις εύκολες εγκυμοσύνες μου και τους εύκολους τοκετούς και τόσο ανώδυνα την τελευταία που
ήταν αρκετά δύσκολη. Η συμβουλευτική που έχουμε από τη μαία μας εμείς οι γυναίκες, είναι πολύ
σημαντική. Σε ότι αφορά τη δράση σας και τον αγώνα σας θα είμαι πάντα δίπλα σας. Εύχομαι οι δυο
γυναίκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας να ολοκληρώσουν το έργο σε ότι αφορά το
birth center που χρειάζεται να γίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η
Ευρώπη έχει. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε κάτι τέτοιο».

Στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών, το Ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς και τις
Γυναίκες του ΟΗΕ στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της μαίας παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι οι
μαίες θα μπορούσαν να σώσουν 4,3 εκατ. ζωές, όμως σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στους
χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, συχνά πέφτουν θύματα σεξουαλικής
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παρενόχλησης ενώ υφίστανται το λεγόμενο bullying στην εργασία.

Ανάμεσα στους ομιλητές της ημερίδας ήταν η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη, η βουλευτής ΚΙΝΑΛ,
Νάντια Γιαννακοπούλου, η βουλευτής ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ο αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου
Αθηναίων, Μανώλης Καλαμπόκας, ο καθηγητής-ιατρός, Νίκος Βλάχος κ.α.
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10 ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας συμπράττουν για την
μεταφορά τεχνολογίας

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.

Τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα της Χώρας με έδρα στη Νησιωτική Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης,
συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να συνεισφέρουν τεχνογνωσία,
πόρους και δίκτυα σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία
σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες
κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις
εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες
συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες
εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.

Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Τα Ιδρύματα που θα
υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ),
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ).

Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας σε άξονες
σχετικούς με:
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• Τεχνολογική ανακάλυψη
• Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
• Εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών
• Προώθηση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων
• Διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα
• Προσέλκυση χρηματοδότησης

Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης
κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η
υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off)
της Χώρας. Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.

Ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: “Για πρώτη φορά, 10 φορείς
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην
Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε
λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό
μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο
αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, www.forth.gr), ξεκίνησε από την
ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους
οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διαθέτοντας 30ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία, απασχολώντας περισσότερα από 30 στελέχη
υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα
συνεργατών, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς
τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας
υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

https://www.tourismtoday.gr/10-%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%82-%cf%84/
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10 ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας συμπράττουν για την
μεταφορά τεχνολογίας

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.
Τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα της Χώρας με έδρα στη Νησιωτική Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης,
συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να συνεισφέρουν τεχνογνωσία,
πόρους και δίκτυα σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία
σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες
κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις
εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες
συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες
εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.
Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Τα Ιδρύματα που θα
υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ),
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ).
Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας σε άξονες
σχετικούς με:
• Τεχνολογική ανακάλυψη• Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας• Εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών•
Προώθηση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων• Διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα•
Προσέλκυση χρηματοδότησης
Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης
κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η
υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.
Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off)
της Χώρας. Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.
Ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: “Για πρώτη φορά, 10 φορείς
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην
Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε
λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό
μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο
αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».
Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020.
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, www.forth.gr), ξεκίνησε από την
ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους
οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διαθέτοντας 30ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία, απασχολώντας περισσότερα από 30 στελέχη
υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα
συνεργατών, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς
τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας
υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Source: tourismtoday.gr
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Η ΑΣΠΑΙΤΕ προετοιμάζεται να περάσει "δακτυλίδια" με το ΕΚΠΑ με
"προξενητή" υφυπουργό της Κυβέρνησης

Η πρόταση του μέλους της Κυβέρνησης είναι να ενταχθεί η ΑΣΠΑΙΤΕ ως μονοτμηματική Σχολή στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Σχολή Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Επιστημών»

Υφυπουργός της Κυβέρνησης, καταγόμενος από την Μακεδονία,  δίνει την προσωπική του
"μάχη" για να απορροφηθεί η ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΕΚΠΑ.

Ήδη ο συγκεκριμένος υφυπουργός βρίσκεται εδώ και καιρό σε συνεχείς άτυπες   επαφές με τον πρόεδρο
της ΑΣΠΑΙΤΕ Γ. Χατζαράκη και το ΕΚΠΑ.

Υπήρξε και προσπάθεια από τον υφυπουργό  να προσεγγίσει το ΕΜΠ, αλλά μάλλον απέτυχε.

Η πρόταση του μέλους της Κυβέρνησης είναι να ενταχθεί η ΑΣΠΑΙΤΕ ως μονοτμηματική Σχολή στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Σχολή Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων
Επιστημών».

Ο υφυπουργός συναντήθηκε δύο φορές  με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας,  η οποία
έδωσε το "πράσινο φως" για την απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις προϋποθέσεις που τίθεται, μέχρι σήμερα, από Πανεπιστήμια  για την
απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ  είναι  η “προίκα” της , το οικόπεδο με τις κτιριακές εγκαταστάσεις στο
Μαρούσι, δίπλα στο υπουργείο Παιδείας , το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Αττικής μετά το Ελληνικό,
και χαρακτηρίζεται ως "ανεκτίμητης αξίας".

Ωστόσο το οικόπεδο φέρεται να είναι "δεσμευμένο" από το ΤΑΙΠΕΔ.

Στο μεταξύ το υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να υποχρεώσει άλλο Πανεπιστήμιο να απορροφήσει την
ΑΣΠΑΙΤΕ εάν δεν υπάρχει σχετική θετική απόφαση της Συγκλήτου.

Μπορεί και να μπει "λουκέτο" στη Σχολή;

Εάν δεν ευοδώσει και η προσπάθεια απορρόφησης της ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΕΚΠΑ, το υπουργείο Παιδείας θα
υποχρεωθεί να βάλει "λουκέτο" στη Σχολή   και το προσωπικό να μεταταχθεί στο ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ και το
ΠΑΔΑ.

Πρόκειται για λύσει την οποία τα μέλη της ΑΣΠΑΙΤΕ απεύχονται να πραγματοποιηθεί.

Ανησυχία

Ωστόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ υπάρχει έντονη ανησυχία , καθώς εκτιμάται ότι το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος   θα μείνει με λιγοστούς πρωτοετείς φοιτητές, λόγω Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής, καθώς είναι το μοναδικό ίδρυμα που δεν ανήκει στην πανεπιστημιακή αλλά στην τεχνολογική
εκπαίδευση.

Η Σχολή με την υψηλή βάση εισαγωγής

Θυμίζουμε ότι κάποτε η ΑΣΠΑΙΤΕ είχε βάση εισαγωγής υψηλή και αίγλη τεχνολόγων εκπαιδευτικών.

Πέντε  προτάσεις από Πανεπιστήμια

Η ΑΣΠΑΙΤΕ , παρά το γεγονός ότι, επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου  είχε πέντε  προτάσεις από Πανεπιστήμια να
την απορροφήσουν δεν είχε καμία θετικό αποτέλεσμα.

1η Πρόταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Διαβάστε εδώ)

2η Πρόταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Διαβάστε εδώ)

3η Πρόταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  (Διαβάστε εδώ)

4η Πρόταση του Πανεπιστημίου Πειραιά (Διαβάστε εδώ)

5η Πρόταση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Διαβάστε εδώ)

ΑΣΠΑΙΤΕ

https://www.esos.gr/arthra/77239/i-aspaite-proetoimazetai-na-perasei-daktylidia-me-ekpa-me-proxeniti-yfypoyrgo-tis
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«Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» από το «Πανεπιστήμιο των
Πολιτών» του Δήμου Λαρισαίων

Σε μια περίοδο πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης το «Πανεπιστήμιο των Πολιτών» του Δήμου
Λαρισαίων επικεντρώνει την προσοχή του στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και ανακοινώνει την
έναρξη του 5ου κύκλου διαδικτυακού Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «Μαθαίνουμε για την
Υγεία”. Ο 5ος Κύκλος Μαθημάτων“Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή & Υγεία” θα υλοποιηθεί διαδικτυακά
στις 18 Μαρτίου 2022, ώρες 18:00-20:00.

To πρόγραμμα συντονίζεται από το «Πανεπιστήμιο των Πολιτών» του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής, Τμήμα Δημόσια & Κοινοτικής Υγείας, την Greenpeace και το THESYS
Κέντρο Συστημικής Θεραπείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση του όρου κλιματική αλλαγή, η κατανόηση της επίδρασης
και των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων και ειδικότερα το εύρος της στην
Ελλάδα, καθώς και η κατανόηση των τρόπων δράσεων και διεκδίκησης για τα ζητήματα της κλιματικής
αλλαγής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά και περιλαμβάνει 3 ενότητες:

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

– κατανοήσουν τον όρο κλιματική αλλαγή,

– περιγράψουν τους κινδύνους για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην υγεία των ανθρώπων
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής,

– κατανοήσουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα,

– κατανοήσουν τους τρόπους δράσης και διεκδίκησης για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής.

Εισηγητές:

Γριμάνης Κωστής: Υπεύθυνος Εκστρατείας για την Κλιματική Δικαιοσύνη, Greenpeace Greece

Δανάλη Ελένη: Υπεύθυνη της εκστρατείας για τη Βιώσιμη Γεωργία, Greenpeace

Καραούλη Βασιλική: Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, Υγιεινολόγος, Πολ.
Μηχανικός, Υπουργείο Υγείας

Τσαμπούκου-Σκαναβή Κωνσταντίνα: Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας,
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολιασμός:

Αρσένης Κρίτων: Περιβαλλοντολόγος, Βουλευτής.

Οργάνωση & Συντονισμός:

Δημητριάδης Δημήτρης DDS, PhD, M.Sc.: Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, υπεύθυνος του Θεματικού Πεδίου
9-Πρόληψη & Αγωγή Υγείας του ΠτΠ Λάρισα Πόλη που Μαθαίνει

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου των Πολιτών:

https://learninglarissa2016.wordpress.com/ptp_page1/

Για εγγραφές:

https://docs.google.com/forms/d/1sFfzYU1INOfafKcSnJ6zkIGP06VxknH9-Lxx3WYcxz0/edit

Zoom link για την παρακολούθηση της ημερίδας:

https://zoom.us/j/93431549709?pwd=QzgrUU81Q3RsZHBYWm5pbGZ0VHpJdz09

Meeting ID: 934 3154 9709

https://www.astratv.gr/perivallon-klimatiki-allagi-kai-ygeia-apo-to-panepistimio-ton-politon-tou-dimou-larisaion/
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Passcode: 083511

Την ευθύνη για  την υλοποίηση του προγράμματος έχει το τμήμα Δια βίου Μάθησης της Διεύθυνσης
Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών δράσεων του Δήμου Λαρισαίων. Ο Κύκλος Μάθησης «Μαθαίνουμε
για την Υγεία»εντάσσεται στις δράσεις για την προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης στο
πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει».

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης)

E-mail: [email protected]

webpage: https://learninglarissa2016.wordpress.com/ptp_page1/

facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016

loading…
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Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
ο Ελευθέριος Γ Σκιάδας

Ό Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης έξήρε τό έργο του
ΕΠΙΤΙΜΟΣ διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής άνεκηρύ
χθη ό Γενικός Διευθυντής τής Εστίας

Ελευθέριος Γ Σκιάδας μέ ομόφωνη

απόφαση τής Συγκλήτου καί
μετά από εισήγηση του Τμήματος
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής τής
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών καί
Πολιτισμού Γιά τήν προσωπικότητα
και τό εργο του ομίλησαν ό δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
καί ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
Παναγιώτης Πάγκαλος Εκαναν λόγο

γιά προσωπικότητα μέ συναίσθηση
καί ένσυναίσθηση προσηλωμένη

επί δεκαετίες στό ερευνητικό εργο
καί μέ ιδιαίτερη προσφορά στήν πόλη

των Αθηνών καί τήν Αττική γενι
κώτερα

Είναι ίσως ό τελευταίος αυθεντικός

άρχοντας τής Αθήνας έτόνι
σε ό Δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνοντας

πώς έχει ιδιαίτερο δεσμό μέ
αυτή τήν πόλη δεσμό δυνατό ισχυρό
τής έχει αφοσιωθεί μέ πάθος μέ έρωτα

Στήν συνέχεια ανεφέρθη στήν
ένασχόλησή του μέ τήν λαμπρή ιστορία

τής πόλεως αποκαλύπτοντας τά
μυστικά της και τούς κρυμμένους θησαυρούς

της Προσέθεσε δτι υπηρετεί
καί τό παρόν μέσα από τήν Αυτοδιοίκηση

Διακρίνεται γιά τις γνώσεις
τό βάθος τήν παιδεία άλλά καί τόν χα
ρακτήρα του Παραμένει πιστός στό
καθήκον καί στή συνείδηση του τόνισε

ό δήμαρχος Αθηναίων

Ό ΕλευθέριοςΓ Σκιάδας άριστερά περιενδνεται τήν ακαδημαϊκή τήβεννο

Ό Καθηγητής Π Πάγκαλος χαρακτήρισε

τό ερευνητικό πνεύμα τοΰ
Ελευθερίου Σκιάδα ως υπεριώδες
φώς όμοιο μέ αυτό πού χρησιμοποιούν

οι αρχαιολόγοι γιά να εξετάζουν

τήν υλη εις βάθος Έξήρε τά
μεθοδολογικά εργαλεία πού χρησιμοποιεί

στό επιστημονικό εργο του
τά όποια είναι ή πρωτογενής ερευνά

καί ή διάσωσις αρχείων Επίσης
ανεφέρθη στή μακρά συγγραφική διαδρομή

του Εχει δημοσιεύσει περισσότερα

άπό 4.000 άρθρα ιστορικής

θεματολογίας ενώ επί 23 χρόνια

εξέδιδε τήν μηνιαία εφημερίδα
Ό Μικρός Ρωμηός".Έχει υπογράψει

42 εκδόσεις Εξ αυτών σέ βάθος
μιας 35ετίας πραγματοποίησε αυτόνομες

έρευνες καί εξέδωσε 37 τίτ¬

λους ενώ επιμελήθηκε και προλόγισε
πέντε εκδόσεις

Ήκολούθησε έκ μέρους τού πρυ
τάνεως Παναγιώτη Καλδή και τοΰ
κοσμήτορος Χαραλάμπους Πρέσσα
ή περιένδυσις τοΰ τιμώμενου μέ τήν
τήβεννο και ή επιδοσις τοΰ διδακτορικού

διπλώματος

Στήν αντιφώνησή του ό Ελευθέριος
Γ Σκιάδας ανεφέρθη στόν ιστορικό

τόπο και τό σπουδαίο παρελθόν
τοΰ τμήματος γής δπου βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις τοΰ Πανεπιστημίου
Άπεκαλειτο Κήπος τοΰ κύρ Αλέξανδρου

και ανήκε διαδοχικά στις οικογένειες

τοΰ ιατροφιλόσοφου καθηγητού

Πανεπιστημίου Αλέξανδρου
Μπενιζέλου καί Λεονάρδου Μερκά

τη Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προεκάλε
σε ή ιστόρηστς τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Ιωάννου

πού ευρίσκεται εντός τών εγκαταστάσεων

τοΰ Πανεπιστημίου καί ή
ϊδρυσίς του ανάγεται στόν 14ο αιώνα

Ακολούθως ανέφερε δτι μέ πρωτοβουλία

τής δημοτικής αρχής και
τοΰ Κώστα Μπακογιάννη ιδρύθηκε
μετά τρεις δεκαετίες προσπαθειών
τό Μορφωτικό Ιδρυμα τοΰ Δήμου
Αθηναίων στό όποιο προεδρεύει ό
Έλ Σκιάδας Τό νέο'Ίδρυμα καλείται
νά λειτουργήσει ως θησαυροφυλάκιο

μνήμης τής πόλεως τών Αθηνών
Θά στεγασθεί σε ιστορικό κτίριο τής
όδοΰ Ηπείρου τό όποιο προσέφερε
γιά αυτόν τόν σκοπό ή οικογένεια τοΰ
πατέρα τής Ιστορίας τής Ελληνικής
Αρχιτεκτονικής Κώστα Η Μπίρη
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Μελέτη: Τεχνολογία “εμποδίων” για τη συντήρηση ψαριών
Μια πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε από Έλληνες ερευνητές, με τη
συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στόχος της μελέτης ήταν να παρουσιάσει τα εναλλακτικά εμπόδια που μπορούν
να εφαρμοστούν στα ψάρια και τα προϊόντα ψαριών, προκειμένου να ανασταλεί η μικροβιακή ανάπτυξη
και, ως εκ τούτου, να παραταθεί η διάρκεια ζωής τους.

Τα ψάρια είναι ένα εξαιρετικά αλλοιώσιμο προϊόν με υψηλή εμπορική αξία και η διάρκεια ζωής του θα
μπορούσε να παραταθεί με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών επεξεργασίας ή/και συσκευασίας.
Εκτός από τη σύντομη διάρκεια ζωής, ένα άλλο εμπόδιο στην κατανάλωση νωπών ψαριών είναι πως
θεωρούνται χρονοβόρα γεύματα.

Η αλλοίωση των κατεψυγμένων και ελαφρώς διατηρημένων ψαριών αποδίδεται κυρίως στη μικροβιακή
δραστηριότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ψάρια και τα προϊόντα ψαριών πρέπει να ψύχονται ή
ακόμη και να καταψύχονται αμέσως μετά την αλιεία, προκειμένου να αναστέλλεται η μικροβιακή
ανάπτυξη και η υποβάθμιση της ποιότητας.

Χρησιμοποιούνται διάφορες παραδοσιακές μέθοδοι διατήρησης τροφίμων (π.χ. κατάψυξη, μαρινάρισμα,
κονσερβοποίηση, αλάτισμα κ.λπ.) για τον έλεγχο της ανάπτυξης μικροοργανισμών και την καθυστέρηση
της αλλοίωσης των αλιευτικών προϊόντων. Η μη θερμική επεξεργασία έχει εισαχθεί ως εναλλακτική λύση
στη θερμική επεξεργασία των τροφίμων, η οποία θα επηρεαστεί αρνητικά ακόμη και από μια μικρή αύξηση
της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, κάθε ένας από τους παράγοντες που εφαρμόζονται έχει το βέλτιστο έως το ελάχιστο επίπεδο που
επηρεάζει τους μικροοργανισμούς. Αυτό το κατάλληλο ελάχιστο επίπεδο των προαναφερθέντων
παραγόντων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες παραμέτρους ποιότητας, για παράδειγμα
εμφάνιση, γεύση και οσμή και, ως εκ τούτου, να επηρεάσει την αποδοχή από τον καταναλωτή. Για
παράδειγμα, η ενσωμάτωση της καρβακρόλης (η κύρια δραστική ένωση της ρίγανης) στη σύνθεση ενός
ιχθύος θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό αντιμικροβιακό. Όμως, η απαιτούμενη
συγκέντρωση που οδηγεί σε σημαντική μικροβιακή αναστολή της ανάπτυξης και επέκταση της
διάρκειας ζωής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οσμή και τη γεύση των ψαριών.

Σήμερα, ο καταναλωτής απαιτεί φρέσκα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα υψηλής ποιότητας, πιο
«φυσικά», που παράγονται με την ελάχιστη ποσότητα προσθέτων, μικροβιολογικά ασφαλή, θρεπτικά και
υγιεινά. Η τεχνολογία εμποδίων υποστηρίζει τον σκόπιμο συνδυασμό υφιστάμενων και νέων τεχνικών
διατήρησης προκειμένου να καθοριστεί μια σειρά συντηρητικών παραγόντων (εμπόδια) που οι
μικροοργανισμοί δεν είναι σε θέση να ξεπεράσουν.

Τα σημαντικότερα εμπόδια που χρησιμοποιούνται στη διατήρηση των τροφίμων είναι η θερμοκρασία
(υψηλή ή χαμηλή), η ενεργότητα ύδατος (αw), η οξύτητα (pH), το οξειδοαναγωγικό δυναμικό (Eh), τα
συντηρητικά (π.χ. νιτρώδη, σορβικά) και οι ανταγωνιστικοί μικροοργανισμοί (π.χ. βακτήρια γαλακτικού
οξέος). Ωστόσο, έχουν περιγραφεί περισσότερα από 60 πιθανά εμπόδια για τα τρόφιμα, τα οποία
βελτιώνουν τη σταθερότητα ή/και την ποιότητα των προϊόντων και ο κατάλογος των πιθανών
εμποδίων για τη διατήρηση των τροφίμων δεν έχει σε καμία περιπτώσεις ολοκληρωθεί.

H επιλογή των κατάλληλων εμποδίων για ένα συγκεκριμένο τρόφιμο είναι μείζονος σημασίας. Ο
συνδυασμός νέων εμποδίων με συμβατικά δείχνει τη δυνατότητα περαιτέρω διατήρησης της ποιότητας
και επέκτασης της διάρκειας ζωής των τροφίμων.

Στην περίπτωση αλλοιώσιμων προϊόντων όπως τα ψάρια, οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι το
κύριο και μερικές φορές το μόνο εμπόδιο που εφαρμόζεται. Ωστόσο, εάν τα ψάρια εκτίθενται σε
καταχρηστικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της διανομής και της αποθήκευσης, αυτό το εμπόδιο
καταρρέει με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας και αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια,
όπως για παράδειγμα δηλητηρίαση από ισταμίνη για τα σκομβροειδή και την ανάπτυξη του Vibrio
parahaemolyticus στα στρείδια, τα οποία συσχετίζονται έντονα με τις αυξημένες θερμοκρασίες
αποθήκευσης.

Τα εμπόδια που χρησιμοποιούνται στη διατήρηση των τροφίμων μπορούν να παρέχουν ποικίλα
αποτελέσματα ανάλογα με τις αντιδράσεις μικροβιακής πίεσης. Αυτές οι αντιδράσεις πίεσης ή
διασταυρούμενη ανοχή μπορεί να μην υπάρχουν όταν χρησιμοποιούνται συνδυασμένα εμπόδια.

Υπάρχουν τρεις πιθανές επιπτώσεις με την εφαρμογή εμποδίων στα συστήματα τροφίμων:
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i) πρόσθετο, 
ii) συνεργιστικό ή 
iii) ανταγωνιστικό αποτέλεσμα.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την μελέτη, η εφαρμογή της τεχνολογίας εμποδίων θα πρέπει να
συμπληρωθεί με εργαλεία προγνωστικής μικροβιολογίας και HACCP και ορθές πρακτικές παρασκευής για
βελτιστοποίηση διαδικασιών. Η συνδυασμένη εφαρμογή ήπιων εμποδίων, όχι μόνο θα εμποδίσει
αποτελεσματικά τη μικροβιακή ανάπτυξη, αλλά θα επιτρέψει επίσης τη διατήρηση των οργανοληπτικών
παραμέτρων του ψαριού, σε σύγκριση με την εφαρμογή ενός ενιαίου αλλά πιο έντονου συντηρητικού
παράγοντα.

Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην έναρξη τεχνολογιών εμποδίων για βέλτιστα ενεργά
και έξυπνα συστήματα συσκευασίας, ενσωματώνοντας πολλαπλά ενεργά συστατικά ή ενεργές και έξυπνες
λειτουργικότητες σε ένα σύστημα.

Για να διαβάσετε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη, πατήστε εδώ

https://cibum.gr/epistimi/arthra-dimosieyseis-vivlia/meleti-technologia-empodion-gia-ti-diatirisi-ton-psarion/
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Νέο κτίριο αποκτά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πού θα
κατασκευαστεί

Νίκος Καραγιάννης

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατατέθηκε μια προσφορά,
από την εταιρεία που τελικά ανέλαβε και το έργο.

Πρόκειται για νέο εκπαιδευτήριο το οποίο κατασκευάζεται στο οικόπεδο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους
Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ). Το συνολικό μικτό εμβαδόν του κτιρίου είναι
6.925,46 m2, από τα οποία τα 5.060,77 m2 υπέργεια και τα 1.864,72 m2 υπόγεια.

Το νέο κτίριο προβλέπεται με τρεις ορόφους ανωδομής (Ισόγειο, Α’ και Β’ Όροφος), ενώ θα διαθέτει και
έναν υπόγειο όροφο. Στο Ισόγειο θα βρίσκονται η Κεντρική και η δευτερεύουσα είσοδος του κτιρίου,
προβλέπονται επίσης εκπαιδευτικά αμφιθέατρα και βοηθητικοί χώροι (W.C. χρηστών κλπ).

Στον Α’ Όροφο θα κατασκευαστούν αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και οι απαραίτητοι
βοηθητικοί χώροι (W.C. χρηστών κλπ).

Τέλος στο Υπόγειο προβλέπεται η στάθμευση ΙΧ αυτοκινήτων των χρηστών του κτιρίου, οι αναγκαίοι
χώροι των Η/Μ Εγκαταστάσεων και χώροι αποθήκευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, η αποδεκτή απόκλιση από τον παραπάνω σχεδιασμό είναι ±10%, υπό
την προϋπόθεση ότι το συνολικό εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και δεν θα
έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες όρους δόμησης του οικοπέδου, τις πολεοδομικές, κτιριοδομικές
και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Από την προμελέτη του έργου το μικτό εμβαδόν του κτηρίου είναι 6.925,49m2.

Συνεπώς οι βασικές παράμετροι της μελέτης βρίσκονται εντός του σχεδιασμού που τέθηκε εξαρχής από
το ίδρυμα και άρα προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

https://www.msn.com/el-gr/news/national/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%af%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%ac-%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%ce%bf-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%af/ar-AAVaBwJ?li=BBqxRPi
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Νέο κτίριο αποκτά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πού θα
κατασκευαστεί

Νίκος Καραγιάννης

Σε ρυθμούς κατασκευής το έργο κατασκευής νέου κτιριακού συγκροτήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής. Το έργο υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες και ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ. Η
αρχική αξία του έργου με ΦΠΑ ήταν 9,8 εκατ. ευρώ και η σύμβαση υπεγράφη για ποσό 9,7 εκατ. ευρώ.
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το νέο τριώροφο κτίριο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ). Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 26 μήνες. Αν δεν
υπάρξουν καθυστερήσεις το νέο κτίριο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατατέθηκε μια προσφορά,
από την εταιρεία που τελικά ανέλαβε και το έργο.

Τι θα κατασκευαστεί
Πρόκειται για νέο εκπαιδευτήριο το οποίο κατασκευάζεται στο οικόπεδο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους
Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ). Το συνολικό μικτό εμβαδόν του κτιρίου είναι
6.925,46 m2, από τα οποία τα 5.060,77 m2 υπέργεια και τα 1.864,72 m2 υπόγεια.

Το νέο κτίριο προβλέπεται με τρεις ορόφους ανωδομής (Ισόγειο, Α’ και Β’ Όροφος), ενώ θα διαθέτει και
έναν υπόγειο όροφο. Στο Ισόγειο θα βρίσκονται η Κεντρική και η δευτερεύουσα είσοδος του κτιρίου,
προβλέπονται επίσης εκπαιδευτικά αμφιθέατρα και βοηθητικοί χώροι (W.C. χρηστών κλπ).

Στον Α’ Όροφο θα κατασκευαστούν αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και οι απαραίτητοι
βοηθητικοί χώροι (W.C. χρηστών κλπ).

Τέλος στο Υπόγειο προβλέπεται η στάθμευση ΙΧ αυτοκινήτων των χρηστών του κτιρίου, οι αναγκαίοι
χώροι των Η/Μ Εγκαταστάσεων και χώροι αποθήκευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, η αποδεκτή απόκλιση από τον παραπάνω σχεδιασμό είναι ±10%, υπό
την προϋπόθεση ότι το συνολικό εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και δεν θα
έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες όρους δόμησης του οικοπέδου, τις πολεοδομικές, κτιριοδομικές
και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

https://www.news247.gr/koinonia/neo-ktirio-apokta-to-panepistimio-dytikis-attikis-poy-tha-kataskeyastei.9564379.html
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Από την προμελέτη του έργου το μικτό εμβαδόν του κτηρίου είναι 6.925,49m2.

Συνεπώς οι βασικές παράμετροι της μελέτης βρίσκονται εντός του σχεδιασμού που τέθηκε εξαρχής από
το ίδρυμα και άρα προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

https://www.news247.gr/koinonia/neo-ktirio-apokta-to-panepistimio-dytikis-attikis-poy-tha-kataskeyastei.9564379.html
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Ο Ελ. Σκιαδας
επίτιμος

διδάκτορας!
ι Μεγάλη διάκριση για τον οτυνεργάτη της

εφημερίδας μας αηό το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου

τον τελευταίο αυθεντικό 

άρχοντα της Αθήνας
χαρακτήρισε ο Κώστας
Μπακογιάννης τον δημοσιογράφο, 

συνεργάτη 
της εφημερίδας μας και γενικό

διευθυντή της εφημερίδας «Εστία»

Ελευθέριο Γ. Σκιάδα, ο οποίος αναγορεύθηκε 

επίημος διδάκτορας από
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου 

και ύστερα από εισήγηση του
Τμήματος Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής
της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Τεχνών
και Πολιτισμού.
Για το έργο του 

μίλησαν 

ο δήμαρχος
Αθηναίων και ο καθηγητής 

του πανεπιστημίου 

Παναγιώτης 

Πάγκαλος, οι οποίοι έκαναν
λόγο για προσωπικότητα με συναίσθηση 

και ενσυναίσθηση, προσηλωμένη 

επί δεκαεπ'ες στο ερευνητικό 

έργο και με ιδιαίτερη προσφορά 
στην πόλη των Αθηνών και την

Το έργο του εξήραν
ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης

και ο καθηγητής
Παναγιώτης Πάγκαλος

λευταίος αυθενπκός άρχοντας της
Αθήνας» τόνισε ο Κώστας Μπακο-
γιάννης, επισημαίνοντας πως «έχει
ιδιαίτερο δεσμό με αυτή την πόλη,
της έχει αφοσιωθεί με πάθος, με
έρωτα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
ενασχόληση του κ. Σκιαδά με την
ιστορία της πόλης, αποκαλύπτοντας 

τα μυστικά της, τους κρυμμένους 

θησαυρούς της και συμπλήρωσε 

ότι υπηρετεί και το παρόν μέσα 

από την Αυτοδιοίκηση.

«Διακρίνεται
για ης γνώσεις, το
βάθος, την παιδεία,
αλλά και τον χαρακτήρα 

του. Παραμένει 

πιστός στο
καθήκον και στη
συνείδηση του» τόνισε 

ο δήμαρχος Αθηναίων.
Από την πλευρά του, ο κ. Πάγκαλος 

χαρακτήρισε το ερευνητικό 
πνεύμα του Ελευθέριου Σκιαδά

ως «υπεριώδες φως, όμοιο με αυτό 

που χρησιμοποιούν οι αρχαιολό-
Αττική γενικότερα. «Είναι ίσως ο τε-    γοι για να εξετάζουν την ύλη εις βά¬

θος». Εξήρε τα μεθοδολογικά εργαλεία 

που χρησιμοποιεί στο επιστημονικό 

έργο του, τα οποία είναι η
πρωτογενής έρευνα και η διάσωση
αρχείων, ενώ αναφέρθηκε στη μακρά 

συγγραφική διαδρομή του:
«Εχει δημοσιεύσει περισσότερα 
από 4.000 άρθρα ιστορικής θεματολογίας, 

ενώ επί 23 χρόνια εξέδιδε 

τη μηνιαία εφημερίδα "0 Μικρός 

Ρωμηός". Εχει υπογράψει 42
εκδόσεις. Εξ αυτών, σε βάθος μιας
35ετίας, πραγματοποίησε αυτόνομες 

έρευνες και εξέδωσε 37 τίτλους,
ενώ επιμελήθηκε και προλόγισε πέντε 

εκδόσεις».
Ακολούθησαν εκ μέρους του

πρύτανη Παναγιώτη Καλδή και του

κοσμήτορα Χαράλαμπου Πρέσσα η
περιένδυση του τιμωμένου με την
τήβεννο και η επίδοση του διδακτορικού 

διπλώματος. Στην αντιφώνηση 
του, ο Ελευθέριος Σκιαδάς αναφέρθηκε 

στον ιστορικό τόπο και το
σπουδαίο παρελθόν του τμήματος
γης όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
ηκής.

Ατιοκαλείτο «Κήπος του κυρ
Αλέξανδρου» και ανήκε διαδοχικά
στις οικογένειες του ιατροφιλόσοφου, 

καθηγητή πανεπιστημίου Αλέξανδρου 

Μπενιζέλου και του Λεο-
νάρδου Μερκάτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

προκάλεσε η ιστόρηση του
Ναού του Αγίου Ιωάννου, που βρί¬

σκεται εντός των εγκαταστάσεων
του πανεπιστημίου, η ανίδρυση του
οποίου ανάγεται στον 14ο αιώνα.

Τέλος, ανέφερε ότι με πρωτοβουλία 

της δημοτικής Αρχής και
του Κώστα Μπακονιάννη ιδρύθηκε,
ύστερα από τρεις δεκαετίες προσπαθειών, 

το Μορφωτικό Ιδρυμα του
Δήμου Αθηναίων, στο οποίο προεδρεύει 

ο κ. Σκιαδάς. Το νέο ίδρυμα
καλείται να λειτουργήσει ως θησαυροφυλάκιο 

μνήμης της πόλης των
Αθηνών, θα στεγαστεί σε ιστορικό
κτίριο της οδού Ηπείρου, το οποίο
προσέφερε γΓ αυτόν τον σκοπό η
οικογένεια του πατέρα της ιστορίας
της ελληνικής αρχιτεκτονικής Κώστα 

Η. Μπίρη.



https://koinoniki.gr/

 Publication date: 17/03/2022 00:00

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Συνάντηση του Δημάρχου Σαλαμίνας Γ. Παναγόπουλου με τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής Π. Καλδή

Με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή συναντήθηκε την
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.

Συζητήθηκε η συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Συμφωνήθηκε σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και του ΠΑ.Δ.Α. Μια τέτοια
συνεργασία με το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας μπορεί να αποφέρει πολλαπλά
οφέλη για την Σαλαμίνα. Σύντομα θα υπογραφεί και το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας τόνισε:

«Στοχεύουμε πάντα στην εξωστρέφεια του τόπου μας και σε έναν σύγχρονο Δήμο. Σκοπός μας είναι να
αποτελέσει το εφαλτήριο για μια νέα εποχή δημιουργίας και τόνωση της νεανικής αισιοδοξίας για το
μέλλον. Ευχαριστούμε το ΠΑ.Δ.Α. και τον Πρύτανη κ. Καλδή. Η συνεργασία αυτή, στοχεύει στη συνέργεια
μεταξύ των δυο φορέων σε υψηλο επίπεδο, ώστε, μέσω αυτής της δραστηριότητας να επιτευχθεί η
προώθηση και προαγωγή της ανάπτυξης στο νησί μας».

 

https://koinoniki.gr/2022/03/sinantisi-tou-dimarchou-salaminas-g-panagopoulou-me-ton-pritani-tou-panepistimiou-dit-attikis-p-kaldi/
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Υπεγράφη και ξεκινά η κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σε ρυθμούς κατασκευής το έργο κατασκευής νέου κτιριακού συγκροτήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής. Το έργο υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες και ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ. Η
αρχική αξία του έργου με ΦΠΑ ήταν 9,8 εκατ. ευρώ και η σύμβαση υπεγράφη για ποσό 9,7 εκατ. ευρώ.
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το νέο τριώροφο κτίριο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο της Πανεπιστημιούπολής Άλσους Αιγάλεω του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ). Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 26 μήνες. Αν δεν
υπάρξουν καθυστερήσεις το νέο κτίριο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατατέθηκε μια προσφορά,
από την εταιρεία που τελικά ανέλαβε και το έργο.

Τι θα κατασκευαστεί

Πρόκειται για νέο εκπαιδευτήριο το οποίο κατασκευάζεται στο οικόπεδο της Πανεπιστημιούπολής Άλσους
Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ). Το συνολικό μικτό εμβαδόν του κτιρίου είναι
6.925,46 m2, από τα οποία τα 5.060,77 m2 υπέργεια και τα 1.864,72 m2 υπόγεια.

Το νέο κτίριο προβλέπεται με τρεις ορόφους ανωδομής (Ισόγειο, Α’ και Β’ Όροφος), ενώ θα διαθέτει και
έναν υπόγειο όροφο. Στο Ισόγειο θα βρίσκονται η Κεντρική και η δευτερεύουσα είσοδος του κτιρίου,
προβλέπονται επίσης εκπαιδευτικά αμφιθέατρα και βοηθητικοί χώροι (W.C. χρηστών κλπ).

Στον Α’ Όροφο θα κατασκευαστούν αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και οι απαραίτητοι
βοηθητικοί χώροι (W.C. χρηστών κλπ).

Τέλος στο Υπόγειο προβλέπεται η στάθμευση ΙΧ αυτοκινήτων των χρηστών του κτιρίου, οι αναγκαίοι
χώροι των Η/Μ Εγκαταστάσεων και χώροι αποθήκευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, η αποδεκτή απόκλιση από τον παραπάνω σχεδιασμό είναι ±10%, υπό
την προϋπόθεση ότι το συνολικό εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και δεν θα
έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες όρους δόμησης του οικοπέδου, τις πολεοδομικές, κτιριοδομικές
και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Από την προμελέτη του έργου το μικτό εμβαδόν του κτηρίου είναι 6.925,49m2.

Συνεπώς οι βασικές παράμετροι της μελέτης βρίσκονται εντός του σχεδιασμού που τέθηκε εξαρχής από
το ίδρυμα και άρα προκύπτει οτι καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργικότητας.

https://ypodomes.com/ypegrafi-kai-xekina-i-kataskeyi-neoy-ktiriakoy-sygkrotimatos-sto-panepistimio-dytikis-attikis/
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ΠΑΔΑ / Νέο Κτίριο στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους
ΠΑΔΑ / Νέο Κτίριο στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ένα νέο κτίριο, ιδιαίτερα εμβληματικό μορφολογικά, ξεκίνησε
να κατασκευάζεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην νότια πλευρά της
Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (είσοδος επί της οδού Εδέσσης). Αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και να προσφέρει επιπρόσθετες σύγχρονες
εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές.

Είναι αξίας 9,7 εκατ. ευρώ  και περιλαμβάνει συνολικό μικτό εμβαδόν 6.925,46 m2, από τα οποία τα
5.060,77 m2 είναι υπέργεια και τα 1.864,72 m2 υπόγεια.

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

Το κτίριο προβλέπεται να διαθέτει τρεις ορόφους ανωδομής  (Ισόγειο, Α’ και Β’ Όροφος), και έναν
υπόγειο όροφο. Στο Ισόγειο θα βρίσκονται η Κεντρική και η δευτερεύουσα είσοδος του κτιρίου ,
προβλέπονται επίσης αμφιθέατρα και βοηθητικοί χώροι. Στους λοιπούς ορόφους θα κατασκευαστούν
αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι.  

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την διάθεση
των πόρων από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις υποδειγματικές
διαγωνιστικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και ανέφερε ότι οι
συγκεκριμένες κτιριακές υποδομές αυξάνουν περαιτέρω την «φέρουσα ικανότητα» και την
αναγκαία άνεση στην δραστηριοποίηση του ακαδημαϊκού οικοσυστήματος και τον
φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό του.

Υπενθύμισε ότι μέσα σε 2,5 έτη των πρώτων αιρετών πρυτανικών αρχών είναι το δεύτερο ιδιόκτητο
κτίριο που εμπλουτίζει τις υποδομές του ΠΑΔΑ και ότι το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να
παραδοθεί το τετραώροφο ιδιόκτητο κτίριο συνολικού μικτού εμβαδόν 5203,61 m2, επί της
οδού Πειραιώς, που αποτελεί την Πανεπιστημιούπολη Μοσχάτου.

ΠΑΔΑ: Επιστολή του Πρύτανη για τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ενημέρωση για το πρόγραμμα ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας του ΠΑΔΑ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/25804-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%AC%CE%BB%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82/?ref=newindow
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ΠΑΔΑ: Νέο Κτίριο στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Ένα νέο κτίριο, ιδιαίτερα εμβληματικό μορφολογικά, ξεκίνησε να κατασκευάζεται στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής στην νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (είσοδος επί της οδού
Εδέσσης). Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και να προσφέρει επιπρόσθετες
σύγχρονες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές.

Είναι αξίας 9,7 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει συνολικό μικτό εμβαδόν 6.925,46 m2, από τα οποία τα
5.060,77 m2 είναι υπέργεια και τα 1.864,72 m2 υπόγεια.

Το κτίριο προβλέπεται να διαθέτει τρεις ορόφους ανωδομής (Ισόγειο, Α’ και Β’ Όροφος), και έναν υπόγειο
όροφο. Στο Ισόγειο θα βρίσκονται η Κεντρική και η δευτερεύουσα είσοδος του κτιρίου, προβλέπονται
επίσης αμφιθέατρα και βοηθητικοί χώροι. Στους λοιπούς ορόφους θα κατασκευαστούν αίθουσες
διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ε ξέφρασε τις ευχαριστίες του για την
διάθεση των πόρων από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις
υποδειγματικές διαγωνιστικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και
ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες κτιριακές υποδομές αυξάνουν περαιτέρω την «φέρουσα ικανότητα» και την
αναγκαία άνεση στην δραστηριοποίηση του ακαδημαϊκού οικοσυστήματος και τον φοιτητοκεντρικό
προσανατολισμό του.

Υπενθύμισε ότι μέσα σε 2,5 έτη των πρώτων αιρετών πρυτανικών αρχών είναι το δεύτερο ιδιόκτητο
κτίριο που εμπλουτίζει τις υποδομές του ΠΑΔΑ και ότι το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να παραδοθεί το
τετραώροφο ιδιόκτητο κτίριο συνολικού μικτού εμβαδόν 5203,61 m2, επί της οδού Πειραιώς, που
αποτελεί την Πανεπιστημιούπολη Μοσχάτου.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/77371/pada-neo-ktirio-stin-panepistimioypoli-alsoys-aigaleo


https://www.evros24.gr/

 Publication date: 21/03/2022 20:24

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.evros24.gr/dimos-didymoteichoy-paroysiasi-tis-dr/

Δήμος Διδυμοτείχου: Παρουσίαση της δράσης “Το Δίκτυο Αγροτικών
Μουσείων”

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης σε συνεργασία με το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσειακές
Σπουδές των τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με το τμήμα Συντήρησης και έργων τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο
Δήμος Διδυμοτείχου και ο Δήμος Ορεστιάδας διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση
μουσειολογικών μελετών με θέμα “Το Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων” στον Νομό Έβρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/3/2022 στις 18:30 στο αμφιθέατρο του
Δημαρχείου Διδυμοτείχου.

Πρόγραμμα:
18:30 Χαιρετισμοί
Χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου και τον Δήμαρχο Ορεστιάδας
Βασίλη Μαυρίδη
Χαιρετισμός κ. Γιάννη Παπαδάτου (Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΚΠΑ και Προέδρου του ΠΜΣ “Μουσειακές
Σπουδές”)
18:45 Ομιλία
Ομιλία, κ. Αγγελική Γιαννακίδου ιδρύτρια & πρόεδρος ΕΜΘ με τίτλο: “Γιατί ένα Δίκτυο Αγροτικών
Μουσείων στον Έβρο”
Εισαγωγή κ. Μάρλεν Μούλιου (Επίκουρης Καθηγήτριας Μουσειολογίας ΕΚΠΑ, Διδάσκουσας του μαθήματος
“Νοηματικός Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων” του ΔΠΜΣ “Μουσειακές Σπουδές”)

19:00 Παρουσιάσεις των μελετών

1η Μελέτη: Σταθμός Βρυσικών | Μουσείο Μετανάστευσης (Εισηγήτριες: Λαμπρινή Μακρή, Όλια
Ντακογιάννη | Λοιπά μέλη ομάδας: Κυριακή Καλπακίδου, Ίωνας Μάνεσης, Δήμητρα – Κυβέλη Μπαρμπούδη,
Βασιλική Σπυρέλλη)

2η Μελέτη: Σταθμός Πτελέας | Μουσείο Υφαντών (Εισηγήτριες: Θεοδώρα Αγγελοπούλου, Βασιλική Δρίβα,
Δόμνα Μπρούμα, Ελευθερία Τριποτσέρη | Λοιπά μέλη ομάδας: Δέσποινα Μπαρμπαλιά

3η Μελέτη: Σταθμός Μάνης | Μουσείο Μουσικής (Εισηγήτρια Μαρία Σταυρίδου | Λοιπά μέλη ομάδας:
Ελισάβετ Καζή, Σάτυα Κασίμη, Λυδία Πανταζοπούλου, Μαρία Χριστοδούλου)

4η Μελέτη: Σταθμός Νεοχωρίου | Μουσείο Διατροφής (Εισηγήτριες: Ντορίνα Γκεγκάι, Ηλέκτρα Τσίντου |
Λοιπά μέλη ομάδας: Χρύσα Γαβαλά, Μίλτος Γκούσαρης, Πετρούλα Ρέντζου)
Μέρος της δράσης “Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων” υλοποιείται από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με την
υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ.

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας COVID-19.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

https://www.evros24.gr/dimos-didymoteichoy-paroysiasi-tis-dr/


http://www.kosmoslarissa.gr/

 Publication date: 21/03/2022 15:38

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Συνεργασία Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων

Συνάντηση Εργασίας με σκοπό την συνδιοργάνωση δράσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Λαρισαίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές των δύο υπηρεσιών Γιώργος Ζήγρας και Ευθυμία
Ζιώγα αντίστοιχα, η προιστάμενη του τμήματος  Διεύθυνσης Υγείας Γεωργία Ντέλλα, η γιατρός του
τμήματος Βάγια Δοξαρά, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Αγλαία
Τζιότζιου, Εύη Μπουκόρου, Δήμητρα Παπαστεργίου και Θάνος Παπαθεοδώρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα REACH που υλοποιεί ο Δήμος
Λαρισαίων με τον Δήμο Χαλανδρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά στην πρόσβαση των
γυναικών ΡΟΜΑ στην υγεία. Τα στελέχη των υπηρεσιών θα εμπλακούν στην εκπαίδευση των
διαμεσολαβητριών υγείας που θα προκύψουν από τις γυναίκες ΡΟΜΑ οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το
πρόγραμμα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις που
αφορούν σε θέματα υγείας σε ωφελούμενους των διαφόρων δομών του Δήμου που θα καλύπτουν άτομα
διαφορετικών ηλικιών.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.

Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Οικονόμου Εξ οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ τηλ
2410680242 email kkoinotitas@larissa.gov.gr,  Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων,
Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr
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Συνεργασία Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων

Συνάντηση Εργασίας με σκοπό την συνδιοργάνωση δράσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Λαρισαίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές των δύο υπηρεσιών Γιώργος Ζήγρας και Ευθυμία
Ζιώγα αντίστοιχα, η προιστάμενη του τμήματος Διεύθυνσης Υγείας Γεωργία Ντέλλα, η γιατρός του
τμήματος Βάγια Δοξαρά, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Αγλαία
Τζιότζιου, Εύη Μπουκόρου, Δήμητρα Παπαστεργίου και Θάνος Παπαθεοδώρου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.
Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα REACH που υλοποιεί ο Δήμος
Λαρισαίων με τον Δήμο Χαλανδρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά στην πρόσβαση των
γυναικών ΡΟΜΑ στην υγεία. Τα στελέχη των υπηρεσιών θα εμπλακούν στην εκπαίδευση των
διαμεσολαβητριών υγείας που θα προκύψουν από τις γυναίκες ΡΟΜΑ οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το
πρόγραμμα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις που
αφορούν σε θέματα υγείας σε ωφελούμενους των διαφόρων δομών του Δήμου που θα καλύπτουν άτομα
διαφορετικών ηλικιών.
Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Οικονόμου Εξ οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ τηλ
2410680242 email kkoinotitas@larissa.gov.gr, Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων,
Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr
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Κοινή δράση Περιφέρειας και Δήμου Λαρισαίων σε κοινωνική πολιτική και
υγεία

Συνάντηση Εργασίας με σκοπό την συνδιοργάνωση δράσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Λαρισαίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές των δύο υπηρεσιών Γιώργος Ζήγρας και Ευθυμία
Ζιώγα αντίστοιχα, η προιστάμενη του τμήματος  Διεύθυνσης Υγείας Γεωργία Ντέλλα, η γιατρός του
τμήματος Βάγια Δοξαρά, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Αγλαία
Τζιότζιου, Εύη Μπουκόρου, Δήμητρα Παπαστεργίου και Θάνος Παπαθεοδώρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα REACH που υλοποιεί ο Δήμος
Λαρισαίων με τον Δήμο Χαλανδρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά στην πρόσβαση των
γυναικών ΡΟΜΑ στην υγεία. Τα στελέχη των υπηρεσιών θα εμπλακούν στην εκπαίδευση των
διαμεσολαβητριών υγείας που θα προκύψουν από τις γυναίκες ΡΟΜΑ οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το
πρόγραμμα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις που
αφορούν σε θέματα υγείας σε ωφελούμενους των διαφόρων δομών του Δήμου που θα καλύπτουν άτομα
διαφορετικών ηλικιών.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.

Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Οικονόμου Εξ οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ τηλ
2410680242 email [email protected],  Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων,
Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email [email protected]

Περισσότερα Εδω
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Κοινή δράση Περιφέρειας και Δήμου Λαρισαίων σε κοινωνική πολιτική και
υγεία

Συνάντηση Εργασίας με σκοπό την συνδιοργάνωση δράσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Λαρισαίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές των δύο υπηρεσιών Γιώργος Ζήγρας και Ευθυμία
Ζιώγα αντίστοιχα, η προιστάμενη του τμήματος  Διεύθυνσης Υγείας Γεωργία Ντέλλα, η γιατρός του
τμήματος Βάγια Δοξαρά, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Αγλαία
Τζιότζιου, Εύη Μπουκόρου, Δήμητρα Παπαστεργίου και Θάνος Παπαθεοδώρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα REACH που υλοποιεί ο Δήμος
Λαρισαίων με τον Δήμο Χαλανδρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά στην πρόσβαση των
γυναικών ΡΟΜΑ στην υγεία. Τα στελέχη των υπηρεσιών θα εμπλακούν στην εκπαίδευση των
διαμεσολαβητριών υγείας που θα προκύψουν από τις γυναίκες ΡΟΜΑ οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το
πρόγραμμα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις που
αφορούν σε θέματα υγείας σε ωφελούμενους των διαφόρων δομών του Δήμου που θα καλύπτουν άτομα
διαφορετικών ηλικιών.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.

Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Οικονόμου Εξ οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ τηλ
2410680242 email [email protected],  Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων,
Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email [email protected]

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Λάρισα: Συνάντηση για τη διοργάνωση δράσεων που αφορούν σε θέματα
υγείας

Συνάντηση Εργασίας με σκοπό την συνδιοργάνωση δράσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Λαρισαίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές των δύο υπηρεσιών Γιώργος Ζήγρας και Ευθυμία Ζιώγα
αντίστοιχα, η προιστάμενη του τμήματος Διεύθυνσης Υγείας Γεωργία Ντέλλα, η γιατρός του τμήματος
Βάγια Δοξαρά, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Αγλαία Τζιότζιου, Εύη
Μπουκόρου, Δήμητρα Παπαστεργίου και Θάνος Παπαθεοδώρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα REACH που υλοποιεί ο Δήμος
Λαρισαίων με τον Δήμο Χαλανδρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά στην πρόσβαση των
γυναικών ΡΟΜΑ στην υγεία. Τα στελέχη των υπηρεσιών θα εμπλακούν στην εκπαίδευση των
διαμεσολαβητριών υγείας που θα προκύψουν από τις γυναίκες ΡΟΜΑ οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το
πρόγραμμα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις που
αφορούν σε θέματα υγείας σε ωφελούμενους των διαφόρων δομών του Δήμου που θα καλύπτουν άτομα
διαφορετικών ηλικιών.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.

Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Οικονόμου Εξ οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ τηλ
2410680242 email kkoinotitas@larissa.gov.gr, Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων,
Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr
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ΜΕΝΟΥ Συνεργασία Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων

Συνάντηση Εργασίας με σκοπό τη συνδιοργάνωση δράσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Λαρισαίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές των δύο υπηρεσιών Γιώργος Ζήγρας και Ευθυμία
Ζιώγα αντίστοιχα, η προιστάμενη του τμήματος Διεύθυνσης Υγείας Γεωργία Ντέλλα, η γιατρός του
τμήματος Βάγια Δοξαρά, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Αγλαία
Τζιότζιου, Εύη Μπουκόρου, Δήμητρα Παπαστεργίου και Θάνος Παπαθεοδώρου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.
Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα REACH που υλοποιεί ο Δήμος
Λαρισαίων με τον Δήμο Χαλανδρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά στην πρόσβαση των
γυναικών ΡΟΜΑ στην υγεία. Τα στελέχη των υπηρεσιών θα εμπλακούν στην εκπαίδευση των
διαμεσολαβητριών υγείας που θα προκύψουν από τις γυναίκες ΡΟΜΑ οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το
πρόγραμμα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις που
αφορούν σε θέματα υγείας σε ωφελούμενους των διαφόρων δομών του Δήμου που θα καλύπτουν άτομα
διαφορετικών ηλικιών.
Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Οικονόμου Εξ οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ τηλ
2410680242 email kkoinotitas@larissa.gov.gr, Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων,
Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.g
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Παρουσίαση της δράσης “Το Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων” στο Διδυμότειχο

Παρουσίαση της δράσης “Το Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων” θα
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 25 Μαρτίου στο Διδυμότειχο.

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης σε συνεργασία με το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσειακές
Σπουδές των τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με το τμήμα Συντήρησης και έργων τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο
Δήμος Διδυμοτείχου και ο Δήμος Ορεστιάδας
διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση μουσειολογικών μελετών με θέμα “Το Δίκτυο Αγροτικών
Μουσείων” στον Νομό Έβρου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/3/2022 στις 18:30 στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου
Διδυμοτείχου.
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Πρόγραμμα:
18:30 Χαιρετισμοί
Χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου και τον Δήμαρχο Ορεστιάδας
Βασίλη Μαυρίδη
Χαιρετισμός κ. Γιάννη Παπαδάτου (Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΚΠΑ και Προέδρου του ΠΜΣ “Μουσειακές
Σπουδές”)
18:45 Ομιλία
Ομιλία, κ. Αγγελική Γιαννακίδου ιδρύτρια & πρόεδρος ΕΜΘ με τίτλο: “Γιατί ένα Δίκτυο Αγροτικών
Μουσείων στον Έβρο”
Εισαγωγή κ. Μάρλεν Μούλιου (Επίκουρης Καθηγήτριας Μουσειολογίας ΕΚΠΑ, Διδάσκουσας του μαθήματος
“Νοηματικός Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων” του ΔΠΜΣ “Μουσειακές Σπουδές”)
19:00 Παρουσιάσεις των μελετών

1η Μελέτη: Σταθμός Βρυσικών | Μουσείο Μετανάστευσης (Εισηγήτριες: Λαμπρινή Μακρή, Όλια
Ντακογιάννη | Λοιπά μέλη ομάδας: Κυριακή Καλπακίδου, Ίωνας Μάνεσης, Δήμητρα – Κυβέλη Μπαρμπούδη,
Βασιλική Σπυρέλλη)
2η Μελέτη: Σταθμός Πτελέας | Μουσείο Υφαντών (Εισηγήτριες: Θεοδώρα Αγγελοπούλου, Βασιλική Δρίβα,
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Δόμνα Μπρούμα, Ελευθερία Τριποτσέρη | Λοιπά μέλη ομάδας: Δέσποινα Μπαρμπαλιά
3η Μελέτη: Σταθμός Μάνης | Μουσείο Μουσικής (Εισηγήτρια Μαρία Σταυρίδου | Λοιπά μέλη ομάδας:
Ελισάβετ Καζή, Σάτυα Κασίμη, Λυδία Πανταζοπούλου, Μαρία Χριστοδούλου)
4η Μελέτη: Σταθμός Νεοχωρίου | Μουσείο Διατροφής (Εισηγήτριες: Ντορίνα Γκεγκάι, Ηλέκτρα Τσίντου |
Λοιπά μέλη ομάδας: Χρύσα Γαβαλά, Μίλτος Γκούσαρης, Πετρούλα Ρέντζου)
Μέρος της δράσης “Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων” υλοποιείται από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με την
υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ.
Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας COVID-19.
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Συνεργασία Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΕ Θεσσαλίας με Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Λαρισαίων

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.

Συνάντηση Εργασίας με σκοπό την συνδιοργάνωση δράσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Λαρισαίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές των δύο υπηρεσιών Γιώργος Ζήγρας και Ευθυμία Ζιώγα
αντίστοιχα, η προιστάμενη του τμήματος Διεύθυνσης Υγείας Γεωργία Ντέλλα, η γιατρός του τμήματος
Βάγια Δοξαρά, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Αγλαία Τζιότζιου, Εύη
Μπουκόρου, Δήμητρα Παπαστεργίου και Θάνος Παπαθεοδώρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα REACH που υλοποιεί ο Δήμος
Λαρισαίων με τον Δήμο Χαλανδρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά στην πρόσβαση των
γυναικών ΡΟΜΑ στην υγεία. Τα στελέχη των υπηρεσιών θα εμπλακούν στην εκπαίδευση των
διαμεσολαβητριών υγείας που θα προκύψουν από τις γυναίκες ΡΟΜΑ οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το
πρόγραμμα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις που
αφορούν σε θέματα υγείας σε ωφελούμενους των διαφόρων δομών του Δήμου που θα καλύπτουν άτομα
διαφορετικών ηλικιών.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.

Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Οικονόμου Εξ οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ τηλ
2410680242 email [email protected], Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων,
Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email [email protected]

.
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Συνεργασία Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων

Συνάντηση Εργασίας με σκοπό τη συνδιοργάνωση δράσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Λαρισαίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές των δύο υπηρεσιών Γιώργος Ζήγρας και Ευθυμία
Ζιώγα αντίστοιχα, η προιστάμενη του τμήματος Διεύθυνσης Υγείας Γεωργία Ντέλλα, η γιατρός του
τμήματος Βάγια Δοξαρά, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Αγλαία
Τζιότζιου, Εύη Μπουκόρου, Δήμητρα Παπαστεργίου και Θάνος Παπαθεοδώρου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον εκ νέου προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν σε
θέματα υγείας και που υλοποιούνται χρόνια ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες και έχουν επηρεαστεί λόγω της
υγειονομικής κρίσης.
Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα REACH που υλοποιεί ο Δήμος
Λαρισαίων με τον Δήμο Χαλανδρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά στην πρόσβαση των
γυναικών ΡΟΜΑ στην υγεία. Τα στελέχη των υπηρεσιών θα εμπλακούν στην εκπαίδευση των
διαμεσολαβητριών υγείας που θα προκύψουν από τις γυναίκες ΡΟΜΑ οι οποίες θα εκπαιδευτούν από το
πρόγραμμα. Παράλληλα συζητήθηκε η συνεργασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις που
αφορούν σε θέματα υγείας σε ωφελούμενους των διαφόρων δομών του Δήμου που θα καλύπτουν άτομα
διαφορετικών ηλικιών.
Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
Για πληροφορίες Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων Οικονόμου Εξ οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ τηλ
2410680242 email kkoinotitas@larissa.gov.gr, Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων,
Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.g
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Σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή στο Μουσείο Τσιτσάνη
Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιούνται τα σεμινάρια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον
πολιτισμό, με τη συμμετοχή του Μουσείου Τσιτσάνη ως εταίρου. Πρόκειται για το «1ο Βιωματικό
Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά» και το «1ο
Ενημερωτικό – βιωματικό εργαστήριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά
αγαθά»

Α. Πολιτιστική Κληρονομιά

Το σεμινάριο αφορά είκοσι εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
Τρικάλων με δωρεάν συμμετοχή. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Απριλίου
2022 στο Μουσείο Τσιτσάνη.
Ώρες Εργαστηρίου:

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρες 17.00-20.30

Σάββατο 2 Απριλίου 2022 και ώρες 15.00-17.00

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Τρικάλων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και μαθητών του Λυκείου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
χρήση λογισμικού
χρήση εργαστηριακών οργάνων
Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές.

 

Β. Πολιτιστικά αγαθά

Το εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης,
Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών
Μητροπόλεων κ.ά.

Ώρες Εργαστηρίου: Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Απριλίου 2022 και ώρες 09.30-13.00

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
χρήση λογισμικού
χρήση εργαστηριακών οργάνων
Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές

Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (15 άτομα),
απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link:
https://forms.gle/6pTi3U4sSRoSmCMK7

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει και μέσω ΖΟΟΜ, το LINK θα ανακοινωθεί σε όσους εγγραφούν.

Θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα, που θα ισχύουν από το ΕΟΔΥ τις μέρες της διοργάνωσης.

Το έργο έχει τον τίτλο «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προστασία
από την κλιματική αλλαγή των τοιχογραφιών στις σπηλιές «Ασκηταριά» Λάρισας, καθώς και στην
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των μουσειακών αντικειμένων του ΜουσείουΤσιτσάνη στα
Τρίκαλα», που χρηματοδοτεί το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

https://www.trikalaerevna.gr/seminaria-gia-tin-klimatiki-allagi-sto-mouseio-tsitsani/
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Έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της
πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Πληροφορίες: 24310-77977 , e-mail: tsitsanis@trikalacity.gr

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση : Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – Σχολή Μηχανικών ΠΑΔΑ

Τηλ: +30 210 538 1443, ganetsos@uniwa.gr
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Σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή στο Μουσείο Τσιτσάνη

 

Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιούνται τα σεμινάρια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον
πολιτισμό, με τη συμμετοχή του Μουσείου Τσιτσάνη ως εταίρου. Πρόκειται για το «1ο Βιωματικό
Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά» και το «1ο
Ενημερωτικό – βιωματικό εργαστήριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά
αγαθά»

Α. Πολιτιστική Κληρονομιά

Το σεμινάριο αφορά είκοσι εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
Τρικάλων με δωρεάν συμμετοχή. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Απριλίου
2022 στο Μουσείο Τσιτσάνη.
Ώρες Εργαστηρίου:

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρες 17.00-20.30

Σάββατο 2 Απριλίου 2022 και ώρες 15.00-17.00

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Τρικάλων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και μαθητών του Λυκείου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
χρήση λογισμικού
χρήση εργαστηριακών οργάνων
Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές.

Β. Πολιτιστικά αγαθά

Το εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης,
Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών
Μητροπόλεων κ.ά.

Ώρες Εργαστηρίου: Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Απριλίου 2022 και ώρες 09.30-13.00

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
χρήση λογισμικού
χρήση εργαστηριακών οργάνων
Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές

Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (15 άτομα),
απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link:
https://forms.gle/6pTi3U4sSRoSmCMK7

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει και μέσω ΖΟΟΜ, το LINK θα ανακοινωθεί σε όσους εγγραφούν.

https://www.trikalaidees.gr/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84/
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Θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα, που θα ισχύουν από το ΕΟΔΥ τις μέρες της διοργάνωσης.

Το έργο έχει τον τίτλο «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προστασία
από την κλιματική αλλαγή των τοιχογραφιών στις σπηλιές «Ασκηταριά» Λάρισας, καθώς και στην
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των μουσειακών αντικειμένων του ΜουσείουΤσιτσάνη στα
Τρίκαλα», που χρηματοδοτεί το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της
πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Πληροφορίες: 24310-77977 , e-mail: tsitsanis@trikalacity.gr

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση : Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – Σχολή Μηχανικών ΠΑΔΑ

Τηλ: +30 210 538 1443, ganetsos@uniwa.gr

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων
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Σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή στο Μουσείο Τσιτσάνη
Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιούνται τα σεμινάρια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον
πολιτισμό, με τη συμμετοχή του Μουσείου Τσιτσάνη ως εταίρου. Πρόκειται για το «1ο Βιωματικό
Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά» και το «1ο
Ενημερωτικό – βιωματικό εργαστήριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά
αγαθά»

Α. Πολιτιστική Κληρονομιά

Το σεμινάριο αφορά είκοσι εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
Τρικάλων με δωρεάν συμμετοχή. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Απριλίου
2022 στο Μουσείο Τσιτσάνη.
 Ώρες Εργαστηρίου:

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρες 17.00-20.30

Σάββατο 2 Απριλίου 2022 και ώρες 15.00-17.00

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Τρικάλων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και μαθητών του Λυκείου.

 Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές.

Β. Πολιτιστικά αγαθά

Το εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης,
Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών
Μητροπόλεων κ.ά.

Ώρες Εργαστηρίου: Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Απριλίου 2022 και ώρες 09.30-13.00

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές

Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (15 άτομα),
απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link:
https://forms.gle/6pTi3U4sSRoSmCMK7

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει και μέσω ΖΟΟΜ, το LINK θα ανακοινωθεί σε όσους εγγραφούν.

Θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα, που θα ισχύουν από το ΕΟΔΥ τις μέρες της διοργάνωσης.

Το έργο έχει τον τίτλο «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προστασία
από την κλιματική αλλαγή των τοιχογραφιών στις σπηλιές «Ασκηταριά» Λάρισας, καθώς και στην
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των μουσειακών αντικειμένων του ΜουσείουΤσιτσάνη στα
Τρίκαλα», που χρηματοδοτεί το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων της
πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Πληροφορίες: 24310-77977 , e-mail: tsitsanis@trikalacity.gr

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση : Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – Σχολή Μηχανικών ΠΑΔΑ

Τηλ: +30 210 538 1443, ganetsos@uniwa.gr
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Τρίκαλα: Σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή στο Μουσείο Τσιτσάνη
Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιούνται τα σεμινάρια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον
πολιτισμό, με τη συμμετοχή του Μουσείου Τσιτσάνη ως εταίρου. Πρόκειται για το «1ο Βιωματικό
Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά» και το «1ο
Ενημερωτικό – βιωματικό εργαστήριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά
αγαθά».

Α. Πολιτιστική Κληρονομιά

Το σεμινάριο αφορά είκοσι εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
Τρικάλων με δωρεάν συμμετοχή. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Απριλίου
2022 στο Μουσείο Τσιτσάνη.
Ώρες Εργαστηρίου:

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρες 17.00-20.30

Σάββατο 2 Απριλίου 2022 και ώρες 15.00-17.00

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Τρικάλων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και μαθητών του Λυκείου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές.

Β. Πολιτιστικά αγαθά

Το εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης,
Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών
Μητροπόλεων κ.ά.

Ώρες Εργαστηρίου: Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Απριλίου 2022 και ώρες 09.30-13.00

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές

Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (15 άτομα),
απαιτείται να συμπληρωθεί έγκαιρα η φόρμα συμμετοχής στο Link: https://forms.gle/6pTi3U4sSRoSmCMK7

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει και μέσω ΖΟΟΜ, το LINK θα ανακοινωθεί σε όσους εγγραφούν.

Θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα, που θα ισχύουν από το ΕΟΔΥ τις μέρες της διοργάνωσης.

Πληροφορίες: 24310-77977 , e-mail: tsitsanis@trikalacity.gr

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση: Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – Σχολή Μηχανικών ΠΑΔΑ

Τηλ: +30 210 538 1443, ganetsos@uniwa.gr
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ΠΑΔΑ: Νέο εμβληματικό κτίριο για την Πανεπιστημιούπολη στο Αιγάλεω –
Πότε θα είναι έτοιμο!

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μπήκε από την πρώτη στιγμή πολύ δυναμικά στον ελληνικό
πανεπιστημιακό χάρτη. Το 2018 ξεκίνησε να γράφει την ιστορία του και σε μόλις τρία χρόνια άρχισαν τα
σχέδια για δημιουργία φοιτητικών εστιών στα Άνω Λιόσια, καθώς και την επέκταση των εγκαταστάσεών
του. Όχι άδικα προφανώς, αφού αποτελούσε ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα πανεπιστήμια της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τον Μάρτιο του 2021 συγκεκριμένα μιλούσαμε για το Μοσχάτο, ενώ αυτή τη φορά το νέο κτίριο που
ξεκίνησε να κατασκευάζεται βρίσκεται στη νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω
(είσοδος επί της οδού Εδέσσης) κι αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του esos.gr, πρόκειται για ένα εμβληματικό κτίριο αξίας 9,7 εκατ. ευρώ, που θα
προσφέρει επιπρόσθετες σύγχρονες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές. Από άποψη χώρου,
περιλαμβάνει συνολικό μικτό εμβαδόν 6.925,46 m², από τα οποία τα 5.060,77 m² είναι υπέργεια και τα
1.864,72 m² υπόγεια.

Το κτίριο προβλέπεται να διαθέτει 3 ορόφους ανωδομής (Ισόγειο, 1ος και 2ος Όροφος) , και
έναν υπόγειο όροφο.
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Στο Ισόγειο θα βρίσκονται η Κεντρική και η δευτερεύουσα είσοδος του κτιρίου, ενώ προβλέπονται επίσης
αμφιθέατρα και βοηθητικοί χώροι. Στους λοιπούς ορόφους θα κατασκευαστούν αίθουσες
διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη
διάθεση των πόρων από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις
υποδειγματικές διαγωνιστικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και
ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες κτιριακές υποδομές αυξάνουν περαιτέρω την «φέρουσα ικανότητα» και την
αναγκαία άνεση στη δραστηριοποίηση του ακαδημαϊκού οικοσυστήματος και τον φοιτητοκεντρικό
προσανατολισμό του.

Υπενθύμισε ακόμη ότι μέσα σε 2,5 έτη των πρώτων αιρετών πρυτανικών αρχών είναι το δεύτερο
ιδιόκτητο κτίριο που εμπλουτίζει τις υποδομές του ΠΑΔΑ και ότι το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να
παραδοθεί το τετραώροφο ιδιόκτητο κτίριο συνολικού μικτού εμβαδόν 5203,61 m2, επί της οδού
Πειραιώς, που αποτελεί την Πανεπιστημιούπολη Μοσχάτου.
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Τρίκαλα: Σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή στο Μουσείο Τσιτσάνη

Στις αρχές Απριλίου
Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιούνται τα σεμινάρια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον
πολιτισμό, με τη συμμετοχή του Μουσείου Τσιτσάνη ως εταίρου. Πρόκειται για το «1ο Βιωματικό
Σεμινάριο για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά» και το «1ο
Ενημερωτικό – βιωματικό εργαστήριο για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά
αγαθά».

Α. Πολιτιστική Κληρονομιά

Το σεμινάριο αφορά είκοσι εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
Τρικάλων με δωρεάν συμμετοχή. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Απριλίου
2022 στο Μουσείο Τσιτσάνη.
Ώρες Εργαστηρίου:

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρες 17.00-20.30

Σάββατο 2 Απριλίου 2022 και ώρες 15.00-17.00

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Τρικάλων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και μαθητών του Λυκείου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
χρήση λογισμικού
χρήση εργαστηριακών οργάνων
Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές.

Β. Πολιτιστικά αγαθά

Το εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε (15) επιστήμονες: Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης,
Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φυσικούς, Χημικούς, ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες, Στελέχη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α‘ και Β’ Βαθμού, υπεύθυνους δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών μουσείων, Ιερών
Μητροπόλεων κ.ά.

Ώρες Εργαστηρίου: Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Απριλίου 2022 και ώρες 09.30-13.00

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
χρήση λογισμικού
χρήση εργαστηριακών οργάνων
Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι ερευνητές

Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (15 άτομα),
απαιτείται να συμπληρωθεί έγκαιρα η φόρμα συμμετοχής στο Link: https://forms.gle/6pTi3U4sSRoSmCMK7

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει και μέσω ΖΟΟΜ, το LINK θα ανακοινωθεί σε όσους εγγραφούν.

Θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα, που θα ισχύουν από το ΕΟΔΥ τις μέρες της διοργάνωσης.

Πληροφορίες: 24310-77977 , e-mail: [email protected]

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση: Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – Σχολή Μηχανικών ΠΑΔΑ
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Τηλ: +30 210 538 1443, [email protected]
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Η φοιτητούπολη του Δήμου Φυλής στο 4ο ΣΔΙΤ Forum
 

Τα νέα έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα) θα παρουσιάσουν  οι
περίπου 25 διακεκριμένοι ομιλητές του 4ου ΣΔΙΤ Forum, που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022.

Στο πλαίσιο των πρωτότυπων παρουσιάσεων που θα γίνουν από τις αρχές
ανάθεσης των νέων έργων θα υπάρξει από τα πλέον αρμόδια χείλη, χρήσιμη
ενημέρωση σχετικά με την κοινωνική-περιβαλλοντική τους διάσταση, την
εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τη
χρηματοδότηση, αλλά και τους όποιους προβληματισμούς στο πλαίσιο των
μακροχρόνιων συμβάσεων των έργων.

Το άμεσα ενδιαφερόμενο αλλά και το ευρύτερο κοινό θα έχει την μοναδική
ευκαιρία να ενημερωθεί, γιατί είναι τόσο επείγοντα και πότε θα ξεκινήσουν
τα συγκροτήματα των νέων φοιτητικών κατοικιών των Πανεπιστημίων Κρήτης,
Θεσσαλίας, Θράκης και Δυτικής Αττικής από τους ίδιους τους «αρχιτέκτονες»
και εμπνευστές τους. 

  Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς θα παρουσιάσει το σύνθετο έργο

https://paraponofylis.blogspot.com/2022/03/blog-post_28.html
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ανάπτυξης φοιτητικών κατοικιών και άλλων σημαντικών υποδομών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για ένα κατεξοχήν έργο πολλαπλού
σκοπού που σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα αναπτυχθεί σε έκταση που θα 
παραχωρηθεί από το Δήμο Φυλής.
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Webinar ΔΕΠΥ παιδιά γονείς: Στρατηγικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας
& συνεργασίας

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ ADHD Hellas διοργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση το Σάββατο
2 Απριλίου 2022, ώρα 18:00-19:30 με θέμα “Στρατηγικές και παραδείγματα για τη βελτίωση της
επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ και τους γονείς τους ” με την
αφιλοκερδή συμμετοχή της κ. Κατερίνας Μανιαδάκη, PhD., Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας
με έμφαση στη ΔΕΠ-Υ στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής | Διευθύντρια
του Ερευνητικού Εργαστηρίου– ΕΣΥΨΥΚΟΠ | Διευθύντρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής
«ΑΡΣΗ».
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«Το παιδί μου δεν με ακούει». 
«Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του, είναι αντιδραστικός». 
«Της μιλάω και είναι σαν να μην με ακούει». 
«Όσο κι αν προσπαθώ να του εξηγήσω, κάνει πάντα το δικό του». 
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Webinar ΔΕΠΥ παιδιά γονείς: Στρατηγικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας
& συνεργασίας

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ ADHD Hellas διοργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση το Σάββατο
2 Απριλίου 2022, ώρα 18:00-19:30 με θέμα “Στρατηγικές και παραδείγματα για τη βελτίωση της
επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ και τους γονείς τους” με την
αφιλοκερδή συμμετοχή της κ. Κατερίνας Μανιαδάκη, PhD., Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας
με έμφαση στη ΔΕΠ-Υ στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής | Διευθύντρια
του Ερευνητικού Εργαστηρίου– ΕΣΥΨΥΚΟΠ | Διευθύντρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής
«ΑΡΣΗ».
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«Το παιδί μου δεν με ακούει». 
«Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του, είναι αντιδραστικός». 
«Της μιλάω και είναι σαν να μην με ακούει». 
«Όσο κι αν προσπαθώ να του εξηγήσω, κάνει πάντα το δικό του». 

Αυτά και άλλα πολλά είναι ορισμένα από τα συνηθέστερα παράπονα των γονέων παιδιών με ΔΕΠ-Υ στα
πλαίσια της καθημερινής επικοινωνίας και της προσπάθειας συνεργασίας με τα παιδιά τους.
 
Σε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση, θα γίνει μία σύντομη ανασκόπηση των βασικών δυσκολιών
επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ και στους γονείς τους. Στη συνέχεια, θα
παρουσιαστούν στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνεργασία με τα παιδιά με
ΔΕΠ-Υ στα πλαίσια της οικογένειας. Οι στρατηγικές αυτές θα συνοδεύονται από συγκεκριμένα
παραδείγματα με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους και τη διευκόλυνση της γενίκευσης και εφαρμογής
τους στην καθημερινή ζωή.
 
Κόστος συμμετοχής: 10 € για την ενίσχυση του σωματείου
Για την παρακολούθηση απαιτείται Προεγγραφή
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Σύντομο βιογραφικό: H Κατερίνα Μανιαδάκη είναι ψυχολόγος, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου του
Τμήματος. Είναι επίσης Διευθύντρια του Κέντρου ΑΡΣΗ, όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας και
ειδικής αγωγής. Έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ με διεθνή
αναγνώριση. Είναι συγγραφέας έξι επιστημονικών βιβλίων τα οποία αποτελούν συγγράμματα στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το τελευταίο της βιβλίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο 2018 από τον εκδοτικό
οίκο Routledge-Taylor and Francis με τίτλο The Complete Guide to ADHD: Nature, Diagnosis and
Treatment και έχει επιλεγεί για ακαδημαϊκό σύγγραμμα σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας.
Έχει βραβευτεί με το βραβείο Universum Donna 2016 από τον διεθνή πολιτιστικό οργανισμό Universum
Academy Switzerland για την προσφορά της στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.

ΠΗΓΗ 
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Βαρβιτσιώτης: Μεγάλο μέρος των πόρων χρηματοδότησης στην εκπαίδευση
θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
29/03/2022  23:26
    

Μεγάλο μέρος των πόρων που θα χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση θα προέλθει από
το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Διαχρονική προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, γιατί η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον, στον
πολιτισμό και στον άνθρωπο, και αυτό που μας διακρίνει είναι η ψυχή του Έλληνα που κρατάει αυτό τον
τόπο δυνατό παρά τις δυσκολίες, και η φιλοδοξία να δούμε τις επόμενες γενιές να προοδεύουν
περισσότερο από ό,τι καταφέραμε εμείς». Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, μιλώντας σήμερα στην προσυνεδριακή συζήτηση
της ΝΔ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι», στο Αιγάλεω.

Βαρβιτσιώτης: Το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει τις αξίες
της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της Ευρώπης
Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει στους νέους και στις νέες
τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, για μια Ευρώπη που να δίνει το φως της στον
υπόλοιπο πλανήτη, για μία κοινωνία συνοχής». Όπως επίσης σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση,
υπογράμμισε ότι η Δυτική Αθήνα «είναι η γειτονιά της οικογένειας, της εργασίας και του μόχθου» και έχει
σημασία αυτός ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας σχολεία και πανεπιστήμια».
Ειδικότερα, προστίθεται πως αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο - όπως είπε - με τις
μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας έχει πλέον τη δυνατότητα να «ανοίξει τα φτερά του σε διεθνείς
συνεργασίες» και σε συνεργασίες με φορείς της οικονομίας, έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να έχουν
καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι μεγάλο μέρος των πόρων που θα
χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, θα προέλθει από
χρήματα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ως αποτέλεσμα «μιας μεγάλης διαπραγμάτευσης
στην ΕΕ που φέραμε εις πέρας στο υπουργείο Εξωτερικών», όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση.«Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο σχολείο στις γειτονιές μας, ένα σχολείο καταφύγιο αλλά και
εφαλτήριο για κοινωνική πρόοδο, για κοινωνική ανέλιξη, για επιτυχία και πάνω από όλα για τη δημιουργία
σωστών ανθρώπων που θα έχουν στην ψυχή τους την Ελλάδα και τις αξίες που αυτή κουβαλά μαζί της»,
ανέφερε.

https://www.iefimerida.gr/politiki/barbitsiotis-poroi-hrimatodotisi-ekpaideysi-tameio-anakampsis
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Βαρβιτσιώτης: Από το Ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο μέρος των
επενδύσεων στην εκπαίδευση

«Διαχρονική προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, γιατί η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον, στον
πολιτισμό και στον άνθρωπο, και αυτό που μας διακρίνει είναι η ψυχή του Έλληνα που κρατάει αυτό τον
τόπο δυνατό παρά τις δυσκολίες, και η φιλοδοξία να δούμε τις επόμενες γενιές να προοδεύουν
περισσότερο από ό,τι καταφέραμε εμείς». Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, μιλώντας σήμερα στην προσυνεδριακή συζήτηση
της ΝΔ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι», στο Αιγάλεω.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει στους νέους και στις νέες
τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, για μια Ευρώπη που να δίνει το φως της στον
υπόλοιπο πλανήτη, για μία κοινωνία συνοχής». Όπως επίσης σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση,
υπογράμμισε ότι η Δυτική Αθήνα «είναι η γειτονιά της οικογένειας, της εργασίας και του μόχθου» και έχει
σημασία αυτός ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας σχολεία και πανεπιστήμια».
Ειδικότερα, προστίθεται πως αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο - όπως είπε - με τις
μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας έχει πλέον τη δυνατότητα να «ανοίξει τα φτερά του σε διεθνείς
συνεργασίες» και σε συνεργασίες με φορείς της οικονομίας, έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να έχουν
καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι μεγάλο μέρος των πόρων που θα
χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, θα προέλθει από
χρήματα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ως αποτέλεσμα «μιας μεγάλης διαπραγμάτευσης
στην ΕΕ που φέραμε εις πέρας στο υπουργείο Εξωτερικών», όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση.«Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο σχολείο στις γειτονιές μας, ένα σχολείο καταφύγιο αλλά και
εφαλτήριο για κοινωνική πρόοδο, για κοινωνική ανέλιξη, για επιτυχία και πάνω από όλα για τη δημιουργία
σωστών ανθρώπων που θα έχουν στην ψυχή τους την Ελλάδα και τις αξίες που αυτή κουβαλά μαζί της»,
ανέφερε.

https://www.liberal.gr/news/barbitsiotis-apo-to-tameio-anakampsis-to-megalutero-meros-ton-ependuseon-stin-ekpaideusi/440494
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Βαρβιτσιώτης: Μεγάλο μέρος των πόρων χρηματοδότησης στην εκπαίδευση
θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μεγάλο μέρος των πόρων που θα χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση θα προέλθει από
το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Διαχρονική προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, γιατί η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον, στον
πολιτισμό και στον άνθρωπο, και αυτό που μας διακρίνει είναι η ψυχή του Έλληνα που κρατάει αυτό τον
τόπο δυνατό παρά τις δυσκολίες, και η φιλοδοξία να δούμε τις επόμενες γενιές να προοδεύουν
περισσότερο από ό,τι καταφέραμε εμείς». Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, μιλώντας σήμερα στην προσυνεδριακή συζήτηση
της ΝΔ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι», στο Αιγάλεω.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει στους νέους και στις νέες
τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, για μια Ευρώπη που να δίνει το φως της στον
υπόλοιπο πλανήτη, για μία κοινωνία συνοχής». Όπως επίσης σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση,
υπογράμμισε ότι η Δυτική Αθήνα «είναι η γειτονιά της οικογένειας, της εργασίας και του μόχθου» και έχει
σημασία αυτός ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας σχολεία και πανεπιστήμια».
Ειδικότερα, προστίθεται πως αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο – όπως είπε – με
τις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας έχει πλέον τη δυνατότητα να «ανοίξει τα φτερά του σε
διεθνείς συνεργασίες» και σε συνεργασίες με φορείς της οικονομίας, έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να
έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι μεγάλο μέρος των πόρων που θα
χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, θα προέλθει από
χρήματα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ως αποτέλεσμα «μιας μεγάλης διαπραγμάτευσης
στην ΕΕ που φέραμε εις πέρας στο υπουργείο Εξωτερικών», όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση.«Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο σχολείο στις γειτονιές μας, ένα σχολείο καταφύγιο αλλά και
εφαλτήριο για κοινωνική πρόοδο, για κοινωνική ανέλιξη, για επιτυχία και πάνω από όλα για τη δημιουργία
σωστών ανθρώπων που θα έχουν στην ψυχή τους την Ελλάδα και τις αξίες που αυτή κουβαλά μαζί της»,
ανέφερε.
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Δήμος Κω: "Επίσημη έναρξη για το Μεταπτυχιακό - Το απόγευμα της
Πέμπτης η τελετή." Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια Σχολίασε

Τελετή, για την επίσημη έναρξη του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Προηγμένα Συστήματα
Διοίκησης», με αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου
& Νισύρου κ. Ναθαναήλ, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη 31
Μαρτίου, στις 17.30, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κω, δίπλα στον
υγροβιότοπο Ψαλιδίου.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου Κω, φέρει τον τίτλο
«Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β)
Τουρισμός -Υγεία και Ευεξία».
Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση Πτυχιούχων
σε επιστημονικές μεθόδους προηγμένων συστημάτων διοίκησης και
ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που
ειδικεύονται στον Ιατρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας.
Με την ολοκλήρωση της τελετής ξεκινούν τα δια ζώσης μαθήματα.
Σχόλια

Κατηγορίες Ειδήσεων
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Επίσημη έναρξη για το Μεταπτυχιακό – Το απόγευμα της Πέμπτης η τελετή
ΚΩΣ: Τελετή, για την επίσημη έναρξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ) «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης», με αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου &
Νισύρου κ. Ναθαναήλ, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις 17.30, στις εγκαταστάσεις
του Δήμου Κω, δίπλα στον υγροβιότοπο Ψαλιδίου. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου Κω, φέρει τον τίτλο «Προηγμένα Συστήματα
Διοίκησης» με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β)
Τουρισμός -Υγεία και Ευεξία». Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση Πτυχιούχων σε
επιστημονικές μεθόδους προηγμένων συστημάτων διοίκησης και ειδικότερα εκείνων που
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που
ειδικεύονται στον Ιατρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας. Με την ολοκλήρωση της τελετής ξεκινούν
τα δια ζώσης μαθήματα.
Γραφείο Τύπου
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Κως : Επίσημη έναρξη για το Διατμηματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών

Τελετή, για την επίσημη έναρξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ)
«Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης», με αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου& Νισύρου κ.
Ναθαναήλ, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις 17.30, στις εγκαταστάσεις του Δήμου
Κω, δίπλα στον υγροβιότοπο Ψαλιδίου.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου
Κω, φέρει τον τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β) Τουρισμός -Υγεία και Ευεξία».

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση Πτυχιούχων σε επιστημονικές μεθόδους
προηγμένων συστημάτων διοίκησης και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που ειδικεύονται στον Ιατρικό Τουρισμό και τον
Τουρισμό Ευεξίας.

Με την ολοκλήρωση της τελετής ξεκινούν τα δια ζώσης μαθήματα.
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«Η Κως στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» Επίσημη έναρξη για το
Μεταπτυχιακό Το απόγευμα της Πέμπτης η τελετή

 

Επίσημη έναρξη για το Μεταπτυχιακό

Το απόγευμα της Πέμπτης η τελετή

 

Τελετή, για την επίσημη έναρξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ)
«Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης», με αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου & Νισύρου κ.
Ναθαναήλ, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις 17.30, στις εγκαταστάσεις του Δήμου
Κω, δίπλα στον υγροβιότοπο Ψαλιδίου.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου
Κω, φέρει τον τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β) Τουρισμός -Υγεία και Ευεξία».

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση Πτυχιούχων σε επιστημονικές μεθόδους
προηγμένων συστημάτων διοίκησης και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που ειδικεύονται στον Ιατρικό Τουρισμό και τον
Τουρισμό Ευεξίας.

Με την ολοκλήρωση της τελετής ξεκινούν τα δια ζώσης μαθήματα.
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Γραφείο Τύπου
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Μ. Βαρβιτσιώτης: Διαχρονική προτεραιότητά μας είναι η παιδεία
Μιλώντας σήμερα στην προσυνεδριακή συζήτηση της ΝΔ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό
Σύστημα», ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι «διαχρονική
προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, γιατί η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον, στον πολιτισμό και στον
άνθρωπο, και αυτό που μας διακρίνει είναι η ψυχή του Έλληνα που κρατάει αυτό τον τόπο δυνατό παρά
τις δυσκολίες, και η φιλοδοξία να δούμε τις επόμενες γενιές να προοδεύουν περισσότερο από ό,τι
καταφέραμε εμείς». Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι», στο
Αιγάλεω.

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής ανοίγει τα φτερά του σε διεθνείς συνεργασίες

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει στους νέους και στις νέες
τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, για μια Ευρώπη που να δίνει το φως της στον
υπόλοιπο πλανήτη, για μία κοινωνία συνοχής». Όπως επίσης σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση,
υπογράμμισε ότι η Δυτική Αθήνα «είναι η γειτονιά της οικογένειας, της εργασίας και του μόχθου» και έχει
σημασία αυτός ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας σχολεία και πανεπιστήμια».
Ειδικότερα, προστίθεται πως αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο – όπως είπε – με
τις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας έχει πλέον τη δυνατότητα να «ανοίξει τα φτερά του σε
διεθνείς συνεργασίες» και σε συνεργασίες με φορείς της οικονομίας, έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να
έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Μεταρρυθμίσεις 1,3 δισεκ. ευρώ στην εκπαίδευση

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι μεγάλο μέρος των πόρων που θα
χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, θα προέλθει από
χρήματα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ως αποτέλεσμα «μιας μεγάλης διαπραγμάτευσης
στην ΕΕ που φέραμε εις πέρας στο υπουργείο Εξωτερικών», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
«Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο σχολείο στις γειτονιές μας, ένα σχολείο καταφύγιο αλλά και εφαλτήριο
για κοινωνική πρόοδο, για κοινωνική ανέλιξη, για επιτυχία και πάνω από όλα για τη δημιουργία σωστών
ανθρώπων που θα έχουν στην ψυχή τους την Ελλάδα και τις αξίες που αυτή κουβαλά μαζί της», ανέφερε.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

https://www.powergame.gr/politiki/224621/m-varvitsiotis-diachroniki-proteraiotita-mas-einai-i-paideia/
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AMPLUS AE: Ανέλαβε την ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Την ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικήςανέλαβε,
κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού η AMPLUS AE. Το έργο
είναι συνολικής συμβατικής αξίας 402.878,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Amplus ανέλαβε την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των
ακόλουθων υπηρεσιών:

-Υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας εξυπηρετητών – διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων, καθώς και του
απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud.

-Ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου.

-Υποστήριξη της λειτουργίας υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής και υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό DELL (εξυπηρετητές) και βασίζεται
στην τεχνολογία λογισμικού canonical openstack, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη  λύσεων IaaS (Υποδομή
ως υπηρεσία) και PaaS (πλατφόρμα ως υπηρεσία) σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και στη συνέχεια υποστήριξης της
λειτουργίας του συνόλου της υποδομής από την AMPLUS AE.

O πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Δαμανάκης δήλωσε:

«Η τεχνολογική αυτονομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την εξωστρέφεια, την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και  για την
υιοθέτηση των στρατηγικών ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
από την ανάθεση του έργου ”Ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής”, καθώς η τεχνολογία εξυπηρετεί απόλυτα τις τεχνολογικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού
ιδρύματος.

Στην AMPLUS  μελετάμε και προτείνουμε επιλογές, ώστε να παρέχουμε τις λύσεις που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Με την υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και την εμπειρία των στελεχών
μας, τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και τη διαρκή επιμόρφωση του δυναμικού μας,
σχεδιάζουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες
προσαρμόζουμε, κάθε φορά, στην εγκατεστημένη υποδομή του πελάτη μας».

https://1voice.gr/amplus-ae-anelave-tin-anaptyxi-ypodomis-ypiresion-private-cloud-toy-panepistimioy-dytikis-attikis/
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AMPLUS AE: Ανέλαβε την ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τι προβλέπει η υλοποίηση του έργου
Την ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανέλαβε,
κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού η AMPLUS AE. Το έργο είναι συνολικής
συμβατικής αξίας 402.878,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Το έργο
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Amplus ανέλαβε την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των
ακόλουθων υπηρεσιών:

-Υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας εξυπηρετητών – διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων, καθώς και του
απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud.

-Ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου.

-Υποστήριξη της λειτουργίας υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής και υπηρεσιών.

Τι προβλέπει

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό DELL (εξυπηρετητές) και βασίζεται
στην τεχνολογία λογισμικού canonical openstack, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη  λύσεων IaaS (Υποδομή
ως υπηρεσία) και PaaS (πλατφόρμα ως υπηρεσία) σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα. Επιπρόσθετα,
προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και στη συνέχεια υποστήριξης της λειτουργίας του
συνόλου της υποδομής από την AMPLUS AE.

«Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι»

O πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Δαμανάκης δήλωσε: «Η τεχνολογική
αυτονομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εξωστρέφεια, την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και  για την υιοθέτηση των στρατηγικών
ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανάθεση του έργου
”Ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”, καθώς η τεχνολογία
εξυπηρετεί απόλυτα τις τεχνολογικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στην AMPLUS  μελετάμε
και προτείνουμε επιλογές, ώστε να παρέχουμε τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε
πελάτη. Με την υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και την εμπειρία των στελεχών μας, τις στρατηγικές
συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και τη διαρκή επιμόρφωση του δυναμικού μας, σχεδιάζουμε και
προσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες προσαρμόζουμε, κάθε
φορά, στην εγκατεστημένη υποδομή του πελάτη μας».

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο
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AMPLUS Ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής

Την ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανέλαβε, κατόπιν
διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού η AMPLUS AE.

Το έργο είναι συνολικής συμβατικής αξίας 402.878,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Amplus ανέλαβε την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των
ακόλουθων υπηρεσιών:

-Υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας εξυπηρετητών - διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων, καθώς και του
απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud.

-Ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου.

-Υποστήριξη της λειτουργίας υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής και υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό DELL (εξυπηρετητές) και βασίζεται
στην τεχνολογία λογισμικού canonical openstack, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη λύσεων IaaS (Υποδομή
ως υπηρεσία) και PaaS (πλατφόρμα ως υπηρεσία) σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα. Επιπρόσθετα,
προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και στη συνέχεια υποστήριξης της λειτουργίας του
συνόλου της υποδομής από την AMPLUS AE.

O πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Δαμανάκης δήλωσε:

«Η τεχνολογική αυτονομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την εξωστρέφεια, την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και για την
υιοθέτηση των στρατηγικών ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
από την ανάθεση του έργου ‘‘Ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής'', καθώς η τεχνολογία εξυπηρετεί απόλυτα τις τεχνολογικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού
ιδρύματος. Στην AMPLUS μελετάμε και προτείνουμε επιλογές, ώστε να παρέχουμε τις λύσεις που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Με την υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και την
εμπειρία των στελεχών μας, τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και τη διαρκή
επιμόρφωση του δυναμικού μας, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτόμες
ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες προσαρμόζουμε, κάθε φορά, στην εγκατεστημένη υποδομή του πελάτη
μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!

https://www.forin.gr/articles/article/59113/amplus-anaptuksh-upodomhs-uphresiwn-private-cloud-sto-panepisthmio-dutikhs-attikhs
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Βαρβιτσιώτης: Μεγάλο μέρος των πόρων που θα χρηματοδοτήσουν τις
μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «θέλουμε το εκπαιδευτικό
σύστημα να δίνει στους νέους και στις νέες τις αξίες της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, για μια Ευρώπη
που να δίνει το φως της στον υπόλοιπο πλανήτη, για μία
κοινωνία συνοχής»
«Διαχρονική προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, γιατί η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον, στον
πολιτισμό και στον άνθρωπο, και αυτό που μας διακρίνει είναι η ψυχή του Έλληνα που κρατάει αυτό τον
τόπο δυνατό παρά τις δυσκολίες, και η φιλοδοξία να δούμε τις επόμενες γενιές να προοδεύουν
περισσότερο από ό,τι καταφέραμε εμείς». Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, μιλώντας σήμερα στην προσυνεδριακή συζήτηση
της ΝΔ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι», στο Αιγάλεω.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει στους νέους και στις νέες
τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, για μια Ευρώπη που να δίνει το φως της στον
υπόλοιπο πλανήτη, για μία κοινωνία συνοχής». Όπως επίσης σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση,
υπογράμμισε ότι η Δυτική Αθήνα «είναι η γειτονιά της οικογένειας, της εργασίας και του μόχθου» και έχει
σημασία αυτός ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας σχολεία και πανεπιστήμια».
Ειδικότερα, προστίθεται πως αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο – όπως είπε – με
τις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας έχει πλέον τη δυνατότητα να «ανοίξει τα φτερά του σε
διεθνείς συνεργασίες» και σε συνεργασίες με φορείς της οικονομίας, έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να
έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι μεγάλο μέρος των πόρων που θα
χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, θα προέλθει από
χρήματα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ως αποτέλεσμα «μιας μεγάλης διαπραγμάτευσης
στην ΕΕ που φέραμε εις πέρας στο υπουργείο Εξωτερικών», όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση.«Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο σχολείο στις γειτονιές μας, ένα σχολείο καταφύγιο αλλά και
εφαλτήριο για κοινωνική πρόοδο, για κοινωνική ανέλιξη, για επιτυχία και πάνω από όλα για τη δημιουργία
σωστών ανθρώπων που θα έχουν στην ψυχή τους την Ελλάδα και τις αξίες που αυτή κουβαλά μαζί της»,
ανέφερε.

https://timeline.gr/politiki/varvitsiotis-megalo-meros-ton-poron-poy-tha-chrimatodotisoyn-tis-metarrythmiseis-stin-ekpaideysi-tha-proelthei-apo-to-tameio-anakampsis/
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Επίσημη έναρξη για το Μεταπτυχιακό Τμήμα στην Κω. Το απόγευμα της
Πέμπτης ο αγιασμός

Επίσημη έναρξη για το Μεταπτυχιακό Τμήμα στην Κω. Το απόγευμα της Πέμπτης ο αγιασμός

Τελετή, για την επίσημη έναρξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ)
«Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης», με αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου & Νισύρου κ.
Ναθαναήλ, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις 17.30, στις εγκαταστάσεις του Δήμου
Κω, δίπλα στον υγροβιότοπο Ψαλιδίου.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου
Κω, φέρει τον τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β) Τουρισμός -Υγεία και Ευεξία».

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση Πτυχιούχων σε επιστημονικές μεθόδους
προηγμένων συστημάτων διοίκησης και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που ειδικεύονται στον Ιατρικό Τουρισμό και τον
Τουρισμό Ευεξίας.

Με την ολοκλήρωση της τελετής ξεκινούν τα δια ζώσης μαθήματα.

https://radioproto.gr/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%bc/
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ΙΤΕ: Δίκτυο ερευνητικής καινοτομίας στα νησιά- Επτά άξονες δράσης
ΙΤΕ: Δίκτυο ερευνητικής καινοτομίας στα νησιά- Επτά άξονες δράσης

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ  και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση, τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα της Χώρας με έδρα στη Νησιωτική Ελλάδα, το
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και
το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να
συνεισφέρουν τεχνογνωσία, πόρους και δίκτυα σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της
ερευνητικής δραστηριότητας.  Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το
οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα
συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με
στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να
δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.

Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας  προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Τα Ιδρύματα που θα
υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ),
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ).

Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας
σε άξονες σχετικούς με:

Τεχνολογική ανακάλυψη
Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
Εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών
Προώθηση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων
Διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα
Προσέλκυση χρηματοδότησης

Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης
κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η
υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off)
της Χώρας. Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.

Ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: “Για πρώτη φορά, 10 φορείς
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην
Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε
λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό
μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο
αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο». 

Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020.

καινοτομία
ΝΗΣΙΑ

Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος
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ΙΤΕ: Δίκτυο ερευνητικής καινοτομίας στα νησιά- Επτά άξονες δράσης
Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση, τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα της Χώρας με έδρα στη Νησιωτική Ελλάδα, το
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και
το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να
συνεισφέρουν τεχνογνωσία, πόρους και δίκτυα σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της
ερευνητικής δραστηριότητας.  Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το
οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα
συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με
στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να
δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε
προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.

Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας  προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Τα Ιδρύματα που θα
υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ),
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ).

Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας
σε άξονες σχετικούς με:

Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης
κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η
υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off)
της Χώρας. Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.

Ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: “Για πρώτη φορά, 10 φορείς
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην
Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε
λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό
μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο
αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο». 

Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020.
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ΙΤΕ: Δίκτυο ερευνητικής καινοτομίας στα νησιά- Επτά άξονες δράσης
Επιχειρήσεις

30 Μαρτίου 2022

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.Οπως αναφέρει ανακοίνωση, τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα
της Χώρας με έδρα στη Νησιωτική Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του
Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να συνεισφέρουν τεχνογνωσία, πόρους και δίκτυα σε θέματα
υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας.  Οι συνεργαζόμενοι φορείς,
με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης
ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας και θα διευρύνουν
τα δίκτυα συνεργατών τους, με στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις εσωτερικές τους δομές
μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τη μετάφραση της
ερευνητικής δραστηριότητας σε προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.
Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Τα Ιδρύματα που θα
υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ),
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ). Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης
αξίας σε άξονες σχετικούς με: Τεχνολογική ανακάλυψη Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας Εμπορική
αξιοποίηση τεχνολογιών Προώθηση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων Διασύνδεση με την
επιχειρηματική κοινότητα Προσέλκυση χρηματοδότησης Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες
συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης κλίμακας, γεωγραφικού και
διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν
ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η
ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή. Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική
αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η
αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου,
αναμένεται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων
εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off) της Χώρας. Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των
20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί. Ο κ. Παναγιώτης
Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: “Για πρώτη φορά, 10 φορείς ενώνουν τις δυνάμεις
τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα, με σκοπό η
νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε λύσεις∙ λύσεις σε
υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό μετασχηματισμό και βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας
θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».
Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020. καινοτομίαΝΗΣΙΑ
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ΙΤΕ: Δίκτυο ερευνητικής καινοτομίας στα νησιά
Σχόλια
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Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ  και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα της χώρας με έδρα στη νησιωτική Ελλάδα,
το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης
και το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να
συνεισφέρουν τεχνογνωσία, πόρους και δίκτυα σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της
ερευνητικής δραστηριότητας.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία
σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες
κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις
εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες
συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε προϊόντα , υπηρεσίες και
καινοτόμες εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.

Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας.

Τα Ιδρύματα που θα υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
(ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ), το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Εφτά άξονες δράσης

Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας σε
άξονες σχετικούς με:

1. Τεχνολογική ανακάλυψη
2. Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
3. Εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών
4. Προώθηση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων
5. Διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα
6. Προσέλκυση χρηματοδότησης

Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης
κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν
στο συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς,
όπως η υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin
off) της χώρας.

Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ότι θα
ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.

Ο Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: “Για πρώτη φορά, 10 φορείς
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην
Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε
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λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό
μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο
αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020.
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Μ. Βαρβιτσιώτης: Μεγάλο μέρος των πόρων που θα χρηματοδοτήσουν τις
μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης

«Διαχρονική προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, γιατί η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον, στον
πολιτισμό και στον άνθρωπο, και αυτό που μας διακρίνει είναι η ψυχή του Έλληνα που κρατάει αυτό τον
τόπο δυνατό παρά τις δυσκολίες, και η φιλοδοξία να δούμε τις επόμενες γενιές να προοδεύουν
περισσότερο από ό,τι καταφέραμε εμείς». Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, μιλώντας σήμερα στην προσυνεδριακή συζήτηση
της ΝΔ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι», στο Αιγάλεω.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει στους νέους και στις νέες
τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, για μια Ευρώπη που να δίνει το φως της στον
υπόλοιπο πλανήτη, για μία κοινωνία συνοχής». Όπως επίσης σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση,
υπογράμμισε ότι η Δυτική Αθήνα «είναι η γειτονιά της οικογένειας, της εργασίας και του μόχθου» και έχει
σημασία αυτός ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας σχολεία και πανεπιστήμια».
Ειδικότερα, προστίθεται πως αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο - όπως είπε - με τις
μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας έχει πλέον τη δυνατότητα να «ανοίξει τα φτερά του σε διεθνείς
συνεργασίες» και σε συνεργασίες με φορείς της οικονομίας, έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να έχουν
καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι μεγάλο μέρος των πόρων που θα
χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, θα προέλθει από
χρήματα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ως αποτέλεσμα «μιας μεγάλης διαπραγμάτευσης
στην ΕΕ που φέραμε εις πέρας στο υπουργείο Εξωτερικών», όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση.«Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο σχολείο στις γειτονιές μας, ένα σχολείο καταφύγιο αλλά και
εφαλτήριο για κοινωνική πρόοδο, για κοινωνική ανέλιξη, για επιτυχία και πάνω από όλα για τη δημιουργία
σωστών ανθρώπων που θα έχουν στην ψυχή τους την Ελλάδα και τις αξίες που αυτή κουβαλά μαζί της»,
ανέφερε.
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Μεταφορά γνώσης στο νησιά από 4 πανεπιστήμια μέσω Δικτύου ΠΡΑΞΗ
Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.

Τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα της χώρας με έδρα στη νησιωτική Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμφώνησαν να
συμπράξουν μέσω του Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να συνεισφέρουν τεχνογνωσία, πόρους και δίκτυα
σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία
σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες
κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις
εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες
συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες
εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.

Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας.

Τα Ιδρύματα που θα υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”
(ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ), το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Εφτά άξονες δράσης

Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας σε άξονες
σχετικούς με:

Τεχνολογική ανακάλυψη
Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
Εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών
Προώθηση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων
Διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα
Προσέλκυση χρηματοδότησης
Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης
κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η
υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off)
της χώρας.

Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ότι θα
ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.

Ο Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: “Για πρώτη φορά, 10 φορείς
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην
Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε
λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό
μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο
αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για
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χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020.

Λέξεις-κλειδιά: Ίδρυμα Τεχνολογίας και ΈρευναςΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗΠανεπιστήμιο ΑιγαίουΠανεπιστήμιο
ΚρήτηςΠολυτεχνείο Κρήτης
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Στην AMPLUS η ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό DELL (εξυπηρετητές) και βασίζεται
στην τεχνολογία λογισμικού canonical openstack.

Την ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανέλαβε, κατόπιν
διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού η AMPLUS AE. Το έργο είναι συνολικής
συμβατικής αξίας 402.878,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Amplus ανέλαβε την εγκατάσταση, λειτουργία και
υποστήριξη των ακόλουθων υπηρεσιών:

-Υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας εξυπηρετητών - διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων, καθώς και του
απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud.

-Ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου.

-Υποστήριξη της λειτουργίας υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής και υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό DELL (εξυπηρετητές) και βασίζεται
στην τεχνολογία λογισμικού canonical openstack, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη λύσεων IaaS (Υποδομή
ως υπηρεσία) και PaaS (πλατφόρμα ως υπηρεσία) σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα. Επιπρόσθετα,
προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και στη συνέχεια υποστήριξης της λειτουργίας του
συνόλου της υποδομής από την AMPLUS AE.

O πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Δαμανάκης δήλωσε: « Η τεχνολογική
αυτονομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εξωστρέφεια, την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και για την υιοθέτηση των στρατηγικών
ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανάθεση του έργου
‘‘Ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής'', καθώς η τεχνολογία
εξυπηρετεί απόλυτα τις τεχνολογικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στην AMPLUS μελετάμε
και προτείνουμε επιλογές, ώστε να παρέχουμε τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε
πελάτη. Με την υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και την εμπειρία των στελεχών μας, τις στρατηγικές
συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και τη διαρκή επιμόρφωση του δυναμικού μας, σχεδιάζουμε και
προσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες προσαρμόζουμε, κάθε
φορά, στην εγκατεστημένη υποδομή του πελάτη μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τέσσερα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα συμπράττουν για την ταχεία
μεταφορά της τεχνογνωσίας

Πρόκειται για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το
Πολυτεχνείο Κρήτης.
Το «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής
Ελλάδας» ξεκινάει τη δράση του για την προώθηση και αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ  και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.

Τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα της Χώρας με έδρα στη Νησιωτική Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης ,
συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να συνεισφέρουν τεχνογνωσία,
πόρους και δίκτυα σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ , το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία
σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες
κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις
εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες
συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε προϊόντα , υπηρεσίες και
καινοτόμες εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.

Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Τα Ιδρύματα που θα
υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (ΕΚΕΒΕ Α.
Φλέμιγκ), το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας  σε
άξονες σχετικούς με:

· Τεχνολογική ανακάλυψη

· Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

· Εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών

· Προώθηση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων

· Διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα

· Προσέλκυση χρηματοδότησης

Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης
κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η
υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών  (spin
off) της Χώρας. Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
και ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.

https://emea.gr/digital/tech/659440/tessera-ellinika-panepistimiaka-idrymata-sybrattoun-gia-tin-tacheia-metafora-tis-technognosias/
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Ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ , αναφέρει:

«Για πρώτη φορά, 10 φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων
μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και
ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε
ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην
οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας , εγκρίθηκε για
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020.

https://emea.gr/digital/tech/659440/tessera-ellinika-panepistimiaka-idrymata-sybrattoun-gia-tin-tacheia-metafora-tis-technognosias/
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επανδρώνεται με υποδομές private cloud

Το έργο είναι συνολικής αξίας 402.878,00 ευρώ και το
ανέλαβε η AMPLUS.
Την ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανέλαβε, κατόπιν
διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού η AMPLUS AE. Το έργο είναι συνολικής
συμβατικής αξίας 402.878,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Amplus ανέλαβε την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των
ακόλουθων υπηρεσιών:

Υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας εξυπηρετητών – διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων, καθώς και
του απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud.
Ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου.
Υποστήριξη της λειτουργίας υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής και υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό DELL (εξυπηρετητές) και
βασίζεται στην τεχνολογία λογισμικού canonical openstack , η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη
λύσεων IaaS (Υποδομή ως υπηρεσία) και PaaS (πλατφόρμα ως υπηρεσία) σε περιβάλλον ανοιχτού
κώδικα. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και στη συνέχεια υποστήριξης της
λειτουργίας του συνόλου της υποδομής από την AMPLUS AE.

O πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Δαμανάκης δήλωσε σχετικά ότι «η
τεχνολογική αυτονομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την εξωστρέφεια, την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και για την υιοθέτηση των
στρατηγικών ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την
ανάθεση του έργου “Ανάπτυξη υποδομής υπηρεσιών private cloud του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”,
καθώς η τεχνολογία εξυπηρετεί απόλυτα τις τεχνολογικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στην
AMPLUS μελετάμε και προτείνουμε επιλογές, ώστε να παρέχουμε τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Με την υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και την εμπειρία των στελεχών μας,
τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και τη διαρκή επιμόρφωση του δυναμικού μας,
σχεδιάζουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες
προσαρμόζουμε, κάθε φορά, στην εγκατεστημένη υποδομή του πελάτη μας».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Βαρβιτσιώτης: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει μέρος της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών μίλησε σε
προσυνεδριακή συζήτηση της ΝΔ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις
στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»
«Διαχρονική προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, γιατί η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον, στον
πολιτισμό και στον άνθρωπο, και αυτό που μας διακρίνει είναι η ψυχή του Έλληνα που κρατάει αυτό τον
τόπο δυνατό παρά τις δυσκολίες, και η φιλοδοξία να δούμε τις επόμενες γενιές να προοδεύουν
περισσότερο από ό,τι καταφέραμε εμείς». Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, μιλώντας στην προσυνεδριακή συζήτηση της ΝΔ με
θέμα «Μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικό Μολύβι», στο Αιγάλεω.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «θέλουμε το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει στους νέους και στις νέες
τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, για μια Ευρώπη που να δίνει το φως της στον
υπόλοιπο πλανήτη, για μία κοινωνία συνοχής». Όπως επίσης σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση,
υπογράμμισε ότι η Δυτική Αθήνα «είναι η γειτονιά της οικογένειας, της εργασίας και του μόχθου» και έχει
σημασία αυτός ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας σχολεία και πανεπιστήμια».
Ειδικότερα, προστίθεται πως αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο – όπως είπε – με
τις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας έχει πλέον τη δυνατότητα να «ανοίξει τα φτερά του σε
διεθνείς συνεργασίες» και σε συνεργασίες με φορείς της οικονομίας, έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να
έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι μεγάλο μέρος των πόρων που θα
χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, πάνω από 1,3 δισ. ευρώ, θα προέλθει από
χρήματα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ως αποτέλεσμα «μιας μεγάλης διαπραγμάτευσης
στην ΕΕ που φέραμε εις πέρας στο υπουργείο Εξωτερικών», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
«Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο σχολείο στις γειτονιές μας, ένα σχολείο καταφύγιο αλλά και εφαλτήριο
για κοινωνική πρόοδο, για κοινωνική ανέλιξη, για επιτυχία και πάνω από όλα για τη δημιουργία σωστών
ανθρώπων που θα έχουν στην ψυχή τους την Ελλάδα και τις αξίες που αυτή κουβαλά μαζί της», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόσμος
Φίλιππος Λιακουνάκος: Στα 250.000 δολάρια η
εγγύηση – Τι ειπώθηκε στο δικαστήριο για την

απάτη με bitcoin
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Εγκαινιάστηκε το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Κω – Θ.
Νικηταράς: Ιστορική μέρα…

Με τις ευλογίες του Μητροπολίτη μας και παρουσία εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών, αλλά και των
φοιτητών, έγινε σήμερα το απόγευμα, ο αγιασμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις
εγκαταστάσεις του Δήμου, στον υγροβιότοπο Ψαλιδίου.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου
Κω και  φέρει τον τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης». Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η
εκπαίδευση Πτυχιούχων σε επιστημονικές μεθόδους προηγμένων συστημάτων διοίκησης και ειδικότερα
εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και
αυτών που ειδικεύονται στον Ιατρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας.

Στο πρώτο μάθημα, συμμετείχαν 36 μεταπτυχιακοί φοιτητές (είχαν δηλώσει ενδιαφέρον 100 άτομα), ενώ
οι νέες αιτήσεις θα ξεκινήσουν τον Μάιο.

Ο Δήμαρχος κ. Νικηταράς, έκανε λόγο για μία ιστορική μέρα για την Κω, τονίζοντας ότι το Νησί μας, για
πρώτη φορά μπαίνει στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. «Καθημερινά – είπε- βλέπουμε τα σχέδια
μας να υλοποιούνται. Μέρα με τη μέρα “κλείνουμε” τα μεγάλα θέματα που ως Δημοτική Αρχή ανοίξαμε για
να κάνουμε την Κω Ισχυρή και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό.

https://vimatisko.gr/katigoria/kentriki-1/egkainiastike-to-metaptyxiako-programma-spoyd
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Ξεκίνησαν τα μαθήματα του μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,στην Κω - Ο Αγιασμός το απόγευμα της Πέμπτης

Ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης 31 Μαρτίου, τα μαθήματα
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ) «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης», στο νησί της Κω.
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμμετέχουν 36 φοιτητές, με τις
αιτήσεις που έγιναν να φτάνουν σχεδόν τις 100.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου & Νισύρου κ. Ναθαναήλ,
πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης, Αγιασμό στις
εγκαταστάσεις του Δήμου Κω, δίπλα στον υγροβιότοπο Ψαλιδίου και
συγκεκριμένα στο κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών.
Ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς καλωσόρισε τους φοιτητές, ενώ,
στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπήρξαν μέχρι
να καταστεί εφικτό να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα, ένα
εγχείρημα που θα δείξει το δρόμο και για άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες
στο μέλλον.
Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μίλησαν ο Πρόεδρος του
Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κ. Παπαγρηγορίου Αριστείδης, η
καθηγήτρια στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής κ. Κατερίνα Κικίλια, ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Καλλανδράνης
Χρήστος και ο κ. Λιβανός Νικόλαος οι οποίοι αναφέρθηκαν στην
προσπάθεια που έγινε έτσι ώστε να ξεκινήσει το πρώτο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στο νησί μας, με τον κ. Παπαγρηγορίου να δηλώνει
συγκινημένος.
Ακόμη τον λόγο πήραν ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ κ. Βασίλης Α.
Υψηλάντης, ο Έπαρχος Κω - Νισύρου κ. Ιωάννης Καμπανής καθώς και ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής.
Δείτε παρακάτω στο βίντεο που ακολουθεί όλες τις ομιλίες.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου Κω, φέρει τον τίτλο «Προηγμένα
Συστήματα Διοίκησης» με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β) Τουρισμός -Υγεία και
Ευεξία» και έχει διάρκεια ενάμισι έτους.
Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση Πτυχιούχων σε
επιστημονικές μεθόδους προηγμένων συστημάτων διοίκησης και
ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που ειδικεύονται
στον Ιατρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας.
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Νέος ακαδημαϊκός Χάρτης: Καμία μεταβολή εισηγούνται ένα-ένα τα ΑΕΙ μ΄
εξαίρεση το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το ΠΔΜ

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής προτάσεων από τις Συγκλήτους των Πανεπιστημίων

Από τα 14 Πανεπιστήμια , τα οποία έχουν στείλει στο υπουργείο Παιδείας της εισήγησή τους
για τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη μόνο   το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Παν. Δυτ.
Μακεδονίας  εισηγούνται κλείσιμο ή συγχώνευση τμημάτων.

Τα υπόλοιπα 12 Πανεπιστήμια  δεν εισηγούνται συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων , αλλά αντίθετα
κάποια εισηγούνται και ίδρυση νέων τμημάτων.

Ειδικότερα , σύμφωνα με  διασταυρωμένες πληροφορίες του esos, οι εισηγήσεις των Πανεπιστημίων ως
προς τις συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων που ζήτησε με επιστολής της η Ν. Κεραμέως, έχουν ως
εξής:

ΕΚΠΑ

Εισήγηση: Καμία μεταβολή στον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη του Ιδρύματος.

ΕΜΠ

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ δεν έχει στείλει, αλλά ούτε προβλέπεται να στείλει, εισήγηση στην υπουργό
Παιδείας, διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μεταβολή του ισχύοντος ακαδημαϊκού χάρτη του
Ιδρύματος.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών

Επίσης ούτε η Σύγκλητος του  Οικονομικού  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  δεν έχει στείλει, αλλά ούτε
προβλέπεται να στείλει, εισήγηση στην υπουργό Παιδείας, διίτι θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για
μεταβολή του ισχύοντος ακαδημαϊκού χάρτη του Ιδρύματος.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Σύγκλητος του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εννέα (9) εν λειτουργία ακαδημαϊκά
Τμήματα, έξι (6) εκ των οποίων λειτουργούν στην Αθήνα και τρία (3) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(Καρπενήσι, Θήβα και Άμφισσα), θεωρεί  ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους είναι αδιαμφισβήτητη.

Στο πλαίσιο της πλήρους κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις γεωτεχνικές
επιστήμες,το ΓΠΑ ζητά έντονα την άμεση ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής, σύμφωνα με την πλήρως
εμπεριστατωμένη πρόταση η οποία,  έχει ήδη κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν  προτείνει συγχωνεύσεις και καταργήσεις
τμημάτων.

Αντίθετα εισηγείται την ίδρυση  δύο νέων τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης  και Επιστημών Συσκευασίας
και Γραφικών Τεχνών.

Στο ερώτημα περί απορρόφησης της ΑΣΠΑΙΤΕ η Σύγκλητος αποφάσισε αρνητικά.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο προτείνει την διερεύνηση δημιουργίας  νέων τμημάτων.

Η "ταλαιπωρία" του Παν. Πατρών που έκανε πρώτο την κίνηση από πέρσι αναδιάρθρωσης του
ακαδημαϊκού του χάρτη

Σε αγχωτική κατάσταση βρίσκεται η διοίκηση του Πανεπιστημίου  Πατρών καθώς ακόμη "ταλαιπωρείται"
να ολοκληρώσει της διαδικασία αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού του χάρτη , η οποία είχε γίνει δεκτή
από την υπουργό Παιδείας.

Το υπουργείο Παιδείας δεν δέχθηκε η αναδιάρθρωση να "περάσει" με νόμο αλλά  ζητήθηκε από το
Πανεπιστήμιο να ετοιμάσει Προεδρικό Διάταγμα.

Κι εκεί ξεκινά ο "γολγοθάς" του Πρύτανη Χρ. Μπούρα. Εννιά μήνες μετά , το Προεδρικό Διάταγμα
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εξακολουθεί να βρίσκεται, προς επεξεργασία, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το "άγχος" της διοίκησης είναι στα ύψη καθώς στο αμέσως επόμενο διάστημα  θα εκδοθεί από το
υπουργείο Παιδείας το νέο Μηχανογραφικό, και το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα τμήματα που
εκκρεμούν στο Προεδρικό Διάταγμα.

ΑΠΘ

Καμία μεταβολή , μ εξαίρεση:

1.  το τμήμα της Ιατρικής να μετατραπεί σε  Μονοτμηματική Σχολή, και
2.  να ενισχυθούν τα ξενόγλωσσα τμήματα με την μετατροπή τους σε Σχολές , ώστε να επιτελούν

ακόμη πιο ουσιαστικά τον σπουδαίο ρόλο τους.

Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

Εισήγηση: Καμία μεταβολή στον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη του Ιδρύματος.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απάντησε στην υπουργό Παιδείας ότι "Δεν συντρέχει κανένας
ακαδημαϊκός λόγος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση Τμημάτων του Πανεπιστημίου" και όσον αφορά
τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν το 2018 , "τα νέα προγράμματα σπουδών αυτών βρίσκονται σε διαδικασία
πιστοποίησης και θα αξιολογηθούν, εφόσον κλείσουν έναν πλήρη κύκλο σπουδών".

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εισήγηση: Καμία μεταβολή στον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη του Ιδρύματος.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εισήγηση: Καμία μεταβολή στον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη του Ιδρύματος.

Πρόταση: Να  μετασχηματιστεί το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εισήγηση: Καμία μεταβολή στον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη του Ιδρύματος. Να προχωρήσουν οι
αποφάσεις πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εισήγηση: Καμία μεταβολή στον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη του Ιδρύματος.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγείται τη συγχώνευση του τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης με το τμήμα Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών καθώς και τη μετονομασία  του τμήματος Στατιστικής.

Διεθνές Πανεπιστήμιο

Η διοικούσα του Διεθνούς Πανεπιστημίου    εισηγείται  με ψήφους 7-7:

Να μεταφερθεί το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης   από τη  Θεσσαλονίκη στις Σέρρες.
Να καταργηθεί το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Να συγχωνευθεί το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων  με το τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής, Υόλογιστών και Τηλεπικοινωνιών , με έδρα της Σέρρες
Να συγχωνευθεί το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής  με το τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών , με έδρα της Σέρρες
Να εξεταστεί η αρωγή της πολιτείας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των τμημάτων στη
Δράμα.
Να καταργηθεί το τμήμα Φυσικής στην Καβάλα (σ.σ. είναι το δεύτερο τμήμα της Σχολής Θετικών
Επιστημών που οδηγείται σε κλείσιμο μετά το τμήμα Γεωλογίας
Το παράρτημα Νοσηλευτικής  Διδυμοτείχου να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη με δεδομένη την
ύπαρξη Νοσοκομείου στην πρωτεύουσα του Έβρου.

Τα 15 κριτήρια "Κεραμέως" για την κατάργηση και συγχώνευση πανεπιστημιακών τμημάτων
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Δεκαπέντε  κριτήρια  έθεσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στους Πρυτάνεις, προκειμένου να λάβουν 
υπόψη τους , στην τελική εισήγησή τους για

καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων
συγχωνεύσεις με άλλο/-α Τμήμα/Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ιδρύματος
ουσιαστική αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών του/τους,  

Ειδικότερα  πρόκειται για τα εξής 15 κριτήρια:

Στοιχεία σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο

1. Στοιχεία πληρότητας για την κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως η
καταλληλότητα της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών ως προς την κάλυψη του εύρους του
επιστημονικού πεδίου,

2. Την κάλυψη αναγκών σύμφωνα με τις εξελίξεις κάθε επιστήμης, στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του
γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα και συγκριτικά στοιχεία σχετικά με αντίστοιχα
προγράμματα σπουδών στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο,

3. Επικάλυψη του επιστημονικού πεδίου που υπηρετεί κάθε πρόγραμμα σπουδών τόσο στην ίδια πόλη όσο
και στην Επικράτεια,

Στοιχεία βιωσιμότητας

4. Το ενδιαφέρον υποψηφίων τα τελευταία έτη λειτουργίας τους,

5. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής,

6.  Ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού,

7. Ζητήματα υποδομών,

8. Η διεξαγωγή έρευνας,

9. Η οργάνωση προγραμμάτων σπουδών β ́ και γ ́ κύκλου,

10. Η λειτουργία εργαστηρίων και σε ποιο βαθμό αυτά αναπτύσσουν τυχόν παροχή υπηρεσιών προς
τρίτους,

Πρόσβαση   στην αγορά εργασίας

11. Πρόσβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και

12. Ο βαθμός απορρόφησής τους σε αυτήν, αλλά και

13. Οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας,

Στοιχεία λοιπών δραστηριοτήτων και αναπτυξιακών δράσεων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας

14. Οι δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ακαδημαϊκών μονάδων,

15. Η ύπαρξη συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς.

 Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, κρίνεται επιβεβλημένη εξ αιτίας των αλλαγών που
επήλθαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πριν λίγα χρόνια, με κυριότερη την άκριτη
πανεπιστημιοποίηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την ίδρυση νέων προγραμμάτων
σπουδών χωρίς προηγούμενη γνώμη από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή και χωρίς να υφίστανται οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητά τους.

 

Ακαδημαϊκός Χάρτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: πρωτοβουλία για την προώθηση και αξιοποίηση της
ερευνητικής δραστηριότητας

Το «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας»
ξεκινάει τη δράση του για την προώθηση και αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας.

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ  και στο οποίο συμμετέχουν 10
συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.

Τέσσερα μεγάλα Ιδρύματα της Χώρας με έδρα στη Νησιωτική Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης,
συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του Δικτύου που θα δημιουργηθεί και να συνεισφέρουν τεχνογνωσία,
πόρους και δίκτυα σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας.
 Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη
εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα συνεργαστούν, θα αναπτύξουν
οικονομίες κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με στόχο να ενισχύσουν και
ενδυναμώσουν τις εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν οι ικανές και
αναγκαίες συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε προϊόντα, υπηρεσίες και
καινοτόμες εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.

Παράλληλα, το Δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας  προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών
διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Τα Ιδρύματα που θα
υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ),
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ).

Το Δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας σε άξονες
σχετικούς με:

Το Δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης
κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η
υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του Δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off)
της Χώρας. Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.

Ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: “Για πρώτη φορά, 10 φορείς
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην
Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε
λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό
μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο
αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020.

https://www.startup.gr/themata/technologia-amp-amp-epistimi/ite-diktyo-praxi-protovoylia-gia-tin-proothisi-kai-axiopoiisi-tis-ereynitikis-drastiriotitas/



