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Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΑΔΑ κα της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων με συμβολική έναρξη την Παγκόσμια Ημέρα

Περιβάλλοντος
Τις υπογραφές τους σε συμφωνία συνεργασίας για θέματα Κυκλικής Οικονομίας με άμεσα
ωφελούμενους τους φοιτητές και την λοιπή ακαδημαϊκή κοινότητα που εκπροσωπεί το ΠΑΔΑ,
αλλά και τους επιστήμονες και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εκπροσωπεί η
ΕΕΔΣΑ,  έβαλαν οι διοικήσεις της ΕΕΔΣΑ και του ΠΑΔΑ  σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στο κτίριο Πρυτανείας-Διοίκησης στην  Πανεπιστημιούπολη.

Η συμφωνία ενεργοποιείται συμβολικά την Κυριακή 5 Ιούνη 2022, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
καθώς σηματοδοτεί τη βούληση των δύο συνεργαζόμενων φορέων για διαρκή συνεργασία τα επόμενα
στην προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα και τη δημιουργία ευκαιριών για την Κυκλική
Οικονομία.  
 
Η συνεργασία ΠΑΔΑ και ΕΕΔΣΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της
επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και  περιλαμβάνει άμεσες και μεσοπρόθεσμες υλοποιήσιμες
πρωτοβουλίες και δράσεις ενημερωτικές, επιστημονικές, ευαισθητοποίησης, καινοτομίας, σύνδεσης του
πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας

Οι θεματικοί πυλώνες συνεργασίας είναι συνοπτικά οι παρακάτω:
•    βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων
•    κυκλική οικονομία
•    πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης
Καλδής τόνισε:

«Με προσανατολισμό την  εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και την επένδυση στους ανθρώπους,
διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με Επιστημονικούς Φορείς, όπως η ΕΕΔΣΑ που είναι εξειδικευμένοι στο
αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας και  που επιθυμούν να προσθέσουν αξία  στην ακαδημαϊκή μας
κοινότητα εμπεδώνοντας το χαρακτηρισμό μας ως Πράσινο Πανεπιστήμιο».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γιώργος Ηλιόπουλος, με αφορμή τη συνεργασία αυτή, δήλωσε:

«Αποτελεί ξεχωριστή στιγμή στην 22ετή ιστορία της ΕΕΔΣΑ η υπογραφή του παρόντος μνημονίου
συνεργασίας με το ΠΑΔΑ. Το ΠΑΔΑ αποτελεί ένα νέο Πανεπιστήμιο, 3ο σε αριθμό φοιτητών/προσωπικού
στην Ελλάδα, με δυναμικό παρόν και με αναπτυσσόμενες δυνατότητες για το μέλλον στον τομέα της
Κυκλικής Οικονομίας μέσα από τις εξειδικεύσεις που προσφέρει σε Σχολές και Τμήματα που είναι συναφή
με το αντικείμενο.  Η ΕΕΔΣΑ, ως Επιστημονικό Σωματείο, έχει βασικό σκοπό να μεταδώσει την
εξειδικευμένη γνώση στην ακαδημαϊκή κοινότητα  και σκοπεύει να διευρύνει τις συνεργασίες στο άμεσο
μέλλον και με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.»

Στη συνάντηση υπογραφής, παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΠΑΔΑ ο Καθηγητής ΠΑΔΑ και Μέλος του
Επιστημονικού και Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ  Κων/νος Ψωμόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας της
ΕΕΔΣΑ Δρ. Κων/νος Μουστάκας, που αποτελούν και την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
συνεργασίας των δυο μερών.
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(Φωτό):Από Δεξιά ο Καθ. ΠΑΔΑ Κ.Ψωμόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γ.Ηλιόπουλος, ο
Πρύτανης του ΠΑΔΑ Π.Καλδής και ο ΓΓ της ΕΕΔΣΑ Κ.Μουστάκας

Η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) ιδρύθηκε το 2000. Είναι ένας
Επιστημονικός, μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που σήμερα αριθμεί 600
και πλέον μέλη. Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές,
κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της ορθολογικής Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων
με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση
ορυκτών πόρων και ενέργειας. Όραμα της ΕΕΔΣΑ είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας του κράτους και των επιχειρήσεων. Με την
εμπειρία των μελών της και ως εθνικό μέλος της ISWA μπορεί να αποτελέσει «δεξαμενή σκέψης» και
επιστημονικό θεσμικό εταίρο στην πορεία της χώρας προς την «κυκλική οικονομία».

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που ιδρύθηκε με το Νόμο 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές
διατάξεις» ως το διάδοχο σχήμα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθήνας και Πειραιά με
στόχο την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας. Διαρθρώνεται σε έξι Σχολές και 27 Τμήματα που υποστηρίζουν προγράμματα Προπτυχιακών,
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας
του ΠΑΔΑ προωθείται κυρίως από τα Ερευνητικά Εργαστήριά του, που συνιστούν ερευνητικές δομές
χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα και διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει και διακρίνεται ως «πράσινο πανεπιστήμιο», καθώς και για την καινοτομία του.
Συγκεκριμένα, στην υλοποίηση του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα συμμετέχουν ακαδημαϊκά μέλη
του ΠΑΔΑ.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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5 Ιουνίου 2022 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Στο ΠΑΔΑ έναρξη
υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος για την φιλοπεριβαλλοντική

προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (GREENART)
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρωνύμιο GREENART (GREen ENdeavor in Art
ResToration), συνολικού προϋπολογισμού 4.155.575,00€ και διάρκειας 36 μηνών, εντάσσεται
στην κατηγορία ευρωπαϊκών δράσεων HORIZON-RIA για τη διατήρηση και ενίσχυση της
πολιτιστικής κληρονομιάς με προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση υλικών. Σκοπός
του προγράμματος είναι η πρόταση καινοτόμων λύσεων βασισμένων σε πράσινα και βιώσιμα
υλικά αλλά και μεθόδους για τη διατήρηση, τη συντήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής
κληρονομιάς.

Τον συντονισμό και επιστημονική ευθύνη από πλευράς ΠΑΔΑ έχει η κ. Αθηνά Γεωργία Αλεξοπούλου,
Kαθηγήτρια, Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου ARTICON Lab του Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Πολιτισμού του Ιδρύματος.

Η ερευνητική ομάδα του ΠαΔΑ απαρτίζεται από μέλη των εργαστηρίων:

ARTICON Lab: Ανάδειξης – Συντήρησης Εικαστικών Έργων, Βιβλιακού & Αρχειακού Υλικού της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
SEA Lab: Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
OPS Lab: Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχολής Μηχανικών

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής συγχαίρει την Καθηγήτρια Αθηνά Γεωργία
Αλεξοπούλου και τους συνεργάτες της για την διεθνή ανταγωνιστική επιτυχία τους για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα προστασίας και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με την χρήση νέων μεθόδων και
υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερη αξία του στην
ενδυνάμωση του ΠΑΔΑ ως πράσινου πανεπιστημίου, αλλά και την προσφορά του στην προστασία του
περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας κρίσιμος πόρος που πρέπει να διατηρηθεί, να συντηρηθεί
και να είναι προσβάσιμος, για να αντιμετωπιστεί η υποβάθμιση που ενισχύεται από δυσμενείς
περιβαλλοντικές συνθήκες και κλιματικές αλλαγές. Οι μεθοδολογίες συντήρησης στερούνται
ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας και οικονομικής αποδοτικότητας και βασίζονται συνήθως σε διαδικασίες
που καταναλώνουν ενέργεια ή σε υλικά μη φιλικά προς το περιβάλλον. Αντιμετωπίζοντας αυτά τα
ζητήματα, το ερευνητικό πρόγραμμα GREENART αναζητά και προτείνει νέες λύσεις βασισμένες σε
πράσινα και βιώσιμα υλικά και μεθόδους, για τη συντήρηση, διατήρηση και αποκατάσταση της
πολιτιστικής κληρονομιάς:

1) Προστατευτικές επικαλύψεις βασισμένες σε πράσινα υλικά από απόβλητα και φυτικές πρωτεΐνες, με
ιδιότητες αυτό-ίασης και αναστρεψιμότητας, με πιθανή ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους με
οργανικά/ανόργανα νάνο-σωματίδια για την ανάπτυξη συμπεριφορών δέσμευσης των πτητικών οργανικών
ενώσεων, συμπεριφορών φραγής και συμπεριφορών ενάντια στη διάβρωση.

2) Αφρούς και υλικά συσκευασίας κατασκευασμένα από βιοαποδομήσιμα/κομποστοποιήσιμα πολυμερή από
ανανεώσιμες πηγές (πολύουρεθάνες και φυσικές ίνες) για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της σχετικής
υγρασίας (T/RH).

3) Στερεωτικά βασισμένα σε φυσικά πολυμερή από ανανεώσιμες πηγές, για την μηχανική ενίσχυση
φθαρμένων και ευαίσθητων τεκμηρίων.

4) Γέλες και υγρά καθαρισμού προερχόμενα από τα πιο προηγμένα συστήματα που διατίθενται αυτή τη
στιγμή στους συντηρητές, βελτιώνοντάς τα σύμφωνα με την πράσινη και κυκλική οικονομία.

5) Λύσεις πράσινης τεχνολογίας για την μη επεμβατική παρακολούθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
έναντι των ρύπων και των περιβαλλοντικών μεταβολών. Η αξιολόγηση και η μοντελοποίηση του κύκλου
ζωής θα ευνοήσουν τη δημιουργία προσιτών λύσεων ασφαλών για τους τεχνίτες, τους χειριστές και το
περιβάλλον και θα ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας στην παρακολούθηση του μουσειακού
περιβάλλοντος.

Η ανωτέρω διεπιστημονική έρευνα θα υλοποιηθεί με τον συγκερασμό σκληρών και ήπιων επιστημών και
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μηχανικής. Οι συμμετέχοντες στην υλοποίηση του προγράμματος προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο,
από καινοτόμες βιομηχανίες, από Ινστιτούτα Συντήρησης με συμμετοχή καταρτισμένων συντηρητών, από
μουσεία με συλλογές που χρήζουν άμεσης συντήρησης, από δημόσιους φορείς καθώς και φορείς χάραξης
πολιτικής για την ενίσχυση της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και την πραγματοποίηση
δραστηριοτήτων κατάρτισης των ενδιαφερομένων στις νέες μεθόδους.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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ΠΑΔΑ-ΕΕΔΣΑ: συμφωνία συνεργασίας για θέματα Κυκλικής Οικονομίας
Τις υπογραφές τους σε συμφωνία συνεργασίας για θέματα Κυκλικής Οικονομίας,  με άμεσα
ωφελούμενους τους φοιτητές και την λοιπή ακαδημαϊκή κοινότητα που εκπροσωπεί το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), αλλά και τους επιστήμονες και τους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς που εκπροσωπεί η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΕΕΔΣΑ),  έβαλαν οι διοικήσεις της ΕΕΔΣΑ και του ΠΑΔΑ,  σε συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Πρυτανείας-Διοίκησης στην  Πανεπιστημιούπολη.

Η συμφωνία ενεργοποιείται συμβολικά την Κυριακή 5 Ιούνη 2022, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
καθώς σηματοδοτεί τη βούληση των δύο συνεργαζόμενων φορέων για διαρκή συνεργασία τα επόμενα
στην προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα και τη δημιουργία ευκαιριών για την Κυκλική
Οικονομία.

Η συνεργασία ΠΑΔΑ και ΕΕΔΣΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της
επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και  περιλαμβάνει άμεσες και μεσοπρόθεσμες υλοποιήσιμες
πρωτοβουλίες και δράσεις ενημερωτικές, επιστημονικές, ευαισθητοποίησης, καινοτομίας, σύνδεσης του
πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας.

Οι θεματικοί πυλώνες συνεργασίας είναι συνοπτικά οι παρακάτω:

βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων

https://ecopress.gr/symfonia-pada-eedsa/


http://ecopress.gr/

 Publication date: 05/06/2022 21:00

 Alexa ranking (Greece): 3652

 https://ecopress.gr/symfonia-pada-eedsa/

κυκλική οικονομία
πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής τόνισε: «Με προσανατολισμό την  εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και την
επένδυση στους ανθρώπους, διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με Επιστημονικούς Φορείς, όπως η ΕΕΔΣΑ
που είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας και  που επιθυμούν να προσθέσουν αξία
 στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα εμπεδώνοντας το χαρακτηρισμό μας ως Πράσινο Πανεπιστήμιο».
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Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γιώργος Ηλιόπουλος, με αφορμή τη συνεργασία αυτή, δήλωσε :
«Αποτελεί ξεχωριστή στιγμή στην 22ετή ιστορία της ΕΕΔΣΑ η υπογραφή του παρόντος μνημονίου
συνεργασίας με το ΠΑΔΑ. Το ΠΑΔΑ αποτελεί ένα νέο Πανεπιστήμιο, 3ο σε αριθμό φοιτητών/προσωπικού
στην Ελλάδα, με δυναμικό παρόν και με αναπτυσσόμενες δυνατότητες για το μέλλον στον τομέα της
Κυκλικής Οικονομίας μέσα από τις εξειδικεύσεις που προσφέρει σε Σχολές και Τμήματα που είναι συναφή
με το αντικείμενο.  Η ΕΕΔΣΑ, ως Επιστημονικό Σωματείο, έχει βασικό σκοπό να μεταδώσει την
εξειδικευμένη γνώση στην ακαδημαϊκή κοινότητα  και σκοπεύει να διευρύνει τις συνεργασίες στο άμεσο
μέλλον και με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.»
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Η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ ) ιδρύθηκε το 2000. Είναι ένας
Επιστημονικός, μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που σήμερα αριθμεί 600
και πλέον μέλη. Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές,
κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της ορθολογικής Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων
με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση
ορυκτών πόρων και ενέργειας. Όραμα της ΕΕΔΣΑ είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας του κράτους και των επιχειρήσεων. Με την
εμπειρία των μελών της και ως εθνικό μέλος της ISWA μπορεί να αποτελέσει «δεξαμενή σκέψης» και
επιστημονικό θεσμικό εταίρο στην πορεία της χώρας προς την «κυκλική οικονομία».
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε με το Νόμο 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και λοιπές διατάξεις» ως το διάδοχο σχήμα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθήνας και
Πειραιά με στόχο την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών
αναγκών της χώρας. Διαρθρώνεται σε έξι Σχολές και 27 Τμήματα που υποστηρίζουν προγράμματα
Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών στο
πλαίσιο λειτουργίας του ΠΑΔΑ προωθείται κυρίως από τα Ερευνητικά Εργαστήριά του, που συνιστούν
ερευνητικές δομές χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα και διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου
4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει και διακρίνεται ως «πράσινο πανεπιστήμιο», καθώς και για την καινοτομία του.
Συγκεκριμένα, στην υλοποίηση του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα συμμετέχουν ακαδημαϊκά μέλη
του ΠΑΔΑ.
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iEnergeia.gr Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΠΑΔΑ και ΕΕΔΣΑ για θέματα
Κυκλικής Οικονομίας, πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης

Newsroom

Συμφωνία συνεργασίας για θέματα Κυκλικής Οικονομίας με άμεσα ωφελούμενους την ακαδημαϊκή
κοινότητα του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά και τους επιστήμονες που εκπροσωπεί η Ελληνικής
Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, υπέγραψαν οι διοικήσεις των ΕΕΔΣΑ και ΠΑΔΑ

Τις υπογραφές τους σε συμφωνία συνεργασίας για θέματα Κυκλικής Οικονομίας με άμεσα ωφελούμενους
τους φοιτητές και την λοιπή ακαδημαϊκή κοινότητα που εκπροσωπεί το ΠΑΔΑ, αλλά και τους επιστήμονες
και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εκπροσωπεί η ΕΕΔΣΑ, έβαλαν οι διοικήσεις της ΕΕΔΣΑ και
του ΠΑΔΑ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Πρυτανείας-Διοίκησης στην
Πανεπιστημιούπολη.

Η συμφωνία ενεργοποιείται συμβολικά την Κυριακή 5 Ιούνη 2022, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
καθώς σηματοδοτεί τη βούληση των δύο συνεργαζόμενων φορέων για διαρκή συνεργασία τα επόμενα
στην προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα και τη δημιουργία ευκαιριών για την Κυκλική
Οικονομία.

Η συνεργασία ΠΑΔΑ και ΕΕΔΣΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της
επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και περιλαμβάνει άμεσες και μεσοπρόθεσμες υλοποιήσιμες
πρωτοβουλίες και δράσεις ενημερωτικές, επιστημονικές, ευαισθητοποίησης, καινοτομίας, σύνδεσης του
πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας

Οι θεματικοί πυλώνες συνεργασίας είναι συνοπτικά οι παρακάτω:

βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων
κυκλική οικονομία
πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
τόνισε:

«Με προσανατολισμό την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και την επένδυση στους ανθρώπους,
διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με Επιστημονικούς Φορείς, όπως η ΕΕΔΣΑ που είναι εξειδικευμένοι στο
αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας και που επιθυμούν να προσθέσουν αξία στην ακαδημαϊκή μας
κοινότητα εμπεδώνοντας το χαρακτηρισμό μας ως Πράσινο Πανεπιστήμιο».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Γιώργος Ηλιόπουλος, με αφορμή τη συνεργασία αυτή, δήλωσε:

«Αποτελεί ξεχωριστή στιγμή στην 22ετή ιστορία της ΕΕΔΣΑ η υπογραφή του παρόντος μνημονίου
συνεργασίας με το ΠΑΔΑ. Το ΠΑΔΑ αποτελεί ένα νέο Πανεπιστήμιο, 3 ο σε αριθμό φοιτητών/προσωπικού
στην Ελλάδα, με δυναμικό παρόν και με αναπτυσσόμενες δυνατότητες για το μέλλον στον τομέα της
Κυκλικής Οικονομίας μέσα από τις εξειδικεύσεις που προσφέρει σε Σχολές και Τμήματα που είναι συναφή
με το αντικείμενο. Η ΕΕΔΣΑ, ως Επιστημονικό Σωματείο, έχει βασικό σκοπό να μεταδώσει την
εξειδικευμένη γνώση στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σκοπεύει να διευρύνει τις συνεργασίες στο άμεσο
μέλλον και με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.»

Στη συνάντηση υπογραφής, παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΠΑΔΑ ο Καθηγητής ΠΑΔΑ και Μέλος του
Επιστημονικού και Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ Κων/νος Ψωμόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας της
ΕΕΔΣΑ Δρ. Κων/νος Μουστάκας, που αποτελούν και την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της συνεργασίας
των δυο μερών.
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Μνημόνιο Συνεργασίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και
Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
με το Εργαστήριο Καρδιακής Αποκατάστασης του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης -
LANECASM του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με το Εργαστήριο Καρδιακής
Αποκατάστασης του Τμήματος Φυσιοθεραπείας του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Διοικητή του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας κ.
Ανδρέα Πλεμμένου, του Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α. Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή,  του Διευθυντή του
Ερευνητικού Εργαστηρίου LANECASM Καθηγητή Γεώργιου Παπαθανασίου, της Υπεύθυνης του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας κ. Ασημίνας Δασαργύρη και της Υπεύθυνης του Εργαστηρίου
Καρδιακής Αποκατάστασης κ. Νίκης Δημάκη.

Από το Σεπτέμβριο του 2014, στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας λειτουργεί το Εργαστήριο Καρδιακής
Αποκατάστασης για ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα στο χώρο του Φυσικοθεραπευτηρίου, σε
συνεργασία με τη Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου. Το εργαστήριο στελεχώνουν οι
φυσικοθεραπεύτριες κ. Νίκη Δημάκη και κ. Μαρία Ανδριοπούλου, και αποτελεί αυτή τη στιγμή το
μοναδικό άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Καρδιακής Αποκατάστασης, που εφαρμόζει τη θεραπευτική
άσκηση ως συμπληρωματική θεραπεία, σε δημόσια δομή στη χώρα μας. Στα πλαίσια της πανδημίας
COVID- 19 σε συνεργασία με την A’ Παθολογική κλινική και το ιατρείο post-Covid, το εργαστήριο
εξυπηρετεί πλέον και long-Covid ασθενείς για την ομαλή αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας κ. Ανδρέας Πλεμμένος καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και αναγνώρισε την ανάγκη συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς,
όπως το Εργαστήριο LANECASM του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε κοινές επιστημονικές και
ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη των καινοτόμων υπηρεσιών με
σημαντικό όφελος για τη Δημόσια Υγεία. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη προσπάθειας παροχής υπηρεσιών
θεραπευτικής άσκησης και αποκατάστασης μέσα από τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές
της (τηλεαποκατάσταση και τηλεσυμβουλευτική) σε νησιωτικές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες
περιοχές της 2ης ΥΠΕ, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης πρόσβασης ασθενών σε τέτοιου είδους
παροχές.

Ομοίως, ο Πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α. Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής  και ο Διευθυντής του
Εργαστηρίου LANECASM Καθηγητής Γεώργιος Παπαθανασίου κατέδειξαν την ανάγκη πολύπλευρης
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε κοινές ακαδημαϊκές δράσεις, οι οποίες θα προάγουν
τον σημαντικό και επιβεβλημένο ρόλο της φυσικοθεραπείας στη διαχείριση των καρδιοπαθών και των
post – Covid ασθενών. Το LANECASM είναι από τα πρώτα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του
ΠΑ.Δ.Α., με σημαντική ερευνητική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα [https://lanecasm.uniwa.gr/].

Ο Πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α. Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ευχαρίστησε τους συντελεστές της
προσπάθειας και δεσμεύτηκε ότι το Πανεπιστήμιο θα συνδράμει το Νοσοκομείο στην από κοινού ανάπτυξη
καινοτόμων υπηρεσιών αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές. Επιπρόσθετα, ανέδειξε την ανάγκη της
θεσμοθέτησης του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας ως Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αποκατάστασης Καρδιοπαθών
και post Covid ασθενών, έτσι ώστε να διευρυνθεί η χρήση της υπηρεσίας αυτής στον ευρύτερο τομέα της
Δημόσιας Υγείας.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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To ΠΑΔΑ συντηρεί μοναδικό εμβληματικό κειμήλιο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη,με
Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Στεφανία Χλουβεράκη του Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
και ομάδα έργου, συντηρεί την εμβληματική ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας της
Παμμακαρίστου.

Έργο μοναδικό, με εξέχουσα θρησκευτική, καλλιτεχνική και ιστορική αξία που αποτυπώνει την ιστορία
του Βυζαντίου από τα μέσα του 12ου αιώνα. Από την διεξοδική έρευνα που προηγήθηκε των επεμβάσεων
συντήρησης ξεδιπλώνεται η ιστορία της εικόνας και αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με την
κατασκευή και τη χρήση της στο πέρασμα των αιώνων, καθώς και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί
ήδη από τον 15ο αιώνα για τη διάσωσή της. Η εργασία αυτή αναμένεται να αποτελέσει σταθμό στην
ιστορία του έργου καθώς αλλάζει την αντίληψη τόσο για την υλική του υπόσταση όσο και για τη χρήση
του και θέτει τις βάσεις και τη μεθοδολογία για την εξέταση και την κατανόηση των φορητών
ψηφιδωτών έργων.

Η έρευνα συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση και το χαρακτηρισμό των πρώτων υλών, τη χρονολόγηση του
έργου, την αποσαφήνιση της μεθόδου κατασκευής καθώς και τη διάγνωση της παθολογίας με την
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων. Επιπλέον, η τρισδιάστατη απεικόνιση της εικόνας σε όλα τα στάδια των
εργασιών συντελεί στην δημιουργία ενός λεπτομερούς αρχείου τεκμηρίωσης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για την προβολή τόσο της εικόνας όσο και του επιστημονικού έργου του ΠΑΔΑ, καθώς και
της συμβολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διατήρηση των ιερών κειμηλίων του Χριστιανισμού.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.
Βαρθολομαίο, αντιπροσωπεία του ΠΑΔΑ μετέφερε και συζήτησε την περαιτέρω πρόθεση του Πρύτανη
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή να συμβάλλει, με εξειδικευμένο προσωπικό και άλλων επιστημονικών πεδίων,
στο πολυσχιδές έργο του Πατριαρχείου, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που εδραιώνει τη συνεργασία
ανάμεσα στην Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας και στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
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Η αντιπροσωπεία του ΠΑΔΑ είχε επικεφαλής την Αντιπρύτανη Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου  και
τον Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού Καθηγητή Χάρη Πρέσσα.
Συμμετείχαντα μέλη ΔΕΠ Στεφανία Χλουβεράκη και Δημήτρης Μακρής καθώς και τα μέλη ΕΤΕΠ και
διοικητικού Παναγιώτης Δούρος, Χρυσόστομος Νάτσης, Κωνσταντίνα Παναγιωτακοπούλου και
Ιφιγένεια Μανίκα. Στη συνάντηση παρέστη και ο Μέγας Αρχιμανδρίτης κ. Αγαθάγγελος Σίσκος,
Αρχειοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συντηρεί μοναδικό κειμήλιο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου (φωτο)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη, με
Επιστημονική Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Στεφανία Χλουβεράκη του Τμήματος Συντήρησης
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και την ομάδα έργου,
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συντηρεί την εμβληματική ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας της Παμμακαρίστου. Έργο μοναδικό, με
εξέχουσα θρησκευτική, καλλιτεχνική και ιστορική αξία που αποτυπώνει την ιστορία του Βυζαντίου από τα
μέσα του 12ου αιώνα.
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Από την διεξοδική έρευνα που προηγήθηκε των επεμβάσεων συντήρησης ξεδιπλώνεται η ιστορία της
εικόνας και αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και ύπαρξή της στο πέρασμα των
αιώνων, καθώς και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ήδη από τον 15ο αιώνα για τη διάσωσή της. Η
εργασία αυτή αναμένεται να αποτελέσει σταθμό στην ιστορία του έργου, καθώς αλλάζει την αντίληψη
τόσο για την υλική του υπόσταση όσο, και για τη “χρήση” του και θέτει τις βάσεις και τη μεθοδολογία για
την εξέταση και την κατανόηση των φορητών ψηφιδωτών έργων.
Η έρευνα συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση και το χαρακτηρισμό των πρώτων υλών, τη χρονολόγηση του
έργου, την αποσαφήνιση της μεθόδου κατασκευής καθώς και τη διάγνωση της παθολογίας με την
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων. Επιπλέον, η τρισδιάστατη απεικόνιση της εικόνας σε όλα τα στάδια των
εργασιών συντελεί στη δημιουργία ενός λεπτομερούς αρχείου τεκμηρίωσης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για την προβολή τόσο της εικόνας όσο και του επιστημονικού έργου που λαμβάνει χώρα,
καθώς και της συμβολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διατήρηση των ιερών κειμηλίων του
Χριστιανισμού.
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Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.
Βαρθολομαίο, αντιπροσωπεία του ΠΑΔΑ μετέφερε και συζήτησε την περαιτέρω πρόθεση των πρυτανικών
αρχών και του πρύτανη να συμβάλλει το ΠΑΔΑ, με εξειδικευμένο προσωπικό και άλλων επιστημονικών
πεδίων, στο πολυσχιδές έργο του Πατριαρχείου, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που εδραιώνει τη
συνεργασία ανάμεσα στην Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας και στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
Η αντιπροσωπεία του ΠΑΔΑ είχε επικεφαλής την Αντιπρύτανη Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου και τον
Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού Καθηγητή Χάρη Πρέσσα. Συμμετείχαν τα
μέλη ΔΕΠ Στεφανία Χλουβεράκη και Δημήτρης Μακρής καθώς και τα μέλη ΕΤΕΠ και διοικητικού
Παναγιώτης Δούρος, Χρυσόστομος Νάτσης, Κωνσταντίνα Παναγιωτακοπούλου και Ιφιγένεια Μανίκα. Στη
συνάντηση παρέστη και ο Μέγας Αρχιμανδρίτης κ. Αγαθάγγελος Σίσκος, Αρχειοφύλακας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.
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Από αύριο το Φεστιβάλ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ξεκινούν αύριο Παρασκευή οι διήμερες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ των ΤΟ ΠαΔΑ - ΑΣΠΑΙΤΕ της ΚΝΕ
στην Πανεπιστημιούπολη 1 του ΠαΔΑ  (Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 10 Ιούνη:

10.00: Τουρνουά μπάσκετ 3x3 στα γηπεδάκια πλησίον της Πανεπιστημιούπολης 1 του ΠαΔΑ.

19.00: Παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας ενάντια στον πόλεμο, graffiti με θέμα «Μια ζωγραφιά για την
ειρήνη και την αλληλεγγύη»

20.00: Συζήτηση με εκπροσώπους σωματείων «Για την επαγγελματική προοπτική και τα επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων του ΠαΔΑ»

21.30: Συναυλία με φοιτητικά συγκροτήματα

24.00: DJ Cοctail Party

Σάββατο 11 Ιούνη:

19.30: Παρουσίαση πολεμικών τεχνών, γυναικείας αυτοάμυνας

20.00: Χαιρετισμός από την Εύα Νικολινάκου, Γραμματέα του ΤΣ ΣΕΥΠ - ΣΔΟΚΕ - ΣΕΤΠ του ΠαΔΑ της
ΚΝΕ

20.30 Συγκέντρωση - εκδήλωση. Θα μιλήσει η Ιουλία Χρονοπούλου, Γραμματέας της ΤΕ Πανεπιστημίων
και Ερευνητικών Κέντρων της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

21.30: Hip hop live: Το Σφάλμα, Dason, Drugitiz, Retro, Raibo, Rhyme Riot, Φρανκ

24.00: Μεγάλο λαϊκό γλέντι

Στον χώρο θα υπάρχουν επίσης: Βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της «Σύγχρονης Εποχής», σκάκι, ping pong και
πολλές άλλες εκθέσεις και αφιερώματα.
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Δήμος Ιλίου: Ενθουσιώδης τελετή αποφοίτησης για τους σπουδαστές στο
Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και το Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Με τον ενθουσιασμό των ανθρώπων που διψούν για τη γνώση σε κάθε στάδιο της ζωής τους,
πραγματοποιήθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης», η τελετή αποφοίτησης των
σπουδαστών του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου του Δήμου Ιλίου (Δη.Κοι.ΠΙ.), που λειτουργεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, που
λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο, ήταν η πρώτη  τελετή αποφοίτησης από την ίδρυσή του,
γεγονός το οποίο εορτάστηκε, παρουσία του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου και του Αντιπρύτανη του
ΠΑ.Δ.Α. Δρ. Ιωάννη Καλδέλη.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη
μεγάλη αποδοχή που είχε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στην κοινωνία του Ιλίου και τόνισε ότι σκοπός του
είναι η διάχυση της γνώσης.

Ευχαρίστησε επίσης, τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του ΠΑ.Δ.Α. για την καινοτόμο προσέγγισή
τους και το σπουδαίο έργο που επιτελούν, καθώς επίσης τον συντονιστή του Δη.Κοι.ΠΙ. Φώτη Μαρκόπουλο
και τη Διοικούσα Επιτροπή, για το Π.Α.Δ.Α. τους κοσμήτορες Δρ. Αθανάσιο Σπυριδάκο και Δρ. Γεώργιο
Ιωαννίδη και εκ μέρους του Δήμου Ιλίου τις Άννα Τσιγκούλη, Διευθύντρια Μουσικού Σχολείου Ιλίου, Αθηνά
Κοκκόρη, Διευθύντρια 1ου Πρότυπου Γυμνασίου και Δέσποινα Μπουλογιώργου Ερευνήτρια, Υποψήφια
Διδάκτωρ Ενεργειακής Πολιτικής, για την επιτυχία του εγχειρήματος. Τέλος, συνεχάρη τους απόφοιτους
πλέον σπουδαστές, για το κουράγιο, τη δύναμη και τη θέληση να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δρ. Ιωάννης Καλδέλης επισήμανε ότι το Δημοτικό
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου διασφαλίζει το δικαίωμα στη γνώση και εξέφρασε τη χαρά του για το
γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τις σπουδές, ενώ ο υπεύθυνος του προγράμματος,
καθηγητής του ΠΑ.Δ.Α. Δημήτριος Νόβας εξήρε την ανταπόκριση των πολιτών του Ιλίου, η οποία οδήγησε
στην επιτυχία του.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Γιάννης
Χαραλαμπόπουλος και Δημήτρης Δαλαμάγκας αντίστοιχα, ο αντιδήμαρχος Ιλίου Άρης Τσιμόγιαννης, ο
πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου Δημήτρης Γαλούνης κ.ά.
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ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΔΑ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΗΣ ΚΝΕ

Από αύριο το Φεστιβάλ
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ξεκινούν αύριο Παρασκευή οι διήμερες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ των
ΤΟ ΠαΔΑ ΑΣΠΑΙΤΕ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημιούπολη 1 του ΠαΔΑ Αγίου

Σπυρίδωνος 28 Αιγάλεω
Το πρόγραμμα έχει ως εξής

• Παρασκευή 10 Ιούνη
10.00 Τουρνουά μπάσκετ 3x3 στα γηπεδάκια πλησίον της Πανεπιστημιούπολης

1 του ΠαΔΑ
19.00 Παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας ενάντια στον πόλεμο αι·3ίίίΙί με

θέμα Μια ζωγραφιά για την ειρήνη και την αλληλεγγύη
20.00 Συζήτηση με εκπροσώπους σωματείων Για την επαγγελματική προοπτική

και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΠαΔΑ
21.30 Συναυλία με φοιτητικά συγκροτήματα
24.00 Οοοΐ3ίΙ Ρβιτγ

• Σάββατο 11 Ιούνη
19.30 Παρουσίαση πολεμικών τεχνών γυναικείας αυτοάμυνας
20.00 Χαιρετισμός από την Εύα Νικολινάκου Γραμματέα του ΤΣ ΣΕΥΠ

ΣΔΟΚΕ ΣΕΤΠ του ΠαΔΑ της ΚΝΕ
20.30 Συγκέντρωση εκδήλωση θα μιλήσει η Ιουλία Χρονοπούλου Γραμματέας

της ΤΕ Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ
21.30 Ηίρ ηορ Ιίνβ Το Σφάλμα ϋΒδοη Οι-υα,ίίίζ ΗθΙγο Ηβί&ο ΗίιγηΐΘ Ρίοί

Φρανκ
24.00 Μεγάλο λαϊκό γλέντι
Στον χώρο θα υπάρχουν επίσης Βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της Σύγχρονης

Εποχής σκάκι ρίπο ροπα και πολλές άλλες εκθέσεις και αφιερώματα
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Δ. Ιλίου: Τελετή αποφοίτησης για τους σπουδαστές του Κοινωνικού
Πανεπιστημίου & του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Με τον ενθουσιασμό των ανθρώπων που διψούν για τη γνώση σε κάθε στάδιο της ζωής τους,
πραγματοποιήθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης», η τελετή αποφοίτησης των
σπουδαστών του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου του Δήμου Ιλίου (Δη.Κοι.ΠΙ.), που
λειτουργεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης του Δήμου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης.

Για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο, ήταν η πρώτη τελετή αποφοίτησης από την ίδρυσή
του, γεγονός το οποίο εορτάστηκε, παρουσία του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου και του
Αντιπρύτανη του ΠΑ.Δ.Α. Δρ. Ιωάννη Καλδέλη.
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Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος  εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη
μεγάλη αποδοχή που είχε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στην κοινωνία του Ιλίου, τόνισε ότι σκοπός του
είναι η διάχυση της γνώσης. Ευχαρίστησε τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του ΠΑ.Δ.Α. για την
καινοτόμο προσέγγισή τους και το σπουδαίο έργο που επιτελούν, καθώς επίσης τον συντονιστή του
Δη.Κοι.ΠΙ. Φώτη Μαρκόπουλο και τη Διοικούσα Επιτροπή, για το Π.Α.Δ.Α. τους κοσμήτορες Δρ.
Αθανάσιο Σπυριδάκο και Δρ. Γεώργιο Ιωαννίδη και εκ μέρους του Δήμου Ιλίου τις Άννα Τσιγκούλη,
Διευθύντρια Μουσικού Σχολείου Ιλίου, Αθηνά Κοκκόρη, Διευθύντρια 1ου Πρότυπου Γυμνασίου και Δέσποινα
Μπουλογιώργου Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ Ενεργειακής Πολιτικής, για την επιτυχία του

https://www.otavoice.gr/aytodioikitika-nea/2022/06/d-iliou-teleti-apofoitisis-gia-tous-spoudastes-tou-koinonikou-panepistimiou-tou-kentrou-dia-viou-mathisis/


https://www.otavoice.gr/

 Publication date: 10/06/2022 11:01

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

εγχειρήματος.

Τέλος, συνεχάρη τους απόφοιτους πλέον σπουδαστές, για το κουράγιο, τη δύναμη, τη θέληση να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
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Από την πλευρά του, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δρ. Ιωάννης Καλδέλης επισήμανε ότι το
Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου διασφαλίζει το δικαίωμα στη γνώση και εξέφρασε τη
χαρά του για το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τις σπουδές, ενώ ο υπεύθυνος
του προγράμματος, καθηγητής του ΠΑ.Δ.Α. Δημήτριος Νόβας εξήρε την ανταπόκριση των πολιτών του
Ιλίου, η οποία οδήγησε στην επιτυχία του.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Γιάννης
Χαραλαμπόπουλος και Δημήτρης Δαλαμάγκας αντίστοιχα, ο αντιδήμαρχος Ιλίου Άρης Τσιμόγιαννης, ο
πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου Δημήτρης Γαλούνης.
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1. ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΔΑ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΗΣ ΚΝΕ

Ξεκινά το διήμερο Φεστιβάλ
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

εκινούν σήμερα οι διήμερες εκδηλώοεις του Φεστιβάλ των ΤΟ ΠαΔΑ ΑΣΠΑΙΤΕ

της ΚΝΕ στην Πανεπιστημιούπολη 1 του ΠαΔΑ Αγίου Σπυρίδωνος 28
Αιγάλεω

• Σήμερα Παρασκευή 10 Ιούνη
10.00 Τουρνουά μπάσκετ 3x3 στα γηπεδάκια πλησίον της Πανεπιστημιούπολης

1 του ΠαΔΑ
19.00 Παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας ενάντια στον πόλεμο graffiti με θέμα

Μια ζωγραφιά για την ειρήνη και την αλληλεγγύη
20.00 Συζήτηση με εκπροσώπους σωματείων Για την επαγγελματική προοπτική

και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΠαΔΑ
21.30 Συναυλία με φοιτητικά συγκροτήματα
24.00 DJ Coctail Party• Αύριο Σάββατο 11 Ιούνη
19.30 Παρουσίαση πολεμικών τεχνών γυναικείας αυτοάμυνας
20.00 Χαιρετισμός από την Εύα Νικολινάκου Γραμματέα του ΤΣ ΣΕΥΠ ΣΔΟ

ΚΕ ΣΕΤΠ του ΠαΔΑ της ΚΝΕ
20.30 Συγκέντρωση εκδήλωση θα μιλήσει η Ιουλία Χρονοπούλου Γραμματέας

της TE Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της KO Αττικής του ΚΚΕ
21.30 Hip hop live Το Σφάλμα Dason Drugitiz Retro Raibo Rhyme Riot Φρανκ
24.00 Μεγάλο λαϊκό γλέντι
Στον χώρο θα υπάρχουν επίσης Βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής

σκάκι ping pong και πολλές άλλες εκθέσεις και αφιερώματα
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ΠΑΔΑ: Με επιτυχία και άριστες εντυπώσεις από τους συμμετέχοντες φοιτητές
ολοκληρώθηκε το Τρίτο Θερινό Σχολείο

Στα πλαίσια της συνεχούς δραστηριοποίησής τους στα σύγχρονα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα
και της παροχής υψηλού επιπέδου επιστημονικής γνώσης αλλά και πρακτικής εμπειρίας, τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems και MSc Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, το
Επιστημονικό Προσωπικό των Εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ
& ΠΡΟΠΕ) και Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και οι
συντελεστές υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “TILOS-Horizon 2020”, με την οργανωτική και διοικητική
υποστήριξη του ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ διοργάνωσαν το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα – Τρίτο Θερινό Σχολείο στις
νήσους Νίσυρο και Τήλο των Δωδεκανήσων από 29.05 έως και 03.06 2022 με θέμα:

«Ολοκληρωμένες, Καθαρές και Δίκαιες Αναπτυξιακές Λύσεις για τα Ελληνικά Νησιά»

Συμμετέχοντες: Στο Θερινό Σχολείο συμμετείχαν 15 φοιτητές των ΠΜΣ, 2 επιστημονικοί συνεργάτες του
Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ και 4 μέλη ΔΕΠ – ΕΔΙΠ.

Περιεχόμενα και Ώρες Διδασκαλίας : Το Πρόγραμμα ήταν συνολικής διάρκειας 30 ωρών διδασκαλίας
και περιλάμβανε πρόσθετες δραστηριότητες και επισκέψεις πεδίου.

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προγράμματος περιλαμβάνουν: α) Σύγχρονα Συστήματα Αφαλάτωσης στα
Ελληνικά Νησιά, β) Τεχνολογίες Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, γ) Μελέτη Γεωθερμικών Πεδίων δ)
Διαστασιολόγηση και Αποτελέσματα Εφαρμογής Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων (ΥΕΣ) με
Δυνατότητες Αποθήκευσης Ενέργειας, ε) Κυκλική Οικονομία- Διαχείριση Απορριμμάτων, Ενεργειακές
Κοινότητες στ) Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Το Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει επισκέψεις

Στον κινητό αμιγώς ηλεκτροκίνητο σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που είχε εγκατασταθεί
στο πεδίο του ηφαίστειου της Νισύρου (ενημέρωση από τον κ. Γ. Σπυρόπουλος, Μέλος ΕΔΙΠ, Εργαστήριο
ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ)

Στις μονάδες αφαλάτωσης της Νισύρου (ενημέρωση από στέλεχος του Δήμου Νισύρου)
Στον υβριδικό ενεργειακό σταθμό της Τήλου (ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αλιφέρη,

Μηχανολόγο Μηχανικό και συνεργάτη του ΥΕΣ)
Στο χώρο “Just Go Zero Tilos” – Κυκλική Οικονομία της Τήλου (ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο κ.

Σπύρο Αλιφέρη, Μηχανολόγο Μηχανικό και συνεργάτη του ΥΕΣ)

Οι μετακινήσεις στη Νίσυρο υποστηρίχτηκαν από το λεωφορείο του Δήμου Νισύρου (θερμές ευχαριστίες
στο Δήμαρχο Νισύρου).

Οι μετακινήσεις στις εγκαταστάσεις του ΥΕΣ της Τήλου καθώς και στο χώρο Just Go Zero Tilos – Κυκλική
Οικονομία by Polygreen έγιναν με το ηλεκτρικό λεωφορείο του Δήμου (θερμές ευχαριστίες στον
Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αλιφέρη).

Τέλος όλη η Επιστημονική Ομάδα είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να βιώσει εκ του σύνεγγυς τη ζωή
στα μικρά ακριτικά νησιά του Αιγαίου, να έρθει σε επαφή με το εξαιρετικό τους τοπίο και να
αφουγκραστεί τα όνειρα και τις αγωνίες των τοπικών κοινωνιών.

 

Tags
κλιματική αλλαγή
κλιματική κρίση
προστασία περιβάλλοντος
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Περιφέρεια Αττικής …Εκδήλωση «Προσωπικότητα 2022» Της Ακαδημία
Ελληνικών Βραβείων Τέχνης

Στον πολυβραβευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και στην
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα  απένειμε ο Γ. Πατούλης τα βραβεία «Ι. Καποδίστριας»  και
«Προσωπικότητα 2022» αντίστοιχα της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης στο πλαίσιο εκδήλωσης
που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Απονέμοντας το βραβείο στον Γ. Σμαραγδή, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης,  εξήρε την
μεγάλη προσφορά του, τονίζοντας ότι με την τέχνη του λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας των
φωτεινών ελληνικών αξιών με την παγκόσμια κοινότητ

α. «Είναι μεγάλη τιμή, να παραδίδω αυτό το βραβείο σε έναν διεθνούς φήμης άνθρωπο τον
Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος παραμένει ένας εργάτης της τέχνης, σεμνός και ταπεινός».

Επιπλέον κατά την παράδοση του Βραβείου στην Περιφερειάρχη Ρ. Κράτσα σημείωσε: «θέλω να συγχαρώ
τη συνάδελφο και φίλη Ρ. Κράτσα, η οποία έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πολλά στην
Αυτοδιοίκηση και να μάχεται για την ενδυνάμωση του θεσμού».

Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή,
τον Δήμαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο, τη Βουλευτή και Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, την
τραγουδίστρια Μαρίζα Κωχ, και την ηθοποιό Κάρμεν Ρουγγέρη. Βραβείο έλαβε επίσης και το
αντικαρκινικό τμήμα του Νοσοκομείου Ιωάννη Μεταξά.

Στην εκδήλωση εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής παραβρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά
Σταυρούλα Αντωνάκου, η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μαρία Κουρή, ο Πρόεδρος
του Αναπτυξιακού Οργανισμού Νέα Μητροπολιτική Αττική και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος 
Ν. Παπαγεωργίου, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Β. Κορκίδης, o Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Γ.
Ιωακειμίδης, καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Μόρτζος, η Άννα Ανδριανού, ο Επιχειρηματίας Βασίλης
Σαβράμης και η σύζυγός του Αλεξία.

Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο Χρήστος Φωτίδης, την παρουσίαση έκαναν ο Χρίστος Γεωργίου και η
Σάρα Τερζή.

Διοργάνωση: Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης & Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιά & Περιχώρων του
Δημοσιογράφου και Εκδότη Δημήτρη Μουζακίτη, με Γενικό Διευθυντή τον Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη.
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Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η εκδήλωση «Προσωπικότητα 2022»
διοργάνωσης της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης-Ο Περιφερειάρχης
Αττικής παρέδωσε το βραβείο στον Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και

την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρ. Κράτσα
Στον πολυβραβευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα σκηνοθέτη
Γιάννη Σμαραγδή και στην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα
απένειμε ο Γ. Πατούλης τα βραβεία «Ι. Καποδίστριας» και «Προσωπικότητα
2022» αντίστοιχα της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης στο πλαίσιο
εκδήλωσης που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.
 
Απονέμοντας το βραβείο στον Γ. Σμαραγδή, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, εξήρε την μεγάλη προσφορά του, τονίζοντας ότι με την τέχνη του
λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας των φωτεινών ελληνικών αξιών με
την παγκόσμια κοινότητα.
 
«Είναι μεγάλη τιμή, να παραδίδω αυτό το βραβείο σε έναν διεθνούς φήμης
άνθρωπο τον Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος παραμένει ένας εργάτης της
τέχνης, σεμνός και ταπεινός».
 
Επιπλέον κατά την παράδοση του Βραβείου στην Περιφερειάρχη Ρ. Κράτσα
σημείωσε: «θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο και φίλη Ρ. Κράτσα, η οποία έχει
προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πολλά στην Αυτοδιοίκηση και να
μάχεται για την ενδυνάμωση του θεσμού».
 

 
Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τον Δήμαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο, τη Βουλευτή
και Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, την τραγουδίστρια Μαρίζα Κωχ, και
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την ηθοποιό Κάρμεν Ρουγγέρη. Βραβείο έλαβε επίσης και το αντικαρκινικό
τμήμα του Νοσοκομείου Ιωάννη Μεταξά
.
Στην εκδήλωση εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής παραβρέθηκαν επίσης η
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου, η Αντιπεριφερειάρχης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μαρία Κουρή, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Νέα Μητροπολιτική Αττική και Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος Ν. Παπαγεωργίου, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος
Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, Β. Κορκίδης, o Δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη Γ.
Ιωακειμίδης, καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Μόρτζος, η Άννα Ανδριανού κ.α.
 
Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο Χρήστος Φωτίδης, την παρουσίαση
έκαναν ο Χρίστος Γεωργίου και η Σάρα Τερζή. Υπεύθυνος βραβείων ο
Χρήστος Κωνσταντινίδης. Σκηνικά: Χάρης Σεπεντζής. Ενδυματολογική
επιμέλεια : Οίκος Τρανούλη. Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Κούρος. Κείμενα -
Σκηνοθεσία: Μουζ. Διοργάνωση: Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης &
Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιά & Περιχώρων με Γενικό Διευθυντή τον
Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη. Δημόσιες Σχέσεις Χριστιάννα Φωτιάδη.
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Γιώργος Πατούλης: Προσωπικότητες 2022 Γιάννης Σμαραγδής Ρόδη Κράτσα
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης παρέδωσε το βραβείο στον Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη
Σμαραγδή και την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα

Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πολιτισμό και τις
αξίες της πατρίδας μας»

Στον πολυβραβευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και στην
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα  απένειμε ο Γ. Πατούλης τα βραβεία «Ι. Καποδίστριας»  και
«Προσωπικότητα 2022» αντίστοιχα της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης στο πλαίσιο εκδήλωσης
που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

 

Απονέμοντας το βραβείο στον Γ. Σμαραγδή,  ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, εξήρε την μεγάλη
προσφορά του, τονίζοντας ότι με την τέχνη του λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας των φωτεινών
ελληνικών αξιών με την παγκόσμια κοινότητα. «Είναι μεγάλη τιμή, να παραδίδω αυτό το βραβείο σε έναν
διεθνούς φήμης άνθρωπο τον Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος παραμένει ένας εργάτης της τέχνης, σεμνός και
ταπεινός».

 

Επιπλέον κατά την παράδοση του Βραβείου στην Περιφερειάρχη Ρόδη  Κράτσα σημείωσε: «θέλω να
συγχαρώ τη συνάδελφο και φίλη Ρ. Κράτσα, η οποία έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πολλά
στην Αυτοδιοίκηση και να μάχεται για την ενδυνάμωση του θεσμού».

 

Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τον
Δήμαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο, τη Βουλευτή και Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, την τραγουδίστρια
Μαρίζα Κωχ, και την ηθοποιό Κάρμεν Ρουγγέρη. Βραβείο έλαβε επίσης και το αντικαρκινικό τμήμα του
Νοσοκομείου Ιωάννη Μεταξά.
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Στην εκδήλωση εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής παραβρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης
Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου, η  Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μαρία Κουρή, ο
Πρόεδρος του  Αναπτυξιακού Οργανισμού Νέα Μητροπολιτική Αττική και Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος  Ν. Παπαγεωργίου, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Αγγελόπουλος, ο
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Β. Κορκίδης, o Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ.
Ι. Ρέντη Γ. Ιωακειμίδης, καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Μόρτζος, η Άννα Ανδριανού  κ.α. Τελετάρχης της
εκδήλωσης ήταν ο  Χρήστος Φωτίδης, την παρουσίαση έκαναν ο Χρίστος Γεωργίου και η Σάρα Τερζή. 
Υπεύθυνος βραβείων ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Σκηνικά: Χάρης Σεπεντζής. Ενδυματολογική επιμέλεια :
Οίκος Τρανούλη. Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Κούρος.  Κείμενα – Σκηνοθεσία: Μουζ.  Διοργάνωση: Ακαδημία
Ελληνικών Βραβείων Τέχνης & Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιά & Περιχώρων με Γενικό Διευθυντή τον
Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη. Δημόσιες Σχέσεις Χριστιάννα Φωτιάδη.
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Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η εκδήλωση «Προσωπικότητα 2022»
που διοργάνωσε η Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης

Εκδήλωση / Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η εκδήλωση «Προσωπικότητα 2022»
που διοργάνωσε η Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης
Ο Περιφερειάρχης Αττικής παρέδωσε το βραβείο στον Έλληνα σκηνοθέτη
Γιάννη Σμαραγδή και την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρ. Κράτσα
Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που
αναδεικνύει τον πολιτισμό και τις αξίες της πατρίδας μας»
Στον πολυβραβευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη
Σμαραγδή και στην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα απένειμε ο Γ.
Πατούλης τα βραβεία «Ι. Καποδίστριας» και «Προσωπικότητα 2022» αντίστοιχα της
Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.
Απονέμοντας το βραβείο στον Γ. Σμαραγδή, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, εξήρε την μεγάλη προσφορά του, τονίζοντας ότι με την τέχνη του
λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας των φωτεινών ελληνικών αξιών με την
παγκόσμια κοινότητα. «Είναι μεγάλη τιμή, να παραδίδω αυτό το βραβείο σε έναν
διεθνούς φήμης άνθρωπο τον Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος παραμένει ένας
εργάτης της τέχνης, σεμνός και ταπεινός».
Επιπλέον κατά την παράδοση του Βραβείου στην Περιφερειάρχη Ρ. Κράτσα
σημείωσε: «θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο και φίλη Ρ. Κράτσα, η οποία έχει
προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πολλά στην Αυτοδιοίκηση και να μάχεται για
την ενδυνάμωση του θεσμού».
Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τον Δήμαρχο Ιλίου Νικόλαο Ζενέτο, τη Βουλευτή και Πρόεδρο
του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, την τραγουδίστρια Μαρίζα Κωχ, και την ηθοποιό Κάρμεν
Ρουγγέρη. Βραβείο έλαβε επίσης και το αντικαρκινικό τμήμα του Νοσοκομείου Ιωάννη
Μεταξά.
Στην εκδήλωση εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής παραβρέθηκαν επίσης η
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου, η Αντιπεριφερειάρχης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μαρία Κουρή, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Νέα Μητροπολιτική Αττική και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
Ν. Παπαγεωργίου, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος

Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά,
Β. Κορκίδης, o Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Γ. Ιωακειμίδης, καλλιτέχνες όπως ο
Γιάννης Μόρτζος, η Άννα Ανδριανού κ.α. Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο
Χρήστος Φωτίδης, την παρουσίαση έκαναν ο Χρίστος Γεωργίου και η Σάρα Τερζή.
Υπεύθυνος βραβείων ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Σκηνικά: Χάρης Σεπεντζής.
Ενδυματολογική επιμέλεια : Οίκος Τρανούλη. Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Κούρος.
Κείμενα – Σκηνοθεσία: Μουζ. Διοργάνωση: Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης &amp;
Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιά &amp; Περιχώρων με Γενικό Διευθυντή τον Κωνσταντίνο
Μπουρλετίδη. Δημόσιες Σχέσεις Χριστιάννα Φωτιάδη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναπτύσσει επιστημονική
(εκπαιδευτική και ερευνητική) δραστηριότητα στο διεθνώς καθιερωμένο και ταχέως εξελισσόμενο πεδίο
της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Το Τμήμα ασχολείται με θεωρητικά και εφαρμοσμένα τεχνολογικά γνωστικά
αντικείμενα που συνθέτουν τον διεπιστημονικό κλάδο της Βιοϊατρικής τεχνολογίας.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής συνδέεται το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής, το οποίο
ασκούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος. Οι απόφοιτοι απασχολούνται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
με τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων, καθώς και με την ανάπτυξη
και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Ο
Μηχανικός Βιοϊατρικής πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων και των κανονισμών
ασφαλείας και ποιότητας στις Υπηρεσίας Υγείας.
Στους οργανισμούς των δημόσιων νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Μηχανικών Βιοϊατρικής, ενώ μεγάλη
είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διεύθυνση Βιοϊατρικής του Υπουργείου
Υγείας έχει προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
καθορίζονται με τα ΠΔ 388/1989, ΦΕΚ 169/16-6-1989 και ΠΔ 345 Άρθρο 3, ΦΕΚ 158/14-6-1989. Οι
απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασκούν την κάτωθι επαγγελματική δραστηριότητα:
- Από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις
τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς
τομείς των ιατρικών οργάνων με τη διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών,
καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, την επισκευή και τη θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών με τη
συνεργασία ενδεχομένως και άλλων ειδικών επιστημόνων (ιατρών, ακτινοφυσικών, βιοχημικών).
- Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας μπορούν να απασχολούνται στα
παρακάτω αντικείμενα:
- Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.
- Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού
ενδιαφέροντος, καθώς και λεπτομηχανισμών.
- Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως
ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με τη
φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.
- Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
- Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία
μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
- Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού
εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λπ.) για τις οποίες εγγράφονται
στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
- Πραγματοποίηση, ως στελέχη του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, καθώς
και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.
- Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με
την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕΙ
(από όπου προήλθε το εν λόγω τμήμα) εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών και μπορούν να
πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). 
Ολόκληρη την ανάλυση του Τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στο βιβλίο «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2022» και
την ηλεκτρονική τράπεζα επαγγελματικού προσανατολισμού e-ΠάμεΠανεπιστήμιο.

Σπύρος Μιχαλούλης, 
σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-677.8777
URL: www.orientum.gr
e-mail: info@orientum.gr
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«Απαράδεκτη η μη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των
πτυχιούχων των Προγραμμάτων Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των

Α.Ε.Α.»

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Απαράδεκτη η μη
κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Προγραμμάτων Διαχείρισης
Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Α.Ε.Α.», κατέθεσε η Βουλευτής Ν. Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και
Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών–Συντηρητών Πολιτιστικών Δημιουργιών Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που είναι το συλλογικό όργανο των πτυχιούχων των
Προγραμμάτων Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Δ.Ε.Κ.) που λειτουργούν στις Ανώτατες

https://ergasia-press.gr/aparadekti-i-mi-katochyrosi-epangelmatikon-dikaiomaton-ton-ptychiouchon-ton-programmaton-diacheirisis-ekklisiastikon-keimilion-ton-a-e-a/
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Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης με σκοπό τη διεκδίκηση της κατοχύρωσης
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των ως άνω Α.Ε.Ι., καθώς το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο τους οδηγεί σε εργασιακό αποκλεισμό από τον χώρο της συντήρησης των πολιτιστικών αγαθών
(σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), παρά το γεγονός ότι ακριβώς η συντήρηση των πολιτιστικών
δημιουργιών είναι το αντικείμενο των σπουδών τους.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος «Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων» των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, είναι τετραετούς φοίτησης, όπως όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας και αντιστοιχεί
σε 240 ECTS, συν εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που αντιστοιχεί σε επιπλέον 10 ECTS. Το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και
εκπαίδευση Συντηρητών, σύμφωνα με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οργανισμών
Συντήρησης E.C.C.O. «Professional Guidelines III».

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο κάθε πτυχιούχος του Προγράμματος Δ.Ε.Κ. λαμβάνει Παράρτημα
Διπλώματος 2 που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES.

Σε αυτό περιγράφονται οι ικανότητες που αποκτήθηκαν και αφορούν ρητώς στις διαδικασίες και
πρακτικές συντήρησης όπως αυτές της διαχείρισης, αναγνώρισης, έρευνας, αξιολόγησης, διάγνωσης,
τεκμηρίωσης, αποτύπωσης, αποκατάστασης και διατήρησης κειμηλίων και αντικειμένων πολιτισμού.

Το 2013 το Υπουργείο Εργασίας μέσω του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει καταχωρημένα λεπτομερώς στο Μητρώο του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.) το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
αποφοίτων των προγραμμάτων Δ.Ε.Κ. των Α.Ε.Α. αναγνωρίζοντας έτσι τα επαγγελματικά τους προσόντα
και ρητώς αναφέρεται ότι μπορούν «να αναλαμβάνουν την ολοκληρωμένη μελέτη και συντήρηση»
αντικειμένων πολιτισμού.

Παρόλα τα παραπάνω, οι πτυχιούχοι των προγραμμάτων Δ.Ε.Κ. των Α.Ε.Α. δεν είναι ενταγμένοι
μισθολογική βαθμίδα ΠΕ και ως εκ τούτου δεν μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Συνεπώς αποκλείονται από προκηρύξεις προσλήψεως
προσωπικού που κατά καιρούς εκδίδονται από τους δημόσιους φορείς και παράλληλα δεν μπορούν να
ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμα.

Σημειώνεται ότι η ένταξη σε μισθολογική βαθμίδα ΠΕ προβλεπόταν ρητά ότι οφείλει να γίνει με την
έκδοση απλής Υπουργικής Απόφασης (παρ. 3, άρθρο 5, ν. 3432/2006) κάτι που όμως η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ
αρνείται να κάνει εδώ και 16 έτη.

Επιπροσθέτως, το εν γένει νομικό πλαίσιο αλλά και η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του νόμου 3432/2006
περιορίζει αναίτια και αντισυνταγματικά τα εργασιακά δικαιώματα των πτυχιούχων των ως άνω Α.Ε.Ι.,
ορίζοντας ότι: «Το πτυχίο των Α.Ε.Α. δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Α. προσλαμβάνονται αποκλειστικά στις
υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα».

Παρά ταύτα, τα νομικά πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα «λόγω των περιορισμένων
δυνατοτήτων τους» δεν προσλαμβάνουν το εν λόγω προσωπικό στις υπηρεσίες τους σύμφωνα και με τις
υπ’ αριθ. πρωτ. 610/13.2.2018, 4512/8.10.2018 και 4068/7.10.2020 επιστολές της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου προς το Υπ. Παιδείας, με τις οποίες η Δ.Ι.Σ. ζητά ρητά την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου 17§4
ν.3432/2006, «ώστε οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Δ.Ε.Κ. των Α.Ε.Α. να μπορούν να εργαστούν και
εκτός της Εκκλησίας».

Συνεπώς, τον «νόμιμο» αποκλεισμό από την απασχόληση στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα,
συμπληρώνει και η de facto άρνηση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων να απασχολήσουν τους
πτυχιούχους των προγραμμάτων Δ.Ε.Κ., παγιδεύοντας με αυτό τον τρόπο στην υποχρεωτική ανεργία
αποφοίτους Δημόσιου Α.Ε.Ι. λόγω ακριβώς του πτυχίου τους. Φυσικά το πρόβλημα λαμβάνει ακόμα
μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι μεγάλο μέρος των πτυχιούχων έχουν προχωρήσει σε
μεταπτυχιακές σπουδές λαμβάνοντας έναν ή και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, οι οποίοι καθίστανται
«άκυροι» επαγγελματικά διότι με βάση το ισχύον πλαίσιο τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από
τον βασικό τίτλο σπουδών και όχι από τον μεταπτυχιακό. Πολύ σύντομα μάλιστα θα έχουμε και τους
πρώτους συναδέλφους κατόχους διδακτορικού διπλώματος στους οποίους επίσης δεν θα αναγνωρίζονται
επαγγελματικά δικαιώματα.

Παρά τα παραπάνω και ενώ η Δ.Ι.Σ., με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2689/24.6.2021 επιστολή προς την Υπουργό
Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, ζητά ξανά «να κατοχυρωθούν πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων
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των αποφοίτων των Προγραμμάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Α.Ε.Α. από την
έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι σήμερα», το Υπουργείο Παιδείας τον Ιούλιο του 2021 ψήφησε τον
Νόμο 4823/2021 με τον οποίο καταργούνται τα Προγράμματα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
(Δ.Ε.Κ.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) Θεσσαλονίκης και Αθηνών, με το αιτιολογικό
ότι οι πτυχιούχοι τους δεν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση (!), χωρίς φυσικά να παραδέχεται ότι αυτό
οφείλεται αποκλειστικά στην παράλειψη της Πολιτείας να κατοχυρώσει επαγγελματικά δικαιώματα με την
έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Επιπλέον φρόντισε και κατήργησε την παρ. 3, αριθ. 5, ν.
3432/2006, που όριζε ρητά ότι η ένταξη σε μισθολογική βαθμίδα ΠΕ οφείλει να γίνει με την έκδοση
απόφασης του υπουργού Παιδείας.

Για την θεραπεία δε του προβλήματος της μη κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
πτυχιούχων των Α.Ε.Α. το άρθρο 164, παρ. 1, 2, 3, 4, & 5, του ψηφισθέντος νόμου 4823/2021, ορίζει ότι οι
πτυχιούχοι των προγραμμάτων Δ.Ε.Κ. θα πρέπει να επιδιώξουν να εισαχθούν αποκλειστικά μέσω
κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, ώστε να φοιτήσουν εκεί και να λάβουν από εκεί έναν επιπλέον Τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. με
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το ΥΠΑΙΘ προέβη σε όλες τις παραπάνω νομοθετήσεις (νόμος 4823/2021)
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Σ.),
παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αρ.5 & 6 του ν. 3432/2008 τέτοιου είδους τροποποιήσεις
πραγματοποιούνται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Α.Ε.Σ. Μάλιστα ενώ ο πρόεδρος του Α.Ε.Σ. απέστειλε
πολυσέλιδη και μακροσκελέστατη εισήγηση η Υπουργός Παιδείας δεν την έλαβε υπόψιν.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο για τη νομοθέτηση των διατάξεων του ν. 4823/2021 δεν έλαβε υπ’ όψιν την εισήγηση
του προέδρου του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου νυν μητροπολίτη Περιστερίου Γρηγορίου,
την ύπαρξη της οποίας επιβεβαίωσε και ο τότε εκπρόσωπος της Δ.Ι.Σ. μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τον Ιούλιο του 2021, στην οποία αναφέρονταν ως οφειλόμενη
ρύθμιση η πλήρης κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των
προγραμμάτων Δ.Ε.Κ. των Α.Ε.Α., παρότι η κυρία Υπουργός όφειλε κατά το νόμο να το πράξει;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την με άμεση νομοθετική ρύθμιση άρση του αντισυνταγματικού
επαγγελματικού αποκλεισμού των πτυχιούχων Δημόσιου Ανώτατου Κρατικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος, Δ.Ε.Κ. των Α.Ε.Α., που είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων παραλήψεων της Διοίκησης,
διότι δεν έλαβε μέριμνα εδώ και 16 έτη για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων που προέβλεπε ο
νόμος 3432/2006;

3. Προτίθεστε, για να αρθούν τα επαγγελματικά αδιέξοδα των πτυχιούχων του τμήματος «Διαχείρισης
Εκκλησιαστικών Κειμηλίων», να καταργήσετε ή να τροποποιήσετε την ισχύουσα διάταξη του
άρθρου 17§4 του νόμου 3432/2006 σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοι των Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα;

4. Προτίθεστε να προβείτε στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης ώστε να ενταχθούν στην
μισθολογική βαθμίδα ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αντίστοιχα με τα προσόντα
τους, όπως αυτά ορίζονται στο Μητρώο Επαγγελματικών Προσόντων του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ για τους πτυχιούχους Δ.Ε.Κ. των Α.Ε.Α., για να μπορούν να εργαστούν
σύμφωνα με το ΠΔ 104/2014 στη συντήρηση των πολιτιστικών αγαθών (Άρθρο 65, παρ. 10)
«Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ορίζονται: πτυχίο Ανώτατης Σχολής Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή
ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. […]»).
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Εκδήλωση για την υγεία της γυναίκας στην Καρυά Λευκάδας!

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος ‘Απόλλων‘
Καρυάς σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τη στήριξη της
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου μας το Σάββατο 18 Ιουνίου  στη Στέγη Ιστορίας και
Πολιτισμού (πρώην Δημοτικό σχολείο ) Καρυάς.

Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω σε πολύ σημαντικά
θέματα που αφορούν στην υγεία της γυναίκας. Ειδικότερα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις ετήσιες
προληπτικές εξετάσεις για τη γυναίκα, την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου, τον καρκίνο του
μαστού, την διαχείριση ακράτειας ούρων, τα συμπληρώματα διατροφής και την σεξουαλική ζωή της
γυναίκας μετά την εμμηνόπαυση.

Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου.
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1. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .20/06/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/06/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 14

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής
η εκδήλωση Προσωπικότητα 2022

Βραβεύτηκαν ο Σκηνοθέτης Γ Συαρανδήο ο Πρύτανηςτου Πανεπιστηυιου Δυτικής Αττικής Π Καλδικ κ.α
Στον πολυβραβευμένο και
διεθνώς αναγνωρισμένο
Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη
Σμαραγδή και στην Περιφερειάρχη

Ιονίων Νήσων Ρόδη
Κράτσα απένειμε ο Γ Πα
τούλης τα βραβεία L Καποδίστριας

και Προσωπικότητα
2022 αντίστοιχα της

Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων

Τέχνης στο πλαίσιο
εκδήλωσης που διοργανώθηκε

υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Αττικής
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η
Περιφέρεια Απονέμοντας το
βραβείο στον Γ Σμαραγδή ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ
Πατούλης εξήρε την μεγάλη
προσφορά του τονίζοντας ότι
με την τέχνη του λειτουργεί ως
ένας δίαυλος επικοινωνίας των
φωτεινών ελληνικών αξιών με
την παγκόσμια κοινότητα
Είναι μεγάλη τιμή να παραδίδω

αυτό το βραβείο σε έναν
διεθνούς φήμης άνθρωπο τον
Γιάννη Σμαραγδή ο οποίος
παραμένει ένας εργάτης της
Tpwiicr σίΊΐνόί και ταπρινόον— γ τ τ
Επιπλέον κατά την παράδοση
του Βραβείου στην Περιφερειάρχη

Ρ Κράτσα σημείωσε
θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο

και φίλη Ρ Κράτσα η οποία
έχει προσφέρει και συνεχίζει να
προσφέρει πολλά στην Αυτοδιοίκηση

και να μάχεται για την
ενδυνάμωση του θεσμού
Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης
στον Πρύτανη του Πανεπιστη

αίου Αυτικι'κ Αττικής Παναγιώτη
Καλδή τον Δήμαρχο Ιλίου

Νικόλαο Ζενέτο τη Βουλευτή
και Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία
Σακοράφα την τραγουδίστρια
Μαρίζα Κωχ και την ηθοποιό
Κάρμεν Ρουγγέρη Βραβείο
έλαβε επίσης και το αντικαρκινικό

τμήμα του Νοσοκομείου
Ιωάννη Μεταξά
Στην εκδήλωση εκ μέρους της
Περιφέρειας Αττικής παραβρέθηκαν

επίσης η Αντιπεριφε
ρειάρχης Πειραιώς Σταυρούλα
Αντωνάκου,η Αντιπεριφε
ρειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυ¬

βέρνησης Μαρία Κουρή ο
Πρόεδρος του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Νέα Μητροπολιτική

Αττική και Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος Ν
Παπαγεωργίου ο εντεταλμένος
περιφερειακός σύμβουλος
Γιώργος Αγγελόπουλος ο Πρόεδρος

του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου

I

Πειραιά Β Κορκίδης ο Δήμαρχος

Νίκαιας Αγ L Ρέντη
Γ Ιωακειμίδης καλλιτέχνες

όπως ο Γιάννης Μόρτζος η
Άννα Ανδριαναύ κ.α Τελετάρχης

της εκδήλωσης ήταν ο
Χρήστος Φωτίδης την παρουσίαση

έκαναν ο Χρίστος Γεωργίου
και η Σάρα Τερζή Υπεύθυνος

βραβείων ο Χρήστος
Κωνσταντινίδης Σκηνικά Χάρης

Σεπεντζής Ενδυματολογική
επιμέλεια Οίκος Τρανούλη
Μουσική Επιμέλεια Νίκος
Κούρος Κείμενα Σκηνοθεσία
Μουζ Διοργάνωση Ακαδημία
Ελληνικών Βραβείων Τέχνης
Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιά
Περιχώρων
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Μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπογράφει ο
ΣΕΔ

Πρόκειται για την 9η σχετική συμφωνία που ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου συνάπτει με ελληνικό
πανεπιστήμιο. Τι αφορά.

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε επίπεδο Πρυτανείας και το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (Δ.Ν.Χ.Δ.) Το
μνημόνιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ, από την Πρυτανεία του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή
Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση και υπεγράφη από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο, από
τον Πρύτανη του ΟΠΑ καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντώνη και τον διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στη Δ.Ν.Χ.Δ.,
καθηγητή κ. Εμμανουήλ Καβουσανό. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση είναι το 9ο κατά σειρά Μνημόνιο
Συνεργασίας με Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς (2), το  ΕΚΠΑ , το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας , το Πανεπιστήμιο Πάφου από την Κύπρο, αλλά και τον Όμιλο Τεχνητής Νοημοσύνης AI Catalyst
. Ο ΣΕΔ σκοπεύει να προχωρήσει σε ανάλογα μνημόνια συνεργασίας και με άλλα ΑΕΙ, αλλά και εταιρείες
και φορείς που συνεργάζεται, με σκοπό την άνοδο του επιπέδου επενδυτικής παιδείας των Ελλήνων
φοιτητών, αλλά και την επαφή τους με τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.
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ΣΕΔ: Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΑΣΟΕΕ
Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε επίπεδο Πρυτανείας και το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση
(Δ.Ν.Χ.Δ.)

Το μνημόνιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ, από την Πρυτανεία του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή
Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση και υπεγράφη από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο, από
τον Πρύτανη του ΟΠΑ καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντώνη

και τον διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στη Δ.Ν.Χ.Δ., καθηγητή κ. Εμμανουήλ Καβουσανό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση είναι το 9ο κατά σειρά Μνημόνιο Συνεργασίας με Ελληνικό
Πανεπιστήμιο, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2), το ΕΚΠΑ, το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο
Πάφου από την Κύπρο, αλλά και τον Όμιλο Τεχνητής Νοημοσύνης AI Catalyst.

Ο ΣΕΔ σκοπεύει να προχωρήσει σε ανάλογα μνημόνια συνεργασίας και με άλλα ΑΕΙ, αλλά και εταιρείες και
φορείς που συνεργάζεται, με σκοπό την άνοδο του επιπέδου επενδυτικής παιδείας των Ελλήνων φοιτητών,
αλλά και την επαφή τους με τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.
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Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ
"Να πραγματοποιηθεί διεξοδική και εντατική διαβούλευση για κάθε κεφάλαιο και για κάθε άρθρο του σε
ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο θα μπορέσει να
αποτελέσει σημείο καμπής για τ α ΑΕΙ

Την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ και να πραγματοποιηθεί διεξοδική και εντατική
διαβούλευση για κάθε κεφάλαιο και για κάθε άρθρο του σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο, έτσι
ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει σημείο καμπής
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ζητά , με απόφασή της , η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής .

Στόχος της διαβούλευσης, τονίζει η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ,   θα είναι η διαμόρφωση ενός Νομοσχεδίου
έτσι ώστε:

Να διατηρεί τις αναπτυξιακές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο
Να αναμορφώσει και να εξορθολογίσει εκείνους τους κρίσιμους τομείς οι οποίοι είναι σίγουρο ότι
είτε δεν θα λειτουργήσουν καθόλου είτε θα οδηγήσουν στα αντίθετα από τα προσδοκόμενα
αποτελέσματα.
Να προστεθούν τομείς στο Νομοσχέδιο, που δεν καλύπτονται και είναι κρίσιμοι για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΔΑ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις 7-09-2022 και 16-06-2022 συνεδριάσεις της
συζήτησε διεξοδικά επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της
σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις» και αποφάσισε τα εξής:

Ο Νόμος καλύπτει όλο το φάσμα της λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έρχεται να
αντικαταστήσει παλαιότερους και να λειτουργήσει σε συνέργεια με τους σχετικούς Νόμους που έχουν
ψηφισθεί τα τελευταία τρία (3) έτη και στην περίπτωση των Οργάνων Διοίκησης των Πανεπιστημίων να
ανατρέψει νόμο που έχει θεσμοθετηθεί από την ίδια Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Για τη διαβούλευση
αναφορικά με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο δίδεται ελάχιστος χρόνος, πράγμα που δεν επιτρέπει τον
αναλυτικό σχολιασμό όλων των άρθρων και των τομέων που θίγονται.

Σε μία συνολική θεώρηση, το νομοσχέδιο, περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση δράσεων, δομών και διαδικασιών
που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη των Πανεπιστήμιων, σε σημαντικούς
τομείς. Το πρόβλημα είναι ότι σε θεμελιώδεις τομείς εντοπίζονται παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν
τόσο μεγάλα προβλήματα, τα οποία θα ακυρώσουν τις προτεινόμενες για θεσμοθέτηση δομές και
δράσεις, ενώ, επιπροσθέτως, δεν συνηγορούν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την
Πολιτική Ηγεσία κατά την παρουσίαση του προτεινόμενου Νομοσχεδίου. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει
ταλανιστεί τις τελευταίες δύο (2) δεκαετίες, καθώς έχουν ψηφιστεί και εφαρμοστεί τέσσερις (4) Νόμοι
που μετέβαλαν θεμελιακά τη δομή και τη λειτουργία της, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αβεβαιότητας και
σύγχυσης.

Συγκεκριμένα, οι θεσμικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο και πρόκειται να οδηγήσουν
σε σημαντικές δυσλειτουργίες είναι:

Το έλλειμμα συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών αναφορικά με την εκλογή των Οργάνων
Διοίκησης των πανεπιστημίων και ειδικότερα όσον αφορά την επιλογή του Πρύτανη, των
Αντιπρυτάνεων και των Κοσμητόρων και τη συμμετοχή του Πρύτανη στο Συμβούλιο Διοίκησης. Το
σύνολο της διαδικασίας επιλογής και λειτουργίας των παραπάνω οργάνων δεν συνάδει με τις
πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων και την δημοκρατική διοικητική πρακτική, τη
δεοντολογία και το πνεύμα λειτουργίας των σύγχρονων πανεπιστημίων.
Η μεγάλη συγκέντρωση εξουσίας στον Πρύτανη, ο οποίος θα προεδρεύει στο Συμβούλιο Διοίκησης,
στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ, στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και στο Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του
Α.Ε.Ι.. Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση εξουσιών έρχεται σε αντίθεση με τις προθέσεις της Πολιτείας,
έτσι όπως έχουν εκφραστεί από την παρουσίαση του Νομοσχεδίου από την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για συλλογικό μοντέλο διοίκησης και ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Δεν προάγεται το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τη
διάρθρωσή τους και τις Ακαδημαϊκές τους λειτουργίες. Αντιθέτως, παραμένουν οι συνθήκες
εξάρτησης του πανεπιστημίου, καθώς πάλι σε καίριους τομείς το Υπουργείο Παιδείας θα έχει τον
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πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
Δημιουργούνται συνθήκες που έρχονται σε αντίθεση με τον Δημόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπως ρητά κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, καθώς ζητείται από τα Πανεπιστήμια να
λειτουργήσουν ως ιδιωτικές Επιχειρήσεις και να αναζητήσουν επιπρόσθετους πόρους για την
ανάπτυξή τους, πάντα κάτω από το σφικτό εναγκαλισμό της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η θεσμοθέτηση στα Πανεπιστήμια των Τμημάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών, στα οποία εκφράζουμε
την πλήρη αντίθεσή μας. Τα Τμήματα αυτά θα οργανώνουν προγράμματα σπουδών διάρκειας 7
εξαμήνων και 210 ECTS αντί των 240 ECTS και 300 ECTS των τμημάτων των Πανεπιστημίων και
Πολυτεχνικών Σχολών. Τυχόν έλλειμα στην Τεχνολογική και Τεχνική Εκπαίδευση μπορεί να καλυφθεί
μέσα από την δημιουργία δομών αποκλειστικά προσανατολισμένων σε αυτό και όχι με
αποσπασματικές λύσεις. Άλλωστε, δεν γίνεται αντιληπτό πως θα γίνει ελκυστικό ένα τέτοιο Τμήμα
προς τους υποψηφίους φοιτητές.
Στο νέο νόμο πλαίσιο δεν υπάρχει η πνοή της ανανέωσης με τη δημιουργία θέσεων για νέα μέλη
διδακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, πράγμα το οποίο σίγουρα δεν εξασφαλίζεται από την
στιγμή που δίνεται η δυνατότητα σε ομότιμους και στα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ να έχουν
εκπαιδευτική δραστηριότητα ακόμα και σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε μεταπτυχιακά
και να συμμετέχουν στα ερευνητικά έργα σχεδόν χωρίς κανένα περιορισμό.
Δεν αποπνέει το Νομοσχέδιο το όραμα που θα πρέπει να υπάρχει στα Πανεπιστήμια για την Ελλάδα
του 21ου αιώνα. Αντιθέτως, αναλώνεται στη θεσμοθέτηση οργάνων και διαδικασιών που έχουν
αποδειχθεί από παλαιότερη εμπειρία μη αποτελεσματικά και που σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε
εφικτό να εφαρμοσθούν στο σύνολό τους. Επιπροσθέτως, στο Νομοσχέδιο δεν υποστηρίζεται η
Κοινωνική και Ανθρωπιστική διάσταση του Πανεπιστημίου καθώς δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο
ο τομέας των ανθρωπιστικών, των κοινωνικών και καλλιτεχνικών σπουδών και πως αυτός θα
αναπτυχθεί περαιτέρω. Υπάρχουν αντικείμενα που διακονούν τα Πανεπιστήμια που δεν θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με οικονομικούς όρους.

Πιστεύουμε ότι οι κυρίαρχοι τομείς που μπορούν να δώσουν την πνοή στα Πανεπιστήμια είναι:

α) η επαρκής χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των πραγματικών τους αναγκών,

β) η στελέχωσή τους με νέα μέλη Διδακτικού Προσωπικού όλων των κατηγοριών και το κατάλληλο
Διοικητικό Προσωπικό σε ένα πλαίσιο υποστήριξης της ανάπτυξης του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού
της χώρας

γ) η θεσμοθέτηση κινήτρων σε όλους τους τομείς που θα δώσουν μια δυναμική και θα αντανακλούν το
όραμα όλων μας για το Πανεπιστήμιο που θέλουμε.

Περαιτέρω, σε μία επιμέρους θεώρηση των πιο κρίσιμων διατάξεων του νομοσχεδίου, και χωρίς να
σχολιάζονται διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο και είχαν ήδη θεσμοθετηθεί με
προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και για τα οποία η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ έχει ήδη εκφράσει τις
απόψεις της, επισημαίνονται τα ακόλουθα, με τις ισχυρότερες αντιρρήσεις μας να εστιάζονται στη
διαδικασία και τον τρόπο επιλογής των Πρυτανικών Αρχών, καθώς και στην κατανομή αρμοδιοτήτων στα
Όργανα Διοίκησης:

Α) Σχετικά με το Συμβούλιο Διοίκησης, την επιλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων και τον
Εκτελεστικό Διευθυντή:

- Ο Πρύτανης ασκεί τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, ως εκ τούτου απαιτείται να αναδεικνύεται μέσα από
συλλογικές διαδικασίες, ήτοι να ψηφίζεται από το Σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,
συμπεριλαμβανομένων των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και του Διοικητικού Προσωπικού. Με το προτεινόμενο
μοντέλο επιλογής Πρύτανη μεταξύ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και τον ορισμό του
από το Συμβούλιο Διοίκησης, καθώς και τον ορισμό των Αντιπρυτάνεων από τον Πρύτανη, δεν
εξασφαλίζεται η αποδοχή των Πρυτανικών Αρχών από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, πράγμα που είναι
θεμελιώδες για επίτευξη εκείνου του βαθμού της συναίνεσης, έτσι ώστε όλοι να συμβάλλουν στην
προαγωγή των Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως, η μη εξασφάλιση της εκπροσώπησης όλων των Σχολών στο
Συμβούλιο Διοίκησης δεν συνάδει με τις συνθήκες ισονομίας.

Τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά τη νομιμοποίηση της εξουσίας του Πρύτανη, καθώς αυτός θα έχει
επιλεγεί από ένα Συμβούλιο Διοίκησης και όχι από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Δεν είναι το
ίδιο όταν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ψηφίζουν για να επιλέξουν μέλος του Συμβουλίου
Διοίκησης, και όταν ψηφίζουν για να επιλέξουν Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις. Σύμφωνα με την προτεινόμενη
(από το Νομοσχέδιο) διαδικασία, ο Πρύτανης είναι δυνατόν να μην έχει την μεγαλύτερη πλειοψηφία από
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την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

- Με δεδομένο ότι το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί διοικητικό έλεγχο στον Πρύτανη είναι ασυμβίβαστο να
Προεδρεύει ο Πρύτανης και να είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης που ελέγχει το έργο του. Η διάκριση
των οργάνων ελέγχου και ελεγχόμενου είναι το μέσο με το οποίο εξασφαλίζεται η αποτελεσματική
λειτουργία και η αποφυγή των κινδύνων της αυθαιρεσίας στα διοικητικά όργανα.

- Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η λειτουργία ενός Συμβουλίου Διοίκησης θα πρέπει να έχει επιτελικό ρόλο και
να υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο στη μετάβαση και προσαρμογή του, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους
λόγους για τους οποίους υπάρχει. Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο, τα εξωτερικά μέλη του
Συμβουλίου Διοίκησης μπορεί να είναι Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με
ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή
την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ένα (1) εκ των
εξωτερικών μελών μπορεί να προέρχεται από ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Στο πλαίσιο της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία είναι κατανοητή η
συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση για την προσέλκυση σοβαρών
υποψηφιοτήτων για τα εξωτερικά μέλη, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις
έτσι ώστε να υπάρχουν σοβαρές υποψηφιότητες. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο φιλότιμο και στον
πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, των αφυπηρετησάντων ή ομότιμων καθηγητών. Χρειαζόμαστε
σύγχρονες ιδέες και πρακτικές και την ενεργό συμμετοχή των εξωτερικών μελών σε ένα πλαίσιο που θα
λειτουργήσει συνεργατικά.

- Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Διευθυντή είναι ίδιες με αυτές του Διοικητικού
Υπηρεσιακού Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή Πανεπιστημίου. Από τη στιγμή που στον Πρύτανη
ανατίθενται οι Διοικητικές και Οικονομικές αρμοδιότητες, χωρίς να μεταβάλλεται κάτι ουσιαστικά σε
σχέση με τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα, δεν βλέπουμε την ανάγκη και την προστιθέμενη αξία που θα
δώσει η θεσμοθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή και η επιλογή του από το Συμβούλιο Διοίκησης. Η
Διοίκηση του Πανεπιστημίου απαιτεί γνώση του χώρου και των ιδιαιτεροτήτων και μάλιστα εμπειρία στον
χώρο, πράγμα που αποκλείει το σκεπτικό της διοίκησής του όπως άλλοι κυβερνητικοί φορείς. Αντιθέτως,
πιστεύουμε ότι ο τρόπος επιλογής και οι αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Διευθυντή θα αποτελέσουν
τροχοπέδη και σημείο τριβής και δεν θα δημιουργηθούν συνθήκες για την προαγωγή της αξιοκρατίας.

Συνεπώς πιστεύουμε ότι, όπως προτείνεται στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο το μοντέλο διοίκησης, δεν
πρόκειται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της παρούσας κατάστασης που αναφέρονται στη σχετική
εισήγηση της Υπουργού, καθώς:

α) δημιουργούνται προϋποθέσεις συγκεντρωτικών δομών και διαδικασιών διοίκησης,

β) η λογοδοσία του Πρύτανη αφορά σε όργανο στο οποίο ο ίδιος προεδρεύει και

γ) δεν είναι ορατό σε ποιες περιπτώσεις η εξουσία μεταβιβάζεται από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια.

Πιστεύουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη των Πανεπιστημίων καθώς η
σύνδεση του Πρύτανη με το Συμβούλιο Διοίκησης, η επιλογή των εξωτερικών μελών και η διάρθρωση του
Συμβουλίου Διοίκησης θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα από τα δυο εναλλακτικά σενάρια:

α) την καθιέρωση μιας διαδικασίας που θα εξυπηρετεί την απουσία ελέγχου προς τον Πρύτανη και που
παρέχει δυνατότητες χειραγώγησης του Συμβουλίου Διοίκησης και

β) την αδυναμία λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης λόγω συγκρουσιακού περιβάλλοντος που θα
καλλιεργηθεί μεταξύ των μελών του.

Μοντέλο ορισμού Εκτελεστικών Διευθυντών, Διευθυνόντων Συμβούλων και Εκτελεστικών Προέδρων
αυτής της μορφής χρησιμοποιείται σε Επιχειρήσεις, όπου είναι διαφορετική η δομή και ο
προσανατολισμός ενώ η πλειοψηφία αντιπροσωπεύει τις μετοχές ή τη συμμετοχή στη διάρθρωση του
κεφαλαίου της Επιχείρησης. Τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι δημόσια, συνταγματικώς ορισμένα να
προσφέρουν δημόσιο αγαθό και εργάζονται για το δημόσιο συμφέρον. Δεν πρέπει τα Πανεπιστήμια να
αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις που έχουν στόχο το κέρδος και την αγορά με οικονομικούς
κερδοσκοπικούς όρους.

Αναμέναμε απλοποίηση του Διοικητικού Μοντέλου και διαπιστώνουμε ότι στα ήδη υπάρχοντα όργανα του
πανεπιστημίου εισάγεται ένα νέο ακόμη όργανο το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο έχει αυξημένες
αρμοδιότητες. Το προτεινόμενο διοικητικό μοντέλο προκαλεί πολυπλοκότητα που θα λειτουργήσει
αρνητικά και καταστροφικά στην ανάπτυξη των Πανεπιστημίων. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης
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θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν ο ρόλος του ήταν ανεξάρτητος από τα άλλα Όργανα
Διοίκησης και να εστιάζεται περισσότερο στην ανάπτυξη της Στρατηγικής του ΑΕΙ και στη διασύνδεση
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με την Κοινωνία και τον Παραγωγικό και Κοινωνικό Ιστό της χώρας.

Β) Σχετικά με την επιλογή του Κοσμήτορα.

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο, η επιλογή του Κοσμήτορα γίνεται από το Συμβούλιο
Διοίκησης μετά από σχετική εισήγηση που περιλαμβάνει τρείς επικρατούσες, κατά μέγιστο,
υποψηφιότητες μετά από πρόσκληση του Πρύτανη προς τα μέλη ΔΕΠ και αρχική κρίση από ειδική επιτροπή
που συστήνεται από τον Κοσμήτορα. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο Κοσμήτορας έχει αυξημένες
αρμοδιότητες σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή αντίκειται σε
οποιαδήποτε μέθοδο ή πρακτική διοίκησης καθώς:

α) Μονομελές Όργανο του πανεπιστημίου διορίζεται και μάλιστα με αυξημένες αρμοδιότητες. Όσο
περισσότερες αρμοδιότητες έχει ένα όργανο τόσο μεγαλύτερη συλλογική αποδοχή πρέπει να έχει.
Πιστεύουμε ότι ο Κοσμήτορας θα πρέπει να εκλέγεται από το Σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητα της
Σχολής που υπηρετεί.

β) Ο Κοσμήτορας θα έχει την ευθύνη της Διοίκησης της Σχολής και της Κοσμητείας. Τίθεται ένα
σημαντικό ερώτημα : «Πώς θα μπορέσει ο διορισμένος Κοσμήτορας να διοικήσει όργανο στο οποίο
μετέχουν Πρόεδροι Τμημάτων και εκπρόσωποι των συλλόγων του Πανεπιστημίου που έχουν εκλεγεί με
καθολικά συλλογικές διαδικασίες, χωρίς ο ίδιος να έχει την νομιμοποίηση της απευθείας εκλογής από την
ακαδημαϊκή κοινότητα της Σχολής;»

Γ) Στα Συλλογικά Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστήμιου θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των
κατηγοριών προσωπικού (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), όπως ισχύει σύμφωνα με το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Δ) Η δυνατότητα ίδρυσης, συγχώνευσης και κατάργησης ακαδημαϊκής μονάδας με προεδρικό διάταγμα
χωρίς απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (άρθρο 21) πλήττει εν τοις πράγμασι το
αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων.

Ε) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στα θέματα του Ερευνητικών Δομών των Ακαδημαϊκών Μονάδων το Νομοσχέδιο κινείται προς την ορθή
κατεύθυνση με μόνη ένσταση αναφορικά με τις θητείες του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Πρέπει να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θητειών στη θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου. Με
δεδομένο ότι η θητεία είναι τριετής θα πρέπει να υπάρχει ο περιορισμός των τριών (3) θητειών, έτσι
ώστε να δίνεται η δυνατότητα του πλουραλισμού στη διοίκηση των εργαστηρίων.

ΣΤ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

- Είμαστε εντελώς αντίθετοι ως προς την οργάνωση Προγραμμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών και
Τεχνολογίας διάρκειας επτά (7) εξάμηνων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργηθούν Τμήματα σε
Πανεπιστήμια, τα οποία να προσφέρουν τίτλους Επιπέδου 6 και να αντιστοιχούν σε 210 ECTS και όχι σε
240 ECTS ή 300 ECTS και τα οποία δεν θα παρέχουν διδακτορικές σπουδές. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει
να υπάρχει αυτή η διάκριση στην ανώτατη εκπαίδευση που μόνο δυσλειτουργίες θα προκαλέσει. Τυχόν
έλλειμα στην Εκπαίδευση στον τομέα της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης θα πρέπει να καλυφθεί
με άλλες δομές και τρόπους που θα έχουν προσανατολισμό σε αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης. Άλλως,
αποτελούν ημίμετρα, δεν θεραπεύουν το έλλειμα και λειτουργούν αποσπασματικά.

- Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι κινείται προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση η δυνατότητα της οργάνωσης
των Διεπιστημονικών Προγραμμάτων Σπουδών και της Εσωτερικής Κινητικότητας των Φοιτητών. Σε κάθε
περίπτωση πιστεύουμε ότι αυτές οι δομές θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης και χρηματοδότησης και με
τη θεσμοθέτηση κινήτρων, ώστε να έχουν την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα που τόσο έχει ανάγκη η
χώρα μας.

- Αντίρρηση εκφράζεται ως προς τον καθορισμό των ελαχίστων ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα (Άρθρο
67) σε επίπεδο εξαμήνου. Πιστεύουμε ότι το εκάστοτε ελάχιστο όριο θα πρέπει να συνυπολογίζει τις
φροντιστηριακές και εργαστηριακές ώρες.

- Υπάρχει ασάφεια αναφορικά με την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Στο άρθρο 65 που αφορά
στην Αξιολόγηση των φοιτητών και τις Εξετάσεις δεν αναφέρεται η εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
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Αντιθέτως, στο άρθρο 75 (περί Διάρκειας του Σπουδών) γίνεται αναφορά στην επαναληπτική εξεταστική
του Σεπτεμβρίου. Η εξεταστική του Σεπτεμβρίου συνιστά την εναλλακτική εξέταση των φοιτητών,
δίνοντας τους την ευκαιρία να διαχειριστούν ενδεχόμενες αποτυχίες τους σε μαθήματα κατά το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος. Πιστεύουμε ότι για να μην δημιουργούνται ασάφειες, η επαναληπτική εξεταστική θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά και στο άρθρο 65.

- Όπως ήδη ισχύει και με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο ο αριθμός των
εισακτέων ανά τμήμα καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της
Συγκλήτου κάθε ΑΕΙ. Όπως έχουμε πολλές φορές προτείνει και εξηγήσει τους λόγους της πρότασής μας, ο
αριθμός των εισακτέων θα πρέπει να καθορίζεται από την Σύγκλητο του πανεπιστημίου μετά από
εισήγηση του οικείου Τμήματος.

Ζ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναφορικά με τον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών θα πρέπει να γίνουν ορισμένες μεταβολές στο
Νομοσχέδιο οι οποίες είναι:

α) Θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ των υποτροφιών που θα δίνονται λόγω της αριστείας και της
απαλλαγής τελών φοίτησης λόγω κοινωνικών και οικονομικών κριτήριων. Η θέσπιση του ελάχιστου
βαθμού 7,5 στο βασικό πτυχίο για να δύναται κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής να αιτηθεί τα δωρεάν
τέλη φοίτησης δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην Ελλάδα, την στιγμή που:

Υπάρχει διαφορετική λογική στη βαθμολόγηση μεταξύ των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και
μάλιστα ανάμεσα και σε Τμήματα διαφορετικού αντικειμένου.
Πολλοί απόφοιτοι του Α κύκλου, λόγω κοινωνικών και οικονομικών συγκυριών, απαιτείται να
εργάζονται και να σπουδάζουν ταυτόχρονα, πράγμα που δεν διευκολύνει την εξασφάλιση υψηλής
βαθμολογίας. Συνεπώς, ένα κατώφλι στο βαθμό πτυχίου του Α κύκλου Σπουδών δεν είναι δίκαιο και
αναιρεί την κοινωνική διάσταση της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

β) Η μη ύπαρξη ορίου στις θητείες του Διευθυντή ΠΜΣ δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Πιστεύουμε ότι θα
πρέπει να μην καταργηθεί πλήρως ο περιορισμός των θητειών του Διευθυντή των ΠΜΣ αλλά να είναι
περισσότερο ευέλικτος (ίσως να μην επιτρέπεται πάνω από 3 θητείες και όχι πάνω από 2 συνεχόμενες),
καθώς αυτό δημιουργεί συνθήκες που δεν συνάδουν με τον πλουραλισμό στη Διοίκηση. Στόχος θα πρέπει
να είναι η ανανέωση και να αποφεύγεται ο κορεσμός των κατόχων των θέσεων ευθύνης.

γ) Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη ώστε τα Τμήματα και οι Σχολές (Α.Ε.Ι.) που δεν παρέχουν επί
του παρόντος προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, να μπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν
προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, έως την έναρξη του προγράμματος πρώτου
κύκλου σπουδών.

Η) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ιδιαίτερα θετικά είναι η θεσμοθέτηση των Προγραμμάτων Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης, καθότι
δημιουργεί συνθήκες διεπιστημονικότητας. Αναφορικά με τα Προγράμματα Σύντομης Διάρκειας, τα
Πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση (για προσωπικό και υποδομές) και
υποστήριξη για την υλοποίηση αυτών των πολύ χρήσιμων δράσεων που θεσμοθετούνται.

Θ) ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αναφορικά με τους Ομότιμους Καθηγητές και τα Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, το Νομοσχέδιο επιτρέπει τη
συμμετοχή τους στη διδασκαλία σε προ-πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όπως επίσης και τη
συμμετοχή τους σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές διδακτορικών σπουδών και σε ερευνητικά έργα.
Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση των ομότιμων καθηγητών και των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων και η μη πρόσληψη νέων
μελών ΔΕΠ θα αποτελέσει τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη των Πανεπιστημίων. Τα Πανεπιστήμια
χρειάζονται νέους Επιστήμονες με όρεξη και φρεσκάδα. Αυτό που τα Πανεπιστήμια έχουν ανάγκη είναι
νέες θέσεις μελών ΔΕΠ όπως και άμεση προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που προκύπτουν από
συνταξιοδοτήσεις. Η εξυπηρέτηση προπτυχιακών εκπαιδευτικών αναγκών από αφυπηρετήσαντα λόγω
συνταξιοδότησης μέλη ΔΕΠ μπορεί να μειώνει το οικονομικό κόστος, αλλά αυξάνει το κόστος της
προσπάθειας των Πανεπιστημίων να προχωρήσουν στο μέλλον. Οι Ομότιμοι Καθηγητές και οι
αφυπηρετήσαντες μπορούν να προσφέρουν, εφόσον το επιθυμούν, όχι όμως αντικαθιστώντας τις
υπηρεσίες που προσφέρουν τα ενεργά μέλη. Χρειάζεται να δοθεί τόπος στους νέους που δεν βρίσκουν
διεξόδους στη χώρα μας και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
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αλλού και ταυτόχρονα να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή προοπτική των Πανεπιστήμιων με την στελέχωση
με νέα μέλη ΔΕΠ .

Ι) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- Σύμφωνα με το Προτεινόμενο Νομοσχέδιο η «κρίση για εκλογή ή εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. βασίζεται στο
συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο του κρινόμενου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της
διδακτικής του ικανότητας, στη συνολική του επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση
στη διεθνή του παρουσία, στη συνεισφορά του στην αξιοποίηση της γνώσης και στη μεταφορά
τεχνολογίας, όπως αυτή αποτιμάται μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει κατοχυρώσει, τη
συμμετοχή στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ίδρυσης
εταιρειών τεχνοβλαστού (spinoff) και τη συμμετοχή σε αυτές ως μέλους ή μετόχου, καθώς και στην
προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την έρευνα και την αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και
παρέμβαση. Επίσης συνεκτιμάται το επιστημονικό ήθος του υποψηφίου ως ουσιώδες στοιχείο για τη
συγκρότηση της προσωπικότητάς του.» Γεννά απορία το γεγονός ότι προκρίνεται η συνεισφορά των
υποψηφίων στη δημιουργία εταιρειών spinoff, πράγμα που δίδει προτεραιότητα στη λειτουργία του
Πανεπιστημίου ως Επιχείρηση και όχι ως δημόσιου φορέα εκπαίδευσης και έρευνας όπως το Σύνταγμα της
χώρας επιτάσσει. Τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων είναι δημόσιοι λειτουργοί και όχι επιχειρηματίες και
επιπροσθέτως σε θεωρητικές επιστήμες δεν έχει εφαρμογή η δημιουργία τεχνοβλαστών.

- Η κατάργηση της δυνατότητας μονιμοποίησης στην βαθμίδα του Επίκουρου θα λειτουργήσει αρνητικά
στα Πανεπιστήμια. Θα υπάρχουν Επίκουροι Καθηγητές δύο ταχυτήτων (όσοι προλάβουν να
μονιμοποιηθούν) και δεν θα υπάρχει κίνητρο για braingain, αφού έχοντας παραιτηθεί από κάποιο άλλο
επάγγελμα είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ο νέος Επίκουρος Καθηγητής θα βιώνει αβεβαιότητα
ως προς την ακαδημαϊκή του εξέλιξη. Ούτε το αυθαίρετο χρονικό όριο των μεταβατικών διατάξεων
δημιουργεί συνθήκες ισονομίας. Τα νέα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να
αποδώσουν και να προσφέρουν και να εξελίσσονται στο Πανεπιστήμιο σε ένα ορθολογικό και καλά
δομημένο πλαίσιο που τους δίνει κίνητρα ακαδημαϊκής καταξίωσης και όχι να αναλώνονται στην
αναζήτηση της επόμενης δουλειάς τους. Περαιτέρω, η πρόβλεψη για απασχόλησή τους σε άλλο επίπεδο
εκπαίδευσης μετά από αρνητική κρίση είναι ανεφάρμοστη και προσβλητική. Η διάκριση αυτή δημιουργεί
μη ισόνομες συνθήκες. Προτείνουμε να παραμείνει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την βαθμίδα του
Επίκουρου καθηγητή, διότι αν ισχύσει το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο θα αποτελέσει αντικίνητρο
προσέλκυσης αξιόλογων επιστημόνων στα Πανεπιστήμια. Επίσης, με δεδομένο ότι οι Επίκουροι Καθηγητές
θα πρέπει να έχουν μονιμότητα θα συμμετέχουν ως εκλέκτορες μέλους ΔΕΠ της αντίστοιχης βαθμίδας
μετά την μονιμοποίηση τους.

- Στο Νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τους ήδη υπηρετούντες λέκτορες και λέκτορες
εφαρμογών. Η βαθμίδα αυτή υπηρετεί στα Πανεπιστήμια και θα πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις για
τη διαχείριση και εξέλιξη των κατόχων των θέσεων αυτών.

- Η συγκρότηση των τριμελών εισηγητικών επιτροπών πρέπει να παραμείνει ως έχει, δηλαδή 2 εσωτερικά
μέλη και 1 εξωτερικό μέλος (Άρθρο 147 παρ. 3). Επίσης, τα χρονικά όρια που τίθενται για την κατάθεση
της εισηγητικής έκθεσης στα εκλεκτορικά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μείνει ως έχει σήμερα (40
ημέρες).

- Στην παράγραφο 2 του άρθρου 152 θα πρέπει η μεταβολή γνωστικού αντικειμένου να πραγματοποιείται
με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη και όχι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

- Επίσης, δεν γίνεται αντιληπτό για ποιόν ακριβώς λόγο δεν μπορούν να μετέχουν στα εκλεκτορικά, μέλη
ΔΕΠ βαθμίδας αναπληρωτή και καθηγητή εφόσον η πρώτη τους εκλογή ήταν στη βαθμίδα αυτή. Άλλως,
κατά αυτόν τον τρόπο προκαλούνται αντικίνητρα για προκήρυξη νέας θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή ή
Καθηγητή και πλήττει την ισονομία ως προς την συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα.

-Δεν μας βρίσκει σύμφωνους η δυνατότητα που παρέχεται σε μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής να
διατηρήσουν την θέση τους στο Πανεπιστήμιου της Αλλοδαπής, εφόσον εκλεγούν και διορισθούν στο
Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Πως είναι δυνατόν να γίνει αυτό, καθώς από τη μια μεριά συγκρούεται με άλλα
νομοθετήματα που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ και αφετέρου δεν δημιουργεί συνθήκες ισονομίας. Πιστεύουμε
ότι αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να ενταχθούν στον θεσμό του Επισκέπτη Καθηγητή που καλύπτει
αποτελεσματικά το συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΙΑ) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
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Στο Νομοσχέδιο προτείνονται συγκεκριμένες Μονάδες, κάποιες εκ των οποίων ήδη λειτουργούν (ΜΟΔΙΠ,
Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας,
κ.ά.) καθώς αποτελούσαν αντικείμενο προηγούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων. Στη λειτουργία των
μονάδων αυτών παρατηρείται μεγάλος βαθμός εμπλοκής του Πρύτανη και του Συμβουλίου Διοίκησης και
δεν είναι φανερό με ποιες διοικητικές δομές και διοικητικό προσωπικό θα λειτουργήσουν οι μονάδες
αυτές. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κατάργηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται
από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τους Κοσμήτορες των Σχολών δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Στα τρία
έτη λειτουργίας της, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συνέβαλε με θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη
των μεταπτυχιακών αποτελώντας το ενδιάμεσο στάδιο επεξεργασίας των ΠΜΣ μεταξύ των Συνελεύσεων
των Τμημάτων και της Συγκλήτου.

ΙΒ) Αναφορικά με τις προβλέψεις για την χαλάρωση των περιορισμών στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ από
ερευνητικά έργα και έργα ΕΣΠΑ δεν επιλύεται το πρόβλημα, η Ακαδημαϊκή Κοινότητα έχει ανάγκη από
αξιοπρεπείς μισθούς, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της. Επισημαίνεται ότι μέχρι το 2007 οι
Πανεπιστημιακοί Καθηγητές είχαν τις υψηλότερες αμοιβές σε σύγκριση με όλα τα άλλα ειδικά μισθολόγια.
Δυστυχώς όμως το 2008 άλλα ειδικά μισθολόγια αυξήθηκαν έως και 100% (Δικαστικοί) και οι μισθοί των
Καθηγητών παρέμειναν καθηλωμένοι. Eπιβάλλεται η Πολιτεία να αποκαταστήσει την κοινωνική αδικία και
να αναπροσαρμόσει τους μισθούς ΔΕΠ στο ύψος των άλλων δημόσιων λειτουργών. Η Επιστημονική
Έρευνα περιλαμβάνει πολλούς περισσότερους τομείς (Ανθρωπιστικές Σπουδές, Κοινωνικές Επιστήμες,
Τέχνη, κ.α.), οι οποίοι είναι κρίσιμοι και σημαντικοί για τα Πανεπιστήμια, που φαίνεται ότι δεν αποτελούν
προτεραιότητα από την Πολιτική Ηγεσία.

ΙΓ) Κρίνουμε θετικά τις παρακάτω παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται το Νομοσχέδιο:

α) Τη θεσμοθέτηση των Βιομηχανικών Διδακτορικών

β) Τη θεσμοθέτηση των Κέντρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

γ) Τη θεσμοθέτηση των Κέντρων Υποστήριξης των Σπουδών (είχε θεσμοθετηθεί και περιλαμβάνεται και σε
αυτό το Νομοσχέδιο)

δ) Την Οργάνωση των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας

ε) Τις προβλέψεις του Νομοσχεδίου (στο Πρόσθετο Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό) για τον θεσμό
του Επισκέπτη καθηγητή και τις Επώνυμες Έδρες,

στ) Την απλοποίηση των διαδικασιών στη Διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.

ζ) Την θεσμοθέτηση των εργαλείων για την Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων και την οργάνωση
ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών.

Εν κατακλείδι, προτείνουμε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσύρει το προτεινόμενο
Νομοσχέδιο και να πραγματοποιηθεί διεξοδική και εντατική διαβούλευση για κάθε κεφάλαιο και για κάθε
άρθρο του σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο θα
μπορέσει να αποτελέσει σημείο καμπής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στόχος της διαβούλευσης θα
είναι η διαμόρφωση ενός Νομοσχεδίου έτσι ώστε:

Να διατηρεί τις αναπτυξιακές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο
Να αναμορφώσει και να εξορθολογίσει εκείνους τους κρίσιμους τομείς οι οποίοι είναι σίγουρο ότι
είτε δεν θα λειτουργήσουν καθόλου είτε θα οδηγήσουν στα αντίθετα από τα προσδοκόμενα
αποτελέσματα.
Να προστεθούν τομείς στο Νομοσχέδιο, που δεν καλύπτονται και είναι κρίσιμοι για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.

Η Πανεπιστημιακή κοινότητα έχει την επιθυμία, το όραμα, τη γνώση και τα εχέγγυα για να βοηθήσει στη
δημιουργία ενός Θεσμικού Πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση που πιστεύουμε ότι θα είναι
εμβληματικό και θα μπορέσει να αποτελέσει το όχημα της εξέλιξης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα
επόμενα έτη. Τα όργανα υπάρχουν για να έχουμε την επιθυμητή διαβούλευση και συναίνεση τόσο στην
Ανώτατη Εκπαίδευση όσο και στο σύνολο της χώρας (Σύνοδος Πρυτάνεων, Σύγκλητοι των
Πανεπιστημίων, Κοινωνικοί Εταίροι, Σύλλογοι Παραγωγικών Φορέων, κ.ά.) και πρέπει να αξιοποιηθούν. Η
Πολιτεία πρέπει να μας εμπιστευθεί. Ο Προσανατολισμός προς τον Πολίτη αφορά στην προσφορά εκείνων
των υπηρεσιών και κοινωνικών αγαθών που πραγματικά χρειάζεται ο Πολίτης και η Χώρα.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διαβούλευση
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Μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπογράφει ο
ΣΕΔ

Το μνημόνιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ, από την Πρυτανεία του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή
Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση και υπεγράφη από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο,
από τον Πρύτανη του ΟΠΑ καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντώνη και τον διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στη
Δ.Ν.Χ.Δ., καθηγητή κ. Εμμανουήλ Καβουσανό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση είναι το 9ο κατά σειρά Μνημόνιο Συνεργασίας με Ελληνικό
Πανεπιστήμιο, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2), το ΕΚΠΑ, το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο
Πάφου από την Κύπρο, αλλά και τον Όμιλο Τεχνητής Νοημοσύνης AI Catalyst.

Ο ΣΕΔ σκοπεύει να προχωρήσει σε ανάλογα μνημόνια συνεργασίας και με άλλα ΑΕΙ, αλλά και εταιρείες και
φορείς που συνεργάζεται, με σκοπό την άνοδο του επιπέδου επενδυτικής παιδείας των Ελλήνων φοιτητών,
αλλά και την επαφή τους με τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.
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Στην τελική ευθεία το ILION PAYG για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας στον Δήμο Ιλίου

Έτοιμο να εφαρμοστεί στα πρώτα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν
επιλεγεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου είναι το έργο
ILION PAYG, το οποίο υλοποιείται πιλοτικά στο 8ο Δημοτικό
Σχολείο και τα Δημοτικά Ιατρεία της πόλης, προκειμένου να
ελεγχθούν οι ενεργειακές ανάγκες και αφορά την εγκατάσταση
έξυπνου προπληρωμένου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (Pay-
As-You-Go).

Το έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του πρωτοποριακού
προγράμματος “Υποστήριξη των Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών
του Δήμου Ιλίου – Δράσεις για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής
Ένδειας” σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
παρουσιάστηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης». Μετά
τις εργαστηριακές του δοκιμές, όπως προέκυψε από τα πρώτα
αποτελέσματα, η λειτουργία του ήταν επιτυχής, η τροφοδότηση με
ηλεκτρική ενέργεια συνεχής και αδιάλειπτη και η επικοινωνία του
μετρητή με το κεντρικό σύστημα σταθερή.

Σημειώνεται, ότι τη μελέτη του έργου εκπόνησε το Εργαστήριο
Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α.
από την Ερευνητική Ομάδα, με υπεύθυνο τον Ερευνητή – Ακαδημαϊκό
Σύμβουλο του Εργαστηρίου Παναγιώτη Κτενίδη.
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Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του έργου εξέφρασε ο
Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, τονίζοντας: «Οι δύο βασικές
αιτίες της ενεργειακής φτώχειας είναι τα χαμηλά εισοδήματα και η
διαβίωση σε κτίρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Πιο ευάλωτοι
είναι τα άτομα με αναπηρία, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, τα παιδιά,
οι ηλικιωμένοι και οι άνεργοι. Οφείλουμε όλοι, στο μέτρο που μας
αναλογεί, να συμβάλλουμε για την ανακούφισή τους και
μακροπρόθεσμα σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και την ενεργειακή απόδοση».

Στην παρουσίαση του πιλοτικού έργου συμμετείχαν ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο συντονιστής
της συνεργασίας με το ΠΑ.Δ.Α. Φώτης Μαρκόπουλος και υπηρεσιακοί
παράγοντες του Δήμου και τεχνικοί συνεργάτες του Εργαστηρίου
Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου.
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ΒΟΥΛΙ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το δκγΐΌδ ΡΐΌ)βοΙ μοντέλο
για την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Πως ένας δημόσιος λιμένας έγινε εκπαιδευτικό και τουριστικό εργαλείο

Το μοντέλο δκγιυε Ριχτοί το οποίο εισάγει ένα νέο τρόπο πρακτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τουριστικής ανάπτυξης και
αποτελεί συνεργασία μεταξύ του λιμανιού της Σκύρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσιάσθηκε
στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ε ΧΡΥΣΙΚΟΥ

αρουσιάζοντας το πρόγραμμα δκγΐΌδ
Ργο]θοϊ ο πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου Σκύρου Κυριάκος Αντωνακόπουλος

επεσήμανε την θεαματική αύξηση
αφίξεων τουριστών στο νησί όπου κατά την
περίοδο 201 2 201 9 εκτοξεύθηκε κατά 1 400

χάρη στη διεθνή αναγνώριση της δράσης του
Όπως είπε ο κ Αντωνακόπουλος στο λιμάνι
υπάρχει ο πρώτος εγκατεστημένος υποθαλάσσιος

φωτισμός στο τουριστικό καταφύγιο
κάνουμε υποδοχή ιστιοπλοϊκών αγώνων και

έχουμε διενεργήσει τον πρώτο διαγωνισμό για
υδατοδρόμιο σε λιμάνι στην Ελλάδα το 2014 και
αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση μέσα στο

καλοκαίρι για τη λειτουργία του Ο τουριστικός
λιμένας είναι μέλος του δικτύου των βραβευμένων

τουριστικών λιμένων της Ευρώπης ενώ το
περιβαλλοντικό προφίλ του περιλαμβάνει πέντε
συνεχείς απονομές Γαλάζιας Σημαίας είναι μέλος
του δικτύου των 106 οικολογικών ευρωπαϊκών
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λιμένων έχει σχέδιο και εξοπλισμό και ομάδα για
την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης συμμετέχει

στην ευρωπαϊκή κοινότητα του βιώσιμου
τουρισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών για
την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση είναι μέλος
του δικτύου των ιστορικών πόλεων κατά του πλαστικού

διαθέτει σχέδιο και εγκαταστάσεις αποθήκευσης

αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων κάνει

ή διενεργεί ετήσια σεμινάρια για την αντιμετώπιση

της θαλάσσιας ρύπανσης Αναφερόμενος
στο θέμα των ανεμογεννητριών και την δημιουργία

αιολικού πάρκου στη Σκύρο ο κ Αντωνακόπουλος

εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή
του Έχω εντελώς κάθετη θέση ως προς το
επιχειρούμενο έργο της εγκατάστασης αυτού
του αιολικού πάρκου γιατί θεωρώ ότι τα
νησιά και τα βουνά πρέπε ι να ε ίναι προστατευόμενες

περιοχές από μόνες τους Διαφωνώ
με το να προσπαθούμε να κάνουμε τη διάσωση
του περιβάλλοντος καταστρέφοντας το Διαφωνώ

με το να προσπαθούμε να κόψουμε κάποιες
κορυφές βουνών προκειμένου να εγκαταστήσουμε
μια μεταβατική τεχνολογία η οποία σε 20 χρόνια
όχι μόνο δεν θα υπάρχει αλλά θα αφήσει και ένα

αποτύπωμα το οποίο θα είναι μη αναστρέψιμο
επεσήμανε τασσόμενος υπερ της δημιουργίας
θαλάσσιου πάρκου Στην Ευρώπη δεν έχω δει αιολικά

πάρκα σε κορυφές βουνών το βλέπω στην

ΤΕΥΧ0Σ.045
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Ελλάδα Στην Ευρώπη ακόμα και ανεμογεννήτριες
που υπάρχουν είναι σε πεδινές εκτάσεις και

μάλιστα

εκεί υπάρχουν ήδη μεγάλες διαμαρτυρίες
από τους παρακείμενους οικισμούς και πόλεις και

σιγά σιγά όλα αυτά ανατρέπονται είπε
Η Κωνσταντίνο Σκαναβή επικεφαλής Μονάδας
Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος του τμήματος

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και πρώην
Κοσμήτορας Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής ανέφερε ότι το Skyros
Project είναι η βιταμίνη Ν η βιταμίνη Nature μια
βιταμίνη που επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να

μάθουν τεχνικές για να μειωθεί η ρύπανση του
περιβάλλοντος και τεχνικές για να μπορέσουν να

προχωρήσουν στην οικοθεραπεία δηλαδή στην
πράσινη θεραπεία ώστε να μπορούν οι πολίτες

να νιώθουν μια ευεξία Το Skyros Project στην
πράξη έφερε επί 8 χρόνια φοιτητές δημιούργησε
μια συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ενός
κρατικού λιμένα
Λαμβάνοντας τον λόγο ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου τόνισε
ότι το λιμάνι της Σκύρου ήταν πάντα ένα πρότυπο
αλλά τώρα ανεβαίνει και ένα σκαλί παραπάνω Το

Skyros Project δεν είναι μόνο μια ακόμη αφορμή
για να επισκεφτεί κανείς τη Σκύρο αλλά είναι και
ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ελλάδα
0 περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
τόνισε ότι στην Αττική έχουμε πει να γίνουμε η

πράσινη περιφέρεια της χώρας και έχουμε κάνει
πολλές προσπάθειες και μέσα από τα ζητήματα
της ανακύκλωσης αλλά και άλλων περιβαλλοντικών

συμπεριφορών θα έλεγα ότι ένα τέτοιο πρό
τζεκτ έχει άμεση σχέση με πολλά νησιά γιατί όχι
και του Αργοσαρωνικού
0 περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπα¬

νός αναφέρθηκε στην
ίδρυση υδατοδρομί
ου στο πλαίσιο ενός
μεγάλου δικτύου που

αναπτύσσουμε και
στην Εύβοια και στα

παραλιακά της υπόλοιπης

Στερεάς αλλά

ακόμη και στη λίμνη
των Κρεμαστών
Από την πλευρά του ο

Γενικός Γραμματέας
Λιμένων Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Επενδύσεων

του Υπουργείου
Ναυτιλίας Ευάγγελος
Κυριαζόπουλος τόνισε

ότι ένα από τα
πιο δύσκολα πράγματα

που αντιμετωπίζουμε

στη λιμενική
βιομηχανία είναι η

σχέση του λιμένα με
τις πόλεις και τους
οικισμούς που τους
περιβάλλουν Το παράδειγμα της Σκύρου είναι το

παράδειγμα που μπορεί να μας βοηθήσει σε όλη
τη χώρα στο πώς μπορούμε να έχουμε αυτή την
αρμονική συνύπαρξη της λιμενικής βιομηχανίας
μαζί με έναν οικισμό
0 δήμαρχος Καρπενησίου και πρόεδρος της ΠΕΔ

Στερεάς Ελλάδας Νίκος Σουλιώτης σημείωσε
ότι το πρόγραμμα Skyros Project θα μπορούσε

να υλοποιηθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα Το

έχει ανάγκη η Περιφέρεια το έχουν ανάγκη οι
μικρότεροι δήμοι Δηλώνω ότι είμαστε δίπλα σε

Τι είναι το Skyros Pro
To Skyros Project αποτελεί συνεργασία
μεταξύ του λιμανιού της Σκύρου του

ΠανεπιστημίουΔυτικής Αττικής και
του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εισάγει ένα
νέο τρόπο πρακτικής περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης καιτουριστικής ανάπτυξης
Βασίζεται σε πέντε δράσεις
θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών
Εκπαιδευτών Στόχος της είναι μια πρωτοπόρος

εκπαίδευση όσων εκπαιδεύουν
σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

♦ Ημερήσια Περιβαλλοντική Κατασκήνωση

Αναλαμβάνει να εκπαιδεύσειτα
παιδιάτης τοπικής κοινωνίας του νησιού

σεπεριβαλλοντικάζητήματα
♦ Πρακτική Ασκηση Οι συμμετέχοντες

είναι φοιτήτριες και φοιτητές Πανεπι

στημίωντόσο του εσωτερικού όσο και
του εξωτερικού

♦ Τουριστικό Παρατηρητήριο Σκοπός του

η οικοδόμηση ενός στρατηγικού σχεδίου
για τον τουρ ισμό στο νησί της Σκύρου

♦ Παρατηρητήριο θαλάσσιου Τουρισμού
Σκοπός του η αξιολόγηση των στοιχείων
για τον θαλάσσιο τουρ ισμό στη Σκύρο
και το ευρύτερο νησιωτικό πλέγμα

τέτοιες προσπάθειες
στηρίζουμε και θέλουμε
τέτοιες πρωτοβουλίες
από τα πανεπιστήμια για
να μπορέσουμε και εμείς
οι πιο απομονωμένοι να

νιώσουμε ότι έχουμε δίπλα

μας ανθρώπους που

μας στηρίζουν είπε
0 βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

ΠΣ Σωκράτης Φάμελ
λος παρατήρησε ότι η
πολιτεία επί Νέας Δημοκρατίας

αποφασίζει να

μην έχουμε χωροταξικό
σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας
που είναι απαραίτητες
ούτε σχεδιασμό για τις
προστατευόμενες περιοχές

Αυτό λοιπόν που στη
Σκύρο εκφράζεται πλήρως

Κρίμα άδικο και για
τηνπροσπάθειασας άδικο
και για τους νέους και τις
νέες αλλά και για όλους
τους πολίτες και για το
Δήμο
Αναφερόμενη στην τοποθέτηση

ανεμογεννητριών
η βουλευτής του ΚΚΕ

Διαμάντω Μανωλάκου
επεσήμανε πως εμείς

θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός
δεν μπορεί να μπαίνουν με τέτοιον άναρχο τρόπο
που καταστρέφονται ακόμα και περιοχές Natura

ή και άλλες οικονομικές δραστηριότητες για να

κυριαρχήσει το κέρδος ενός ομίλου
0 βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπού

μπας χαρακτήρισε αξιέπαινο το πρόγραμμα του
Skyros Project και τόνισε ότι πρέπει να εμφυσήσουμε

την παιδεία πρώτα και κατά δεύτερη φάση
την εκπαίδευση σε αυτό που λέγεται ευαισθησία
στο περιβάλλον
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Μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπογράφει ο
ΣΕΔ

Follow @report247gr

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε επίπεδο Πρυτανείας και το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (Δ.Ν.Χ.Δ.)

Το μνημόνιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ, από την Πρυτανεία του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή
Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση και υπεγράφη από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο,
από τον Πρύτανη του ΟΠΑ καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντώνη και τον διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στη
Δ.Ν.Χ.Δ., καθηγητή κ. Εμμανουήλ Καβουσανό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση είναι το 9ο κατά σειρά Μνημόνιο Συνεργασίας με Ελληνικό
Πανεπιστήμιο, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2), το ΕΚΠΑ, το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο
Πάφου από την Κύπρο, αλλά και τον Όμιλο Τεχνητής Νοημοσύνης AI Catalyst.

Ο ΣΕΔ σκοπεύει να προχωρήσει σε ανάλογα μνημόνια συνεργασίας και με άλλα ΑΕΙ, αλλά και εταιρείες και
φορείς που συνεργάζεται, με σκοπό την άνοδο του επιπέδου επενδυτικής παιδείας των Ελλήνων φοιτητών,
αλλά και την επαφή τους με τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.

Follow @report247gr

http://report247.gr/%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba/
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ΣιηνιεΓΪική ευθεία
lollionPAYG

Έτοιμο να εφαρμοστεί στα πρώτα ευάλωτα

νοικοκυριά που έχουν επιλεγεί από την Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου είναι το

έργο ILion PAYG το οποίο υλοποιείται πιλοτικά

στο 8ο Δημοτικό Σχολείο και τα Δημοτικά

Ιατρεία της πόλης προκειμένου να

ελεγχθούν οι ενεργειακές ανάγκες Αφορά την εγκατάσταση έξυπνου προπληρωμένου
μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας Pay-As-You-Go Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του

πρωτοποριακού προγράμματος Υποστήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριώντου
Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Όπως προέκυψε από τα

πρώτα αποτελέσματα η λειτουργία του ήταν επιτυχής η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια

συνεχής και αδιάλειπτη και η επικοινωνία του μετρητή με το κεντρικό σύστημα σταθερή

Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος Οφείλουμε όλοι στο μέτρο που μας
αναλογεί να συμβάλουμε για την ανακούφιση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας
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Μονάδες πρώιμης παρέμβασης στην ψύχωση
Ένα καινοτόμο μοντέλο υποστήριξης των παιδιών στην κοινότητα
Στην ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα και της οργάνωσης τους
με τρόπο που να περιλαμβάνει νέες υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται η χώρα αναφέρθηκε κατά
την ομιλία της στο θεματικό συνέδριο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρίας Λ/ΡΑ 2022 για την

Πρώιμη Παρέμβαση στην Ψύχωση η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη

Το συνέδριο πραγματοποιείται στην
Αθήνα και πρόεδρος είναι ο καθηγητής
Δρ Νίκος Στεφανής μαζί με τον ψυχίατρο

και καθηγητή Δρ ΑίζβΙ ϋβνθά ο

οποίος είναι και πρόεδρος της Παγκόσμιας
Ψυχιατρικής Εταιρείας
Η πανδημία είπε η κ Ράπτη ανέδειξε

τη σημασία της ψυχικής υγείας
ως βασικό πυλώνα της ολιστικής
ευημερίας καθώς και της δημόσιας
υγείας Κατά τη διάρκεια της ο γενικός
πληθυσμός επηρεάστηκε ιδιαίτερα και
πράγματι επειδή υπήρχε δυσκολία
πρόσβασης στις Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας αναδύθηκε η ανάγκη ανάπτυξης

νέων σύγχρονων υπηρεσιών στην
κοινότητα

Με την πολύτιμη βοήθεια του Δρ Στεφανή

το 2020 νομοθετήσαμε τις μονάδες

πρώιμης παρέμβασης στην ψύχωση
ένα καινοτόμο μοντέλο υποστήριξης των
παιδιών μας στην κοινότητα Οι μονάδες
αυτές θα λειτουργούν με τη χρηματοδότηση

του Ταμείου Ανάκαμψης Θα

αναπτύξουμε 1 0 τέτοιες μονάδες στην
Ελλάδα που θα βρίσκονται σε Αττική
Θεσσαλονίκη Κρήτη Θεσσαλία Ιωάννινα

και στα Δωδεκάνησα ανέφερε η

κ Ράπτη

Πρόσθεσε ότι οι διαταραχές που

εμφανίζονται συνήθως στην εφηβεία και
τη νεαρή ενήλικη ζωή μεταξύ 18 και 25
ετών είναι η σχιζοφρένεια η διπολική
συναισθηματική διαταραχή και η ψύχωση
από τη χρήση ουσιών η οποία είναι η πιο
συχνή

Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι κάθε
χρόνο περίπου 3.000 Ελληνόπουλα βιώνουν

το πρώτο τους ψυχωτικό επεισόδιο
Έχουμε επίσης δει ότι εντός πέντε ετών
από το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο το
807 των ασθενών θα υποτροπιάσουν είτε
λόγω της πλημμελούς συμμόρφωσης με
τη θεραπεία είτε των υψηλών επιπέδων
στρες των δυσλειτουργικών σχέσεων που

πάρα πολλές φορές υπάρχουν μέσα στην

οικογένεια αλλά και της χρήσης ουσιών

Για μένα είναι ξεκάθαρη η μεγάλη
ανάγκη για τη δημιουργία αυτών των

δομών γιατί η πρόληψη των ψυχωσικών
διαταραχών στους εφήβους και τους
νέους ενήλικές μας είναι η πρώτη πράξη
μιας ορθής και ορθά λειτουργούμενης
υπηρεσίας υγείας

Επίσης πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη ενός
δικτύου υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης

θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση
της επιβάρυνσης και των άλλων υπηρε¬

σιών ψυχικής υγείας οι οποίες σήμερα
επικεντρώνονται στη νοσηλεία και την
επανένταξη με αντίστοιχη τη μείωση του
κόστους που απαιτείται

Η κ Ράπτη ανέφερε επίσης ότι θα
αναπτυχθούν Κέντρα Ψυχολογικής
Υποστήριξης ΚΨΥ για τους φοιτητές τα
οποία και αυτά πρόκειται να δημιουργηθούν

με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
Το πρώτο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του
μέσα στο έτος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής Παράλληλα θα στηριχθούν
περαιτέρω οι ηλικιωμένοι και ο γενικός
πληθυσμός με την ενίσχυση των υφιστάμενων

υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων
Έμφαση θα δοθεί στα Κέντρα Ημέρας σε
όλη τη χώρα

θα δημιουργηθούν επίσης στεγαστικές
δομές βραχείας και μακράς φιλοξενίας
αλλά και εξειδικευμένες δομές για ειδικά
ζητήματα που αφορούν στον αυτισμό και
στην άνοια

Επιπλέον το Ταμείο Ανάκαμψης πρόκειται

να χρηματοδοτήσει προγράμματα
που αφορούν την αποκατάσταση από

παράνομες και νόμιμες ουσίες όπως τα

ναρκωτικά ο καπνός και το αλκοόλ που
απασχολούν και πολλούς νέους τώρα το
διαδίκτυο αλλά και ο τζόγος β



https://www.ertnews.gr/

 Publication date: 26/06/2022 10:57

 Alexa ranking (Greece): 235

 link

«Έξυπνος» μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας από τον Δήμο Ιλίου και το ΠΑΔΑ
για τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων

Στην ενεργειακή στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών της πόλης θέλει να προχωρήσει ο Δήμος Ιλίου
και στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε στενά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το αποτέλεσμα είναι
η δημιουργία ενός «έξυπνου» μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, τον οποίο η δημοτική Αρχή σκοπεύει να
εγκαταστήσει στα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά της πόλης, έτσι ώστε να καλύπτει ο δήμος τη δαπάνη
για προκαθορισμένες κιλοβατώρες και να μην κινδυνέψουν από διακοπή ρεύματος λόγω ανεξόφλητων
λογαριασμών προς τη ΔΕΗ.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο με την ονομασία «Ilion Payg», το οποίο ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σ’ ένα Δημοτικό
Σχολείο και στα Δημοτικά Ιατρεία της πόλης, προκειμένου να ελεγχθούν οι ενεργειακές δαπάνες. Το έργο
υλοποιείται σε συνεργασία με το ΠΑΔΑ στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος «Υποστήριξη των
Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου- Δράσεις για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής
Ένδειας» και παρουσιάστηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Όπως προέκυψε από τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών, η λειτουργία του «έξυπνου»
μετρητή ήταν επιτυχής, η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια αδιάλειπτη και η επικοινωνία του μετρητή
με το κεντρικό σύστημα υπήρξε σταθερή. Τη μελέτη του έργου εκπόνησε το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών
Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από την ερευνητική ομάδα
με υπεύθυνο τον ερευνητή- ακαδημαϊκό σύμβουλο του Εργαστηρίου Παναγιώτη Κτενίδη. Επόμενος στόχος
είναι να εφαρμοστεί στα πρώτα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν καταγραφεί και επιλεγεί από την
Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου.

«Την ιδέα, ως Δήμος, την ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια, το 2012, δηλαδή μέσα στην τότε
οικονομική κρίση και τα μνημόνια», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος και εξηγεί:
«Επειδή εκείνη την εποχή βρέθηκαν φτωχά νοικοκυριά με κομμένο το ρεύμα, καθώς αδυνατούσαν να
εξοφλήσουν τον λογαριασμό, είπαμε τότε ως δημοτική Αρχή πως πρέπει κάτι να κάνουμε. Απευθυνθήκαμε
στη ΔΕΗ και καταλάβαμε πως εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην συνεχιστεί με νέα κατανάλωση
ρεύματος η υπερχρέωση αυτών των νοικοκυριών, σε λογαριασμούς που ούτως ή άλλως αδυνατούσαν να
εξοφλήσουν, δηλαδή να μην αυξάνεται το χρέος. Προτείναμε να τοποθετήσουμε εμείς έναν μετρητή, που
θα δίνει συγκεκριμένη ποσότητα κιλοβατωρών ημερησίως, ώστε να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι στις
βασικές ανάγκες τους και αυτές τις κιλοβατώρες θα τις πλήρωνε ο δήμος. Έτσι δεν θα γινόταν αύξηση
του χρέους. Η διοίκηση της ΔΕΗ το συζήτησε μαζί μας, αρχικά, αλλά τελικά δεν το υλοποίησε. Τώρα
λοιπόν, που προέκυψε αυτή η ενεργειακή κρίση και κινδυνεύουν πάλι νοικοκυριά να χάσουν το ρεύμα, εμείς
επανερχόμαστε με το ίδιο αίτημα προς τη ΔΕΗ, μόνο που αυτή τη φορά το τεκμηριώνουμε και
επιστημονικά. Η συνεργασία μας με το ΠΑΔΑ είχε αποτελέσματα, το Πανεπιστήμιο δούλεψε πάνω σε αυτό
και πλέον υπάρχει η επιστημονική τεκμηρίωση».

Στη συνέχεια ο κ. Ζενέτος αναφέρει γι’ αυτό τον «έξυπνο» μετρητή: «Η ΔΕΗ έχει τα δίκια της σ’ ένα
σημείο, καθώς όντως δεν πρέπει να υπάρχει αύξηση ενός χρέους κι αυτή την αύξηση τη δημιουργεί η
υπερκατανάλωση ρεύματος. Δηλαδή, αν ανοίξει η παροχή, τότε ο χρεωμένος καταναλωτής δεν θα
περιοριστεί στα αναγκαία, αλλά θα κάνει υπερκατανάλωση, φυσιολογικό είναι και το καταλαβαίνουμε
αυτό. Όμως με την προγραμματισμένη παροχή, αποφεύγουμε αυτή την περίπτωση. Ορίζουμε τις
κιλοβατώρες που θα δοθούν ημερησίως, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πρώτες ανάγκες και με το που
συμπληρωθεί το ημερήσιο όριο, αυτομάτως θα κόβεται το ρεύμα. Με αυτό τον μετρητή, λοιπόν, γίνεται
μια προγραμματισμένη παροχή ρεύματος για τις βασικές ανάγκες, γνωρίζουμε εκ των προτέρων το
κόστος κι ερχόμαστε εμείς ως δήμος και αναλαμβάνουμε να το πληρώσουμε. Επομένως η ΔΕΗ δεν χάνει
το παραμικρό. Εμείς από τη δική μας μεριά, είπαμε πως κάθε χρόνο έχουμε τόσες δαπάνες στον
προϋπολογισμό μας. Από αυτές τις δαπάνες λοιπόν, θα διαθέσουμε ένα ποσό, ώστε να έχουν ρεύμα για τα
βασικά τους οι ευάλωτες ομάδες και οι οικονομικά αδύναμοι του Δήμου μας».

Για το αν έχει υποβληθεί ήδη η νέα αίτηση προς τη ΔΕΗ και αν έχουν γίνει συζητήσεις, ο κ. Ζενέτος
απαντά: «Σ’ ένα πρώτο επίπεδο η ΔΕΗ δείχνει θετική, ωστόσο όλοι γνωρίζουμε πως η ΔΕΗ έχει μια
γραφειοκρατική διαδικασία, που τραβάει σε χρόνο. Πέρυσι, όταν ακόμη το ερευνούσαμε, είχε γίνει μια
πρώτη συζήτηση και με τον υφυπουργό Ενέργειας, τον κ. Γεράσιμο Θωμά και είχε δείξει πραγματικό
ενδιαφέρον για να το στηρίξει. Η αίτηση λοιπόν προς τη ΔΕΗ έχει γίνει από παλιά. Τώρα εμείς
επανερχόμαστε σε αυτή την αίτηση, γιατί έχει ολοκληρωθεί η έρευνα με το ΠΑΔΑ και καταθέτουμε πλέον
και την επιστημονική τεκμηρίωση. Θεωρούμε πως μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, το συγκεκριμένο
πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Το δουλέψαμε πιλοτικά, είδαμε τα αποτελέσματα και είμαι αισιόδοξος
ότι μπορεί να προχωρήσει».

Και ο δήμαρχος Ιλίου προσθέτει: «Οι δύο βασικές αιτίες της ενεργειακής φτώχειας είναι τα χαμηλά
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εισοδήματα και η διαβίωση σε κτίρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Πιο ευάλωτα είναι τα άτομα με
αναπηρία, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι άνεργοι. Οφείλουμε λοιπόν όλοι,
στο μέτρο που μας αναλογεί, να συμβάλλουμε για την ανακούφισή τους και μακροπρόθεσμα σε επενδύσεις
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση».
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Live/ ΠΑΔΑ: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος Ακεραιότητας στα
ΑΕΙ

Το esos συνδέθηκε διαδικτυακά για να παρακολουθήσετε ζωντανά την ημερίδα.

Ημερίδα με θέμα "Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος Ακεραιότητας στα ΑΕΙ-Νομικό
Πλαίσιο, Δεδομένα, Προκλήσεις & Προοπτικές" θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί,
τηνν οποία συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την   Εθνική Αρχή
Διαφάνειας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Πρόγραμμα  της Ημερίδας

Το esos συνδέθηκε διαδικτυακά για να παρακολουθήσετε ζωντανά την  ημερίδα.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Εθνική Αρχή Διαφάνειας
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Ημερίδα ΕΑΔ – ΠΑ.Δ.Α με θέμα: “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος
Ακεραιότητας στα ΑΕΙ-Νομικό Πλαίσιο, Δεδομένα, Προκλήσεις &

Προοπτικές”
Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην ενημέρωση των υπαλλήλων του ΠΑ.Δ.Α., αλλά και των υπαλλήλων των
ελληνικών ΑΕΙ εν γένει, αναφορικά με την εφαρμογή και λειτουργία του ρυθμιστικού πλαισίου που έθεσε ο
ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 

Παράλληλα, στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει τη χρησιμότητα της λειτουργίας του Εσωτερικού
Ελέγχου (ΕΕ) στην ορθή διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο
του νέου θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Ο Διοικητής της ΕΑΔ, ‘Αγγελος Μπίνης, κατά τον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   Παναγιώτη Καλδή, σημειώνοντας ότι ήταν από τους πρώτους που
προσέγγισε την ΕΑΔ αναζητώντας ευκαιρίες για συνεργασία και ανάπτυξη κοινών δράσεων.

 Ο   Α. Μπίνης αναφερόμενος στο κεντρικό θέμα της ημερίδας, σημείωσε ότι “η Ελλάδα προσπαθεί από το
2006 να αναπτύξει πρακτικές και διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου που
να αγγίζει το σύνολο των λειτουργιών ενός φορέα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα”.

 Όπως ανέφερε ο Διοικητής της ΕΑΔ “Σήμερα είναι παρούσες οι τρεις βασικές συνιστώσες για την
επιτυχία του εγχειρήματος αυτού: 1. Δυνατές ομάδες τόσο στην ΕΑΔ όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς
2. Ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο και 3. Μια ενεργή κοινότητα επαγγελματιών που
ενώνουν τις δυνάμεις και διαμοιράζονται την τεχνογνωσία τους».

Ο κ. Μπίνης τόνισε ότι “Η ΕΑΔ έχει αναπτύξει μια σειρά πρακτικών εργαλείων και προτύπων
προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης “.

Τέλος σημείωσε ότι “η ΕΑΔ αναζητά ευκαιρίες, σαν τη σημερινή, για να ευαισθητοποιήσει τα μέλη ΔΕΠ και
το σύνολο του προσωπικού των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την αξία που προσθέτει ο Εσωτερικός
Έλεγχος στις προσπάθειες για τη βελτίωση των δομών και διαδικασιών διακυβέρνησης των
πανεπιστημίων της χώρας”.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής   ευχαρίστησε τον Διοικητική της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη διετή συνεργασία  , ώστε  το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να είναι
ένας υποδειγματικός φορέας του δημοσίου στο να μην κάνει λάθη και να βελτιώνεται συνεχώς.

Ο κ. Καλδής σημείωσε πως “Χρειαζόμαστε διαδικασίες για να μειώνουμε τον κίνδυνο από την
καθημερινότητα τόσο διοικητικά όσο και οικονομικά. Να μην εκτιθέμεθα σε διαδικασίες ευάλωτες πόσο
μάλλον σε μια περίοδο που η πανδημία υπάρχει ακόμη, η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη  και η
υποστελέχωση σε ορισμένους  κρίσιμους για εμάς τομείς υπάρχουν”.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ.
Μαρία Κωνσταντινίδου παρουσίασε τα συμπεράσματα που προκύπτουν ένα χρόνο μετά από την θέσπιση
του νόμου για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
καθώς επίσης και του νέου θεσμού που εισήχθη με τον ίδιο νόμο, τον Σύμβουλο Ακεραιότητας. 

Η κα Κωνσταντινίδου, εστίασε ιδιαίτερα στους μηχανισμούς ακεραιότητας και λογοδοσίας που μέσω του
θεσμικού αυτού πλαισίου αναπτύχθηκαν στο ΠΑΔΑ, σημειώνοντας ότι «σήμερα τα στελέχη της ΜΕΕ του
ΠΑΔΑ έχουν πιστοποιηθεί ως εσωτερικοί ελεγκτές από το ΕΚΔΔΑ, έχουν συντάξει κανονισμό λειτουργίας
της Μονάδας και μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ. Επιπροσθέτως, το
ΠΑΔΑ είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο που αιτήθηκε την σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου
Ακεραιότητας και σήμερα είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο
Διοικητής της ΕΑΔ κ. Α.Μπίνης , προκειμένου να στελεχωθεί».
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ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

Φεστιβάλ
Φωτογραφίας
στα Χανιά
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά

θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά
στο Μεγάλο Αρσενάλι από τις 6

έως και τις 12 Ιουλίου το Chania
International Photo Festival που

συνδιοργανώνεται από τη Blank
Wall Gallery το Δήμο Χανίων και
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Στο Φεστιβάλ θα παρουσιαστεί η
δουλειά 480 καλλιτεχνών

Στο πλαίσιο του 5ου Chania International

Photo Festival θα

πραγματοποιηθούν παράλληλες
δράσεις στο Χαμάμ της Οδού Κα

τρέ και δύο Workshops ένα με

θέμα τη Νυχτερινή Φωτογραφία
και ένα με θέμα τη Φωτογραφία
Φύσης καθώς και ο Φωτογραφικός
Μαραθώνιος

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου ο Λέκτο¬

ρα του Τμήματος Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών Τεχνών της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών
και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής κ Νίκος
Αποστολόπουλος θα κάνει μία
παρουσίαση του έργου και της
ζωής της Gerâa Taro της πρώτης
γυναίκας φωτοειδησεογράφου που
σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης

Επίσης ο βραβευμένος Βέλγος
φωτογράφος Alain Shroeder μιλάει
για το έργο του και μας δίνει πληροφορίες

για δύο δουλειές του που
έχουν βραβευτεί από το World
Press Photo με πρώτο βραβείο

Ο Alain μιλάει στην Μαρία Του
τουδάκη διευθύντρια της Blank

Wall Gallery και του Cip Festival
το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 για τις
δυσκολίες που συνάντησε κατά τη
διάρκεια της φωτογράφισης και
τον τρόπο που τις αντιμετώπισε
και μας δείχνει και άλλες φωτογραφίες

πέρα από αυτές που δημοσιεύθηκαν

Τέλος ο Bob Patterson εκδότης
του περιοδικού Street Photo Magazine

μιλάει στον Αλέξανδρο Βού
τσα που διδάσκει φωτογραφία
στη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας για τη φωτογραφία δρόμου

και το πώς αυτή επηρεάστηκε
από την πανδημία ανάμεσα σε

πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα
την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022
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Παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας
Χανίων

Στο πλαίσιο του 5ου Chania International Photo Festival, θα πραγματοποιηθούν κάποιες παράλληλες
δράσεις στο Χαμάμ της Οδού Κατρέ  και δύο Workshops, ένα με θέμα τη Νυχτερινή Φωτογραφία και
ένα με θέμα τη Φωτογραφία Φύσης, καθώς και ο Φωτογραφικός Μαραθώνιος.

Όσοι θα βρίσκονται στα Χανιά και επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Cip
Festival και να δουν τον τρόπο που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Εκτός από τα Workshops  και το
Μαραθώνιο θα υπάρξουν και εκδηλώσεις τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι
ενδιαφέρονται.

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, ο Λέκτορας του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Νίκος
Αποστολόπουλος, θα κάνει μία παρουσίαση του έργου και της ζωής της Gerda Taro, της πρώτης
γυναίκας φωτοειδησεογράφου που σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης.

Επίσης ο βραβευμένος Βέλγος φωτογράφος Alain Shroeder μιλάει για το έργο του και μας δίνει
πληροφορίες για δύο δουλειές του, που έχουν βραβευτεί από το World Press Photo με πρώτο βραβείο.

Ο Alain μιλάει στην Μαρία Τουτουδάκη, διευθύντρια της Blank Wall Gallery και του Cip Festival, το
Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, για τις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης και τον
τρόπο που τις αντιμετώπισε, ενώ παράλληλα  μας δείχνει και άλλες φωτογραφίες πέρα από αυτές που
δημοσιεύθηκαν.

Τέλος ο Bob Patterson, εκδότης του περιοδικού Street Photo Magazine, μιλάει στον Αλέξανδρο
Βούτσα, που διδάσκει φωτογραφία στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, για τη φωτογραφία δρόμου και
το πώς αυτή επηρεάστηκε από την πανδημία ανάμεσα σε πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα, την Κυριακή
10 Ιουλίου 2022

Πληροφορίες: www.cipfestival.com, www.blankwallgallery.com, www.chania-culture.gr
Επικοινωνία: 694 772 5521, 211 405 2138, info@cipfestival.com
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1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων: Γιορτή εκπαιδευτικής
ρομποτικής το Σάββατο στην Καλαμάτα

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ

Μια μεγάλη γιορτή εκπαιδευτικής ρομποτικής διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας το Σάββατο 2 Ιουλίου
2022, στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου της πόλης, υπό τον γενικό τίτλο «1οΦεστιβάλ Ρομποτικής
και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας». Η διαμόρφωση της πλατείας θα είναι τέτοια ώστε ο κόσμος
που θα έχει ελεύθερη είσοδο στην εκδήλωση, να μπορεί να έρχεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους
συμμετέχοντες. Θα μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να πληροφορηθούν κάτοικοι και επισκέπτες για τις
ιδέες και τον τρόπο λειτουργίας των κατασκευών, πώς φαντάζονται τις πόλεις του μέλλοντος και πως θα
ήθελαν να διαμορφωθεί η πόλη μας.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2002,
αναφέρθηκε στους στόχους και τη φιλοσοφία της διοργάνωσης αλλά και του Δήμου. Όπως είπε, πρόκειται
για ένα Φεστιβάλ που, «έχει αγκαλιαστεί από τους νέους της περιοχής μας και όχι μόνο. Ένα Φεστιβάλ
στο οποίο θα λάβουν μέρους περισσότερες από 20 ομάδες οι οποίες θα παρουσιάσουν νέες τεχνολογίες,
καινοτόμες προτάσεις και ιδέες. Ένα Φεστιβάλ που επιτρέψτε μου να πω, αποτυπώνει μέρος της
φιλοσοφίας αυτής της Δημοτικής Αρχής, μια δημοτική αρχή με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον,
επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, σε δράσεις που συνδέονται με το αύριο. Άλλωστε η
προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου μας δεν σταματάει, είναι μια δυναμική διαδικασία που
συνεχώς εξελίσσεται.

Αυτή η φιλοσοφία είναι που μας οδήγησε στο να διοργανώσουμε το 1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών
Συστημάτων Καλαμάτας. Και σήμερα φτάνουμε στην ολοκλήρωσή του με την τελική φάση που θα
εξελιχθεί το Σάββατο στην κεντρική μας πλατεία, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προετοιμασία, οι
παράλληλες δράσεις, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει περισσότερο από ένα 6μηνο.

Σήμερα, η Καλαμάτα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Η ένταξη της πόλης στην Ευρωπαϊκή
Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030 έχει δημιουργήσει μια ισχυρή
δυναμική για την πόλη. Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός μας και η επιτυχής έκβαση των διεκδικήσεών μας,
δείχνουν τον δρόμο.

Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για το Φεστιβάλ, σε όλους τους συμμετέχοντες, και να
ευχηθώ καλή επιτυχία!».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του 1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας έχει ως εξής:
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Σάββατο, 2 Ιουλίου, Κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

18.00΄ – 18.30΄: Προσέλευση ομάδων.
19.30΄: Έναρξη Φεστιβάλ, Χαιρετισμοί.
20.00΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Έργων κατηγοριών Open & Regular (α΄ μέρος)
21.20΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Πειραμάτων Φυσικής.
22.00΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Έργων κατηγοριών Open & Regular (β΄ μέρος)
23.30΄: Τελετή λήξης.

Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέφερε ότι, ο Δήμος
Καλαμάτας για μια ακόμη φορά καινοτομεί με την πρωτοπόρο και καινοτόμο αυτή δράση, στηρίζοντας
τους νέους της πόλης και όχι μόνο αφού έχουν δηλώσει συμμετοχή και ομάδες εκτός Καλαμάτας, από την
Μεθώνη μέχρι την Ξάνθη. Στόχος είναι η αφύπνιση, η ανάπτυξη της συμμετοχικότητας και της
συνεργασίας αλλά και της έρευνας, είπε ο κ. Σκοπτέας και πρόσθεσε: «Οι συμμετέχοντες έρχονται σ’
επαφή με επιστήμες όπως η φυσική, η χημεία, η μηχανική, τα μαθηματικά και η πληροφορική, επιστήμες
που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κλιματική ουδετερότητα και στη διαμόρφωση των έξυπνων πόλεων,
δηλαδή τις έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις του μέλλοντος».

Ο κ. Σκοπετέας κάλεσε τους δημότες και τους επισκέπτες της Καλαμάτας να επισκεφθούν το Φεστιβάλ
«για να γνωρίσουν από κοντά τις νέες τεχνολογίες αλληλεπιδρώντας με τους συμμετέχοντες». Τέλος
εξέφρασε βεβαιότητα για το έντονο ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι επισκέπτες κι αυτό διότι σε όλους
τους τομείς (ρομποτική, ευφυή συστήματα, πειράματα φυσικής) «αυτά που θα παρουσιαστούν είναι πολύ
υψηλού επιπέδου και καινοτόμα. Δηλαδή, οι επισκέπτες θα δουν τεχνολογίες που πραγματικά δεν μπορούν
να τις φανταστούν».
Το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Φώτης Ασημακόπουλος, αναφέρθηκε στη διοργάνωση του
Φεστιβάλ τονίζοντας ότι η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από καθηγητές των πανεπιστημίων
Πελοποννήσου, Δυτικής Αττικής, από την Ένωση Φυσικών, και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ρομποτικής
και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας. Σημείωσε ότι μέχρι να φτάσουμε στην τελική φάση, έχουν προηγηθεί
δράσεις όπως ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίου με θέματα ρομποτική, τεχνητή
νοημοσύνη κ.λπ.
Στο Φεστιβάλ Καλαμάτας συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες με πάνω από 250 συμμετέχοντες
από όλο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο (Ξάνθη, Σπάρτη, Αγρίνιο, Χαρακοποιό, Μεθώνη και
Χανδρινού) συν τις τοπικές ομάδες. 
Τέλος, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, ο κ. Ασημακόπουλος ευχαρίστησε τους
χορηγούς.
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Μιλώντας εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας, ο
Παναγιώτης Πετρόπουλος, σημείωσε ότι υποστήριξε από την αρχή τη δραστηριότητα του Δήμου
Καλαμάτας και με τους εκπαιδευτικούς που σχημάτισαν ομάδες μέσα στα σχολεία της πόλης αλλά και
εκτός αυτών. Δήλωσε ότι η Μεσσηνία είναι μέσα στον παγκόσμιο χάρτη εκπαιδευτικής ρομποτικής εξ
αιτίας των συμμετοχών σε ολυμπιάδες ρομποτικής.
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1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων-Μια γιορτή εκπαιδευτικής
ρομποτικής το Σάββατο στην Καλαμάτα

Σήμερα στο δημαρχείο Καλαμάτας ο Δήμαρχος  Θανάσης Βασιλόπουλος  έδωσε συνέντευξη τύπου
για το 1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων . Καθώς είναι ο πρώτος δήμος στην
Ελλάδα που διοργανώνει τέτοιου είδους φεστιβάλ.  Συνομιλητές του ήταν οι : Αντιδήμαρχος
Αναστάσης Σκοπετέας, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Φώτης Ασημακόπουλος και ο Παναγιώτης
Πετρόπουλος εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας.

Μια μεγάλη γιορτή εκπαιδευτικής ρομποτικής  διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας το Σάββατο 2
Ιουλίου 2022, στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου  της πόλης, υπό τον γενικό τίτλο «1οΦεστιβάλ
Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας». Η διαμόρφωση της πλατείας θα είναι
τέτοια ώστε ο κόσμος που θα έχει ελεύθερη είσοδο στην εκδήλωση,  να μπορεί να έρχεται σε συνεχή
αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες. Θα μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να πληροφορηθούν κάτοικοι
και επισκέπτες για τις ιδέες και τον τρόπο λειτουργίας των κατασκευών, πώς φαντάζονται τις πόλεις του
μέλλοντος και πως θα ήθελαν να διαμορφωθεί η πόλη μας.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουνίου 2002,
αναφέρθηκε στους στόχους και τη φιλοσοφία της διοργάνωσης αλλά και του Δήμου. Όπως είπε, πρόκειται
για ένα  Φεστιβάλ που, «έχει αγκαλιαστεί από τους νέους της περιοχής μας και όχι μόνο. Ένα Φεστιβάλ
στο οποίο θα λάβουν μέρους περισσότερες από 20 ομάδες οι οποίες θα παρουσιάσουν νέες τεχνολογίες,
καινοτόμες προτάσεις και ιδέες. Ένα Φεστιβάλ που επιτρέψτε μου να πω, αποτυπώνει μέρος της
φιλοσοφίας αυτής της Δημοτικής Αρχής, μια δημοτική αρχή με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον,
επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, σε δράσεις που συνδέονται με το αύριο.  Άλλωστε η
προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου μας δεν σταματάει, είναι μια δυναμική διαδικασία που
συνεχώς εξελίσσεται.

Αυτή η φιλοσοφία είναι που μας οδήγησε στο να διοργανώσουμε το 1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών
Συστημάτων Καλαμάτας. Και σήμερα φτάνουμε στην ολοκλήρωσή του με την τελική φάση που θα
εξελιχθεί το Σάββατο στην κεντρική μας πλατεία, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προετοιμασία, οι
παράλληλες δράσεις, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει περισσότερο από ένα 6μηνο.

Σήμερα, η Καλαμάτα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Η ένταξη της πόλης στην Ευρωπαϊκή
Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030 έχει δημιουργήσει μια ισχυρή
δυναμική για την πόλη. Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός μας και η επιτυχής έκβαση των διεκδικήσεών μας,
δείχνουν τον δρόμο.

Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για το Φεστιβάλ, σε όλους τους
συμμετέχοντες, και να ευχηθώ καλή επιτυχία!».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του 1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας έχει
ως εξής:

Σάββατο, 2 Ιουλίου, Κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

18.00΄ – 18.30΄: Προσέλευση ομάδων.

19.30΄: Έναρξη Φεστιβάλ, Χαιρετισμοί.

20.00΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Έργων κατηγοριών Open & Regular (α΄ μέρος)

21.20΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Πειραμάτων Φυσικής.

22.00΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Έργων κατηγοριών Open & Regular (β΄ μέρος)

23.30΄: Τελετή λήξης.

Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας , κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέφερε ότι, ο Δήμος
Καλαμάτας για μια ακόμη φορά καινοτομεί με την πρωτοπόρο και καινοτόμο αυτή δράση, στηρίζοντας
τους νέους της πόλης και όχι μόνο αφού έχουν δηλώσει συμμετοχή και ομάδες εκτός Καλαμάτας, από την
Μεθώνη μέχρι την Ξάνθη. Στόχος είναι η αφύπνιση, η ανάπτυξη της συμμετοχικότητας και της
συνεργασίας αλλά και της έρευνας, είπε ο κ. Σκοπτέας και πρόσθεσε: «Οι συμμετέχοντες έρχονται σ’
επαφή με επιστήμες όπως η φυσική, η χημεία, η μηχανική, τα μαθηματικά και η πληροφορική,
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επιστήμες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κλιματική ουδετερότητα και στη διαμόρφωση
των έξυπνων πόλεων, δηλαδή τις έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις του μέλλοντος».

Ο κ. Σκοπετέας κάλεσε τους δημότες και τους επισκέπτες της Καλαμάτας να επισκεφθούν το Φεστιβάλ
«για να γνωρίσουν από κοντά τις νέες τεχνολογίες αλληλεπιδρώντας με τους συμμετέχοντες». Τέλος
εξέφρασε βεβαιότητα για το έντονο ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι επισκέπτες κι αυτό διότι σε όλους
τους τομείς (ρομποτική, ευφυή συστήματα, πειράματα φυσικής) «αυτά που θα παρουσιαστούν είναι πολύ
υψηλού επιπέδου και καινοτόμα. Δηλαδή, οι επισκέπτες θα δουν τεχνολογίες που πραγματικά δεν μπορούν
να τις φανταστούν».

Το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Φώτης Ασημακόπουλος , αναφέρθηκε στη διοργάνωση του
Φεστιβάλ τονίζοντας ότι η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από καθηγητές των πανεπιστημίων
Πελοποννήσου, Δυτικής Αττικής, από την Ένωση Φυσικών, και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ρομποτικής
και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας. Σημείωσε ότι μέχρι να φτάσουμε στην τελική φάση, έχουν προηγηθεί
δράσεις όπως ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίου με θέματα ρομποτική, τεχνητή
νοημοσύνη κ.λπ.

Στο Φεστιβάλ Καλαμάτας συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες  με πάνω από 250 συμμετέχοντες από
όλο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο (Ξάνθη, Σπάρτη, Αγρίνιο, Χαρακοποιό, Μεθώνη και Χανδρινού) συν τις
τοπικές ομάδες.   Τέλος, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, ο κ. Ασημακόπουλος
ευχαρίστησε τους χορηγούς.

Μιλώντας εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών
Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Πετρόπουλος, σημείωσε ότι υποστήριξε από την αρχή τη δραστηριότητα
του Δήμου Καλαμάτας και με τους εκπαιδευτικούς που σχημάτισαν ομάδες μέσα στα σχολεία της πόλης
αλλά και εκτός αυτών. Δήλωσε ότι η Μεσσηνία είναι μέσα στον παγκόσμιο χάρτη εκπαιδευτικής
ρομποτικής εξ αιτίας των συμμετοχών σε ολυμπιάδες ρομποτικής.
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Ξεκινά το Σάββατο το 1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων

Μια μεγάλη γιορτή εκπαιδευτικής ρομποτικής διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας το Σάββατο 2 Ιουλίου
2022, στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου της πόλης, υπό τον γενικό τίτλο «1οΦεστιβάλ Ρομποτικής
και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας». Η διαμόρφωση της πλατείας θα είναι τέτοια ώστε ο κόσμος
που θα έχει ελεύθερη είσοδο στην εκδήλωση,  να μπορεί να έρχεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους
συμμετέχοντες. Θα μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να πληροφορηθούν κάτοικοι και επισκέπτες για τις
ιδέες και τον τρόπο λειτουργίας των κατασκευών, πώς φαντάζονται τις πόλεις του μέλλοντος και πως θα
ήθελαν να διαμορφωθεί η πόλη μας.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2002,
αναφέρθηκε στους στόχους και τη φιλοσοφία της διοργάνωσης αλλά και του Δήμου. Όπως είπε, πρόκειται
για ένα  Φεστιβάλ που, «έχει αγκαλιαστεί από τους νέους της περιοχής μας και όχι μόνο. Ένα Φεστιβάλ
στο οποίο θα λάβουν μέρους περισσότερες από 20 ομάδες οι οποίες θα παρουσιάσουν νέες τεχνολογίες,
καινοτόμες προτάσεις και ιδέες. Ένα Φεστιβάλ που επιτρέψτε μου να πω, αποτυπώνει μέρος της
φιλοσοφίας αυτής της Δημοτικής Αρχής, μια δημοτική αρχή με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον,
επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, σε δράσεις που συνδέονται με το αύριο.  Άλλωστε η
προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου μας δεν σταματάει, είναι μια δυναμική διαδικασία που
συνεχώς εξελίσσεται.

Αυτή η φιλοσοφία είναι που μας οδήγησε στο να διοργανώσουμε το 1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών
Συστημάτων Καλαμάτας. Και σήμερα φτάνουμε στην ολοκλήρωσή του με την τελική φάση που θα
εξελιχθεί το Σάββατο στην κεντρική μας πλατεία, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προετοιμασία, οι
παράλληλες δράσεις, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει περισσότερο από ένα 6μηνο.

Σήμερα, η Καλαμάτα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Η ένταξη της πόλης στην Ευρωπαϊκή
Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030 έχει δημιουργήσει μια ισχυρή
δυναμική για την πόλη. Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός μας και η επιτυχής έκβαση των διεκδικήσεών μας,
δείχνουν τον δρόμο.

Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για το Φεστιβάλ, σε όλους τους συμμετέχοντες, και να
ευχηθώ καλή επιτυχία!».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Το πρόγραμμα του 1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας έχει ως εξής:

Σάββατο, 2 Ιουλίου, Κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

18.00΄ – 18.30΄: Προσέλευση ομάδων.

19.30΄: Έναρξη Φεστιβάλ, Χαιρετισμοί.

20.00΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Έργων κατηγοριών Open & Regular (α΄ μέρος)

21.20΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Πειραμάτων Φυσικής.

22.00΄: Παρουσιάσεις – Επιδείξεις Έργων κατηγοριών Open & Regular (β΄ μέρος)

23.30΄: Τελετή λήξης.

Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέφερε ότι, ο Δήμος
Καλαμάτας για μια ακόμη φορά καινοτομεί με την πρωτοπόρο και καινοτόμο αυτή δράση, στηρίζοντας
τους νέους της πόλης και όχι μόνο αφού έχουν δηλώσει συμμετοχή και ομάδες εκτός Καλαμάτας, από την
Μεθώνη μέχρι την Ξάνθη. Στόχος είναι η αφύπνιση, η ανάπτυξη της συμμετοχικότητας και της
συνεργασίας αλλά και της έρευνας, είπε ο κ. Σκοπτέας και πρόσθεσε: «Οι συμμετέχοντες έρχονται σ’
επαφή με επιστήμες όπως η φυσική, η χημεία, η μηχανική, τα μαθηματικά και η πληροφορική, επιστήμες
που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κλιματική ουδετερότητα και στη διαμόρφωση των έξυπνων πόλεων,
δηλαδή τις έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις του μέλλοντος».

Ο κ. Σκοπετέας κάλεσε τους δημότες και τους επισκέπτες της Καλαμάτας να επισκεφθούν το Φεστιβάλ
«για να γνωρίσουν από κοντά τις νέες τεχνολογίες αλληλεπιδρώντας με τους συμμετέχοντες». Τέλος
εξέφρασε βεβαιότητα για το έντονο ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι επισκέπτες κι αυτό διότι σε όλους
τους τομείς (ρομποτική, ευφυή συστήματα, πειράματα φυσικής) «αυτά που θα παρουσιαστούν είναι πολύ
υψηλού επιπέδου και καινοτόμα. Δηλαδή, οι επισκέπτες θα δουν τεχνολογίες που πραγματικά δεν μπορούν
να τις φανταστούν».

Το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Φώτης Ασημακόπουλος, αναφέρθηκε στη διοργάνωση του
Φεστιβάλ τονίζοντας ότι η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από καθηγητές των πανεπιστημίων
Πελοποννήσου, Δυτικής Αττικής, από την Ένωση Φυσικών, και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ρομποτικής
και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας. Σημείωσε ότι μέχρι να φτάσουμε στην τελική φάση, έχουν προηγηθεί
δράσεις όπως ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίου με θέματα ρομποτική, τεχνητή
νοημοσύνη κ.λπ.

Στο Φεστιβάλ Καλαμάτας συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες με πάνω από 250 συμμετέχοντες από όλο
σχεδόν τον ελλαδικό χώρο (Ξάνθη, Σπάρτη, Αγρίνιο, Χαρακοποιό, Μεθώνη και Χανδρινού) συν τις τοπικές
ομάδες.   Τέλος, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, ο κ. Ασημακόπουλος ευχαρίστησε
τους χορηγούς.

Μιλώντας εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας, ο
Παναγιώτης Πετρόπουλος, σημείωσε ότι υποστήριξε από την αρχή τη δραστηριότητα του Δήμου
Καλαμάτας και με τους εκπαιδευτικούς που σχημάτισαν ομάδες μέσα στα σχολεία της πόλης αλλά και
εκτός αυτών. Δήλωσε ότι η Μεσσηνία είναι μέσα στον παγκόσμιο χάρτη εκπαιδευτικής ρομποτικής εξ
αιτίας των συμμετοχών σε ολυμπιάδες ρομποτικής.
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