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Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Άμεση ανάκληση της απόφασης για τις αντιστοιχίες
τµηµάτων

Την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης για τις αντιστοιχίες που δημιουργεί τμήματα
δύο ταχυτήτων µέσα στα Πανεπιστήµια , ζητά, µε ανακοινωθέν, η Σύγκλητος του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Παράλληλα οι συγκλητικοί του ΠΑΔΑ   δηλώνουν  “την ά μ ε σ η και με κάθε νόμιμο μέσο διεκδίκηση
της προάσπισης και της θωράκισης των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και των δικαιωμάτων των φοιτητών και των αποφοίτων του, εκκινώντας με την πρόθεση
υποβολής Αίτησης Ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια”.

Η Σύγκλητος κάνει λόγο για διχαστική απόφαση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για
διάκριση των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και σηµειώνει:

Τις προσεχείς ημέρες οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλούνται να δηλώσουν, με σειρά
προτεραιότητας τα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία επιθυμούν να
εισαχθούν.
Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες που έχουν ήδη λάβει οι υποψήφιοι από αυτήν την απρόσμενη,
εντελώς αδικαιολόγητη και διχαστική Απόφαση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για
διάκριση των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα των
Τμημάτων, καθώς υποεκτιμώνται τόσο τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, όσο και αυτά άλλων Πανεπιστημίων που προήλθαν από πρώην Τ.Ε.Ι.
Είναι απορίας άξιο γιατί δεν διατηρήθηκαν οι ίδιες αντιστοιχίες με αυτές του προηγούμενο
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020.

Η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ υπογραμμίζει  πως “Η διάκριση που επιβάλλεται από τη με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-
2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06- 2020, τ. Β ́) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις
αντιστοιχίες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και οι επιπτώσεις της λειτουργούν ως τροχοπέδη
στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, δημιουργούν προσκόμματα στην επίτευξη του οράματος μας και
επηρεάζουν ήδη, τους πρώτους αποφοίτους μας, στις επαγγελματικές τους προοπτικές”.  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΔΑ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ’ αριθ. 10/01-07-2020 έκτακτη συνεδρίασή της, δ ι
α π ί σ τ ω σ ε ό τ ι οι αντιστοιχίες Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και
Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Ακαδημαϊκού Έτους
2020 - 2021 που περιλαμβάνονται στη με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ. Β ́) Απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελούν πολύ δυσάρεστη έκπληξη δεδομένου ότι :

Α . δ ι α κ ρ ί ν ο υ ν τα Ακαδημαϊκά Πανεπιστημιακά Τμήματα σε δυο (2) επιμέρους κατηγορίες
(«ταχύτητες») παραβιάζοντας την «Αρχή της Ισότητας» και επιβάλλοντας άνιση μεταχείριση.
Συγκεκριμένα, στη μια κατηγορία βρίσκονται τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
μαζί με τα λοιπά Ακαδημαϊκά Τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. που δημιουργήθηκαν στα Πανεπιστήμια και στην
άλλη κατηγορία τα παλαιότερα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Πανεπιστημίων, χωρίς όμως να υπάρχει καμία
αντιστοιχία μεταξύ των δυο

κατηγοριών. Δυστυχώς, η εν λόγω διάκριση πραγματοποιείται χωρίς καμία ειδική τεκμηρίωση, εξήγηση ή
αιτιολόγηση παρόλο που κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 (Υπουργική Απόφαση 104100/Ζ1) δεν υπήρχε
ανάλογη διάκριση μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, με εξαίρεση τα Ακαδημαϊκά
Τμήματα των Μηχανικών.

Β. ε γ ε ί ρ ο υ ν το προφανές ερώτημα : «Τι Άλλαξε στο Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021 σε Σχέση με το
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020, Ώστε στην Υπουργική Απόφαση να Υπάρχει Αυτή η Διάκριση;»

Γ. οι εν λόγω αντιστοιχίες θα χρησιμοποιηθούν για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις που θα
πραγματοποιηθούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021. Τα Πανεπιστήμια και ιδίως τα Κεντρικά
Πανεπιστήμια, με βάση τον πρόσφατο Νόμο για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 αναμένεται να δεχθούν μεγάλο αριθμό φοιτητών, τον ίδιο όπως και το
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020, παρόλο που με βάση τις δυνατότητές τους έχουν αιτηθεί πολύ μικρότερο
αριθμό φοιτητών. Επιπλέον, με τη νέα επιβαλλόμενη διάκριση, που περιλαμβάνεται στη με αριθμ.
77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ. Β ́) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναμένεται να δεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό μετεγγραφών και
μετακινήσεων φοιτητών, καθώς όχι μόνον είναι Κεντρικό Πανεπιστήμιο, αλλά διαθέτει και μεγάλο αριθμό
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Συνέντευξη
ραπάνω καθιστά το έργο ιδιαίτερα
καινοτόμο και πρωτοποριακό

Υπάρχουν οι τεχνολογίες για όλα
τα παραπάνω που περιγράψατε

Υπάρχουν και ε'χουν δοκιμαστεί
στη βόρεια Ευρώπη όπου όχι μόνο
μετασκευάζονται αλλά και ναυπηγούνται

εξαρχής ηλεκτρικά πλοία
Εμείς εδώ θέλουμε να διευρύνουμε
τις τεχνολογίες αυτές και σε έναν τέταρτο

άξονα που αφορά τον τρόπο
αποθήκευσης της ενέργειας Εξετάζουμε

πέραν της λύσης των συσσωρευτών

ιόντων λιθίου και αυτή του
υδρογόνου

Ο στόχος μας είναι αυτή τη φορά
να μην αντιγράψουμε λύσεις που
έχουν δοκιμαστεί ήδη στην υπόλοιπη
Ευρώπη αλλά να βάλουμε το δικό
μας λιθαράκι τις δικές μας καινοτομίες

και να είμαστε από τους πρώτους

που θα το κάνουν αυτό στην
Ευρώπη και παγκοσμίως

Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά

με θαρρετά βήματα τα οποία
ελπίζουμε η πολιτεία να ενθαρρύνει
όχι μόνο με ευχολόγια αλλά και με
χρηματοδότηση σωστή ώστε πραγματικά

να μπορέσουμε να κάνουμε
αυτό το έργο πραγματικότητα

Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα δεδομένα

για τη χρηματοδότηση του
έργου

Η χρηματοδότηση είναι ασφαλώς
το πιο δύσκολο πεδίο Μιλάμε

με πολλούς φορείς και εφοπλιστικούς
κύκλους που ενδιαφέρονται για

το συγκεκριμένο έργο Και οι τράπεζες
είναι πρόθυμες να το δανειοδοτήσουν

όπως και πολλά funds έχουν
εκφράσει ενδιαφέρον να εμπλακούν
σε ένα έργο που θα αποτελέσει

μπούσουλα και για σειρά τέτοιων
έργων που θα ακολουθήσουν

Παράλληλα αναζητούμε κρατική
ενίσχυση μέσω των αρμόδιων

Υπουργείων αλλά και της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας Πιστεύουμε
ότι θα βρεθούν τα κατάλληλα κονδύλια

και ότι θα ενταχθεί το έργο
στο κατάλληλο πρόγραμμα προκειμένου

να αποτελέσει τον οδηγό και
για άλλα παρόμοια Το έργο είναι
έτοιμο και όλοι οι φορείς είναι πρόθυμοι

να το υλοποιήσουν άρα χρειάζεται

μόνο η χρηματοδότηση για να
προχωρήσουμε

Η εμπειρία της βόρειας Ευρώπης
που αναφέρατε παραπάνω τι μας
δείχνει σε σχέση με την υλοποίηση
τέτοιων έργων

Στη Σκανδιναβία κυρίως λόγω
των φιόρδ γίνονται ήδη τέτοια έργα

Στο
πλοίο θα

εφαρμοστεί
π πλέον

σύγχρονη
μέθοδος

φόρτισης η

επαγωγική

σε μικρές πορθμειακές γραμμές
αλλά και σε μεγάλα ποντοπόρα
πλοία ηλεκτρικά Σ αυτή την περίπτωση

βέβαια ακολουθείται διαφορετική

τεχνική Χρησιμοποιείται
συμβατικό καύσιμο για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας που κινεί
τους κινητήρες του πλοίου και επιτυγχάνεται

ακόμα καλύτερος έλεγχος
του πλοίου

Είναι βέβαιο ότι ο έλεγχος των
ηλεκτρικών κινητήρων έχει εξελιχθεί

σε εξαιρετικό επίπεδο γεγονός

Με την επαγωγική φόρτιση
το πλοίο φορτίζει
χωρίς να ακουμπήσει
στην πηγή φόρτισης
χωρίς καλώδια και χωρίς σπινθήρα

που καθιστά τη λύση της ηλεκτρο
πρόωσης ως την καλύτερη και πιο
αξιόπιστη λύση Στα μεγάλα πλοία
για μεγάλες διαδρομές βέβαια επιλέγεται

η χρήση συμβατικού καυσίμου

για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας

Στο δικό μας εγχείρημα το ζητούμενο
είναι η χρήση ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές για να έχουμε
καθαρή πράσινη ενέργεια ως πρώτη
ύλη Στόχος είναι να κάνει το πλοίο
πάνω από το μισό της διαδρομής με
ηλεκτρική ενέργεια και το υπόλοιπο
με κάποιο συμβατικό καύσιμο

Κυρίως θέλουμε να μειώσουμε
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα
λιμάνια κατά την αναχώρηση αλλά
και την έλευση των πλοίων λαμβάνοντας

υπόψη την ανάγκη για μείωση
των ρύπων στην ακτοπλοΐα λόγω

της κλιματικής αλλαγής
Πρέπει να πρωτοπορήσουμε στην

Ελλάδα χωρίς να αντιγράψουμε λύ¬

σεις και να δείξουμε πως το εγχείρημα
αυτό είναι εφικτό υλοποιήσιμο

και πρωτοποριακό

Η τεχνολογία που θα εφαρμόσετε
είναι διαφορετική από αυτή που

χρησιμοποιείται στον ευρωπαϊκό
Βορρά

Οχι η τεχνολογία είναι ίδια
αλλά διαφέρει η εφαρμογή από
πλοίο σε πλοίο Θα διαμορφώσουμε
την τεχνολογία για το συγκεκριμένο
σκάφος Η τεχνολογική καινοτομία
έγκειται στον τρόπο αποθήκευσης
της ενέργειας και της φόρτισης του
πλοίου μέσω της επαγωγικής μεθόδου

Είναι μια εξαιρετική μέθοδος
κατά την οποία το πλοίο φορτίζει

χωρίς να ακουμπήσει την πηγή
φόρτισης χωρίς καλώδια και χωρίς
σπινθήρα Απαιτείται μόνο μια σχετική

εγγύτητα ανάμεσα στο σκάφος
και στην πηγή φόρτισης

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του έργου

Αν είχαμε εξασφαλισμένη τη
χρηματοδότηση θεωρούμε ότι μέσα
σε ένα έτος του χρόνου το καλοκαίρι

δηλαδή η γραμμή θα ήταν σε λειτουργία

Δεδομένου και του Πράσινου
Ταμείου για την ηλεκτροκίνηση

αλλά και των καινούριων κονδυλίων
που αναγγέλθηκαν θεωρούμε ότι η
χρηματοδότηση του έργου είναι στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης και
ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε
αμέσως

Θεωρείτε λοιπόν ότι το νομοσχέδιο
για την ηλεκτροκίνηση είναι

προς τη σωστή κατεύθυνση
Το νομοσχέδιο αφορά την ηλεκτροκίνηση

αυτοκινήτων Εμείς είμαστε

ένα βήμα μπροστά και μιλάμε
για ηλεκτροκίνηση πλοίων η

οποία δεν περιέχεται στο συγκεκρι
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Συνέντευξη

Στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή
με τους δημάρχους των δύο πόλεων
του Αιγίου και της Δωρίδας τους
κυρίους Δημήτρη Καλογερόπουλο
και Γιώργο Καπεντζώνη αντίστοιχα

οι οποίοι αγκάλιασαν ενθέρμως
το εγχείρημα Προκάλεσαν αμέσως

συσκέψεις με συμβούλους και
σύγκληση δημοτικών συμβουλίων
όπου έγινε παρουσίαση του έργου
το οποίο έτυχε καθολικής αποδοχής

Με ποιο σκεπτικό επιλέξατε τη
μετασκευή του πλοίου που θα εκτελεί

το συγκεκριμένο δρομολόγιο Αιγίου

Αγίου Νικολάου Δωρίδας
Εκεί λειτουργούσε μέχρι το

2010 μια πορθμειακή γραμμή που
συνέδεε το Αίγιο με τον Άγιο Νικόλαο

και με το ιδιαίτερου φυσικού

κάλους νησάκι Τριζόνια που
θεωρείται άγονη γραμμή Ήταν η
τρίτη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας

με την Πελοπόννησο μετά το
Ρίο Αντίρριο και τον Ισθμό της
Κορίνθου και εξυπηρετούσε πολύ
τις τοπικές κοινωνίες Δυστυχώς η
γραμμή διακόπηκε το 2010 λόγω της
οικονομικής κρίσης

Με το εγχείρημα της μετασκευής
του συμβατικού πλοίου σε ηλεκτρικό

φιλοδοξούμε να ξεκινήσει πάλι
η γραμμή Αφού η πρότασή μας έγινε

δεκτή πολύ θετικά από το Υπουργείο

αναζητήσαμε και βρήκαμε στη
συνέχεια για την εκτέλεση του

δρομολογίου

ένα πλοίο αξιόπλοο το
οποίο μάλιστα είναι ήδη πιστοποιημένο

από διεθνή νηογνώμονα
Το στοίχημα τώρα είναι να γίνει

η μετασκευή του από κλασικό
και συμβατικού καυσίμου πλοίο σε
υβριδικό σε πλοίο δηλαδή που θα
μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρική
ενέργεια αλλά και συμβατικό καύσιμο

όποτε χρειαστεί για λόγους
ασφάλειας ή οικονομίας Οι τεχνικές

λύσεις που σχεδιάζουμε σημειώνω
ότι αφορούν τη δημιουργία ενός

υβριδικού πλοίου

Για το σκοπό αυτό λοιπόν υπογράφηκε

και το σχετικό μνημόνιο
συνεργασίας

Πράγματι έχει υπογραφεί ήδη
ένα μνημόνιο συνεργασίας MoU
μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής του πρύτανη κ Παναγιώτη
Καλδή ο οποίος έχει περιβάλει το
έργο με μεγάλη αγάπη και των δύο
δημάρχων Αιγίου και Δωρίδας

Η προσπάθεια μας αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στο σημείο όπου μελετούμε

κάποιες τεχνικές λύσεις ώστε
να βρούμε την καταλληλότερη για

Το νέο
ηλεκτροπροωθούμενο
πλοίο θα ονομάζεται
e-spirit

το συγκεκριμένο πλοίο Διότι δεν
έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα

εγχείρημα

μετατροπής και μετασκευής
αλλά με το να προσαρμόσουμε

αυτό το εγχείρημα στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου
πλοίου με τον αποτελεσματικότερο
τρόπο Πρόκειται δηλαδή για ένα
ξεχωριστό case study

Η μελέτη δηλαδή θα γίνει πάνω
στο συγκεκριμένο πλοίο

Ασφαλώς γιατί η λύση πρέπει
να ταιριάζει στα ειδικά ναυπηγικά
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου
πλοίου ώστε να παραμείνει αξιόπλοο

και να έχει τις καλύτερες δυνατές

επιδόσεις
Η καινοτομία βέβαια του εγχειρήματος

δεν σταματάει στη μετατροπή
του πλοίου σε ηλεκτρικό Αυτό

που δίνει στο εγχείρημα το χαρακτήρα

του πρώτου τέτοιου έργου
στην Ελλάδα είναι ότι το ηλεκτρικό
πλοίο θα τροφοδοτείται από ανανε

Το έξυπνο λιμάνι
θα έχει χαρακτηριστικά

έξυπνου δικτύου smart grid
και θα μπορεί να διαχειρίζεται
την ηλεκτρική ενέργεια
που θα παράγεται

Σημαντικές
καινοτόμες

λύσεις
σχεδιάζονται
παγκοσμίως

για την
ηλεκτροπρόωση

ώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ Η
ενέργεια για τους συσσωρευτές του
πλοίου θα προέρχεται από τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών και κυρίως από
αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήματα

Παράλληλα μελετούμε και τη
χρήση αιολικής ενέργειας καθώς
επίσης και ηλεκτρικής ενέργειας
από βιομάζα από σταθμό δηλαδή
εκμετάλλευσης βιομάζας Αυτός
ακριβώς είναι ο δεύτερος άξονας
της πρωτοτυπίας του εγχειρήματος
Δεν σχεδιάζουμε μόνο ένα ηλεκτρικό

πλοίο αλλά ένα πλοίο που θα
έχει ένα σημαντικό πράσινο χαρακτηριστικό

Πέραν αυτού υπάρχει ξεχωριστός
σχεδιασμός και για το λιμάνι

Ακριβώς Είναι ο τρίτος άξονας
πρωτοτυπίας του εγχειρήματος Να
φτιάξουμε και ένα έξυπνο λιμάνι

το λεγόμενο green port που θα
παρέχει ευκολίες και υπηρεσίες για
τους πλοιοκτήτες και θα λειτουργεί
και ως χώρος αποθήκευσης ενέργειας

όχι μόνο για το πλοίο αλλά και
για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα
μπορούν να φορτίζουν εκεί

Το έξυπνο λιμάνι θα έχει δηλαδή

και χαρακτηριστικά έξυπνου
δικτύου smart grid Θα μπορεί να
διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια

που θα παράγεται όχι μόνο
για το πλοίο και τα ηλεκτρικά οχήματα

γενικά αλλά πιθανόν και για
την κάλυψη ενεργειακών αναγκών
νοικοκυριών που μαστίζονται από
ενεργειακή φτώχεια

Το λιμάνι του Αιγίου είναι ένα
εξαιρετικό λιμάνι και οι κάτοικοι
της πόλης θέλουν διακαώς να το
δουν πάλι να παίρνει ζωή Ο οικονομικός

κύκλος θα τονωθεί και από τις
δύο πλευρές του πορθμείου Πολλοί
άνθρωποι θα βρουν δουλειά και θα
αναζωογονηθεί το τουριστικό ενδιαφέρον

για την ευρύτερη περιοχή
Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των

τριών αξόνων που περιέγραψα πα
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Συνέντευξη

Ηλεκτρικό πλοίο, «έξυπνο» λιμάνι, «έξυπνη» πόλη:
Το όραμα της επόμενης δεκαετίας

Γεώργιος Βόκας
Ένα ολοκληρωμένο όραμα
για τις πόλεις
της επόμενης δεκαετίας
ανέπτυξε στη «ΜΙ» ο καθηγητής
του τμήματος Ηλεκτρολόγων &
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
κ. Γ Βόκας,
μιλώντας για τις εφαρμογές
της ηλεκτροπρόωσης
και των «έξυπνων» λιμανιών,
στις οποίες η Ελλάδα φιλοδοξεί
αυτή τη φορά
να είναι πρωτοπόρο.

Αφορμή 
για τη συζήτηση με

τον κ. Βόκα στάθηκε το 
πρωτοποριακό 

για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα πρότζεκτ της μετασκευής
ενός συμβατικού πλοίου σε ηλεκτρικό, 

με παράλληλη τροφοδότησή του
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και ανάπτυξη ενός «έξυπνου» λιμανιού 

στην πορθμειακή γραμμή «Άγιος 
Νικόλαος Δωρίδας - Αίγιο», στο

οποίο πρωταγωνιστεί το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Βόκας,
πρόκειται για ένα καινοτόμο και
απολύτως εφικτό εγχείρημα, που θα
δημιουργήσει case study για όσα θα
ακολουθήσουν. Ο κ. Βόκας μάς μίλησε 

για τις καινοτομίες του σχεδίου,
για τις τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν, 

για τις αναπτυξιακές προοπτικές 
που δίνει στην περιοχή της Δωρίδας 

και του Αιγίου, αλλά και για
τις εξελίξεις που σηματοδοτεί όσον
αφορά τις πόλεις του μέλλοντος.

- Κύριε καθηγητά, πώς γεννήθηκε
η ιδέα του όλου εγχειρήματος της
μετατροπής ενός συμβατικού πλοίου 

σε ηλεκτρικό;- Η ιδέα γεννήθηκε από τη συνεργασία 

που έχω με τον υποψήφιο
διδάκτορα κ. Νίκο Κορακιανίτη, ο
οποίος ακριβώς μελετά στο διδακτορικό 

του την επαγωγική φόρτιση·
δηλαδή την εξ αποστάσεως φόρτιση
χωρίς καλώδια, είτε σε ηλεκτρικά
αυτοκίνητα είτε γενικά σε ηλεκτρικά
μέσα μεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό
προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας
ενός συστήματος για τη μετατροπή
ενός συμβατικού σε ηλεκτρικό.

Στη διαδικασία αυτή είχαμε την
αμέριστη βοήθεια και συνδρομή του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, και ειδικά του γ.γ.
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Βαγγέλη 

Κυριαζόπουλου και του συνεργάτη 
του κ. Βασίλη Μάμαλη.
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύμπραξη του με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών διευρύνει τη σύμπραξή του
με τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα υπογράφοντας νέο
Μνημόνιο Συνεργασίας αυτή τη
φορά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής

Το Μνημόνιο υπεγράφη στο
Ε.Ε.Α την Τετάρτη 29/7/2020 από
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής Καθηγητή κ Παναγιώτη

Ε Καλδή Το παρών έδωσαν

ακόμη ο ΑΆντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α κ Νίκος Γρέντζελος και ο Γ
Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α κ Ηλίας
Μάνδρος

Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε

σήμερα με την υπογραφή
του Μνημονίου ενός κοινού
σχεδίου δράσης με στόχο την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων Ευχαριστώ
θερμά τον Πρύτανη κ Καλδή γι
αυτή μας τη συμπόρευση που φέρνει

πιο κοντά τον ακαδημαϊκό χώρο
με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα
και θέτει τις βάσεις για την αναβάθμιση του γνωστικού

επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζομένων
και επαγγελματιών-επιχειρηματιών δήλωσε

ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α κ Χατζηθεοδοσίου
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής κ Καλδής ανέφερε

Κύριος στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης
που υπογράψαμε με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α

κ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου είναι η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας μέσα από βάσεις επιστημο
νικότητας τεχνογνωσίας και σύγχρονου γίγνεσθαι

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι
ένας σύμμαχος στην προσπάθεια του Πανεπι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

στημίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του
για την προσφορά στον τόπο στην κοινωνία Το
Επιμελητήριο είναι αρωγός σε όλες μας τις προσπάθειες

και είναι σημαντική η συμβολή του για
την απασχολησιμότητα των αποφοίτων

Στους βασικούς άξονες του Μνημονίου περιλαμβάνονται

μεταξύ άλλων τα ακόλουθα

Εκπαίδευση και κατάρνση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση επιχειρηματιών

επαγγελμανών και εργαζομένων
Προώθηση της επιχειρηματικότητας ιδίως με

τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης
νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων
Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής

απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας
των εργαζομένων

Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών

Συνεργασία μεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α και
ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
Επαγγελματικός προσανατολισμός νέων

επιχειρηματιών
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Συνέντευξη

μένο νομοσχέδιο. Όμως το Υπουργείο 

Ναυτιλίας, από όσο γνωρίζω,
προωθεί το δικό του νομοσχέδιο για
την ηλεκτροπρόωση. Συνεργαζόμαστε 

πάνω σ' αυτό και θεωρώ ότι δεν
θα αργήσει η κατάθεση του νομοσχεδίου.

- Θα είναι, εκτιμάτε, οικονομικά βιώσιμη 

η ακτοπλοϊκή γραμμή;
- Για να υπάρχει ενδιαφέρον από

την πλευρά των πλοιοκτητών, ασφαλώς 

έχει γίνει το αναγκαίο business
plan που δείχνει ότι η γραμμή είναι
βιώσιμη. Επειδή η γραμμή λειτουργούσε 

μέχρι το 2010, γνωρίζουμε τα
δρομολόγια και τις ανάγκες μετακίνησης 

της περιοχής. Επιπλέον υπολογίζουμε 

το μειωμένο ενεργειακό
κόστος λόγω της μετασκευής του
πλοίου, και άρα πάμε σε μια αναθεώρηση 

του business plan επί τα βελτίω.

Πολύ περισσότερο, αν υπολογίσουμε 
και τα κόστη που θα προκύ-

πτανε σε περίπτωση τιμολόγησης
των ρύπων, που θα γίνει κι αυτό
στο μέλλον, καταλαβαίνουμε ότι το
business plan βελτιώνεται ακόμα
περισσότερο. Στο ερώτημα λοιπόν
αν το εγχείρημα θα είναι οικονομικά 

βιώσιμο, απαντάμε ότι είναι ήδη
βιώσιμο.

Πέραν της βιωσιμότητας της
γραμμής, όμως, πιστεύουμε ότι η
συγκεκριμένη τεχνολογία θα φέρει
μεγάλη ανάπτυξη και στα δύο αυτά
λιμάνια της χώρας· θα δώσει ελπίδα
για το μέλλον.

Τα «έξυπνα» λιμάνια μπορούν να
επεκταθούν και σε «έξυπνες» πόλεις. 

Συνεπώς, το λιμάνι μπορεί να
γίνει η αφετηρία να αναπτυχθεί και
η «έξυπνη» πόλη. Αυτό είναι το όραμα 

της επόμενης πόλης, μιας «έξυπνης» 

και βιώσιμης πόλης, και όχι
απλά μιας «έξυπνης» και βιώσιμης
ακτοπλοϊκής διαδρομής.

- Πώς κρίνετε ότι θα αλλάξει τη
ζωή μας η ηλεκτροκίνηση και η
ηλεκτροπρόωση και πόσο κοντά είμαστε 

σ' αυτή τη νέα πραγματικότητα;

- Υπάρχει τάση σοβαρή για την
ηλεκτροκίνηση, βάσει και των κατευθυντήριων 

γραμμών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το θέμα. Μέσα στη

Μετά την ηλεκτροκίνηση
έρχεται νομοσχέδιο
και νια την ηλεκτροπρόωση
από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΟετία που διανύουμε, η ηλεκτροκίνηση 
νομοθετείται από όλα τα κρά-

τη-μέλη και δίνονται ιδιαίτερα κίνητρα. 
Αυτό είναι το πρώτο στοίχημα,

και ακολουθεί η ηλεκτροπρόωση.
Μέσα στη δεκαετία αυτή και την

επόμενη, η τεχνολογία της ηλεκτρο-
πρόωσης θεωρώ ότι θα μετατρέψει
σε ηλεκτρικό το στόλο των πλοίων,
τόσο σε πορθμειακές όσο και σε
μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές γραμμές,
αλλά και στις μεταφορές. Μπορεί
να είναι αμιγώς ηλεκτρικός ή υβριδικός 

στόλος -με το συνδυασμό του
συμβατικού καυσίμου, όπως εξηγήσαμε 

παραπάνω- για μεγαλύτερες
διαδρομές.

Δεν ανήκω σε αυτούς που διαμορφώνουν 

το μέλλον μέσω νομοθετημάτων. 

Προβλέπω όμως ότι μέσα
στην επόμενη δεκαετία - δεκαπενταετία 

θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη 

αλλαγή· ιδίως αν η μετατροπή
του στόλου σε ηλεκτρικό συνοδευτεί
από την παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές για την κίνησή
του· με τον πρωτοποριακό τρόπο δηλαδή 

που προτείνουν για το συγκεκριμένο 

εγχείρημα το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής και η Σχολή Ηλεκτρολόγων 

και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 

στην οποία έχω την τιμή να
είμαι καθηγητής. I

Από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. Από αριστερά, ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Π. Καλδής. ο δήμαρχος Αιγιαλείας
κ. Δ. Καλογερόπουλος, ο δήμαρχος Δωρίδας κ. Γ Καπεντζώνης
και ο καθηγητής κ. Γ Βόκας. _
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Σχολών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Οι αναμενόμενες μετεγγραφές και μετακινήσεις θα αποτελέσουν
σημαντικό ποσοστό των εισαγόμενων φοιτητών και αναμένεται ότι, σε ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα το
ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 40% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών στο Ακαδημαϊκό Τμήμα.
Ουσιαστικά δηλαδή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα βρεθεί να έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό
φοιτητών από αυτόν που έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει, με βάση τις υποδομές του, ενώ η Διοίκηση
και το Προσωπικό του θα πρέπει να επιδοθούν σε έναν «αγώνα δρόμου» για να αντεπεξέλθουν στις
αυξημένες υποχρεώσεις τους. Το γεγονός ότι, όλα αυτά τα έτη το Πανεπιστήμιο κατάφερε να
ανταπεξέλθει στους υπεράριθμους εισερχόμενους φοιτητές δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει
να διαιωνίζεται και μάλιστα τώρα που ο αριθμός των φοιτητών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη
περισσότερο.

Δ. οι μετεγγραφές μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, ιδιαίτερα όταν είναι
μεγάλο το ποσοστό τους. Στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη απόκλιση των μορίων εισαγωγής μεταξύ
των εισερχομένων και των φοιτητών που μετεγράφησαν, δημιουργείται μεγάλος αριθμός λιμναζόντων
φοιτητών. Το φαινόμενο αυτό θα ενταθεί στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δε
θα υπάρχει ισοκατανομή των μετεγγραφών με τα άλλα Κεντρικά Πανεπιστήμια και το κατώφλι των 2.750
μορίων απόκλισης από την βάση εισαγωγής για μετεγγραφή δε θα είναι ικανό να διατηρήσει την
επιθυμητή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος.

Ε. τις προσεχείς ημέρες οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλούνται να δηλώσουν, με σειρά
προτεραιότητας τα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία επιθυμούν να
εισαχθούν. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες που έχουν ήδη λάβει οι υποψήφιοι από αυτήν την απρόσμενη,
εντελώς αδικαιολόγητη και διχαστική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για
διάκριση των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα των Τμημάτων,
καθώς υποεκτιμώνται τόσο τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όσο και αυτά
άλλων Πανεπιστημίων που προήλθαν από πρώην Τ.Ε.Ι. Είναι απορίας άξιο γιατί δεν διατηρήθηκαν οι ίδιες
αντιστοιχίες με αυτές του προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, κατά τα δύο έτη λειτουργίας του έχει καταφέρει πάρα πολλά. Αρχικά σε
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ζητήθηκε η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου, κάτι που στην καλύτερη
των περιπτώσεων θα απαιτούσε τουλάχιστο δύο (2) έτη. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε διαδικασία
ανάπτυξης και μάλιστα το τελευταίο έτος προχωρά με εντατικούς ρυθμούς την εδραίωσή του σε όλα τα
πεδία δραστηριοποίησής του, παρότι οι συγκυρίες δεν είναι οι καλύτερες λόγω της πανδημίας του
Κορωνοϊού COVID - 19. Στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλεται από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, το
Προσωπικό και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου απαιτείται και η συνδρομή της Πολιτείας που σε πολλές
περιπτώσεις βρέθηκε στο πλευρό του Ιδρύματος.

Η διάκριση που επιβάλλεται από τη με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06- 2020, τ. Β ́) Απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και οι
επιπτώσεις της λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, δημιουργούν προσκόμματα
στην επίτευξη του οράματος μας και επηρεάζουν ήδη, τους πρώτους αποφοίτους μας, στις
επαγγελματικές τους προοπτικές. Πιστεύουμε στο Πανεπιστήμιό μας και εργαζόμαστε σθεναρά και
εστιασμένα, υπερβαίνοντας εαυτούς για την επίτευξη των στόχων μας. Υπό τις παρούσες απαιτητικές
συνθήκες θα περιμέναμε τη συμπαράσταση της Πολιτείας και όχι το αντίθετο. Άλλωστε, το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής είναι το τρίτο σε αριθμό φοιτητών Πανεπιστήμιο της Χώρας και το δεύτερο στην Αττική.

Κατόπιν αυτών η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής α π ο φ ά σ ι σ ε ομόφωνα τα εξής:

Ι. Ζητά

α) την άμεση ανάκληση της με αριθμ. με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ.Β ́) Απόφασης
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και

β) την ε π ί σ π ε υ σ η των διαδικασιών αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΙΙ. Δηλώνει την ά μ ε σ η και με κάθε νόμιμο μέσο διεκδίκηση της προάσπισης και της θωράκισης των
ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των δικαιωμάτων των φοιτητών
και των αποφοίτων του, εκκινώντας με την πρόθεση υποβολής Αίτησης Ακύρωσης της Υπουργικής
Απόφασης σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια.

 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Αντιστοιχίες
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Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Άμεση ανάκληση της απόφασης για τις αντιστοιχίες
τμημάτων και επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης του Ιδρύματος

Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Άμεση ανάκληση της απόφασης για  τις αντιστοιχίες τμημάτων και
επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης του Ιδρύματος

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ’ αριθ. 10/01-07-2020 έκτακτη συνεδρίασή της,
διαπίστωσε ότι οι αντιστοιχίες Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων
Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021 που
περιλαμβάνονται στη με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ. Β ́) Απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελούν πολύ δυσάρεστη έκπληξη δεδομένου ότι :

- διακρίνουν τα Ακαδημαϊκά Πανεπιστημιακά Τμήματα σε δυο (2) επιμέρους κατηγορίες («ταχύτητες»)
παραβιάζοντας την «Αρχή της Ισότητας» και επιβάλλοντας άνιση μεταχείριση. Συγκεκριμένα, στη μια
κατηγορία βρίσκονται τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μαζί με τα λοιπά
Ακαδημαϊκά Τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. που δημιουργήθηκαν στα Πανεπιστήμια και στην άλλη κατηγορία
τα παλαιότερα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Πανεπιστημίων, χωρίς όμως να υπάρχει καμία αντιστοιχία
μεταξύ των δυο

κατηγοριών. Δυστυχώς, η εν λόγω διάκριση πραγματοποιείται χωρίς καμία ειδική τεκμηρίωση, εξήγηση ή
αιτιολόγηση παρόλο που κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 (Υπουργική Απόφαση 104100/Ζ1) δεν υπήρχε
ανάλογη διάκριση μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, με εξαίρεση τα Ακαδημαϊκά
Τμήματα των Μηχανικών.

- εγείρουν το προφανές ερώτημα : «Τι Άλλαξε στο Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021 σε Σχέση με το
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020, Ώστε στην Υπουργική Απόφαση να Υπάρχει Αυτή η Διάκριση;»

- οι εν λόγω αντιστοιχίες θα χρησιμοποιηθούν για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις που θα
πραγματοποιηθούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021. Τα Πανεπιστήμια και ιδίως τα Κεντρικά
Πανεπιστήμια, με βάση τον πρόσφατο Νόμο για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 αναμένεται να δεχθούν μεγάλο αριθμό φοιτητών, τον ίδιο όπως και το
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020, παρόλο που με βάση τις δυνατότητές τους έχουν αιτηθεί πολύ μικρότερο
αριθμό φοιτητών. Επιπλέον, με τη νέα επιβαλλόμενη διάκριση, που περιλαμβάνεται στη με αριθμ.
77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ. Β ́) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναμένεται να δεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό μετεγγραφών και
μετακινήσεων φοιτητών, καθώς όχι μόνον είναι Κεντρικό Πανεπιστήμιο, αλλά διαθέτει και μεγάλο αριθμό
Σχολών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Οι αναμενόμενες μετεγγραφές και μετακινήσεις θα αποτελέσουν
σημαντικό ποσοστό των εισαγόμενων φοιτητών και αναμένεται ότι, σε ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα το
ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 40% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών στο Ακαδημαϊκό Τμήμα.
Ουσιαστικά δηλαδή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα βρεθεί να έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό
φοιτητών από αυτόν που έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει, με βάση τις υποδομές του, ενώ η Διοίκηση
και το Προσωπικό του θα πρέπει να επιδοθούν σε έναν «αγώνα δρόμου» για να αντεπεξέλθουν στις
αυξημένες υποχρεώσεις τους. Το γεγονός ότι, όλα αυτά τα έτη το Πανεπιστήμιο κατάφερε να
ανταπεξέλθει στους υπεράριθμους εισερχόμενους φοιτητές δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει
να διαιωνίζεται και μάλιστα τώρα που ο αριθμός των φοιτητών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη
περισσότερο.

- οι μετεγγραφές μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλο
το ποσοστό τους. Στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη απόκλιση των μορίων εισαγωγής μεταξύ των
εισερχομένων και των φοιτητών που μετεγράφησαν, δημιουργείται μεγάλος αριθμός λιμναζόντων
φοιτητών. Το φαινόμενο αυτό θα ενταθεί στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δε
θα υπάρχει ισοκατανομή των μετεγγραφών με τα άλλα Κεντρικά Πανεπιστήμια και το κατώφλι των 2.750
μορίων απόκλισης από την βάση εισαγωγής για μετεγγραφή δε θα είναι ικανό να διατηρήσει την
επιθυμητή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος.

- τις προσεχείς ημέρες οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλούνται να δηλώσουν, με σειρά
προτεραιότητας τα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία επιθυμούν να
εισαχθούν. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες που έχουν ήδη λάβει οι υποψήφιοι από αυτήν την απρόσμενη,
εντελώς αδικαιολόγητη και διχαστική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για
διάκριση των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα των Τμημάτων,
καθώς υποεκτιμώνται τόσο τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όσο και αυτά
άλλων Πανεπιστημίων που προήλθαν από πρώην Τ.Ε.Ι. Είναι απορίας άξιο γιατί δεν διατηρήθηκαν οι ίδιες
αντιστοιχίες με αυτές του προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020.
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Ίδρυση του ευρωπαϊκού τµήµατος του αµερικανικού φορέα «Εκπαιδευτικοί
Ηγέτες Χωρίς Σύνορα» και Διεθνές Συνέδριο του στο Πανεπιστήµιο Δυτικής

Αττικής
Tην πραγµατοποίηση της Διετούς Συνάντησης (Biennial Meeting)/Συνεδρίου του αµερικανικού
φορέα «Εκπαιδευτικοί Ηγέτες Χωρίς Σύνορα» (“Educational Leaders Without Borders/ELWB”), κατά
το χρονικό διάστηµα 2-4 Ιουνίου 2021, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
, όπως και την επιθυµία του εν λόγω φορέα για τη δηµιουργία του ευρωπαϊκού τµήµατός του
στο Πανεπιστήµιο, ανακοίνωσε ο  Πρύτανης του   Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής.

Ειδικότερα, µετά από συνεργασία µε την κ. Άννα  Σαϊτη, Καθηγήτρια Διοίκησης και Οικονοµικών της
Εκπαίδευσης στο Τµήµα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Διοικητικών,
Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής και µε τους συνιδρυτές του παραπάνω
αναφερθέντος φορέα κ.κ. Rosemary Papa, International Professor of Comparative Leadership at Soka University
of America in Southern California, USA και Fenwick W. English, Professor and Department Chair of Educational
leadership at Ball State University in Muncie, Indiana, USA υπογράφτηκε µνηµόνιο συνεργασίας µε σκοπό την
ίδρυση του ευρωπαϊκού τµήµατος (branch) του ELWB, το οποίο αποσκοπεί:

•    στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη ακαδηµαϊκών προγραµµάτων
•    στη διεξαγωγή κοινών ερευνητικών προγραµµάτων
•    στη διεξαγωγή κοινών επιστηµονικών συνεδρίων
•    στην οργάνωση και λειτουργία κοινών ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων

O ELWB είναι ένας παγκόσµιος φορέας εκπαιδευτικής ηγεσίας, αναγνωρισµένος για το κύρος, τη δυναµική
του και τη διεθνή εξωστρέφειά του, στις εργασίες του οποίου συµµετέχουν καταξιωµένες ακαδηµαϊκές
προσωπικότητες. Έχει δε ως πρωτεύοντα στόχο τη διεύρυνση της ισότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης, µε απώτερο σκοπό την πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση
(http://www.educationalleaderswithoutborders.com/).

Αναφορικά µε τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, τον Ιούνιο του 2021, στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, θα
ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες το επόµενο διάστηµα, ενώ η ανακοίνωση του συνεδρίου από τον
ELWB βρίσκεται στο σύνδεσµο: http://www.educationalleaderswithoutborders.com/events.html.

Η Καθηγήτρια κ. Άννα  Σαϊτη, η οποία πρόσφατα µετακινήθηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, αναλαµβάνει την ευθύνη του ευρωπαϊκού τµήµατος του ELWB, όπως και τη
διοργάνωση της σχετικής Διετούς Συνάντησης (Συνεδρίου). Για το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, οι εν
λόγω διαδικασίες, συνεισφέρουν στη βελτίωση της συνεχούς διεθνοποίησης των ακαδηµαϊκών
προσπαθειών του.

 

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/68564/idrysi-toy-eyropaikoy-tmimatos-toy-amerikanikoy-forea-ekpaideytikoi-igetes-horis-synora


http://www.lawnet.gr/

 Publication date: 13/07/2020 15:07

 Alexa ranking (Greece): 2570

 https://lawnet.gr/law-news/mnimonio-synergasias-tou-synigorou-tou-politi-me-to-p...

Μνηµόνιο Συνεργασίας του Συνηγόρου του Πολίτη µε το Πανεπιστήµιο Δ.
Αττικής

Μνηµόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και η Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη» στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω, µε αντικείµενο τον
συντονισµό δράσεων σε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατα του ανθρώπου, την κοινωνική
προστασία, την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις κράτους-πολίτη, τα δικαιώµατα του παιδιού και
την ίση µεταχείριση.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
και την Ανεξάρτητη Αρχή ο Συνήγορος του Πολίτη Δρ. Ανδρέας Ι. Ποττάκης. Παρόντες ήταν οι κ.κ.
Απόστολος Γιοβάνης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ, Γεώργιος
Πιερράκος, Καθηγητής και Διευθυντής του Τοµέα Κοινωνικής Διοίκησης του Τµήµατος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ, Μαρία Μητροσύλη, Καθηγήτρια του του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
ΠΑΔΑ και τέως Βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη, Σπύρος Σιάκας, Επ. Καθηγητής του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑΔΑ, Μαρία Χατζηδάκη, Λέκτορας Εφαρµογών του Τµήµατος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ, Λαµπρινή Τριβέλλα, Υποψήφια Διδάκτορας του
ΠΑΔΑ και Ελευθερία Μαυροµάτη, Μέλος του Επιστηµονικού Προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής.

Όπως τονίστηκε, υψηλή προτεραιότητα συνεργασίας εστιάζεται στην Παιδεία, τον Πολιτισµό και στις
προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όπως και στην ενίσχυση του εθνικού και διεθνή διαλόγου στα
αντικείµενα κοινού ενδιαφέροντος και στην προώθηση της σύζευξης της δηµιουργικής δράσης µε την
εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία προς όφελος της κοινωνίας.

Κοινό πεδίο δράσης και αντικείµενο της συνεργασίας είναι:
— Η παροχή δυνατότητας και ευκαιριών ιδίως σε νέους ανθρώπους να επικοινωνούν, να
συνεργάζονται, να εκφράζονται και να δηµιουργούν, χρησιµοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία,
µέσα από καινοτόµες µεθόδους.

— Η διαµεσολάβηση ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή γνώση και την πρακτική εφαρµογή της σε τοµείς που
εµπίπτουν στους στόχους τόσο του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και του ΠΑΔΑ.

— Η έρευνα, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή νέων µεθόδων για την έκφραση µέσα από τη
διαρκώς εξελισσόµενη τεχνολογία των κατάλληλων µέσων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράστηκε θετικά για την οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστηµίου, αλλά
και για την εντυπωσιακή ανάπτυξή του σε θέµατα ψηφιακού µετασχηµατισµού, απλοποίησης διαδικασιών,
εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδίως των ΑµεΑ και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη µνεία έγινε και
στη σηµασία της δηµιουργίας του νέου Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης στη Σχολή Διοικητικών,
Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, όπως πρόσφατα αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και στην αναγκαιότητα άµεσης υλοποίησής του.

https://lawnet.gr/law-news/mnimonio-synergasias-tou-synigorou-tou-politi-me-to-panepistimio-d-attikis/
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ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α .: Διάκριση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισµό για το «StigmApp»

H Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)  µε τη συνεργασία του Τµήµατος Δηµόσιας και
Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και τον Αντιρευµατικό
Σύνδεσµο Κύπρου (CYPLAR) κέρδισε το 1ο βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισµό “Brain, Mind and Pain
Grant 2019-2020″ µε θέµα την καταπολέµηση του στίγµατος: “STOP Stigma! Reduce stigma to improve
quality of life for brain, mind and pain patients”.

Το 1ο βραβείο αφορά   στο σχεδιασµό µιας καινοτόµου εφαρµογής κινητής υγείας (mHealth)
για  την καταπολέµηση του στίγµατος που σχετίζεται µε τον χρόνιο πόνο και τις
σχετιζόµενες µε αυτόν ασθένειες, σύµφωνα µε τον Κουµπούρο, Επικ. Καθηγητή του Τµήµατος
Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
εµπνευστή και υπεύθυνο για την δηµιουργία του app.

Η προτεινόµενη εφαρµογή “StigmApp” αναµένεται να φέρει σηµαντικά οφέλη στους ασθενείς, ενώ
προσφέρει ποικίλες και πρωτοποριακές δυνατότητες, όπως:

Εκπαίδευση µε τη µορφή bite–sized learning προσανατολισµένη στην καταπολέµηση του στίγµατος
Ενηµέρωση του γενικού πληθυσµού και των ασθενών για την αντιµετώπιση του στίγµατος
Κινητοποίηση του κοινού για συµµετοχή στην καταπολέµηση του στίγµατος
Παροχή πλατφόρµας για τη συγκέντρωση χρηµάτων µε στόχο τη διεξαγωγή ερευνών και
δραστηριοτήτων για την καταπολέµηση του στίγµατος
Δυνατότητα  δικτύωσης και επικοινωνίας µεταξύ ασθενών και του γενικού πληθυσµού
Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών
Διευκόλυνση στην διαχείριση του χρόνιου πόνου και των αρνητικών συναισθηµάτων και παροχή 
δυνατότητας καταγραφής των απαραίτητων ιατρικών στοιχείων που σχετίζονται µε την
θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται (π.χ. φαρµακευτική αγωγή).

Το “Brain, Mind and Pain Patient-Centered Innovation Grant” (BMP Grant) είναι µια πρωτοβουλία της Pain
Alliance Europe (στην οποία η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και ο Αντιρευµατικός Σύνδεσµος Κύπρου είναι µέλη και
εκπροσωπούν την Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα) και της Grünenthal για τον εντοπισµό και την
ενθάρρυνση ασθενοκεντρικών επιστηµονικών καινοτοµιών στον τοµέα του χρόνιου πόνου και των
νευρολογικών διαταραχών, µε σκοπό να ενθαρρύνει

την έρευνα και την πρόσβαση σε καινοτόµες θεραπείες, να προωθήσει προσεγγίσεις πρόληψης και
αυτοδιαχείρισης, να µειώσει το στίγµα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν µε
αυτές τις ασθένειες, ανέφερε η Αθανασία  Παππά , Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Στο διαγωνισµό συµµετείχαν προτάσεις από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και χρηµατοδοτήθηκαν
συνολικά τρία έργα, όπου υπόσχονται τα περισσότερα οφέλη για τους συγκεκριµένους ασθενείς µε κύρια
κριτήρια την άρτια επιστηµονική προσέγγιση, την καινοτοµία, τον ασθενοκεντρικό σχεδιασµό και τη
µεγιστοποίηση της ωφελιµότητας για τον πληθυσµιακό στόχο. 

Με την προσοχή µας εστιασµένη στην δηµιουργία καινοτόµων υπηρεσιών και λύσεων προς όφελος των
ασθενών συνεχίζουµε την επιτυχηµένη συνεργασία µας µε φορείς, όπως το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,
προκειµένου να καταφέρουµε να βοηθήσουµε τους ασθενείς µε ρευµατικές και µυοσκελετικές παθήσεις
επεσήµανε η κ. Παππά.

Το έργο θα διαρκέσει δύο έτη και αναµένεται να ξεκινήσει τους επόµενους µήνες.

https://csrindex.gr/el-e-an-a-diakrisi-ston-evropaiko-diagonismo-gia-to-stigmapp/
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ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υφ. Παιδείας: Στηρίζουµε έµπρακτα τη Θράκη και το
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Το Παν. Πατρών καταλαμβάνει την 368η θέση σε
παγκόσμιο επίπεδο
Πανευρωπαϊκή Διάκριση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής µε τη συµµετοχή σε Erasmus Mundus Κοινό
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
Σύγκλητος Παν. Πατρών: Οµόφωνο ψήφισµα για την
Αγία Σοφία
Ψήφισµα του Τμ. Θεολογίας του ΕΚΠΑ για την Αγία
Σοφία -
Ψήφισµα Κοσµητείας της Σχολής ΑΕΠΣ του
Παν.Πελοποννήσου για Αγία Σοφία - Hagia Sophia
Απόφαση:Πως θα διεξαχθεί η επαναληπτική
εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020
ΕΑΠ:Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 8 Προπτυχιακά και 38
Μεταπτυχιακά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Μεταπτυχιακό (ΔΠΜΣ) στη Βιοηθική
Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγη, Εκπαίδευση και
Αποκατάσταση
Μεταπτυχιακό στη “Δηµιουργική Γραφή”
Μεταπτυχιακό στη "Μεθοδολογία Κριτικής και
Έκδοσης Ιστορικών Πηγών"
Νέο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Αθλητισµού υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Πανευρωπαϊκή Διάκριση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε τη συµµετοχή σε
Erasmus Mundus Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) είναι ένα από τα µόλις τρία Ελληνικά Πανεπιστήµια
(τα άλλα 2 είναι το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήµιο Πάτρας) που µετέχουν
ως εταίροι στα 40 εγκριθέντα για χρηµατοδότηση Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά
Προγράµµατα (EMJMD) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020, ανακοινώθηκε σήµερα από το 
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, το ΠΑΔΑ συµµετέχει στο EMJMD µε τίτλο: «World Textile Engineering Advanced Master» που
αφορά στη Μηχανική Κλωστοϋφαντουργίας µαζί µε το UNIVERSITEIT GENT του Βελγίου, UNIVERSITE DE
HAUTE ALSACE UHA της Γαλλίας, UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA της Ισπανίας, HOEGSKOLAN I
BORAS της Σουηδίας και KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY της Ιαπωνίας και µε ύψος χρηµατοδότησης
περίπου 3,0 εκατοµµύρια ευρώ.

Σε επικοινωνία µε τον  Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή τονίσθηκαν τα εξής:

Η σηµασία που δίνει το Ίδρυµα στη στοχοθετηµένη εξωστρέφεια και τον ανταγωνιστικό ρόλο του
για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών τόσο στη χώρα, όσο και
στο παγκόσµιο στερέωµα.
Το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα έχει ως Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο
Πρινιωτάκη, Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής
Μηχανικών του Ιδρύµατος, είναι απόρροια πολυετούς εποικοδοµητικής διεθνούς συνεργασίας και
αναµένεται να προάγει την επιστηµονική κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών και να αναβαθµίσει
τη σχετική τεχνογνωσία.
Αναφέρεται ότι η Σχολή Μηχανικών του ΠΑΔΑ διακρίνεται για την καινοτοµία στην οργάνωση των
σπουδών και τις καλές πρακτικές προσφοράς της, τις ερευνητικές επιδόσεις και την προοπτική
απασχολησιµότητας των αποφοίτων.
Το ΠΑΔΑ εφαρµόζει πολιτική συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσής του και επενδύει σε
αποτελεσµατικές στρατηγικές συµµαχίες γνώσης.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/68722/paneyropaiki-diakrisi-panepistimioy-dytikis-attikis-me-ti-symmetohi-se-erasmus-mundus
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Μνηµόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών και
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το µνηµόνιο υπέγραψαν σήµερα ο πρόεδρος του επιµελητηρίου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής. Το “παρών” στη σχετική εκδήλωση
έδωσαν ακόµη ο α’ αντιπρόεδρος του επιµελητηρίου Νίκος Γρέντζελος και ο γ’ αντιπρόεδρος Ηλίας
Μάνδρος.

“Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών”, δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο κ. Καλδής ανέφερε: “Κύριος στόχος της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε
µε τον Πρόεδρο του ΕΕΑ, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από
βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του,
για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες
και είναι σηµαντική η συµβολή του για την απασχολησιµότητα των αποφοίτων”.

Στους βασικούς άξονες του µνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα  ακόλουθα:

https://emea.gr/news/epikairotita/605465/mnimonio-synergasias-ypegrapsan-epaggelmatiko-epimelitirio-athinon-panepistimio-dytikis/
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του ΠΑΔΑ

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προχώρησε
στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που το
εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.

Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη στενής, συστηµατικής και ουσιαστικής συνεργασίας µε
ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση επιµορφωτικών δράσεων.

 

Τα  βασικότερα  πεδία  συνεργασίας

Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασµός επιµορφωτικών δράσεων προσαρµοσµένων στις
προτεραιότητες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Σχεδιασµός και υλοποίηση ερευνητικών µελετών σε θέµατα των επιστηµονικών πεδίων του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, που άπτονται και των τοµέων που δραστηριοποιείται το ΕΚΔΔΑ.
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του Ιδρύµατος µέσω της χρήσης των κτηριακών υποδοµών
του ΕΚΔΔΑ και της αξιοποίησης της ψηφιακής εκπαιδευτικής του πλατφόρµας (e-learning).
Αξιολόγηση των επιµορφωτικών δράσεων και αποτίµηση των αποτελεσµάτων της επιµόρφωσης.
Συνεργασία των δύο φορέων στο επίπεδο του σχεδιασµού και της υποβολής προτάσεων σε εθνικά,
ευρωπαϊκά και άλλα προγράµµατα.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Διονύσιος Κυριακόπουλος, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το
γεγονός ότι φορείς υψηλού κύρους της χώρας, όπως είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
επιδιώκουν τη συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ και το εµπιστεύονται για την αναβάθµιση των γνώσεων και
δεξιοτήτων των στελεχών τους και των υπηρεσιών που παρέχουν.

Τόνισε δε, ότι το ΕΚΔΔΑ θα συνεχίσει τις εξωστρεφείς του πρωτοβουλίες και δήλωσε βέβαιος ότι η
συνεργασία µε το νεοσύστατο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής θα αποδειχθεί αµοιβαία επωφελής.

Στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνεται ότι το σύνολο του προσωπικού των ακαδηµαϊκών γραµµατειών του
Πανεπιστηµίου αναµένεται να εκπαιδευθεί από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του ΕΚΔΔΑ µε την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2020-21.
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Νέος κύκλος εγγραφών στα εξ αποστάσεως τµήµατα
Παντείου Πανεπιστηµίου ΚΕΔΙΒΙΜ
ΑΣΠΑΙΤΕ: Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής
Κατάρτισης
Ταχύρρυθµη 20ωρη επιµόρφωση για όλους τους
εκπαιδευτικούς στον διδακτικό σχεδιασμό της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον
Νέο Πρόγραµµα Σπουδών Δια Βίου Μάθησης » από το
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.
Εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ στο
διάστηµα Οκτωβρίου – Δεκεµβρίου 2020
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«Συνεργασία Ε.Ε.Α. και µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής»

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπογράφοντας νέο Μνημόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Μνημόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο
του Επιμελητηρίου κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή. Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος
Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος. «Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήμερα με την υπογραφή του Μνημονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης με
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή μας τη συμπόρευση, που φέρνει πιο κοντά τον
ακαδημαϊκό χώρο με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζομένων και επαγγελματιών-
επιχειρηματιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου. Από την πλευρά του ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης που
υπογράψαμε με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου είναι η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας μέσα από βάσεις επιστημονικότητας, τεχνογνωσίας και σύγχρονου γίγνεσθαι. Το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι ένας σύμμαχος στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το Επιμελητήριο είναι αρωγός
σε όλες μας τις προσπάθειες και είναι σημαντική η συμβολή του για την απασχολησιμότητα των
αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση επιχειρηματιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.

- Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών
και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

- Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.

- Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

- Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

- Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.

- Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.

https://www.pitsounicity.gr/oikonomia/synergasia-e-e-a-kai-me-to-panepistimio-dytikis-attikis
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προχώρησε
στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που το
εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καλδής.

Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη στενής, συστηµατικής και ουσιαστικής συνεργασίας µε
ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση επιµορφωτικών δράσεων. 

Τα βασικότερα πεδία συνεργασίας είναι:

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το
γεγονός ότι φορείς υψηλού κύρους της χώρας, όπως είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
επιδιώκουν τη συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ και το εµπιστεύονται για την αναβάθµιση των γνώσεων και
δεξιοτήτων των στελεχών τους και των υπηρεσιών που παρέχουν. Τόνισε δε, ότι το ΕΚΔΔΑ θα συνεχίσει
τις εξωστρεφείς του πρωτοβουλίες και δήλωσε βέβαιος ότι η συνεργασία µε το νεοσύστατο Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής θα αποδειχθεί αµοιβαία επωφελής.  

Στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνεται ότι το σύνολο του προσωπικού των ακαδηµαϊκών γραµµατειών του
Πανεπιστηµίου αναµένεται να εκπαιδευθεί από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του ΕΚΔΔΑ µε την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2020-21.

 

https://www.otavoice.gr/aytodioikitika-nea/2020/07/protokollo-synergasias-metaksy-tou-ekdda-kai-tou-panepistimiou-dytikis-attikis/
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής

Την Τετάρτη (29/7) το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ) που το εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καλδής. Κύριος
στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη στενής, συστηµατικής και ουσιαστικής
συνεργασίας µε ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση επιµορφωτικών δράσεων.

Τα  βασικότερα  πεδία  συνεργασίας είναι:

Ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το
γεγονός ότι φορείς υψηλού κύρους της χώρας, όπως είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
επιδιώκουν τη συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ και το εµπιστεύονται για την αναβάθµιση των γνώσεων και
δεξιοτήτων των στελεχών τους και των υπηρεσιών που παρέχουν. Τόνισε δε, ότι το ΕΚΔΔΑ θα συνεχίσει
τις εξωστρεφείς του πρωτοβουλίες και δήλωσε βέβαιος ότι η συνεργασία µε το νεοσύστατο Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής θα αποδειχθεί αµοιβαία επωφελής.

Στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνεται ότι το σύνολο του προσωπικού των ακαδηµαϊκών γραµµατειών
του Πανεπιστηµίου αναµένεται να  εκπαιδευθεί από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του ΕΚΔΔΑ
µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2020-21.

https://tomanifesto.gr/protokollo-synergasias-metaxy-toy-ekdda-kai-toy-panepistimioy-dytikis-attikis/
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σε ΦΕΚ η νέα πρόσκληση για µόνιµο διορισµό
εκπαιδευτικών από τους τελικούς αναµορφωµένους
πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και
4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ
Πρόεδρος Ιδιωτικών Σχολείων: Ο Ν. Φίλης µας είπε θα
σας κάνουµε µε νόµο αχρείαστους επειδή δε µπορούµε
να σας κλείσουµε
Υπ. Παιδείας: Αποµακρύνεται άµεσα ο Συντονιστής Κ.
Καλέµης
Live/Βουλή:Συζήτηση επί του Σ/Ν για την Ιδιωτική
Εκπαίδευση
Φ. Πιπιλή: Εκπαιδευτικοί που το πρωί κάνουν
διαδηλώσεις και το απόγευµα ιδιαίτερα

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σε ΦΕΚ η νέα πρόσκληση για µόνιµο διορισµό
εκπαιδευτικών από τους τελικούς αναµορφωµένους
πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και
4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ
Πρόεδρος Ιδιωτικών Σχολείων: Ο Ν. Φίλης µας είπε θα
σας κάνουµε µε νόµο αχρείαστους επειδή δε µπορούµε
να σας κλείσουµε
Πρόγραµµα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων
ΕΠΑΛ
Υπ. Παιδείας: Αποµακρύνεται άµεσα ο Συντονιστής Κ.
Καλέµης
Πρόγραµµα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές
εξετάσεις των µαθηµάτων ΓΕΛ και των ειδικών
µαθηµάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έτους 2020
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε την
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και   την Ανεξάρτητη
Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»  σχετικά µε το συντονισµό δράσεων σε αντικείµενα αναφορικά
µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου, την κοινωνική προστασία, την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις
κράτους-πολίτη, τα δικαιώµατα του παιδιού και την ίση µεταχείριση, υπογράφηκε σήµερα στην
Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
και από την Ανεξάρτητη Αρχή ο Συνήγορος του Πολίτη Δρ.  Ανδρέας Ι. Ποττάκης.

Παρόντες ήταν οι κ.κ. Απόστολος Γιοβάνης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ, Γεώργιος Πιερράκος, Καθηγητής και Διευθυντής του Τοµέα Κοινωνικής Διοίκησης
του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ, Μαρία Μητροσύλη, Καθηγήτρια του του Τµήµατος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ και τέως Βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη, Σπύρος Σιάκας, Επ.
Καθηγητής του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑΔΑ, Μαρία Χατζηδάκη, Λέκτορας
Εφαρµογών του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ, Λαµπρινή Τριβέλλα,
Υποψήφια Διδάκτορας του ΠΑΔΑ και Ελευθερία Μαυροµάτη, Μέλος του Επιστηµονικού Προσωπικού της
Ανεξάρτητης Αρχής.

Όπως τονίσθηκε, υψηλή προτεραιότητα συνεργασίας εστιάζεται στην Παιδεία, τον Πολιτισµό και στις
προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όπως και στην ενίσχυση του εθνικού και διεθνή διαλόγου στα
αντικείµενα κοινού ενδιαφέροντος και στην προώθηση της σύζευξης της δηµιουργικής δράσης µε την
εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία προς όφελος της κοινωνίας.

Κοινό πεδίο δράσης και αντικείµενο της συνεργασίας είναι:

•    Η παροχή δυνατότητας και ευκαιριών ιδίως σε νέους ανθρώπους να επικοινωνούν, να συνεργάζονται,
να εκφράζονται και να δηµιουργούν, χρησιµοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, µέσα από καινοτόµες
µεθόδους.
•    Η διαµεσολάβηση ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή γνώση και την πρακτική  εφαρµογή της σε τοµείς που
εµπίπτουν στους στόχους τόσο του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και του ΠΑΔΑ.
•    Η έρευνα, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή νέων µεθόδων για την έκφραση µέσα από τη διαρκώς
εξελισσόµενη τεχνολογία των κατάλληλων µέσων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράσθηκε θετικά για την οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστηµίου, αλλά
και για την εντυπωσιακή ανάπτυξή του σε θέµατα ψηφιακού µετασχηµατισµού, απλοποίησης διαδικασιών,
εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδίως των ΑµεΑ και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη µνεία έγινε και στη σηµασία της δηµιουργίας του νέου Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης στη Σχολή
Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, όπως πρόσφατα αποφασίσθηκε από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και στην αναγκαιότητα άµεσης υλοποίησής του.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/68554/protokollo-synergasias-toy-panepistimioy-dytikis-attikis-me-tin-anexartiti-arhi
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Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Άμεση ανάκληση της απόφασης για τις αντιστοιχίες
τµηµάτων

Την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης για  τις αντιστοιχίες που δημιουργεί
τµήµατα  δύο ταχυτήτων µέσα  στα  Πανεπιστήµια  , ζητά , µε ανακοινωθέν, η Σύγκλητος του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Παράλληλα οι συγκλητικοί του ΠΑΔΑ   δηλώνουν  “την ά
μ ε σ η και με κάθε νόμιμο μέσο διεκδίκηση της προάσπισης και της θωράκισης των ακαδημαϊκών
χαρακτηριστικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των δικαιωμάτων των φοιτητών και των
αποφοίτων του, εκκινώντας με την πρόθεση υποβολής Αίτησης Ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης σε
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια”. Η Σύγκλητος κάνει λόγο για διχαστική απόφαση του υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, για διάκριση των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και...

� Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.esos.gr
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, κατά τα δύο έτη λειτουργίας του έχει καταφέρει πάρα πολλά. Αρχικά σε
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ζητήθηκε η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου, κάτι που στην καλύτερη
των περιπτώσεων θα απαιτούσε τουλάχιστο δύο (2) έτη. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε διαδικασία
ανάπτυξης και μάλιστα το τελευταίο έτος προχωρά με εντατικούς ρυθμούς την εδραίωσή του σε όλα τα
πεδία δραστηριοποίησής του, παρότι οι συγκυρίες δεν είναι οι καλύτερες λόγω της πανδημίας του
Κορωνοϊού COVID - 19. Στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλεται από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, το
Προσωπικό και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου απαιτείται και η συνδρομή της Πολιτείας που σε πολλές
περιπτώσεις βρέθηκε στο πλευρό του Ιδρύματος.

Η διάκριση που επιβάλλεται από τη με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06- 2020, τ. Β ́) Απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και οι
επιπτώσεις της λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, δημιουργούν προσκόμματα
στην επίτευξη του οράματος μας και επηρεάζουν ήδη, τους πρώτους αποφοίτους μας, στις
επαγγελματικές τους προοπτικές. Πιστεύουμε στο Πανεπιστήμιό μας και εργαζόμαστε σθεναρά και
εστιασμένα, υπερβαίνοντας εαυτούς για την επίτευξη των στόχων μας. Υπό τις παρούσες απαιτητικές
συνθήκες θα περιμέναμε τη συμπαράσταση της Πολιτείας και όχι το αντίθετο. Άλλωστε, το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής είναι το τρίτο σε αριθμό φοιτητών Πανεπιστήμιο της Χώρας και το δεύτερο στην Αττική.

Κατόπιν αυτών η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Ζητά

α) την άμεση ανάκληση της με αριθμ. με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ.Β ́) Απόφασης
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και

β) την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δηλώνει την άμεση και με κάθε νόμιμο μέσο διεκδίκηση της προάσπισης και της θωράκισης των
ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των δικαιωμάτων των φοιτητών
και των αποφοίτων του, εκκινώντας με την πρόθεση υποβολής Αίτησης Ακύρωσης της Υπουργικής
Απόφασης σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

SOS για  Μετεγγραφή: Την ενηµερωτική σελίδα  για  να  µείνετε ενηµερωµένοι για  όλα  τα  νέα
που αφορούν τις Μετεγγραφές των Φοιτητών µπορείτε να  την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/19990-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CC%81%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CC%81%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE
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"Συνεργασία Ε.Ε.Α. και µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής" - [Pitsounicity.gr]

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.
Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το "παρών" έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ' Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος. "Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα
µε την υπογραφή του Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι' αυτή µας τη
συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την
επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των
δεξιοτήτων...

Pitsounicity.gr   ·    πριν από  20 λεπτά  ·    

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.
Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το "παρών" έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ' Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος. "Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα
µε την υπογραφή του Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι' αυτή µας τη
συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την
επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των
δεξιοτήτων...

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/synergasia-e-e-a-kai-me-to-panepistimio-dytikis-attikis/25635336/
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Συνεργασία Ε.Ε.Α. και µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα  ανώτατα
εκπαιδευτικά  ιδρύµατα , υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά , µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. 

Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου. 

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου µάθηση επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής. 
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.
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Συνεργασία Ε.Ε.Α. και µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

https://banks.com.gr/synergasia-e-e-a-kai-panepistimio-dytikis-attikis/
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Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου µάθηση επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.
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Συνεργασία Ε.Ε.Α. και µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου µάθηση επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.
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Συνεργασία Ε.Ε.Α. και µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου µάθηση επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.
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Συνεργασία Ε.Ε.Α. και µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου µάθηση επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.
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Συνεργασία Ε.Ε.Α. και µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου µάθηση επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.
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Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.
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Συνεργασία Ε.Ε.Α. µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο υπεγράφη στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κ. Καλδής, ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου µάθηση επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.

Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.
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Συνεργασία Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών µε το ΠΑΔΑ
Συνεργασία  Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα  ανώτατα
εκπαιδευτικά  ιδρύµατα , υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά , µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Συνεργασία Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών µε το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύµπραξή του µε τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, υπογράφοντας νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

Το Μνηµόνιο υπεγράφη, στο Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 29/7/2020, από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή.
Το «παρών» έδωσαν ακόµη ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος του
Ε.Ε.Α. κ. Ηλίας Μάνδρος.

«Η συνεργασία µας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής επισφραγίστηκε σήµερα µε την υπογραφή του
Μνηµονίου, ενός κοινού σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερµά τον Πρύτανη κ. Καλδή γι’ αυτή µας τη συµπόρευση, που φέρνει πιο κοντά
τον ακαδηµαϊκό χώρο µε την αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα και θέτει τις βάσεις για την
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζοµένων και επαγγελµατιών-
επιχειρηµατιών», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Χατζηθεοδοσίου.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος
της Προγραµµατικής Σύµβασης που υπογράψαµε µε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσα από βάσεις επιστηµονικότητας, τεχνογνωσίας και
σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών είναι ένας σύµµαχος στην προσπάθεια του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά στον τόπο, στην κοινωνία. Το
Επιµελητήριο είναι αρωγός σε όλες µας τις προσπάθειες και είναι σηµαντική η συµβολή του για την
απασχολησιµότητα των αποφοίτων».

Στους βασικούς άξονες του Μνηµονίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου µάθηση επιχειρηµατιών,
επαγγελµατιών και εργαζοµένων.
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής εκµετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων.
Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Συνεργασία µεταξύ φορέων του Ε.Ε.Α. και ερευνητικών οµάδων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων επιχειρηµατιών.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Συνεργασία µεταξύ ΠΑΔΑ και Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
εκπροσωπούµενο από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής εκπροσωπούµενης από τη Διευθύντρια Αρχαιολόγο κα Χριστίνα
Μερκούρη, στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Παρόντες ήταν οι Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια και Αντιπρύτανης ΠΑΔΑ, Γεώργιος Παναγιάρης,
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ΠΑΔΑ, Μαρία
Χατζηδάκη Λέκτορας Εφαρµογών του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ΠΑΔΑ και
Μαρία Καλούτσα, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΑΔΑ.

Η σύµπραξη αυτή αποτελεί µια χρόνια επιταγή και αποσκοπεί στην επιστηµονική, ερευνητική και
εκπαιδευτική συνεργασία των δύο µερών για την προστασία και την ανάδειξη µνηµείων της πολιτισµικής
κληρονοµιάς της Δυτικής Αττικής.

Ανάµεσα σε άλλα, στοχεύει και στη συντήρηση και ανάδειξη του εµβληµατικού «Βυζαντινού Ναού Αγίου
Ιωάννη Ελαιώνα» στο κτήµα Μερκάτη («Άγιος Ιωάννης των Μπενιζέλων») και σε αναλύσεις υλικού από την
Ιερά Μονή Δαφνίου.

Αναφέρεται ότι ο εν λόγω Ναός, κατασκευασµένος τον 14ο αιώνα, βρίσκεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα
χώρο της Πανεπιστηµιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα επί της οδού Θηβών και µε Απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισµού έχει κηρυχθεί διατηρητέο µνηµείο µε ζώνη προστασίας γύρω του. Ωστόσο χρήζει συντήρησης
αφού έχει υποστεί φθορές και λεηλασίες στο πέρασµα του χρόνου, µε κίνδυνο την κατάρρευσή του, καθώς
ουδέποτε συστηµατικά συντηρήθηκε.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, όπως και του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, σε συνεργασία µε τα έµπειρα επιστηµονικά στελέχη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής πρόκειται να προβεί στις ενδεικνυόµενες ενέργειες αποκατάστασης και
επισκεψιµότητας του Ναού.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Συνεργασία Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε Δήµο Δράµας και Δίκτυο
Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

Τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή   Παναγιώτη Ε. Καλδή
επισκέφτηκε   ο Δήµαρχος Δράµας και Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την
Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)  Χριστόδουλος Μαµσάκος στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Παρόντες ήταν και ο  Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράµας και  o Σπύρος Σιάκας, Επ. Καθηγητής του Τµήµατος Γραφιστικής και  Οπτικής Επικοινωνίας του
Ιδρύµατος.

Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η έναρξη της προετοιµασίας σειράς συνεργειών που αναµένεται να
επακολουθήσουν. Ειδικότερα συµφωνήθηκε ένα προοίµιο συνεργασίας µεταξύ του ΠΑΔΑ και του Δήµου
Δράµας για το συγκεκριµένο Διεθνές Φεστιβάλ που λαµβάνει χώρα στην περιοχή της Δράµας. Επιπλέον, οι
κοινές δράσεις που σχεδιάζονται µεταξύ των φορέων αφορούν στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό.

Ακόµη συζητήθηκε η δυνατότητα της από κοινού συµµετοχής του Πανεπιστηµίου µε τη Δ.Ε.Π.ΑΝ. σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.  

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Συνεργασία Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε Δήµο Δράµας και Δίκτυο
Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

ΠΑΔΑ Τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή επισκέφτηκε την
Παρασκευή, 17 Ιουλίου ο Δήµαρχος Δράµας και Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την
Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) κ. Χριστόδουλος Μαµσάκος στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω. Παρόντες
ήταν και οι κ.κ. Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράµας και Σπύρος Σιάκας, Επ. Καθηγητής του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του
Ιδρύµατος. Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η έναρξη της προετοιµασίας σειράς συνεργειών που
αναµένεται να επακολουθήσουν. Ειδικότερα συµφωνήθηκε ένα προοίµιο συνεργασίας µεταξύ του ΠΑΔΑ
και του Δήµου Δράµας για το συγκεκριµένο Διεθνές Φεστιβάλ που λαµβάνει χώρα στην περιοχή της
Δράµας. Επιπλέον, οι κοινές δράσεις που σχεδιάζονται µεταξύ των φορέων αφορούν στην εκπαίδευση και
τον πολιτισµό. Ακόµη συζητήθηκε η δυνατότητα της από κοινού συµµετοχής του Πανεπιστηµίου µε...

Alfavita.gr   ·    πριν από  38 λεπτά  ·    

http://www.palo.gr/ekpaideush-nea/synergasia-panepistimioy-dytikis-attikis-me-dimo-dramas-kai-diktyo-ellinikwn-polewn-gia-tin-anaptyksi/25519087/


http://www.alfavita.gr/

 Publication date: 18/07/2020 12:23

 Alexa ranking (Greece): 115

 https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/327748_synergasia-panepistimioy-dytikis-attikis-...

Συνεργασία Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε Δήµο Δράµας και Δίκτυο
Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

ΠΑΔΑ

Τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή επισκέφτηκε την
Παρασκευή, 17 Ιουλίου ο Δήµαρχος Δράµας και Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την
Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) κ. Χριστόδουλος Μαµσάκος στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Παρόντες ήταν και οι κ.κ. Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Δράµας και Σπύρος Σιάκας, Επ. Καθηγητής του Τµήµατος Γραφιστικής και  Οπτικής Επικοινωνίας
του Ιδρύµατος.

Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η έναρξη της προετοιµασίας σειράς συνεργειών που αναµένεται να
επακολουθήσουν. Ειδικότερα συµφωνήθηκε ένα προοίµιο συνεργασίας µεταξύ του ΠΑΔΑ και του Δήµου
Δράµας για το συγκεκριµένο Διεθνές Φεστιβάλ που λαµβάνει χώρα στην περιοχή της Δράµας. Επιπλέον, οι
κοινές δράσεις που σχεδιάζονται µεταξύ των φορέων αφορούν στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό.

Ακόµη συζητήθηκε η δυνατότητα της από κοινού συµµετοχής του Πανεπιστηµίου µε τη Δ.Ε.Π.ΑΝ. σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.  

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για  το ετήσιο σεµινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER
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Συνεργασία του ΠΑΔΑ µε τον Δήµο Δράµας και το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων
για την Ανάπτυξη

Συνεργασία  του ΠΑΔΑ µε τον Δήµο Δράµας και το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για  την
Ανάπτυξη

Τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή
επισκέφτηκε την Παρασκευή, 17 Ιουλίου ο Δήµαρχος Δράµας και Πρόεδρος του Δικτύου
Ελληνικών Πόλεων για  την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) κ. Χριστόδουλος Μαµσάκος στην
Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Παρόντες ήταν και οι κ.κ. Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Δράµας και Σπύρος Σιάκας, Επ. Καθηγητής του Τµήµατος Γραφιστικής και  Οπτικής Επικοινωνίας
του Ιδρύµατος.

Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η έναρξη της προετοιµασίας σειράς συνεργειών που αναµένεται να
επακολουθήσουν. Ειδικότερα συµφωνήθηκε ένα προοίµιο συνεργασίας µεταξύ του ΠΑΔΑ και του Δήµου
Δράµας για το συγκεκριµένο Διεθνές Φεστιβάλ που λαµβάνει χώρα στην περιοχή της Δράµας. Επιπλέον, οι
κοινές δράσεις που σχεδιάζονται µεταξύ των φορέων αφορούν στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό.

Ακόµη συζητήθηκε η δυνατότητα της από κοινού συµµετοχής του Πανεπιστηµίου µε τη Δ.Ε.Π.ΑΝ. σε
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Το Πανεπιστήµιο και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δ.Αττικής αναδεικνύουν τον
εµβληµατικό Βυζαντινό Ναό Αγίου Ιωάννη Ελαιώνα

Συνεργασία µεταξύ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής  και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής 

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) εκπροσωπούµενο
από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
εκπροσωπούµενης από τη Διευθύντρια Αρχαιολόγο κα Χριστίνα Μερκούρη, στην Πανεπιστηµιούπολη
Άλσους Αιγάλεω.

Παρόντες ήταν οι Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια και Αντιπρύτανης ΠΑΔΑ, Γεώργιος Παναγιάρης,
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ΠΑΔΑ, Μαρία
Χατζηδάκη Λέκτορας Εφαρµογών του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ΠΑΔΑ και
Μαρία Καλούτσα, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΑΔΑ.

Η σύµπραξη αυτή αποτελεί µια χρόνια επιταγή και αποσκοπεί στην επιστηµονική, ερευνητική και
εκπαιδευτική συνεργασία των δύο µερών για την προστασία και την ανάδειξη µνηµείων της πολιτισµικής
κληρονοµιάς της Δυτικής Αττικής.

Ανάµεσα σε άλλα, στοχεύει και στη συντήρηση και ανάδειξη του εµβληµατικού «Βυζαντινού Ναού Αγίου
Ιωάννη Ελαιώνα» στο κτήµα Μερκάτη («Άγιος Ιωάννης των Μπενιζέλων») και σε αναλύσεις υλικού από την
Ιερά Μονή Δαφνίου.

Αναφέρεται ότι ο εν λόγω Ναός, κατασκευασµένος τον 14ο αιώνα, βρίσκεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα
χώρο της Πανεπιστηµιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα επί της οδού Θηβών και µε Απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισµού έχει κηρυχθεί διατηρητέο µνηµείο µε ζώνη προστασίας γύρω του. Ωστόσο χρήζει συντήρησης
αφού έχει υποστεί φθορές και λεηλασίες στο πέρασµα του χρόνου, µε κίνδυνο την κατάρρευσή του, καθώς
ουδέποτε συστηµατικά συντηρήθηκε.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, όπως και του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, σε συνεργασία µε τα έµπειρα επιστηµονικά στελέχη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής πρόκειται να προβεί στις ενδεικνυόµενες ενέργειες αποκατάστασης και
επισκεψιµότητας του Ναού.

 

Διαβάστε Επίσης:
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Συνεργασία µεταξύ του ΠΑΔΑ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Συνεργασία  µεταξύ του ΠΑΔΑ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη µεταξύ του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
εκπροσωπούµενο από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής εκπροσωπούµενης από τη Διευθύντρια  Αρχαιολόγο κα
Χριστίνα  Μερκούρη, στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Παρόντες ήταν οι Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια και Αντιπρύτανης ΠΑΔΑ, Γεώργιος Παναγιάρης,
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ΠΑΔΑ, Μαρία
Χατζηδάκη Λέκτορας Εφαρµογών του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης ΠΑΔΑ και
Μαρία Καλούτσα, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΑΔΑ.

Η σύµπραξη αυτή αποτελεί µια χρόνια επιταγή και αποσκοπεί στην επιστηµονική, ερευνητική και
εκπαιδευτική συνεργασία των δύο µερών για την προστασία και την ανάδειξη µνηµείων της πολιτισµικής
κληρονοµιάς της Δυτικής Αττικής.

Ανάµεσα σε άλλα, στοχεύει και στη συντήρηση και ανάδειξη του εµβληµατικού «Βυζαντινού Ναού Αγίου
Ιωάννη Ελαιώνα» στο κτήµα Μερκάτη («Άγιος Ιωάννης των Μπενιζέλων») και σε αναλύσεις υλικού από την
Ιερά Μονή Δαφνίου.

Αναφέρεται ότι ο εν λόγω Ναός, κατασκευασµένος τον 14ο αιώνα, βρίσκεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα
χώρο της Πανεπιστηµιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα επί της οδού Θηβών και µε Απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισµού έχει κηρυχθεί διατηρητέο µνηµείο µε ζώνη προστασίας γύρω του. Ωστόσο χρήζει συντήρησης
αφού έχει υποστεί φθορές και λεηλασίες στο πέρασµα του χρόνου, µε κίνδυνο την κατάρρευσή του, καθώς
ουδέποτε συστηµατικά συντηρήθηκε.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, όπως και του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, σε συνεργασία µε τα έµπειρα επιστηµονικά στελέχη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής πρόκειται να προβεί στις ενδεικνυόµενες ενέργειες αποκατάστασης και
επισκεψιµότητας του Ναού.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Συνεργασία του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε το «Δίκτυο Ελληνικών
Πόλεων για την Ανάπτυξη»

Συνάντηση εργασίας µεταξύ των εκπροσώπων του «Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη»
(ΔΕΠΑΝ) που εκπροσωπεί 130 Δήµους της χώρας και εκπροσώπων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
πραγµατοποιήθηκε  στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω, µε  στόχο την επικείµενη συνέργεια και το
συντονισµό δράσεων των δυο φορέων.

Πιο συγκεκριµένα, στη σύσκεψη αυτή µετείχαν από πλευράς του ΔΕΠΑΝ ο Πρόεδρός του και Δήµαρχος
Δράµας Χριστόδουλος Μαµσάκος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κουτσιώρης, ενώ
το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής το εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
και ο Πέτρος Καλαντώνης, Αν. Καθηγητής του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού και
Αντιπρόεδρος ΕΛΚΕ του Ιδρύµατος.

Συµφωνήθηκε το προγραµµατικό πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των φορέων.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε ανακοίνωσή του,  πρωτοστατώντας σε θέµατα βιώσιµης
ανάπτυξης και καλών τοπικών πρακτικών επεσήµανε τη δυνατότητα µεταφοράς κατάλληλης τεχνογνωσίας
στο Δίκτυο και συµφωνήθηκαν περαιτέρω στοχευµένοι άξονες δράσεις κοινού ενδιαφέροντος που
πρόκειται να εξειδικευθούν το ερχόµενο διάστηµα.

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργατική προοπτική που
διανοίγεται.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/69126/synergasia-toy-panepistimioy-dytikis-attikis-me-diktyo-ellinikon-poleon-gia-tin



