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Ελάχιστες
συγχωνεύσεις
στα ΑΕΙ
Μόνο οι προτάσεις των ίδιων
των πανεπιστημίων θα εφαρμοστούν

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Μόνο οι προτάσεις συγχωνεύσεων
τμημάτων που έχουν καταθέσει
τα ίδια τα ΑΕΙ αναμένεται να

προχωρήσουν για την επόμενη
ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23 και
θα αφορούν τους υποψηφίους
των προσεχών Πανελλαδικών
Εξετάσεων Αυτό προέκυψε χθες
από τη συνεδρίαση της συνόδου
πρυτάνεων στην οποία η υπουργός

Παιδείας Νίκη Κεραμέως
όπως ήταν αναμενόμενο δεν
παρουσίασε τις διατάξεις του
νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο
λειτουργίας των ΑΕΙ Μάλιστα η
υπουργός ζήτησε από τους πρυτάνεις

τις προτάσεις τους για το
πλέον επίμαχο κομμάτι του νομοσχεδίου

τις αλλαγές στο μοντέλο

διοίκησης και τον ρόλο
του συμβουλίου

Ειδικότερα καθώς για να προχωρήσουν

συγχωνεύσεις και
καταργήσεις τμημάτων σε ΑΕΙ
απαιτείται προεδρικό διάταγμα

από το υπουργείο Παιδείας κρίνεται

πως δεν υπάρχει επαρκής
χρόνος έως τις 15 Μαΐου όταν
και εκ του νόμου πρέπει να ανακοινωθεί

ο αριθμός των εισακτέων
του 2022-2023 ανά τμήματα

Ετσι θα υιοθετηθούν μόνο οι
αλλαγές που πρότειναν τα ΑΕΙ
Οπως έχει παρουσιάσει η Κ
φύλλο 2.3.2022 οι προτάσεις

των ΑΕΙ μετρούνται στα δάχτυλα
χεριού σε σύνολο περίπου 430
τμημάτων στα ΑΕΙ της χώρας
Στις αποφάσεις των συγκλήτων
που έφθασαν στο υπουργείο
έχουν προταθεί μόνο τρεις συγχωνεύσεις

έξι τμημάτων και η
κατάργηση δύο τμημάτων από
τα πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας

και Διεθνές Αντίθετα
έχουν κατατεθεί προτάσεις λιγοστές

πάντως για ίδρυση νέων
τμημάτων Η υπουργός Παιδείας
δήλωσε χθες ότι η Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης ΕΘΑΑΕ
θα προχωρήσει σε προτάσεις
συγχωνεύσεων τμημάτων με βά

Οι προτάσεις των ΑΕΙ μετρούνται στα δάχτυλα χεριού σε σύνολο περίπου 430 τμημάτων στα ΑΕΙ της χωράς
Στις αποφάσεις των Συγκλήτων που έφθασαν στο υπουργείο έχουν προταθεί μόνο τρεις συγχωνεύσεις έξι τμημάτων

και η κατάργηση δύο τμημάτων από τα πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Διεθνές

Το υπουργείο Παιδείας
κρίνει ότι δεν υπάρχει
επαρκής χρόνος έως
τις 15/5 για το αναγκαίο
προεδρικό διάταγμα
ση τα κριτήρια που έχει θέσει

Παράλληλα η υπουργός επισήμανε

ότι κατά τη θητεία της
έχουν δοθεί στα ΑΕΙ 1 450 νέες
θέσεις πανεπιστημιακών 132
περισσότερες από τις αποχωρήσεις

όμως μόνο το 48,5 έχει
έως τώρα καλυφθεί από τα ιδρύματα

Από την άλλη αμηχανία
προκάλεσε το ότι η υπουργός
ζήτησε από τους πρυτάνεις τις

προτάσεις τους για το νέο μοντέλο
διοίκησης Η αναφορά της

κ Κεραμέως θεωρήθηκε ως
καθυστέρηση σε ποδοσφαιρικό

αγώνα αφού είναι σαφές ότι
η αλλαγή μοντέλου διοίκησης
με θεσμοθέτηση συμβουλίων
με αποφασιστικό ρόλο που θα
διαταράξει τις ισορροπίες των
πόλων εξουσίας στα ΑΕΙ όπως
είναι η προεκλογική δέσμευση
της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζεται

θετικά από τα ιδρύματα

Μάλιστα η πλειονότητα
των πρυτάνεων είναι αρνητική
στην επιλογή πρύτανη από το
συμβούλιο Ο πρύτανης του ΑΠΘ
Νίκος Παπάίωάννου ζήτησε μία
αλλαγή προς την κατεύθυνση
του ευρωπαϊκού κεκτημένου

κάτι που ερμηνεύθηκε από άλλους

πρυτάνεις ως διατήρηση
του ισχύοντος συστήματος στο
οποίο ο πρύτανης εκλέγεται από
την πανεπιστημιακή κοινότητα
Υπέρ της εκλογής πρύτανη από
την πανεπιστημιακή κοινότητα
εμφανίστηκαν ευθέως ο πρύτανης

του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Παναγιώτης Καλδής η
ηγεσία της ομοσπονδίας πανεπιστημιακών

ΠΟΣΔΕΠ και ο πρύτανης

του Ελληνικού Μεσογειακού

Πανεπιστημίου ΕΛΜΕΠΑ
Νικόλαος Κατσαράκης ο οποίος
ζήτησε ο ρόλος του συμβουλίου
να είναι απλώς συμβουλευτικός

πρόταση με την οποία δεν διαφωνεί

η συντριπτική πλειονότητα
των πρυτάνεων
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Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναγορεύεται ο
Ιταλός αρχιτέκτονας Μασιμιλιάνο Φούσκας

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, την Τετάρτη 11
Μαΐου

Ο Μασιμιλιάνο Φούσκας, Ιταλός αρχιτέκτονας και δημιουργός του Συνεδριακού Κέντρου της
Ρώμης «Το Σύννεφο» (La Nuvola), επισκέπτεται την Αθήνα προκειμένου να αναγορευτεί από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την Τετάρτη 11 Μαΐου, σε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138), στις
18:00 και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Με αφορμή την παρουσία του στην Αθήνα, ο σπουδαίος Ιταλός αρχιτέκτονας θα πραγματοποιήσει και μια
διάλεξη, με τίτλο “Innovation and Architecture”.

https://attica24.gr/epitimos-didaktoras-toy-panepistimi/
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Στο ΠΑΔΑ και τη σύμπραξή του η επιμόρφωση 7.500
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και κατάρτισης ΙΕΚ

Στο ΠΑΔΑ και τη σύμπραξή του η επιμόρφωση 7.500 εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων
ΕΠΑΛ και κατάρτισης ΙΕΚ

Μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος με τίτλο
«Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης, ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τους
συμπράττοντες φορείς Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
Πολιτικής – ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και Ινστιτούτο Βιομηχανικής &
Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ) η
επιμόρφωση περίπου 7.500 εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ/εκπαιδευτών ΙΕΚ συνολικού προϋπολογισμού 2.286.208,62
ευρώ και με ημερομηνία λήξης την 30/11/2023.  

Η Πράξη αφορά σε μια πλειάδα ενεργειών με στόχο την ενίσχυση και την αποτελεσματική υλοποίηση του
θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για 20 ειδικότητες ΕΠΑΛ από το ΙΕΠ καθώς
και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε οριζόντιες δεξιότητες των εκπαιδευτών ΙΕΚ από το ΕΑΠ. Η
πραγματοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης θα γίνει με εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη)
διδασκαλία, με την αξιοποίηση της υφιστάμενης/ ανάπτυξη σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
εκάστοτε φορέα.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην
ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου
ξεφεύγει κανένα νέο.

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης προβλέπεται η ανάπτυξη καινοτόμου επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού
υλικού από το ΙΕΠ (20 ειδικότητες ΕΠΑΛ) και το ΕΑΠ (οριζόντιες δεξιότητες ΙΕΚ), καθώς και η
πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για όλα τα αντικείμενα από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
Παράλληλα προβλέπεται η αξιολόγηση της Πράξης μέσω της εκπόνησης του πλαισίου αξιολόγησης από
τον ΕΟΠΠΕΠ. Η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια (ενδιάμεση
αξιολόγηση και τελική). Τέλος, προβλέπεται η δημοσιότητα της Πράξης, η οποία θα αποτελέσει
ξεχωριστό Πακέτο Εργασίας του Υποέργου του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και μετακινήσεις.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό
επίπεδο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων (πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς και κοινωνικοί εταίροι
εργαζομένων και εργοδοτών) προς το τελικό αποτέλεσμα και την εμπιστοσύνη τους στη σύμπραξη με το
ΠΑΔΑ, ενώ αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα της Πράξης που αφορά σε στοχευμένη αναβάθμιση και
διεύρυνση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και
Κατάρτισης ΙΕΚ στο υφιστάμενο αντικείμενο εργασίας τους (upskilling), του σημαντικού αριθμού των
επωφελουμένων, όπως και στις προοπτικές που διανοίγονται.

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%82/26222-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-7-500-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF
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Στο ΠΑΔΑ και την σύμπραξή του η επιμόρφωση 7.500
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και κατάρτισης ΙΕΚ

Μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος
«Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης, ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στους
συμπράττοντες φορείς Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Κέντρο
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) και Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης
Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ) η επιμόρφωση περίπου 7.500
εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ/εκπαιδευτών ΙΕΚ συνολικού προϋπολογισμού 2.286.208,62 ευρώ και με
ημερομηνία λήξης την 30/11/2023.

Η Πράξη αφορά σε μια συστάδα ενεργειών με στόχο την ενίσχυση και την αποτελεσματική υλοποίηση του
θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τις 20 ειδικότητες ΕΠΑΛ από το ΙΕΠ
καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε οριζόντιες δεξιότητες των εκπαιδευτών ΙΕΚ από το ΕΑΠ. Η
πραγματοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης θα γίνει με εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη)
διδασκαλία, με την αξιοποίηση της υφιστάμενης/ ανάπτυξη σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
εκάστοτε φορέα.

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης προβλέπεται η ανάπτυξη καινοτόμου επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού
υλικού από το ΙΕΠ (20 ειδικότητες ΕΠΑΛ) και το ΕΑΠ (οριζόντιες δεξιότητες ΙΕΚ) καθώς και η
πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για όλα τα αντικείμενα από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
Παράλληλα, προβλέπεται η αξιολόγηση της Πράξης, μέσω της εκπόνησης του πλαισίου αξιολόγησης από
τον ΕΟΠΠΕΠ. Η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης, θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια (ενδιάμεση
αξιολόγηση και τελική). Τέλος, προβλέπεται η δημοσιότητα της Πράξης, η οποία θα αποτελέσει
ξεχωριστό Πακέτο Εργασίας του Υποέργου του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και μετακινήσεις.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής εξέφρασε την ικανοποίησή του για το
υψηλό και υποδειγματικό επίπεδο συνεργασιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων (πανεπιστήμια, δημόσιοι
φορείς και κοινωνικοί εταίροι εργαζομένων και εργοδοτών) προς το τελικό αποτέλεσμα και την
εμπιστοσύνη τους στη σύμπραξη με το ΠΑΔΑ, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της Πράξης που αφορά σε
στοχευμένη αναβάθμιση και διεύρυνση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ στο υφιστάμενο αντικείμενο εργασίας
τους (upskilling), του σημαντικού αριθμού των επωφελουμένων, όπως και στις προοπτικές που
διανοίγονται.   

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/78058/sto-pada-kai-tin-sympraxi-toy-i-epimorfosi-7500-ekpaideytikonekpaideyton-eidikotiton
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Επίτιμος Διδάκτορας του ΠΑΔΑ ο Massimiliano Fuksas
Ο δημιουργός του “the cloud” (EUR Rome, 2016) αναγορεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. Ο Massimiliano Fuksas στην αντιφώνησή του
πραγματοποίησε διάλεξη με τίτλο “Innovation and Architecture”.

Ο Massimiliano Fuksas είναι από τη δεκαετία του '80 ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκηνής και σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του
παγκόσμιου πολιτισμού. Έχει τιμηθεί με πλήθος βραβεύσεων και διεθνών αναγνωρίσεων. Έχει διατελέσει
και είναι Μέλος σημαντικών Οργανισμών, Ακαδημιών και Επιτροπών. Έχει λάβει μετάλλια και παράσημα
για την προσφορά του στον πολιτισμό. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής σε πολλά έγκριτα
Πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, η École Special School of Architecture στο
Παρίσι, η Akademie der Bildenden Künste στη Βιέννη, η Staatliche Akademie der Bildenden Künste στη
Στουτγάρδη.

Το γραφείο του «Studio Fuksas» αποτελεί ένα από τα πλέον διακεκριμένα, διεθνούς εμβέλειας
αρχιτεκτονικά γραφεία. Εδώ και 50 χρόνια έχει διαμορφώσει τη δική του πρωτοποριακή προσέγγιση μέσω
μιας μεγάλης γκάμας έργων, από αστικές παρεμβάσεις μέχρι αεροδρόμια, από μουσεία μέχρι πολιτιστικά
κέντρα και συναυλιακούς χώρους, από συνεδριακούς χώρους μέχρι γραφεία, από εσωτερικούς χώρους
μέχρι αντικείμενα ντιζάιν. Με κεντρικά γραφεία σε Ρώμη, Παρίσι, Σεντσέν και Ντουμπάι, το «Studio
Fuksas» έχει ολοκληρώσει πάνω από 600 έργα σε Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Ασία και Αυστραλία και έχει
αποσπάσει πολλά διεθνή αρχιτεκτονικά βραβεία. Το έργο του Massimiliano Fuksas περιλαμβάνεται στα
εγκυρότερα συγγράμματα περί αρχιτεκτονικής διεθνώς και διδάσκεται σε όλες τις Σχολές
Αρχιτεκτονικής παγκοσμίως.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ιταλικής Πρεσβείας.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/78116/epitimos-didaktoras-toy-pada-o-massimiliano-fuksas
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ νέα ένταξη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σπουδές που χορηγούν
απευθείας τίτλο μάστερ

85 ιμήμαια σε 16 ελληνικά ΑΕΙ θα παρέχουν στους αποφοίτους
τους κατευθείαν μεταπτυχιακό τίτλο μετά τπν υπουργική
απόφαση που ενεργοποιεί νόμο του 2017 Πρόκειται για όσα
ο πρώτος κύκλος σπουδών τους διαρκεί τουλάχιστον
10 ακαδημαϊκά εξάμηνα

► Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

ία ανάσα πριν
από την έναρξη

των Πανελλαδικών

Εξετάσεων

2022
με απόφαση
που υπέγραψε
ο υφυπουργός

Παιδείας Αγγελος Συρίγος
προβλέπεται ότι η επιτυχής
ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου

σπουδών που οργανώνεται
στο τμήμα Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

οδηγεί στην απονομή
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

integrated master στην
ειδικότητα του Τμήματος επιπέδου

7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού

Πλαισίου Προσόντων
Σε 85 τμήματα 16 ελληνικών

πανεπιστημίων που ο πρώτος
κύκλος σπουδών διαρκεί

κατ ελάχιστον δέκα 10 ακαδημαϊκά

εξάμηνα χορηγείται
κατευθείαν στους προπτυχιακούς

αποφοίτους ενιαίος και
αδιάσπαστος τίτλος σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου
integrated master στην ειδικότητα

του Τμήματός τους και
όχι προπτυχιακό δίπλωμα Τα
Τμήματα αυτά που παρουσιάζουμε

υπάγονται στο άρθρο 46
του νόμου 4485/2017 για τον
ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

που προβλέπει τα εξής

Ο Νόμος

1Η επιτυχής ολοκλήρωση
του πρώτου κύκλου σπουδών

που οργανώνεται σε
Τμήματα ΑΕΙ και διαρκεί κατ
ελάχιστον δέκα 10 ακαδημαϊκά

εξάμηνα υποχρεωτικά
εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου
ή διπλώματος σύμφωνα με το
πρόγραμμα σπουδών οδηγεί

στην απονομή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών

μεταπτυχιακού επιπέδου
integrated master στην ειδι¬

κότητα του Τμήματος αν στο
πρόγραμμα σπουδών

περιλαμβάνονται μαθήματα
ώστε να διασφαλίζεται• η θεμελίωση στις βασικές
επιστήμες και τέχνες• η ανάπτυξη των μαθημάτων
κορμού της ειδικότητας σε όλο
το εύρος του σχετικού γνωστικού

αντικειμένου• η εμβάθυνση και η εμπέδωση
σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων

στο εύρος του γνωστικού
αντικειμένου της ειδικότητας

προβλέπεται η εκπόνηση
πτυχιακής ή διπλωματικής
εργασίας διάρκειας ενός 1

ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ
ελάχιστον

2 Για την υπαγωγή στην παρούσα

διάταξη η Σύγκλητος
του οικείου ΑΕΙ ύστερα

από εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος απευθύνει αίτημα

στον υπουργό Παιδείας
Ερευνας και Θρησκευμάτων ο
οποίος ύστερα από γνώμη του
ΕΣΕΚΑΑΔ και της ΑΔΙΠ και
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια

της παραγράφου 1 εκδίδει
σχετική διαπιστωτική απόφαση

που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Οι γνώμες του προηγούμενου
εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας

εξήντα 60 ημερών από
την περιέλευση του ερωτήματος

από τον υπουργό Παιδείας
Ερευνας και Θρησκευμάτων

Τα integrated masters
Μετά την έκδοση της ανωτέρω

απόφασης ο ενιαίος και αδιάσπαστος

τίτλος σπουδών
μεταπτυχιακού

επιπέδου integrated
master λογίζεται ότι έχει ληφθεί
από την ημερομηνία απονομής
του πτυχίου ή διπλώματος και
καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες

πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου Ο
ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

δεν επιφέρει μισθολογικές
μεταβολές

Σύμφωνα με εγκύκλιο του

υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αριθ Πρωτ ΔΙ
ΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982

25/10/2018• Για τους δημοσίους υπαλλήλους

υποψήφιους κατάληψης
θέσεων γενικών διευθυντών ή
διευθυντών σε οργανικές μονάδες

της Δημόσιας Διοίκησης
κατά τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ
όπως ισχύουν οι οποίοι είναι
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών του άρθρου 46 παρ 1

του ν 4485/2017 όσον αφορά
την κρίση για το παραδεκτό της
αίτησης υποψηφιότητας δηλαδή

τον συνυπολογισμό των
τυχόν επερχόμενων βαθμολογικών

μεταβολών των υπαλλήλων
από την κατοχή του υπόψη

τίτλου σπουδών κατά τα άρθρα
80 και 82 του Υ.Κ καθώς και τη
μοριοδότησή τους θεωρούνται
ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου
σπουδών από τη δημοσίευση
της προβλεπόμενης από την
παρ 2 του άρθρου 46 του ως
άνω νόμου διαπιστωτικής απόφασης

του υπουργού Παιδείας
Ερευνας και Θρησκευμάτων
εφόσον η απόφαση αυτή έχει
δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

υποψηφιότητας σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην

οικεία κάθε φορά προκήρυξη
Περαιτέρω για τη λήψη υπόψη
από τα οικεία Συμβούλια Επιλογής

της μείωσης του χρόνου
της βαθμολογικής προαγωγής
των υπαλλήλων υποψηφίων
στον βαθμό που συνάπτεται
με την κατοχή εκ μέρους τους
τίτλου σπουδών επιπέδου
integrated master απαιτείται
η προηγούμενη έκδοση των
οικείων διοικητικών πράξεων• Η συνάφεια του ως άνω τίτλου

σπουδών εξετάζεται με τα
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη

και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς

τίτλους σπουδών
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
στη βάση όμως του αδιάσπαστου

του εν λόγω τίτλου δηλαδή
του συνολικού του περιεχομένου
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Προχωρά σε ίδρυση νέων
τμημάτων και σύνδεση
με την αγορά εργασίας
ΣΕ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ με χην αγορά εργασίας

προχώρησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής το οποίο στο πλαίσιο
των ζυμώσεων για την αναδιάρθρωση
του ακαδημαϊκού χάρτη προσβλέπει
στη δημιουργία νέων τμημάτων Αν
και η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας
είναι ο περιορισμός των ήδη υπαρχόντων

τμημάτων μετά την ανωτατο
ηοίηση των ΤΕΙ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ
ΖΑ εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο των γραφικών τεχνών της
εκτύπωσης της συσκευασίας αλλά
και της ελληνικής παραγωγής και

μεταποίησης

σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς

του ΠΑΔΑ προχώρησαν
σε παρουσίαση των αναγκών του
κλάδου λόγω έλλειψης εργαζομέ
νων με εξειδίκευση σε έναν τομέα
που όπως υποστηρίζουν βρίσκεται σε
ανάπτυξη παρουσία του υφυπουργού
Αγγελου Συρίγου και του προέδρου
της ΕΘΑΑΕ Περικλή Μήτκα

Κατά την παρουσίαση αιτήθηκαν
την ίδρυση τμήματος Επιστημών
Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας

με υποχρεωτική πρακτική άσκηση
οργάνωση μεταπτυχιακού και ερευνητική

δραστηριότητα Σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσίασαν πάνω από
9.000 εταιρίες δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα στις παραπάνω ειδικότητες

και δεκάδες θέσεις εργασίας
παραμένουν κενές λόγω έλλειψης
εξειδίκευσης των εργαζομένων

Κατά την τοποθέτηση τους τόσο
ο υφυπουργός κ Συρίγος όσο και ο
κ Μήτκας εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις

αφήνοντας όμως ανοιχτό
το ενδεχόμενο για αλλαγές στο ήδη
υπάρχον πρόγραμμα σπουδών Αξίζει
να σημειωθεί πάντως ότι η υπουργός
Παιδείας κ Νίκη Κεραμέως σύμφωνα
με πληροφορίες δεν είναι αρνητική
στην ίδρυση νέων τμημάτων εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας

και σύνδεσης με την αγορά εργασίας

προτεραιότητά της όμως είναι
πρώτα να προχωρήσει σε καταργήσεις

ή συγχωνεύσεις τμημάτων που
δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν
τεθεί από το υπουργείο Παιδείας
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Γιόρτασε 10 χρόνια η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2022  η 10ετής επετειακή εκδήλωση από την
ίδρυση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
παρουσία πολιτικών και επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας έδωσαν το
«παρών» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας
τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων,
Πρόεδροι Φορέων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από τα Μέλη της
Πρωτοβουλίας, Ιδιοκτήτες εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην Ελλα-Δικά Μας
καθώς και Δημοσιογράφοι. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυντής της
Groupama, Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης Μπρατάκος και το Μέλος
της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ, Μαυρίκος Νικόλας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ελλα-Δικά Μας, το όραμα των ιδρυτών, οι αξίες και οι στρατηγικές δράσεις της πρωτοβουλίας για
τις συνέργειες εξαγωγών, η δημόσια παρέμβαση, η προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας με τις
συνέργειες των μελών στο λιανεμπόριο, αλλά και με την παρουσίαση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας,
καθώς και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια συνολική και
αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου της Κοινότητας, που συμπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής».
Με ξεχωριστό χαρακτήρα στην εορταστική βραδιά, κατά τη διάρκεια των ομιλιών η Ελλα-Δικά Μας
φιλοξένησε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Νεφέλη Ράντου.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχίας για
οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή», όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές συμβουλές για
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη μετάβαση στη νέα γενιά.

Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου, “Ethos” που
πραγματοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης Eurocert σε μέλη της κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τη διάκριση
“Ethos Green” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια,
Τρικαλινός, Γεωδή, Αττική-Πίττας, Flexia, Elikon, 3αλφα και Coffee Island. Τη Gold διάκριση
απέσπασαν οι εταιρείες Έψα, Κύκνος και Δίρφυς , ενώ την υψηλότερη διάκριση , Platinum, κατέκτησε
η Skag.

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιρειών-μελών της
πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, η οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλική
Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά  και τον Δημήτρη Σκούρα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προϊόντα των μελών της κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε το δείπνο. Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η ποσότητα που δεν
καταναλώθηκε να προσφερθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» , με τον οποίο η
πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας διατηρεί διαχρονική συνεργασία.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Alpha Bank, η Eurobank και η Groupama. Υποστηρικτές της βραδιάς ήταν
ο ΕΒΕΑ και ο ΕΒΕΠ και χορηγοί επικοινωνίας τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha, Σταρ, Σταρ Κ.Ε. και το
περιοδικό Youweekly. Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, Νίκος
Υποφάντης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, Άννη Καραγκιουλέ.
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Γιόρτασε 10 χρόνια η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2022  η 10ετής επετειακή εκδήλωση από την
ίδρυση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
παρουσία πολιτικών και επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας έδωσαν το
«παρών» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας
τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων,
Πρόεδροι Φορέων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από τα Μέλη της
Πρωτοβουλίας, Ιδιοκτήτες εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην Ελλα-Δικά Μας
καθώς και Δημοσιογράφοι. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυντής της
Groupama, Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης Μπρατάκος και το Μέλος
της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ, Μαυρίκος Νικόλας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ελλα-Δικά Μας, το όραμα των ιδρυτών, οι αξίες και οι στρατηγικές δράσεις της πρωτοβουλίας για
τις συνέργειες εξαγωγών, η δημόσια παρέμβαση, η προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας με τις
συνέργειες των μελών στο λιανεμπόριο, αλλά και με την παρουσίαση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας,
καθώς και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια συνολική και
αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου της Κοινότητας, που συμπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής».
Με ξεχωριστό χαρακτήρα στην εορταστική βραδιά, κατά τη διάρκεια των ομιλιών η Ελλα-Δικά Μας
φιλοξένησε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Νεφέλη Ράντου.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχίας για
οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή», όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές συμβουλές για
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη μετάβαση στη νέα γενιά.

Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου, “Ethos” που
πραγματοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης Eurocert σε μέλη της κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τη διάκριση
“Ethos Green” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια,
Τρικαλινός, Γεωδή, Αττική-Πίττας, Flexia, Elikon, 3αλφα και Coffee Island. Τη Gold διάκριση
απέσπασαν οι εταιρείες Έψα, Κύκνος και Δίρφυς , ενώ την υψηλότερη διάκριση , Platinum, κατέκτησε
η Skag.

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιρειών-μελών της
πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, η οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλική
Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά  και τον Δημήτρη Σκούρα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προϊόντα των μελών της κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε το δείπνο. Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η ποσότητα που δεν
καταναλώθηκε να προσφερθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» , με τον οποίο η
πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας διατηρεί διαχρονική συνεργασία.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Alpha Bank, η Eurobank και η Groupama. Υποστηρικτές της βραδιάς ήταν
ο ΕΒΕΑ και ο ΕΒΕΠ και χορηγοί επικοινωνίας τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha, Σταρ, Σταρ Κ.Ε. και το
περιοδικό Youweekly. Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, Νίκος
Υποφάντης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, Άννη Καραγκιουλέ.
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Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ γιόρτασε τα 10 χρόνια της
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαίου 2022 η 10ετής επετειακή εκδήλωση από την
ίδρυση της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
παρουσία Πολιτικών και Επιχειρηματιών. Στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
έδωσαν το "παρών" ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης,
εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν Πρόεδροι
Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Φορέων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από
τα Μέλη της Πρωτοβουλίας, Ιδιοκτήτες εταιριών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καθώς και Δημοσιογράφοι. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και
Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός
Διευθυντής της...
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Συνέδριο | «Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Εγγύηση για
το Παιδί»

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας που καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/RES/47/237) και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου, το Υπουργείο Εξωτερικών,
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας και το
Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνουν το
Συνέδριο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ OHE και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», που θα διεξαχθεί
στις 21 Μαΐου 2022 (Σάββατο, 9.30 – 13.00 μμ.) στην Αίθουσα «Γ. Κρανιδιώτης» του Υπουργείου
Εξωτερικών (Ακαδημίας 1, Αθήνα).

Η είσοδος είναι ελεύθερη – θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Στην εκδήλωση θα
τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

21 Μαΐου 2022, Υπουργείο Εξωτερικών, Ακαδημίας 1, Αίθουσα «Γ. Κρανιδιώτης»

9:30 – Έναρξη
Δήμητρα-Ινές Αγγελή

9.45 – 10:30 Εισαγωγικές ομιλίες (έχουν προσκληθεί)
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Εκπρόσωπος του
Πρωθυπουργού
Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γεώργιος Κώτσηρας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης
Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας
Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής
Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων
Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

10.30-11.30 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»
Συντονισμός: Μαρία Μητροσύλη
Γεώργιος Πιερράκος, «Οικογενειακές και Δημογραφικές Πολιτικές σε συνθήκες κρίσης».
Θωμάς Γιαννιώτης, «Προκλήσεις της αστικοποίησης και πολιτικές στήριξης των οικογενειών και των
πολύτεκνων».
Βάιος Νταφούλης, «Η αξία της οικογένειας στην Ελληνική κοινωνία – Προετοιμάζοντας τους γονείς του
21ου αιώνα».

11.30-11.45 Διάλλειμα

11.45-13.00 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
Συντονισμός: Δημήτριος Σταμούλης
Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη, «Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών».
Γαβριήλ Αμίτσης, «Εμβληματικές πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης των παιδιών στην Ελλάδα».
Τριανταφυλιά Αθανασίου, «Παιδική Προστασία, Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί και οι προκλήσεις για
τον θεσμικό ρόλο των Κοινωνικών Υπηρεσιών».
Μαρία Χατζηνικολάκη, «Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα – Η άποψη της Κοινωνίας των Πολιτών».

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (με αλφαβητική σειρά)

Δήμητρα-Ινές Αγγελή, Γενική Γραμματέας ΑΣΠΕ, Πρόεδρος Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Τριανταφυλλιά Αθανασίου , Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
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Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας. Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου
Κοινωνικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου – Δεδούλη , Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επίτιμος
Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θωμάς Γιαννιώτης , Αντιπρόεδρος ΑΣΠΕ
Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Δικαίου της Υγείας. Μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής
Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Βάιος Νταφούλης, Διευθυντής του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
‘Ιπποκράτειο’. Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γεώργιος Πιερράκος , Καθηγητής Πολιτικών Φροντίδας Υγείας. Αν. Διευθυντής του Ερευνητικού
Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Δρ. Δημήτριος Σταμούλης, Αντιπρόεδρος ΑΣΠΕ
Μαρία Χατζηνικολάκη, Διευθύντρια Ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

 

Διαβάστε Επίσης "16 Διεθνής Συνάντηση για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη"
Ρόδος, 18-19 Νοεμβρίου 2017
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Στο ΠΑΔΑ εθελοντική ερευνητική εργασία φοιτητών του Πανεπιστημίου
Princeton των ΗΠΑ

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τo Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα φιλοξενήσει στα
ερευνητικά του εργαστήρια για το χρονικό διάστημα Ιούνιο-Ιούλιο του 2022, φοιτήτριες/τές
του Πανεπιστημίου Princeton των ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας
στο εξωτερικό (IIP).

Το Πανεπιστήμιο Princeton είναι ένα από τα παλαιοτέρα και φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα στις ΗΠΑ.
 Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο καθώς χαρακτηρίζεται από εξαιρετικής
ποιότητας διδασκαλία και υψηλής έντασης ερευνητική δραστηριότητα, αποτέλεσμα της οποίας είναι
μεταξύ άλλων, η σύνδεση με αυτό 75 κατόχων βραβείων Νόμπελ και 16 Turing Awards.

Η εν λόγω πρωτοβουλία του αμερικανικού πανεπιστημίου δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του να
εκπληρώσουν ακαδημαϊκούς και προσωπικούς στόχους διαμέσου της διαβίωσης και της εργασίας τους σε
ιδιαίτερα επιλεγμένες δομές ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Η συνεργασία
μεταξύ του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του προγράμματος IIP του Πανεπιστημίου Princeton
ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μετά από εισήγηση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ Αθανασίου Νασιόπουλου
και Ηλία Ζώη και την αμέριστη υποστήριξη του Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.

Οι μέχρι τώρα προτάσεις και προσφερόμενες θέσεις του ΠΑΔΑ στο πρόγραμμα IIP αφορούν κυρίως
αντικείμενα χημείας, φαρμακολογίας, δημόσιας υγείας, συντήρησης αρχαιοτήτων, βιοϊατρικής μηχανικής,
έξυπνων ρούχων και μηχανικής/βαθειάς μάθησης. Οι επιβλέποντες (supervisors) για τους εθελοντές είναι
μέλη ΔΕΠ του ΠΑΔΑ με διεθνές κύρος και παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη στις
εργασίες που καλούνται να αναλάβουν.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (μήνες Ιούνιος - Ιούλιος 2022) οι φιλοξενούμενοι
φοιτήτριες/τές θα απασχοληθούν σε δύο ερευνητικά εργαστήρια του ΠΑΔΑ. Το πρώτο είναι το Laboratory
Computer Networks & Services Research laboraTory (CONSERT) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών και το δεύτερο είναι το Laboratory of Chemistry,
Biochemistry, & Cosmetology (CBC) Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας σε αντικείμενα που άπτονται άμεσα των ερευνητικών τους κατευθύνσεων.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής καλωσόρισε την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας
για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, υπογραμμίζοντας την αναγνώριση της ταχείας ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου και χαρακτηρίζοντας αυτή ως εξαιρετικά χρήσιμη για τη διεθνοποίηση των
δραστηριοτήτων του.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/78172/sto-pada-ethelontiki-ereynitiki-ergasia-foititon-toy-panepistimioy-princeton-ton-ipa
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10 χρόνια πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2022  η 10ετής επετειακή εκδήλωση από την
ίδρυση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
παρουσία πολιτικών και επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας έδωσαν το
«παρών» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας
τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων,
Πρόεδροι Φορέων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από τα Μέλη της
Πρωτοβουλίας, Ιδιοκτήτες εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην Ελλα-Δικά Μας
καθώς και Δημοσιογράφοι. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυντής της
Groupama, Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης Μπρατάκος και το Μέλος
της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ, Μαυρίκος Νικόλας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

https://banks.com.gr/10-chronia-protovoulia-ella-dika-mas/
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της Ελλα-Δικά Μας, το όραμα των ιδρυτών, οι αξίες και οι στρατηγικές δράσεις της πρωτοβουλίας για
τις συνέργειες εξαγωγών, η δημόσια παρέμβαση, η προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας με τις
συνέργειες των μελών στο λιανεμπόριο, αλλά και με την παρουσίαση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας,
καθώς και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια συνολική και
αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου της Κοινότητας, που συμπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής».
Με ξεχωριστό χαρακτήρα στην εορταστική βραδιά, κατά τη διάρκεια των ομιλιών η Ελλα-Δικά Μας
φιλοξένησε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Νεφέλη Ράντου.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχίας για
οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή», όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές συμβουλές για
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη μετάβαση στη νέα γενιά.

Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου, “Ethos” που
πραγματοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης Eurocert σε μέλη της κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τη διάκριση
“Ethos Green” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια,
Τρικαλινός, Γεωδή, Αττική-Πίττας, Flexia, Elikon, 3αλφα και Coffee Island. Τη Gold διάκριση
απέσπασαν οι εταιρείες Έψα, Κύκνος και Δίρφυς , ενώ την υψηλότερη διάκριση , Platinum, κατέκτησε
η Skag.

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιρειών-μελών της
πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, η οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλική
Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά  και τον Δημήτρη Σκούρα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προϊόντα των μελών της κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε το δείπνο. Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η ποσότητα που δεν
καταναλώθηκε να προσφερθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» , με τον οποίο η
πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας διατηρεί διαχρονική συνεργασία.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Alpha Bank, η Eurobank και η Groupama. Υποστηρικτές της βραδιάς ήταν
ο ΕΒΕΑ και ο ΕΒΕΠ και χορηγοί επικοινωνίας τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha, Σταρ, Σταρ Κ.Ε. και το
περιοδικό Youweekly. Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, Νίκος
Υποφάντης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, Άννη Καραγκιουλέ.
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H ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ γιόρτασε τα 10 χρόνια της
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 η 10ετής επετειακή εκδήλωση από την ίδρυση της
Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσία
Πολιτικών και Επιχειρηματιών.

Στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στην οποία συμμετέχουν και θεσσαλικές
επιχειρήσεις, έδωσαν το «παρών» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος
Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη
Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης,
παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Φορέων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, τα περισσότερα από τα Μέλη της Πρωτοβουλίας, Ιδιοκτήτες εταιριών που πληρούν τα κριτήρια
για την ένταξή τους στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καθώς και Δημοσιογράφοι.

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυντής της Groupama, Κωνσταντίνος
Σεμερτζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης Μπρατάκος και το Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του
ΕΒΕΠ, Μαυρίκος Νικόλας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, το όραμα των Ιδρυτών, οι αξίες και οι στρατηγικές δράσεις της Πρωτοβουλίας για
τις συνέργειες εξαγωγών, η Δημόσια Παρέμβαση, η προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας με τις
συνέργειες των Μελών στο Λιανεμπόριο, αλλά και με την παρουσίαση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας,
καθώς και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια συνολική και
αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου της Κοινότητας, που συμπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής».

Με ξεχωριστό χαρακτήρα στην εορταστική βραδιά, κατά τη διάρκεια των ομιλιών η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
φιλοξένησε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Νεφέλη Ράντου. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η
Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα
εποχή», όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές συμβουλές για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη
μετάβαση στη νέα γενιά.

Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου, “ETHOS” που
πραγματοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης EUROCERT σε Μέλη της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τη
διάκριση “ETHOSGreen” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια,
Τρικαλινός, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Flexia, Elikon, 3αλφα και CoffeeIsland. Τη Goldδιάκριση απέσπασαν οι
εταιρίες ΕΨΑ, KYKNOSκαι Δίρφυς, ενώ την υψηλότερη διάκριση, Platinum, κατέκτησε η SKAG.

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιριών-Μελών της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλική
Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά και τον Δημήτρη Σκούρα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προϊόντα των Μελών της Κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε το δείπνο. Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η ποσότητα που δεν
καταναλώθηκε να προσφερθεί στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τον οποίο η Πρωτοβουλία
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διατηρεί διαχρονική συνεργασία.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η AlphaBank, η EUROBANKκαι η Groupama .Υποστηρικτές της βραδιάς ήταν
ο ΕΒΕΑ και ο ΕΒΕΠ και χορηγοί επικοινωνίας τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha, Σταρ, Σταρ Κ.Ε. και το
περιοδικό Youweekly. Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, Νίκος
Υποφάντης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άννη Καραγκιουλέ.

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρίες:

Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ,
Φλώρινας Δινάκη, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts,
Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless EC,TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά
Βλαχάκη, Galenica, Camper-Gaz, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany,, TottisPack,
DraculiCoffee, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία
Χώρα, Πυρήνας, Biosolids, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ,
Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή,
Polyeco, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Graphic
Arts, Φάρμα Κουκάκη, Καρύδης Labels, SABO, SEPTONA,Πρόκος,Ιωνική Σφολιάτα, Οικογένεια Βολιώτη,
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Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ γιόρτασε τα 10 χρόνια της!
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 η 10ετής επετειακή
εκδήλωση από την ίδρυση της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ παρουσία Πολιτικών και
Επιχειρηματιών.

Στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έδωσαν το «παρών» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Νίκη Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης,
παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Φορέων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από τα Μέλη της Πρωτοβουλίας, Ιδιοκτήτες εταιριών που πληρούν τα
κριτήρια για την ένταξή τους στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καθώς και Δημοσιογράφοι. Επίσης, χαιρετισμό
απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυντής της Groupama, Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης Μπρατάκος και το Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ,
Μαυρίκος Νικόλας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, το όραμα των Ιδρυτών, οι αξίες και οι στρατηγικές δράσεις της Πρωτοβουλίας για
τις συνέργειες εξαγωγών, η Δημόσια Παρέμβαση, η προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας με τις
συνέργειες των Μελών στο Λιανεμπόριο, αλλά και με την παρουσίαση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας,
καθώς και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια συνολική και
αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου της Κοινότητας, που συμπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής».
Με ξεχωριστό χαρακτήρα στην εορταστική βραδιά, κατά τη διάρκεια των ομιλιών η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
φιλοξένησε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Νεφέλη Ράντου.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχίας για
οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή», όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές συμβουλές για
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη μετάβαση στη νέα γενιά.

Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου, “ETHOS” που
πραγματοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης EUROCERT σε Μέλη της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τη
διάκριση “ETHOS Green” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά
Έλαια, Τρικαλινός, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Flexia, Elikon, 3αλφα και Coffee Island. Τη Gold
διάκριση απέσπασαν οι εταιρίες ΕΨΑ, KYKNOS και Δίρφυς, ενώ την υψηλότερη διάκριση,
Platinum, κατέκτησε η SKAG.

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιριών-Μελών της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλική
Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά και τον Δημήτρη Σκούρα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προϊόντα των Μελών της Κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε το δείπνο. Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η ποσότητα που δεν
καταναλώθηκε να προσφερθεί στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,  με τον οποίο η
Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διατηρεί διαχρονική συνεργασία.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Alpha Bank, η EUROBANK και η Groupama. Υποστηρικτές της βραδιάς
ήταν ο ΕΒΕΑ και ο ΕΒΕΠ και χορηγοί επικοινωνίας τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha, Σταρ, Σταρ Κ.Ε. και το
περιοδικό Youweekly. Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, Νίκος
Υποφάντης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άννη Καραγκιουλέ.

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρίες:

Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ,
Φλώρινας Δινάκη, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts,
Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless EC, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά
Βλαχάκη, Galenica, Camper-Gaz, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany,, TottisPack,
DraculiCoffee,  Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία
Χώρα, Πυρήνας, Biosolids, Κρόκος  Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης,
ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC,
Γεωδή, Polyeco, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon
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Graphic Arts, Φάρμα Κουκάκη, Καρύδης Labels, SABO, SEPTONA, Πρόκος, Ιωνική Σφολιάτα, Οικογένεια
Βολιώτη, Organic 3S, 3αλφα, Coffee Island

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ :

Σκοπός της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι η ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και
παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας, καθώς και η πληροφόρηση της Ελληνικής κοινωνίας για το
πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι Ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές – μεταποιητικές
επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της ευημερίας μας. Στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ»
καλούνται να συμμετέχουν όλες οι Ελληνικές παραγωγικές – μεταποιητικές εταιρείες που διατηρούν στην
Ελλάδα το τρίπτυχο: Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του
σήματος «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση από τη EUROCERT S.A..
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1. ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑ
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Γιόρτασε τα δέκα χρόνια η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 0 Μαΐου 2022 η 1 θετής επετειακή

εκδήλωση από την ίδρυση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας στον Φάρο στο Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσία πολιτικών και επιχειρηματιών Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας έδωσαν

το παρών ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανά

σης εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη
Κεραμέως και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης Επίσης παρευρέθηκαν πρόεδροι

επιμελητηρίων πρόεδροι φορέων ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα περισσότερα από τα μέλη
της πρωτοβουλίας ιδιοκτήτες εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξη τους στην Ελλα-Δικά Μας καθώς και
δημοσιογράφοι Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν η διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Αθηνά Μπαλοπούλου ο εμπορικός διευθυντής της Groupama Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου ο

πρόεδρος του ΕΒΕΑ Ιωάννης Μπρατάκος και το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ Μαυρίκος Νικόλας
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Μεταπτυχιακό: «ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019),
οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο και εκσυγχρονισμένο περιεχόμενο:

«ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
«MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies»

με δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

(Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μεταπτυχιακά

https://www.esos.gr/arthra/78230/metaptyhiako-pms-igesia-kainotomia-kai-politikes-axias-stin-ygeia
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Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Απολογισμός και στόχοι με αφορμή την
επέτειο 10 χρόνων

Απολογισμός, αξίες, στρατηγικές δράσεις για συνέργειες εξαγωγών, αλλά και το όραμα των ιδρυτών
παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων από τη διοίκηση της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ σε επετειακή
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πολιτικών
και επιχειρηματιών.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας κ. Άγις Πιστιόλας αναφέρθηκε στη Δημόσια Παρέμβαση και την
προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας με τις συνέργειες των Μελών στο Λιανεμπόριο, ενώ
παρουσιάστηκαν η νέα διαφημιστική καμπάνια, καθώς και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια συνολική και αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου
της Κοινότητας, που συμπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, την Τρίτη 10 Μαΐου έδωσαν το «παρών» ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας τον
Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι
Φορέων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από τα Μέλη της
Πρωτοβουλίας, Ιδιοκτήτες εταιριών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
καθώς και Δημοσιογράφοι. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυντής της
Groupama, Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης Μπρατάκος και το Μέλος της
Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ, Μαυρίκος Νικόλας.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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Με ξεχωριστό χαρακτήρα στην εορταστική βραδιά, κατά τη διάρκεια των ομιλιών η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
φιλοξένησε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Νεφέλη Ράντου.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχίας για
οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή», όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές συμβουλές για
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη μετάβαση στη νέα γενιά.

Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου, “ETHOS” που
πραγματοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης EUROCERT σε Μέλη της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τη
διάκριση “ETHOS Green” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια,
Τρικαλινός, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Flexia, Elikon, 3αλφα και Coffee Island. Τη Gold διάκριση απέσπασαν οι
εταιρίες ΕΨΑ, KYKNOS και Δίρφυς, ενώ την υψηλότερη διάκριση, Platinum, κατέκτησε η SKAG.

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιριών-Μελών της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλική
Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά και τον Δημήτρη Σκούρα.
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προϊόντα των Μελών της Κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε το δείπνο. Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η ποσότητα που δεν
καταναλώθηκε να προσφερθεί στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τον οποίο η Πρωτοβουλία
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διατηρεί διαχρονική συνεργασία. Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο
δημοσιογράφος, Νίκος Υποφάντης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ,
Άννη Καραγκιουλέ.
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1. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
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Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
γιόρτασε τα 10 χρόνια της

Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε 1 θετής επετειακή εκδήλωση από την ίδρυση της πρωτοβουλίας
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον Φάρο στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσία πολιτικών και επιχειρηματιών

Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης

παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο
και τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
το όραμα των ιδρυτών οι αξίες
και οι στρατηγικές δράσεις της

πρωτοβουλίας για τις συνέργειες εξαγωγών
η δημόσια παρέμβαση η προβολή του σήματος
εντός της Ελλάδας με τις συνέργειες των μελών
στο λιανεμπόριο αλλά και με την παρουσίαση
της νέας διαφημιστικής καμπάνιας καθώς και οι
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δίνοντας
στους παρευρισκομένους μια συνολική και
αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου
έργου της κοινότητας που συμπλήρωσε 10
χρόνια ζωής Με ξεχωριστό χαρακτήρα
στην εορταστική βραδιά κατά τη διάρκεια
των ομιλιών η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ φιλοξένησε
τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας
Νεφέλη Ράντου
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου
συγγραφέας του βιβλίου Μυστικά επιτυχίας
για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή
όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές
συμβουλές για τις οικογενειακές επιχειρήσεις
και τη μετάβαση στη νέα γενιά

Στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έδωσαν το παρών
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης
εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό η υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως
και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης Επίσης
παρευρέθηκαν πρόεδροι επιμελητηρίων
πρόεδροι φορέων ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα περισσότερα
από τα μέλη της πρωτοβουλίας ιδιοκτήτες
εταιριών που πληρούν τα κριτήρια για την
ένταξή τους στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καθώς και
δημοσιογράφοι Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν
η διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του
Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Αθηνά Μπαλοπούλου ο εμπορικός διευθυντής
της Groupama Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ Ιωάννης Μπρατάκος και
το μέλος της διοικητικής επιτροπής του ΕΒΕΠ
Μαυρίκος Νικόλας
Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις
για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου ETHOS
που πραγματοποίησε ο φορέας πιστοποίησης
EUROCERT σε μέλη της κοινότητας

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που
έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιριών
μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ η
οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας
επιχειρηματικότητας σε σχέση με το όραμα
της κοινότητας Η ομάδα της νέας γενιάς
απαρτίστηκε από τη Βασιλική Γεροβασιλείου
τη Ματίνα Κοίλιαρη τον Θοδωρή Σκαγιά και τον
Δημήτρη Σκούρα
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα των μελών
της κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε
το δείπνο Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η
ποσότητα που δεν καταναλώθηκε να προσφερθεί
στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού με τον
οποίο η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διατηρεί
διαχρονική συνεργασία
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Alpha Bank η
Eurobank και η Groupama Υποστηρικτές της
βραδιάς ήταν ο ΕΒΕΑ και ο ΕΒΕΠ και χορηγοί
επικοινωνίας τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha
Σταρ Σταρ Κ.Ε και το περιοδικό Youweekly
Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης
ήταν ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης και η
υπεύθυνη δημόσιων σχέσεων της πρωτοβουλίας
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Αννη Καραγκιουλέ
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Στην "τελική ευθεία" η αντιστοίχιση πενταετών τμημάτων Μηχανικών με
τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να
θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής

Έτοιμη είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση Παιδείας και Υποδομών , η οποία καθορίζει τους
όρους και προϋποθέσεις της αντιστοιχίας τμημάτων Μηχανικών -"σ.σ. πρώην ΤΕΙ που με τους
νόμους "Γαβρόγλου" έγιναν  Πανεπιστήμια)-  διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών δέκα (10)
ακαδημαϊκά εξάμηνα- με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών.

Η ΚΥΑ ορίζει:

Α. Τα κριτήρια και τις  προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να
θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής,   και

Β. Τον τρόπο  με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.

Ήδη το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το ΕΛΜΕΠΑ υπέβαλλαν φακέλους με τις προτάσεις τους  για
κάθε Τμήμα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι βασισμένη  στα βασικά κριτήρια τα οποία είχαν ορισθεί επί υπουργίας
Κ. Γαβρόγλου .

Σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια "Γαβρόγλου",  τα τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής
Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών.

α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε
βασική ειδικότητα μηχανικού.

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού
αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου
της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης,
σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1)
ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα
μηχανικού.

στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα
γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού. 

Τμήματα Μηχανικών Πολυτεχνικές Σχολές
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Live :Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια - Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.
Το esos συνδέθηκε με το υπουργείο Παιδείας για να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συζήτηση

Συζήτηση με θέμα "Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια - Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από
τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση» , θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 12  το μεσημέρι στο
υπουργείο Παιδείας.

Το esos  συνδέθηκε  με το υπουργείο Παιδείας για να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συζήτηση.

Το πρόγραμμα της συζήτησης, έχει ως εξής:

12:00 – 12:15 Χαιρετισμοί

Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
Άγγελος Μπίνης, Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

12:15 – 12:50 Εισηγήσεις

«Διασφάλιση Ποιότητας και Αποτίμηση Έργου: Διαδικασίες Διαφάνειας και Λογοδοσίας στο Δημόσιο
Πανεπιστήμιο».Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
«Διαφάνεια και Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδικός Χάρτης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας». Μαρία
Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας
«Οι θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη Διαφάνεια στα Πανεπιστήμια» 
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
«Παρουσίαση της Πανευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Ηθική, τη Διαφάνεια και την Ακεραιότητα
στην Εκπαίδευση (ETINED – Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education) του
Συμβουλίου της Ευρώπης». Μαρία Φάσσαρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων,
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, &
Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος στην Πανευρωπαϊκή Πλατφόρμα ΕΤΙNED

 12:50 – 13:50 Παρουσιάσεις Μνημονίων Συνεργασίας Α.Ε.Ι. – Ε.Α.Δ.
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«Λογοδοσία Διαφάνειας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής». Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
«Διαφάνεια και Ακεραιότητα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» Στυλιανός Κατρανίδης, Πρύτανης
Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
«H συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών & της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».  Διονύσιος
Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών &
Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
«Στρατηγική συνεργασία Παντείου Πανεπιστημίου και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: Εκπαιδευτικές και
επιστημονικές δράσεις». Χριστίνα Κουλούρη , Πρυτάνισσα Παντείου Πανεπιστημίου & Καθηγήτρια
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
«Συνεργασία ανάμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα Πανεπιστήμια: Μία πολυεπίπεδη
προσέγγιση». Μαρία Νικολαΐδη, Πρυτάνισσα Χαροκόπειου Πανεπιστημίου & Καθηγήτρια του
Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
«Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου – Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: Μία συστηματική προσέγγιση».
Ανδρέας Φλώρος, Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου & Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και
Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

13:50 – 14:00 Συζήτηση
Συντονιστής: Αποστόλης Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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Δήμος Λαρισαίων: Εκπαίδευση των γυναικών Ρομά από το πρόγραμμα REACH
Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την
Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται
από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον
Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά  στις 17
και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά  του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:

COVID-19
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού)
Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση

Τις  εκπαιδεύσεις  πραγματοποίησαν η γενική Ιατρός -συντονίστρια  της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη  Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος.  Κώστας  Παϊτέρης αντίστοιχα και έδωσαν την ευκαιρία στις υποψήφιες
γυναίκες να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβήτριες  υγείας στην
κοινότητα των Ρομά.
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Παρόντες στις  εκπαιδεύσεις ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος. Σωτήρης
Βούλγαρης , η Δ/ντρια  Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια
Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να
αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη
προσοχή και φροντίδα ώστε να  μπορεί να προστατεύσει  τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που
υλοποιείται από τον Δήμο μας  μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες  Ρομά να
εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε  θέματα  υγείας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις  σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας  της Περιφέρειας καθώς  θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις  τεστ ΠΑΠ και  μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται  να  γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

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 Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη,
τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr

Ακολουθήστε το

στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
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Εκπαίδευση των Γυναικών Ρομά
Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την
Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται
από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον
Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά  στις 17
και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά  του Δήμου Λαρισαίων.          

            Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:

Τις  εκπαιδεύσεις  πραγματοποίησαν η γενική Ιατρός -συντονίστρια  της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη  Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος.  Κώστας  Παϊτέρης αντίστοιχα και έδωσαν την ευκαιρία στις υποψήφιες
γυναίκες να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβήτριες  υγείας στην
κοινότητα των Ρομά.

            Παρόντες στις  εκπαιδεύσεις ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος.
Σωτήρης Βούλγαρης , η Δ/ντρια  Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα.
Νάνσια Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το
σώμα της να αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται
πολύ μεγάλη προσοχή και φροντίδα ώστε να  μπορεί να προστατεύσει  τη συνολική της υγεία. Το
πρόγραμμα Reach που υλοποιείται από τον Δήμο μας  μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία
σε γυναίκες  Ρομά να εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε  θέματα  υγείας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις  σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας  της Περιφέρειας καθώς  θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις  τεστ ΠΑΠ και  μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται  να  γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

 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 Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη,
τηλ. 2410-231.122, email [email protected]
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Εκπαίδευση των Γυναικών Ρομά στη Λάρισα
 

Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την
Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται
από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον
Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά στις 17
και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:

· COVID-19

· Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

· Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού)

· Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση

Τις εκπαιδεύσεις πραγματοποίησαν η γενική Ιατρός -συντονίστρια της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος. Κώστας Παϊτέρης αντίστοιχα και έδωσαν την ευκαιρία στις υποψήφιες
γυναίκες να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβήτριες υγείας στην
κοινότητα των Ρομά.
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Παρόντες στις εκπαιδεύσεις ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος. Σωτήρης
Βούλγαρης , η Δ/ντρια Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια
Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να
αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη
προσοχή και φροντίδα ώστε να μπορεί να προστατεύσει τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που
υλοποιείται από τον Δήμο μας μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες Ρομά να
εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε θέματα υγείας.
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Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας της Περιφέρειας καθώς θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις τεστ ΠΑΠ και μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται να γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

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 Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη,
τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr
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Εκπαίδευση των Γυναικών Ρομά στο Δήμο Λαρισαίων
Εκπαιδεύσεις γυναικών Ρομά για θέματα που αφορούν στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την
πρόσβαση στην υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα, στο πλαίσιο του
προγράμματος REACH, το οποίο αφορά στην ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά και την καταπολέμηση των
διακρίσεων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία
με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων
Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας.

Τις εκπαιδεύσεις, που πραγματοποίησαν, η γενική γιατρός συντονίστρια της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη  Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος.  Κώστας  Παϊτέρης, έγιναν στον χώρο του Παραρτήματος Ρομά  του Δήμου
Λαρισαίων και αφορούσαν στα θέματα:

Το πρόγραμμα Reach που υλοποιείται από τον Δήμο μας  μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την
ευκαιρία σε γυναίκες  Ρομά να εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε  θέματα  υγείας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις  σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας  της Περιφέρειας καθώς  θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις  τεστ ΠΑΠ και  μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται  να  γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
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Εκπαίδευση των Γυναικών Ρομά στο χώρο του Παραρτήματος στη Λάρισα
Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την
Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται
από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον
Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά στις 17
και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:

∙COVID-19

∙Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

∙Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού)

∙Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση

Τις εκπαιδεύσεις πραγματοποίησαν η γενική Ιατρός -συντονίστρια της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος. Κώστας Παϊτέρης αντίστοιχα και έδωσαν την ευκαιρία στις υποψήφιες
γυναίκες να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβήτριες υγείας στην
κοινότητα των Ρομά.

https://www.kosmoslarissa.gr/blog/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
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Παρόντες στις εκπαιδεύσεις ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κ. Σωτήρης
Βούλγαρης , η Δ/ντρια Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια
Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να
αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη
προσοχή και φροντίδα ώστε να μπορεί να προστατεύσει τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που
υλοποιείται από τον Δήμο μας μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες Ρομά να
εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε θέματα υγείας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας της Περιφέρειας καθώς θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις τεστ ΠΑΠ και μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται να γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

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 Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη,
τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr
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Εκπαίδευση των γυναικών Ρομά στο χώρο του παραρτήματος του Δήμου
Λαρισαίων

Σε συνέχεια του προγράμματος REACH
Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την
Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται
από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον
Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά στις 17
και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Λαρισαίων. 
Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:
COVID-19
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού) 
Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση 
Τις εκπαιδεύσεις πραγματοποίησαν η γενική Ιατρός -συντονίστρια της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος. Κώστας Παϊτέρης αντίστοιχα και έδωσαν την ευκαιρία στις υποψήφιες
γυναίκες να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβήτριες υγείας στην
κοινότητα των Ρομά.
Παρόντες στις εκπαιδεύσεις ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος. Σωτήρης
Βούλγαρης , η Δ/ντρια Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια
Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να
αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη
προσοχή και φροντίδα ώστε να μπορεί να προστατεύσει τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που
υλοποιείται από τον Δήμο μας μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες Ρομά να
εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε θέματα υγείας.
Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας της Περιφέρειας καθώς θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις τεστ ΠΑΠ και μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται να γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

 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 Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη,
τηλ. 2410-231.122, email [email protected]
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Η Εκπαίδευση των Γυναικών Ρομά
Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την
Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται
από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον
Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά στις 17
και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Λαρισαίων.
Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:
• COVID-19
• Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
• Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού)
• Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση
Τις εκπαιδεύσεις πραγματοποίησαν η γενική Ιατρός -συντονίστρια της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος. Κώστας Παϊτέρης αντίστοιχα και έδωσαν την ευκαιρία στις υποψήφιες
γυναίκες να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβήτριες υγείας στην
κοινότητα των Ρομά.
Παρόντες στις εκπαιδεύσεις ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος. Σωτήρης
Βούλγαρης , η Δ/ντρια Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια
Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να
αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη
προσοχή και φροντίδα ώστε να μπορεί να προστατεύσει τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που
υλοποιείται από τον Δήμο μας μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες Ρομά να
εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε θέματα υγείας.
Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας της Περιφέρειας καθώς θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις τεστ ΠΑΠ και μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται να γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

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 Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη,
τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr
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Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ γιόρτασε τα 10 χρόνια της!
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2022  η 10ετής επετειακή εκδήλωση από την
ίδρυση της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος παρουσία Πολιτικών και Επιχειρηματιών.

Στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έδωσαν το «παρών» ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Φορέων, ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από τα Μέλη της Πρωτοβουλίας,
Ιδιοκτήτες εταιριών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καθώς και
Δημοσιογράφοι. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυντής της Groupama,
Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης Μπρατάκος και το Μέλος της Διοικητικής
Επιτροπής του ΕΒΕΠ, Μαυρίκος Νικόλας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, το όραμα των Ιδρυτών, οι αξίες και οι στρατηγικές δράσεις της Πρωτοβουλίας για
τις συνέργειες εξαγωγών, η Δημόσια Παρέμβαση, η προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας με τις
συνέργειες των Μελών στο Λιανεμπόριο, αλλά και με την παρουσίαση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας,
καθώς και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια συνολική και
αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου της Κοινότητας, που συμπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής».
Με ξεχωριστό χαρακτήρα στην εορταστική βραδιά, κατά τη διάρκεια των ομιλιών η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
φιλοξένησε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Νεφέλη Ράντου.
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Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχίας για
οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή», όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές συμβουλές για
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη μετάβαση στη νέα γενιά.

Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου, “ETHOS” που
πραγματοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης EUROCERT σε Μέλη της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τη
διάκριση “ETHOS Green” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια,
Τρικαλινός, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Flexia, Elikon, 3αλφα και Coffee Island. Τη Gold διάκριση απέσπασαν οι
εταιρίες ΕΨΑ, KYKNOS και Δίρφυς, ενώ την υψηλότερη διάκριση, Platinum, κατέκτησε η SKAG.

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιριών-Μελών της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλική
Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά και τον Δημήτρη Σκούρα.
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προϊόντα των Μελών της Κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε το δείπνο. Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η ποσότητα που δεν
καταναλώθηκε να προσφερθεί στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τον οποίο η Πρωτοβουλία
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διατηρεί διαχρονική συνεργασία.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Alpha Bank, η EUROBANK και η Groupama. Υποστηρικτές της βραδιάς
ήταν ο ΕΒΕΑ και ο ΕΒΕΠ και χορηγοί επικοινωνίας τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha, Σταρ, Σταρ Κ.Ε. και το
περιοδικό Youweekly. Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, Νίκος
Υποφάντης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άννη Καραγκιουλέ.

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρίες:

Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ,
Φλώρινας Δινάκη, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts,
Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless EC, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά
Βλαχάκη, Galenica, Camper-Gaz, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany,, TottisPack,
DraculiCoffee, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία
Χώρα, Πυρήνας, Biosolids, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ,
Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή,
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Polyeco, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Graphic
Arts, Φάρμα Κουκάκη, Καρύδης Labels, SABO, SEPTONA, Πρόκος, Ιωνική Σφολιάτα, Οικογένεια Βολιώτη,
Organic 3S, 3αλφα, Coffee Island

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ:

Σκοπός της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι η ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και
παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας, καθώς και η πληροφόρηση της Ελληνικής κοινωνίας για το
πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι Ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές – μεταποιητικές
επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της ευημερίας μας. Στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ»
καλούνται να συμμετέχουν όλες οι Ελληνικές παραγωγικές – μεταποιητικές εταιρείες που διατηρούν στην
Ελλάδα το τρίπτυχο: Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του
σήματος «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση από τη EUROCERT S.A..
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Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ γιόρτασε τα 10 χρόνια της!
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 η 10ετής επετειακή εκδήλωση από την
ίδρυση της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
παρουσία Πολιτικών και Επιχειρηματιών.

Στην επετειακή εκδήλωση της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έδωσαν το «παρών» ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Φορέων, ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα περισσότερα από τα Μέλη της Πρωτοβουλίας,
Ιδιοκτήτες εταιριών που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καθώς και
Δημοσιογράφοι.

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, Αθηνά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυντής της Groupama, Κωνσταντίνος
Σεμερτζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης Μπρατάκος και το Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του
ΕΒΕΠ, Μαυρίκος Νικόλας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, το όραμα των Ιδρυτών, οι αξίες και οι στρατηγικές δράσεις της Πρωτοβουλίας για
τις συνέργειες εξαγωγών, η Δημόσια Παρέμβαση, η προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας με τις
συνέργειες των Μελών στο Λιανεμπόριο, αλλά και με την παρουσίαση της νέας διαφημιστικής καμπάνιας,
καθώς και οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας στους παρευρισκόμενους μια συνολική και
αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου της Κοινότητας, που συμπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής».
Με ξεχωριστό χαρακτήρα στην εορταστική βραδιά, κατά τη διάρκεια των ομιλιών η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
φιλοξένησε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Νεφέλη Ράντου.
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Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου, Συγγραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχίας για
οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή», όπου κατά την ομιλία της έδωσε σημαντικές συμβουλές για
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη μετάβαση στη νέα γενιά.

Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτοκόλλου, “ETHOS” που
πραγματοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης EUROCERT σε Μέλη της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, με τη

https://www.youweekly.gr/article/market-news/690052-h-prwtoboylia-ella-dika-mas-giortase-ta-10-xronia-ths


https://www.youweekly.gr/

 Publication date: 26/05/2022 15:24

 Alexa ranking (Greece): 217

 link

διάκριση “ETHOS Green” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια,
Τρικαλινός, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Flexia, Elikon, 3αλφα και Coffee Island. Τη Gold διάκριση απέσπασαν οι
εταιρίες ΕΨΑ, KYKNOS και Δίρφυς, ενώ την υψηλότερη διάκριση, Platinum, κατέκτησε η SKAG.

Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των εταιριών-Μελών της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία έκανε λόγο για το μέλλον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλική
Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά και τον Δημήτρη Σκούρα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προϊόντα των Μελών της Κοινότητας ήταν η πρώτη ύλη με την οποία
δημιουργήθηκε το μενού και συνοδεύτηκε το δείπνο. Είχε προβλεφθεί εγκαίρως όλη η ποσότητα που δεν
καταναλώθηκε να προσφερθεί στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τον οποίο η Πρωτοβουλία
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διατηρεί διαχρονική συνεργασία.
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Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Alpha Bank, η EUROBANK και η Groupama. Υποστηρικτές της βραδιάς
ήταν ο ΕΒΕΑ και ο ΕΒΕΠ και χορηγοί επικοινωνίας τα τηλεοπτικά κανάλια Alpha, Σταρ, Σταρ Κ.Ε. και το
περιοδικό Youweekly. Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος, Νίκος
Υποφάντης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άννη Καραγκιουλέ.

Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ,
Φλώρινας Δινάκη, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts,
Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless EC, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά
Βλαχάκη, Galenica, Camper-Gaz, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany,, TottisPack,
DraculiCoffee, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία
Χώρα, Πυρήνας, Biosolids, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ,
Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή,
Polyeco, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Graphic
Arts, Φάρμα Κουκάκη, Καρύδης Labels, SABO, SEPTONA, Πρόκος, Ιωνική Σφολιάτα, Οικογένεια Βολιώτη,
Organic 3S, 3αλφα, Coffee Island

Σκοπός της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι η ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και
παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας, καθώς και η πληροφόρηση της Ελληνικής κοινωνίας για το
πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι Ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές – μεταποιητικές
επιχειρήσεις προς όφελος της ανάπτυξης και της ευημερίας μας. Στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ»
καλούνται να συμμετέχουν όλες οι Ελληνικές παραγωγικές – μεταποιητικές εταιρείες που διατηρούν στην
Ελλάδα το τρίπτυχο: Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του
σήματος «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση από τη EUROCERT S.A..

https://www.youweekly.gr/article/market-news/690052-h-prwtoboylia-ella-dika-mas-giortase-ta-10-xronia-ths
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Ημερίδα στην Κω με θέμα «Νέες προκλήσεις στον τουρισμό: η περίπτωση
της Κω»

Ημερίδα στην Κω με θέμα «Νέες προκλήσεις στον τουρισμό: η περίπτωση της Κω»

Ημερίδα με θέμα «Νέες προκλήσεις στον τουρισμό: η περίπτωση της Κω» διοργανώνουν το Σάββατο 28
Μαϊου, ο Δήμος Κω και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα
Διοίκησης», το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Δήμου Κω με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων του ξενοδοχείου
«Κως».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

10.00 – 10.30 π.μ. Προσέλευση

10.30 -11.30 π.μ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1. Κος Θεοδόσιος Νικηταράς – Δήμαρχος Κω

2. Κα Κλειώ Σγουροπούλου – Αναπληρώτρια Πρύτανης ΠαΔΑ

3. Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ

4. Κος Αριστείδης Παπαγρηγορίου – Διευθυντής ΠΜΣ

5. Κος Βασίλειος Κικίλιας – Υπουργός Τουρισμού

11.30 – 11.45 π.μ. Διάλειμμα

11.45 -15.00 μ.μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Βογιατζής Γιάννης – Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακές δεξιότητες για τον Τουρισμό.

2. Παπαγεωργίου Αθηνά – Τα Υβριδικά Συνέδρια ως νέα πραγματικότητα και η επίδραση στον Συνεδριακό
Τουρισμό της Ελληνικής Περιφέρειας.

3. Βολτέας Σπύρος – Ιατρικός Τουρισμός. Οι δυνατότητες της Ελληνικής Περιφέρειας.

4. Καραγιάννη Βίκυ – Τουρισμός Ευεξίας. Η περίπτωση της Κω.

5. Παπαγρηγορίου Άρης – Γαστρονομικός Τουρισμός. Η περίπτωση της Κω.

6. Κικίλια Κατερίνα – Δυνατότητες ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού-Επιστημονικού Τουρισμού στην Κω.

– Συμπεράσματα Ημερίδας

 

Σημείωση: Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

https://radioproto.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%89-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5/
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Ημερίδα στην Κω με θέμα «Νέες προκλήσεις στον τουρισμό: η περίπτωση
της Κω»

Ημερίδα με θέμα «Νέες προκλήσεις στον τουρισμό: η περίπτωση της Κω» διοργανώνουν το
Σάββατο 28 Μαϊου , ο Δήμος Κω και τοΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα
Συστήματα Διοίκησης», το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Δήμου Κω με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ.  στην αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων του
ξενοδοχείου «Κως».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

10.00 – 10.30 π.μ. Προσέλευση

10.30 -11.30 π.μ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1.         Κος Θεοδόσιος Νικηταράς – Δήμαρχος Κω

2.         Κα Κλειώ Σγουροπούλου – Αναπληρώτρια Πρύτανης ΠαΔΑ

3.         Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ

4.         Κος Αριστείδης Παπαγρηγορίου – Διευθυντής ΠΜΣ

5.         Κος Βασίλειος Κικίλιας – Υπουργός Τουρισμού

11.30 – 11.45 π.μ. Διάλειμμα

11.45 -15.00 μ.μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1.         Βογιατζής Γιάννης – Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακές δεξιότητες για τον Τουρισμό.

2.         Παπαγεωργίου Αθηνά - Τα Υβριδικά Συνέδρια ως νέα πραγματικότητα και η επίδραση στον
Συνεδριακό Τουρισμό της Ελληνικής Περιφέρειας.

3.         Βολτέας Σπύρος – Ιατρικός Τουρισμός. Οι δυνατότητες της Ελληνικής Περιφέρειας.

4.         Καραγιάννη Βίκυ – Τουρισμός Ευεξίας. Η περίπτωση της Κω.

5.         Παπαγρηγορίου Άρης – Γαστρονομικός Τουρισμός. Η περίπτωση της Κω.

6.         Κικίλια Κατερίνα – Δυνατότητες ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού-Επιστημονικού Τουρισμού στην Κω.

-           Συμπεράσματα Ημερίδας

Σημείωση: Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Γραφείο Τύπου

https://vimatisko.gr/katigoria/kentriki-2/imerida-stin-ko-me-thema-nees-prokliseis-ston
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Λάρισα: Εκπαίδευση των γυναικών
Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την
Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται
από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον
Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά στις 17
και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:

· COVID-19

· Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

· Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού)

· Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση

Τις εκπαιδεύσεις πραγματοποίησαν η γενική Ιατρός -συντονίστρια της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος. Κώστας Παϊτέρης αντίστοιχα και έδωσαν την ευκαιρία στις υποψήφιες
γυναίκες να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβήτριες υγείας στην
κοινότητα των Ρομά.

Παρόντες στις εκπαιδεύσεις ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος. Σωτήρης
Βούλγαρης , η Δ/ντρια Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια
Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να
αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη
προσοχή και φροντίδα ώστε να μπορεί να προστατεύσει τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που
υλοποιείται από τον Δήμο μας μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες Ρομά να
εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε θέματα υγείας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας της Περιφέρειας καθώς θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις τεστ ΠΑΠ και μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται να γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

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 Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη,
τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr

https://www.formedia.gr/2022/05/26/ekpaidefsi-ton-gynaikon-roma-tis-larisas/
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Λάρισα: Εκπαίδευση των Γυναικών Ρομά
Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την
Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται
από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον
Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά  στις 17
και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά  του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:

COVID-19

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού)

Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση

Τις  εκπαιδεύσεις  πραγματοποίησαν η γενική Ιατρός -συντονίστρια  της ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων κα. Ράνια
Πινακά, οι επισκέπτριες υγείας Παπαδούλη  Βάσια και Παπανικολάου Έφη καθώς και ο πρόεδρος της
Ένωσης Διαμεσολαβητών κος.  Κώστας  Παϊτέρης αντίστοιχα και έδωσαν την ευκαιρία στις υποψήφιες
γυναίκες να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβήτριες  υγείας στην
κοινότητα των Ρομά.

https://www.onlarissa.gr/2022/05/26/larisa-ekpaidefsi-ton-gynaikon-roma/
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Παρόντες στις  εκπαιδεύσεις ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος. Σωτήρης
Βούλγαρης , η Δ/ντρια  Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια
Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να
αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη
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προσοχή και φροντίδα ώστε να  μπορεί να προστατεύσει  τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που
υλοποιείται από τον Δήμο μας  μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες  Ρομά να
εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε  θέματα  υγείας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις  σε συνεργασία με τον ξενώνα
κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας  της Περιφέρειας καθώς  θα
πραγματοποιηθούν και εξετάσεις  τεστ ΠΑΠ και  μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται  να  γίνει
διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού.

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 Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη,
τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr

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

Ετικέτες
γυναίκες εκπαιδευση Λάρισα ΡΟΜΑ

https://www.onlarissa.gr/2022/05/26/larisa-ekpaidefsi-ton-gynaikon-roma/
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Σε ημερίδα για τον τουρισμό στην Κω ο Βασίλης Κικίλιας
Ημερίδα με θέμα «Νέες προκλήσεις στον τουρισμό: η περίπτωση της Κω» διοργανώνουν το
Σάββατο 28 Μαϊου , ο Δήμος Κω και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα
Συστήματα Διοίκησης», το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Δήμου Κω με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ.  στην αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων του
ξενοδοχείου «Κως».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

10.00 – 10.30 π.μ. Προσέλευση

10.30 -11.30 π.μ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

11.30 – 11.45 π.μ. Διάλειμμα

11.45 -15.00 μ.μ.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

–      Συμπεράσματα Ημερίδας

Σημείωση: Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
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ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΝΕΡΟ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ” (ΕΚΠΑ – ΔΙΠΑΕ – ΕΔΡΑ UNESCO Con-E-Ect) και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Νισύρου, 

συνδιοργανώνουν Θερινό Σχολείο στον Εμπορειό της Νισύρου από 29 Μαϊου – 5 Ιουνίου 2022. Το Θερινό

Σχολείο πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποψηφιότητας της Νισύρου για ένταξη στο δίκτυο των 

Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, που έχει κατατεθεί στις 15 Νοεμβρίου 2021, από τον Δήμο Νισύρου

με τη στήριξη συνεργατών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (Καθηγητής Εμανουλούδης

Δημήτριος) και το ΕΚΠΑ (Καθηγητής Νάστος Παναγιώτης και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικού 

Παρασκευή) αλλά και της τοπικής κοινωνίας της Νισύρου.

Tο Nisyros aUGGp (Γεωπάρκο της Νισύρου) είναι ένα νησιωτικό γεωπάρκο στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο που

παρουσιάζει εκπληκτικά γεωλογικά, φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία το καθιστούν
ιδανικό

υποψήφιο για το δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Το Θερινό Σχολείο συγκεντρώνει επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους της Φυσικής, της Γεωλογίας,
της

Δασολογίας, της Οικολογίας, του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, οι
οποίοι

θα πραγματοποιήσουν ποικιλία διαλέξεων και ασκήσεων πεδίου στο νησί της Νισύρου το οποίο θεωρείται 

εργαστήριο φυσικών επιστημών (Natural Science Laboratory). Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν μικρο-
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βιοκλιματικές μετρήσεις στους οικισμούς της Νισύρου (Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος, ΕΚΠΑ), δενδροχρονολογήσεις για ανασύσταση του κλίματος της Νισύρου τα προηγούμενα

200 χρόνια (Διεύθυνση Δασών Δράμας), καθώς και μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και
περιβαλλοντικών

μετρήσεων με την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού στο ηφαίστειο της Νισύρου, που έχει
μεταφερθεί

στο νησί με ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).

Έχει προσκληθεί και θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 

Κουτουλάκης και θα συμμετάσχει στην ξενάγηση στο ηφαίστειο την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και στην

τιμητική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022. Την εκδήλωση

θα τιμήσει και η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO κ. Α. Τζιτζικώστα.
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Ο Evgeniy Maloletka και ο Μιχάλης Πατσούρας είναι οι νικητές των Βραβείων
Yannis Behrakis 2022 και Athens Photo World 2022

Ο Evgeniy Maloletka και ο Μιχαλης Πατσουρας ειναι οι νικητες των Βραβειων Yannis Behrakis 2022 και
Athens Photo World 2022

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, την Κυριακή 29 Μαΐου,
στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ ανακοινώθηκαν οι νικητές των δύο
βραβείων του Athens Photo World 2022
Κείμενο: ελc team

Email: info@elculture.gr

Ο Evgeniy Maloletka και ο Μιχάλης Πατσούρας είναι οι φετινοί νικητές των Βραβείων Yannis
Behrakis και Athens Photo World.

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, την Κυριακή 29 Μαΐου , στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανακοινώθηκαν οι φετινοί νικητές για τα δύο βραβεία του Athens Photo
World 2022: το Διεθνές Βραβείο Φωτοδημοσιογραφίας «Yannis Behrakis», φόρος τιμής στον αείμνηστο
σπουδαίο Έλληνα φωτογράφο και το βραβείο «Athens Photo World»που απονέμεται σε φωτογράφους
(ανεξαρτήτως εθνικότητας) που εργάζονται στην Ελλάδα ή/και την Κύπρο.

Την εκδήλωση αλλά και τη συζήτηση σχετικά με τα βραβεία και την σύγχρονη φωτοδημοσιογραφία
συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Μεγάλοι νικητές των φετινών διαγωνισμών αναδείχθηκαν ο Ουκρανός φωτογράφος Evgeniy Maloletka για
τη δουλειά του ”War in Mariupol”  (Πόλεμος στη Μαριούπολη) και ο Μιχάλης Πατσούρας με τη δουλειά
του ”Still Human” (Ακόμη ανθρώπινοι) που κερδίζουν 15.000€ και 5.000€ αντίστοιχα.

Έκπληξη για το τέλος της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσία του ίδιου του Evgeniy (Zhenya για τους
φίλους) Maloletka οποίος παρέλαβε το αναμνηστικό του βραβείου ”Yannis Behrakis” ευχαρίστησε την
επιτροπή και τη διοργάνωση και μίλησε για τη σημασία της διάδοσης της δουλειάς του ώστε να γνωρίζει
ο κόσμος τί συμβαίνει στη χώρα του και μετά συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους.

A Ukrainian serviceman takes a photograph of a damaged church after shelling in a residential district in
Mariupol, Ukraine, Thursday, March 10, 2022. � Evgeniy Maloletka, νικητής βραβείου Yannis Behrakis 2022
(#YPIBA2022)

Παρά τις αντιξοότητες των τελευταίων ετών, το Athens Photo World με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ) – Ιδρυτικού Δωρητή της διοργάνωσης –  πραγματοποίησε τους διαγωνισμούς και τη
βράβευση των νικητών για τέταρτη συνεχή χρονιά, με την παράλληλη φιλοξενία της εκδήλωσης στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ανταποκρινόμενη τόσο στο όραμα του Γιάννη
Μπεχράκη όσο και στην επιθυμία των μελών της για διαρκή υποστήριξη και ενθάρρυνση των
φωτορεπόρτερ στην Ελλάδα και τον κόσμο.

� Μιχάλης Πατσούρας, νικητής βραβείου Athens Photo World 2022 (#APWA2022)

Για το Βραβείο Yannis Behrakis 2022 (#ΥΒΙΡΑ2022) φιναλίστ ήταν ο φωτογράφος Khalil Hamra με τη
δουλειά του ”Gaza’s Never Ending War” (Ο χωρίς τέλος πόλεμος στη Γάζα) και η Γαλλίδα Φωτογράφος
Mahé Elipe που εργάζεται στο Μεξικό με τη δουλειά της ”Niñas’ rebellion” (Η επανάσταση των
κοριτσιών).

Για το Athens Photo World 2022 (#APWA2022) οι φιναλίστ μαζί με τον Μιχάλη Πατσούρα ήταν ο
Αμερικανός φωτογράφος που εργάζεται στη χώρα μας από το 2019 Byron Smith με τη δουλειά του
”Testament ‘22” (Διαθήκη ’22) και ο ήδη Περιφερειακός νικητής Ευρώπης στο φετινό World Press Photo
Κωνσταντίνος Τσακαλίδης με τη δουλειά του «Η Εύβοια στις φλόγες» (Evia on Fire). Η φωτογραφία
του τελευταίου με την Παναγιώτα Κριτσιώπη που έκανε τον γύρο του κόσμου πέρσι τον Αύγουστο
εκτίθεται μέχρι τις 11 Ιουνίου στην έκθεση World Press Photo 2022 στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος στο Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ukrainian refugee children look out of the window of a train headed to Poland at the Lviv central train
station in Lviv, Ukraine. March 3, 2022. © Byron-Smith, Testament 22
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Kritsiopi Panayiota, 81 years old, reacts as a wildfire approaches her house in the village of Gouves on Evia
island, Greece on August 8, 2021. Following a long heatwave period, the hottest weather Greece has seen
for 30 years, thousands of residents were evacuated by boat after wildfires hit Greece’s second largest
island. © Konstantinos Tsakalidis, Woman from Evia

Ο Byron Smith, πρώτος φιναλίστ του βραβείου Athens Photo World θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με
το ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε μια αποστολή, ενώ ο δεύτερος φιναλίστ Κωνσταντίνος
Τσακαλίδης θα λάβει ένα Drone DJI Mavic Combo προσφορά του Galaios Photostores.

Φέτος για δεύτερη χρονιά η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού για το βραβείο Yannis Behrakis εξήρε και
άλλη μια δουλειά απονέμοντάς της κατ’ εξαίρεση τον τίτλο της «Τιμητικής Διάκρισης» (Honorable
Mention). Πρόκειται για μια συλλογή φωτογραφιών από τα τελευταία δύο ρεπορτάζ του βραβευμένου με
Pulitzer Ινδού φωτογράφου Danish Siddiqui ο οποίος σκοτώθηκε στις 16  Ιουλίου 2021 καθώς κάλυπτε
τις συγκρούσεις μεταξύ των Αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας και των Ταλιμπάν στα σύνορα με το
Πακιστάν.

A Naga Sadhu, or Hindu holy man, wears a mask before entering the Ganges river during Shahi Snan at
“Kumbh Mela,” also known as the Pitcher Festival, in Haridwar, India, April 12, 2021. © Danish Siddiqui

Η Πρόεδρος (άνευ ψήφου) της κριτικής επιτροπής Ελισάβετ Σαρίδου Μπεχράκη δήλωσε σχετικά με τον
φετινό διαγωνισμό και τη δουλειά του Evgeniy Maloletka: «Όλος ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την
ανάσα τα γεγονότα στην Ουκρανία. Καταστροφή, θάνατος, οδύνη, φόβος. Ο Γιάννης θα ήταν εκεί. Έλεγε
πάντα ότι είναι πιο δύσκολο να καλύπτεις έναν πόλεμο, μια κρίση στη χώρα σου. Αυτό κλήθηκε να κάνει
και ο Evgeniy Maloletka. Κατέγραψε την πολιορκία της Μαριούπολης για περισσότερο από δυο εβδομάδες.
Ρίσκαρε την ζωή του για να γίνει τα μάτια μας και η φωνή των κατατρεγμένων. Αυτών που δεν προλάβανε
να πάρουνε την πρώτη τους ανάσα».

Η Corinne Dufka, Φωτοδημοσιογράφος και Διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
της Δυτικής Αφρικής, μέλος της κριτικής επιτροπής του φετινού διαγωνισμού ανέφερε: «Εφέτος, έχουμε
τη χαρά να τιμούμε τον Ουκρανό φωτορεπόρτερ Evgeniy Maloletka με το Διεθνές Βραβείο Φωτορεπορτάζ
Yannis Behrakis για τις συγκλονιστικές και εξαιρετικές φωτογραφίες του από την πολιορκία της
Μαριούπολης. Οι συνάδελφοί μου κριτές Yunghi Kim, Dusan Vranic και εγώ εντυπωσιαστήκαμε από το
σθένος που επέδειξε αφηγούμενος τις ιστορίες των Ουκρανών των οποίων οι ζωές διαλύθηκαν και
καταστράφηκαν από τον πόλεμο. Οι εικόνες του από τραυματισμένους πολίτες, πενθούντες γονείς,
κατεστραμμένα σπίτια και βιαστικές κηδείες, διηγούνται μια ιστορία πόνου που λίγοι από εμάς μπορούν
να συλλάβουν. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τις θυσίες που έκανε ο Evgeniy για να αφηγηθεί την
ιστορία της Μαριούπολης και μάλιστα με τόση χάρη, αμεσότητα και ανθρωπιά.

Tear gas canisters fired by Israeli troops fall over Palestinians during a protest at the Gaza Strip’s border
with Israel, Friday, July 13, 2018. © Khalil Hamra

Τιμούμε επίσης τον επιλαχόντα Khalil Hamra, οι φωτογραφίες του οποίου από τις βίαιες συγκρούσεις στη
Γάζα το 2021 μας συναρπάζουν και μας καθηλώνουν, καθώς εξερευνά τον πόνο, τον αγώνα και τις
απώλειες των ανθρώπων. Και η συναρπαστική και επιτακτική ιστορία της Mahé Elipe για τις νεαρές
γυναίκες στο Μεξικό που αντιστέκονται στην επιδημία βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με
χάρη, ανυπακοή και αγάπη. Τέλος, απονέμουμε τιμητική διάκριση στον Danish Siddiqui για την προσωπική
του απεικόνιση των καταστροφικών επιπτώσεων της COVID-19 στην πατρίδα του, την Ινδία, και για τις
συγκινητικές και δυνατές φωτογραφίες του από την ανακατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, για
τις οποίες, με τραγικό τρόπο, έκανε την υπέρτατη θυσία.

Καθένας από αυτούς τους φωτορεπόρτερ ενσαρκώνει αυτό για το οποίο έζησε και αγωνίστηκε ο Γιάννης:
την αποκάλυψη των αγώνων των απλών ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους και να
αγαπήσουν τις οικογένειές τους μέσα στη φτώχεια, στις συγκρούσεις και στη βία».

“Ya chole” (no problem) is the response offered by the President of Mexico, Andres Manuel López Obrador
(AMLO), to the campaign against Felix Salgado Macedonio, Morena’s candidate for governor of Guerrero,
despite the numerous accusations of sexual violence. On Thursday, February 18, a feminist contingent
organized a new demonstration in the streets of Chilpancingo and filed an indictment against the
candidate with IPEC. © Mahe Elipe

Ο Νίκος Αποστολόπουλος, φωτορεπόρτερ ο ίδιος και Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος της επιτροπής του
διαγωνισμού για το Βραβείο Athens Photo World ανέφερε για τους φιναλίστ: «Αν οι προσεγγίσεις των
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φωτογράφων στην ανθρώπινη δυστυχία μοιάζουν είναι γιατί η ανθρώπινη δυστυχία γεννά σε όλους μας
λίγο-πολύ τα ίδια συναισθήματα. Μου μοιάζει όμως αισχρή πολυτέλεια να χρησιμοποιεί ο φωτογράφος τη
μιζέρια σαν “καμβά” για να παραθέσει την υψηλού επιπέδου εικαστική του αναζήτηση. Προτιμώ σε κάθε
περίπτωση τον φωτογράφο που προσεγγίζει άμεσα το θέμα του, που δεν είναι “αποστασιοποιημένος” από
τα δρώμενα, που παίρνει θέση, που οργίζεται, που κλαίει. Με αυτά τα κριτήρια (*) έγινε και η προσωπική
μου επιλογή των φωτογράφων και των έργων τους για τα φετινά βραβεία. Για το ταξίδι αυτό στην
“καρδιά του σκοταδιού” τους ευχαριστώ από βάθους καρδιάς».

Από αριστερά : Κωνσταντίνος Τσακαλίδης, φιναλίστ του βραβείου Athens Photo World 2022 – Μιχάλης
Πατσούρας, νικητής του βραβείου Athens Photo World 2022 – Evgeniy Maloletka νικητής του βραβείου
Yannis Behrakis 2022 – Byron Smith φιναλίστ του βραβείου Athens Photo World 2022 και ο Δημήτρης
Τοσίδης, νικητής του βραβείου Athens Photo World 2021 ©Μιχάλης Βαράκλας / APW

Το Athens Photo World 2022 πραγματοποιείται με Ιδρυτικό Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με
την πολύτιμη συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με την οικονομική
επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, του
ΟΠΑΝΔΑ, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, του Εθνικού Κήπου, των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Περιστερίου και Χαλανδρίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, του Διεθνούς  Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και με την υποστήριξη των
εταιριών Samsung Electronics Ελλάς, AON και Galaios Photostore.

Η οργανωτική ομάδα του Athens Photo World είναι:
Θανάσης Σταυράκης, AP Chief Photographer Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία,
Καλλιτεχνικός Διευθυντής APW
Λευτέρης Πιταράκης, AP Βιντεοδημοσιογράφος-Φωτογράφος, Επιμελητής
Γιάννης Κολεσίδης, ΑΠΕ/EPA Φωτογράφος – Φωτορεπόρτερ με έδρα την Αθήνα, Επιμελητής
Χριστίνα Καλλιγιάννη, Φωτογράφος, Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Γενικός Συντονισμός
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ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια Σχολίασε

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ
Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΝΕΡΟ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” (ΕΚΠΑ – ΔΙΠΑΕ – ΕΔΡΑ UNESCO Con-E-Ect) και το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία
με τον Δήμο Νισύρου,  συνδιοργανώνουν Θερινό Σχολείο στον Εμπορειό της Νισύρου
από 29 Μαϊου – 5 Ιουνίου 2022.
Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποψηφιότητας της Νισύρου για
ένταξη στο δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, που έχει κατατεθεί στις
15 Νοεμβρίου 2021, από τον Δήμο Νισύρου με τη στήριξη συνεργατών από το Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (Καθηγητής Εμανουλούδης Δημήτριος) και το ΕΚΠΑ
(Καθηγητής Νάστος Παναγιώτης και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικού Παρασκευή)
αλλά και της τοπικής κοινωνίας της Νισύρου.
Tο Nisyros aUGGp (Γεωπάρκο της Νισύρου) είναι ένα νησιωτικό γεωπάρκο στο
Νοτιοανατολικό Αιγαίο που παρουσιάζει εκπληκτικά γεωλογικά, φυσικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία το καθιστούν ιδανικό υποψήφιο για το δίκτυο
των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.
Το Θερινό Σχολείο συγκεντρώνει επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους της
Φυσικής, της Γεωλογίας, της Δασολογίας, της Οικολογίας, του Φυσικού
Περιβάλλοντος, της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, οι οποίοι θα
πραγματοποιήσουν ποικιλία διαλέξεων και ασκήσεων πεδίου στο νησί της Νισύρου το
οποίο θεωρείται εργαστήριο φυσικών επιστημών (Natural Science Laboratory).
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν μικρο-βιοκλιματικές μετρήσεις στους οικισμούς
της Νισύρου (Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, ΕΚΠΑ),
δενδροχρονολογήσεις για ανασύσταση του κλίματος της Νισύρου τα προηγούμενα
200 χρόνια (Διεύθυνση Δασών Δράμας), καθώς και μετρήσεις της ποιότητας του αέρα
και περιβαλλοντικών μετρήσεων με την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού στο
ηφαίστειο της Νισύρου, που έχει μεταφερθεί στο νησί με ειδικά διαμορφωμένο
ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).
Έχει προσκληθεί και θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Κουτουλάκης και θα συμμετάσχει στην ξενάγηση στο ηφαίστειο την
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και στην τιμητική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022. Την εκδήλωση θα τιμήσει και η Πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO κ. Α. Τζιτζικώστα.
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