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Δυτικής
Αττικής

Καλωσόρισμα
Πρωτοετών
Φοιτητών

Το μήνυμα καλωσορίσματος των Πρωτοετών
Φοιτητών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ καθηγητή Παναγιώτη Ε
Καλδή Νέες φοιτήτριες και νέοι φοιτητές Αγαπητοί
μου Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στην επιλογή

σας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ το
δεύτερο σε αριθμό φοιτητών Ίδρυμα στην Αττική και
το τρίτο σε αντίστοιχο αριθμό στη χώρα και σας
συγχαίρω για την επιτυχία σας Θεωρώ ότι η παρουσία

σας είναι τιμή για το Πανεπιστήμιο μας το
εμπλουτίζει και θα ήθελα από κοινού δημιουργικά
να διαμορφώσουμε μια νέα ανοδική πορεία εξέλιξης

Το ΠΑΔΑ παρ'όλη την πρόσφατη Ίδρυση του 2018
θεωρείται το πλέον ταχέως αναπτυσσόμενο Ελληνικό
ΑΕΙ στη χώρα και προέρχεται από τρία επιμέρους ιστορικά

και δυναμικά Ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας
στο χώρο της Αττικής τα τέως ΤΕΙ Αθήνας ΑΕΙ Πειραιά
TT και Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας που επί δεκαετίες
προσέφεραν στην κοινωνία χιλιάδες αποφοίτους και
συνέβαλαν καταλυτικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας
αλλά και διεθνώς Διαθέτει 6 Σχολές Σχολή Δημόσιας
Υγείας Σχολή Διοικητικών Οικονομικών Κοινωνικών

Επιστημών Σχολή Επιστημών Τροφίμων Σχολή Επιστημών

Υγείας και Πρόνοιας Σχολή Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού και Σχολή Μηχανικών 27 Τμήματα

υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών τα οποία
καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα πανεπιστημιακών
σπουδών Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορείτε να την δείτε
εδώ Οι χώροι του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε τρεις
πανεπιστημιουπόλεις δύο στο Αιγάλεω στο Αλσος και
τονΑρχαίο Ελαιώνα ενώ μία στηνΑθήνα και σε εξέλιξη
ολοκλήρωσης βρίσκεται και τέταρτη πανεπιστημιούπολη
στο Μοσχάτο

Στρατηγική μας είναι το να επενδύουμε στους ανθρώπους

και επιδιώκουμε όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα να
συνεργάζεται αρμονικά και δημιουργικά με ένα κοινό
όραμα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να εδραιωθεί
στη χώρα μας αλλά και διεθνώς ως ένα ισχυρό σύγχρονο

προοδευτικό πανεπιστήμιο με δημόσιο χαρακτήρα
αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο
στερέωμα

Ένα Ίδρυμα ευχάριστης καθημερινότητας ένας
χώρος στον οποίο να μπορούμε αρμονικά να ζούμε και
να κοινωνικοποιούμαστε
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Παράδοση υγειονομικού
υλικού στα πανεπιστήμια
Πειραιώς και Δυτικής Αττικής

Το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεχίζοντας τις δράσεις

του για ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας αλλά και
των δεσμών του με την κοινωνία επέκτεινε τη δωρεάν παροχή

υγειονομικού υλικού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνικές οργανώσεις

Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου την οποία αποτελούσαν
ο πρόεδρος κ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο α αντιπρόεδρος κ

Νίκος Γρέντζελος επισκέφτηκε στις 25 Ιουνίου 2020 τα Πανεπιστήμια

Πειραιώς και Δυτικής Αττικής και παρέδωσε φορτία με υγειονομικό
υλικό που περιλάμβανε μάσκες και αντισηπτικά

Την αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου υποδέχτηκε στο Πανεπιστήμιο

Πειραιώς ο πρύτανης του Πανεπιστημίου κ Άγγελος Κότιος και
οι αντιπρυτάνεις κ Χονδροκούκης Γρηγόριος Μάρκος Κούτρας και
Παντελής Παντελίδης Ο κ Κότιος ευχαρίστησε το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών εκ μέρους του προσωπικού και των φοιτητών
ενώ αναφέρθηκε στους δεσμούς και στη συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίου

και Πανεπιστημίου αναφέροντας μάλιστα ότι το Πανεπιστήμιο

Πειραιά είναι δημιούργημα του επαγγελματικού κόσμου
Επίσης ο πρόεδρος κ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο γ αντιπρόεδρος

κ Ηλίας Μάνδρος επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

και συναντήθηκαν με τον πρύτανη κ Παναγιώτη Καλδή
προκειμένου

να παραδώσουν κι εκεί μάσκες και αντισηπτικά
0 κ Καλδής ευχαρίστησε τον πρόεδρο κ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
για τη σπουδαία πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών να συνδράμει εκπαιδευτικά ιδρύματα με παροχή προστατευτικού

υλικού
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει προγραμματίσει για
το επόμενο διάστημα και άλλες κοινωνικές δράσεις και επισκέψεις

σε εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεχίζοντας τον αγώνα κατά της
πανδημίας

Μετάδοση Ισχύος Ιούλιος Αύγουστος 2020 9
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Ένα Πανεπιστήμιο που να θέτει υψηλά τα θέματα επιστήμης

υγείας αυτοπροσδιορισμού αξιοπρέπειας
πολιτισμού αθλητισμού και οικολογίας Τα χρόνια της
φοίτησής σας είναι τα πιο δημιουργικά σε όλα τα επίπεδα

γιατί αποκτάτε γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες
κοινωνικοποίηση και εμπειρία και διαμορφώνετε μοναδικές

προϋποθέσεις για την κοινωνία της εργασίας και της
επιστήμης αλλά και την προσωπική σας ζωή

Η τρέχουσα περίοδος της πανδημίας ορίζει νέα
δεδομένα μάθησης με αποστασιοποίηση και ατομικές

προφυλάξεις που δημιουργούν περιορισμούς
στην αναντικατάστατη εκπαιδευτικά διάδραση της
φυσικής παρουσίας όπως και αυξημένα επίπεδα
ευθύνης για τους συνανθρώπους μας

Το Πανεπιστήμιο έχει έγκαιρα αναπτύξει κατάλληλες
υποδομές και προϋποθέσεις τηλεργασίας αλλά και

προφυλάξεις τις οποίες και συνεχώς επικαιροποιεί
ώστε να ανταποκρίνεται σε ουσιαστικό βαθμό και εναλλακτικά

στις δυσχερείς πρωτόγνωρες προκλήσεις
Σας ζητώ να έχετε αισιοδοξία ευαισθησία και αγάπη

απέναντι σε αυτό που επιλέξατε να σπουδάσετε Εύχομαι

η φοίτησή σας να αποδειχθεί ανάλογη των προσδοκιών

και των ονείρων σας
Και πάλι συγχαρητήρια με υγεία και ψυχικό σθένος

είμαστε στη διάθεσή σας
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Καλωσόρισμα Πρωτοετών Φοιτητών
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Εξοπλισµό ανακύκλωσης παρέδωσε στον Δήµο Αιγάλεω και στο Παν/µιο
Δυτικής Αττικής ο Γ. Πατούλης

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο του προγράµµατος ανακύκλωσης της
Περιφέρειας Αττικής, το οποίο έχει κεντρικό σκοπό του την ενίσχυση του συστήµατος διαλογής στην πηγή,
παρέδωσε σήµερα ένα απορριµµατοφόρο σύγχρονης τεχνολογίας, 90 καφέ κάδους και 150 κυτία
εσωτερικής ανακύκλωσης στον Δήµο Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης – παραλαβής, παρόντες ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα, Α.
Λεωτσάκος, ο αρµόδιος αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του
Ειδικού Διαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), Β. Κόκκαλης, οι αντιδήµαρχοι Π.
Μανδραφλής, Χ. Αρβανίτης, Ν. Ασιµακόπουλος και Η. Μάνδρος, ο πρόεδρος του Δηµοτικού
Συµβουλίου, Γ. Κάντζος και ο γενικός γραµµατέας, Η. Γεωργίου.

Στη συνέχεια ο περιφερειάρχης συνοδευόµενος από τον δήµαρχο Γ. Γκίκα  και τον αντιπεριφερειάρχη Α.
Λεωτσάκο µετέβη στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και παρέδωσε στον πρύτανη Π. Καλδή 50 κυτία
εσωτερικής ανακύκλωσης. Συνολικά θα παραδοθούν για τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου 100 κάδοι
εσωτερικής ανακύκλωσης.   

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο κ. Πατούλης δήλωσε:

«Σήµερα, παραδίδουµε στο δήµαρχο Αιγάλεω και αγαπητό φίλο Γ. Γκίκα ένα απορριµµατοφόρο
σύγχρονης τεχνολογίας για τη διαλογή καφέ κάδων και βιοαποβλήτων. Είµαι σίγουρος ότι ο ίδιος και
οι συνεργάτες του θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να µπορέσουν να συµβάλλουν στην προσπάθειά µας για
µια πράσινη Αττική. Χαίροµαι που και εδώ στο Αιγάλεω έχουν µπει οι βάσεις και έχουν δροµολογηθεί οι
απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκληρωµένη εφαρµογή του προγράµµατος ανακύκλωσης.

»Με τη σωστή ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών και την εξασφάλιση  κάδων εσωτερικού χώρου και
τη στενή συνεργασία Περιφέρειας και Δήµων, µπαίνουµε σε µια νέα περίοδο στα ζητήµατα
ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Προχωράµε σταθερά υλοποιώντας µε συνέπεια το
πρόγραµµά µας για µια “πράσινη” Περιφέρεια µε σηµερινό σταθµό µας το δήµο Αιγάλεω και το
Πανεπιστήµιο Δ. Αττικής».

Από την πλευρά του ο κ. Γκίκας επεσήµανε:

«Με την σειρά µου ως δήµαρχος Αιγάλεω χαιρετίζω τις ενέργειες του περιφερειάρχη και του ΕΔΣΝΑ
στην περιοχή µας, όπου ήδη έχουνε µπει οι βάσεις για την ανακύκλωση των βιοαποβλήτων. Η ενίσχυση
του στόλου µας µε περισσότερα µέσα όπως το απορριµµατοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, αλλά και
τους εσωτερικούς κάδους ανακύκλωσης µας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε ακόµη ταχύτερα
τη διαδικασία. Ευχαριστούµε πολύ και ελπίζουµε σε µία ακόµα καλύτερη συνέχεια για να µπορέσουµε τα
θέµατα της ανακύκλωσης να τα προχωρήσουµε και να τα επεκτείνουµε».
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Το ΠΑΔΑ συνεργάζεται µε την Περιφέρεια Αττικής για την Ανακύκλωση
Το ΠΑΔΑ συνεργάζεται µε την Περιφέρεια Αττικής για την Ανακύκλωση Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 9
Σεπτεµβρίου 2020 στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
συνάντηση ενδυνάµωσης της οικολογικής ευαισθητοποίησης του Ιδρύµατος. Στο πλαίσιο αυτό
υλοποιήθηκε ευγενική χορηγία 100 κάδων ανακύκλωσης για τους εσωτερικούς χώρους των τριών
Πανεπιστηµιουπόλεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε
την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Η παραλαβή έγινε από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή
µε παράδοσή τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικού Τοµέα Αθηνών Ανδρέα Λεωτσάκου και του Δηµάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα. Ειδικότερα, η
ανακύκλωση πραγµατοποιείται στα δυο είδη κάδων µε την ανάλογη σήµανση και αφορά αφενός στα
πλαστικά µπουκάλια και τα µεταλλικά κουτιά και αφετέρου στις χάρτινες συσκευασίες. Το άδειασµα των
κάδων και τη συντήρησή...
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Το ΠΑΔΑ συνεργάζεται µε την Περιφέρεια Αττικής για την Ανακύκλωση
Το ΠΑΔΑ συνεργάζεται µε την Περιφέρεια  Αττικής για  την Ανακύκλωση

Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2020 στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους
Αιγάλεω του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συνάντηση ενδυνάµωσης της οικολογικής
ευαισθητοποίησης του Ιδρύµατος.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε ευγενική χορηγία 100 κάδων ανακύκλωσης για τους εσωτερικούς χώρους
των τριών Πανεπιστηµιουπόλεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής σε
συνεργασία µε την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η παραλαβή έγινε από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή µε παράδοσή τους από τον
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τοµέα Αθηνών Ανδρέα
Λεωτσάκου και του Δηµάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα.

Ειδικότερα, η ανακύκλωση πραγµατοποιείται στα δυο είδη κάδων µε την ανάλογη σήµανση και αφορά
αφενός στα πλαστικά µπουκάλια και τα µεταλλικά κουτιά και αφετέρου στις χάρτινες συσκευασίες. Το
άδειασµα των κάδων και τη συντήρησή τους αναλαµβάνει η συγκεκριµένη εταιρεία σε συνεργασία µε
φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Δράσεων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Υπενθυµίζεται ότι στο ΠΑΔΑ έχει απονεµηθεί η πιστοποίηση Academic Impact των Ηνωµένων Εθνών για το
συστηµατικό ενδιαφέρον του Ιδρύµατος για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
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Περιφέρεια Αττικής: Προσφορά απορριµµατοφόρου και κάδων στο Δήµο
Αιγάλεω και το ΠΑΔΑ

Εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας, καφέ κάδους και κυτία  συλλογής οργανικών
αποβλήτων παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στον Δήµο Αιγάλεω
και στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Ο Περιφερειάρχης στο πλαίσιο του προγράµµατος Ανακύκλωσης το οποίο έχει κεντρικό στόχο του την
ενίσχυση του συστήµατος διαλογής στην πηγή παρέδωσε χθες ένα απορριµµατοφόρο σύγχρονης
τεχνολογίας, 90 καφέ κάδους και 150 κυτία  εσωτερικής ανακύκλωσης στον Δήµο Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης – παραλαβής, παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα Α.
Λεωτσάκος, ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του
Ειδικού Διαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης, οι αντιδήµαρχοι Π.
Μανδραφλής, Χ. Αρβανίτης, Ν. Ασιµακόπουλος και Η. Μάνδρος, ο Πρόεδρος του Δηµοτικού
Συµβουλίου Γ. Κάντζος και ο Γενικός Γραµµατέας Η. Γεωργίου.

Στη συνέχεια, συνοδευόµενος από τον Δήµαρχο Γ. Γκίκα και τον Αντιπεριφερειάρχη Α. Λεωτσάκο µετέβη
στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και παρέδωσε στον Πρύτανη Π. Καλδή 50 κυτία εσωτερικής
ανακύκλωσης. Συνολικά θα παραδοθούν για τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου 100 κάδοι εσωτερικής
ανακύκλωσης.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης επεσήµανε τα εξής: «Σήµερα, παραδίδουµε στο δήµαρχο Αιγάλεω και
αγαπητό φίλο Γ. Γκίκα ένα απορριµµατοφόρο σύγχρονης τεχνολογίας για τη διαλογή καφέ κάδων και
βιοαποβλήτων. Είµαι σίγουρος ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να
µπορέσουν να συµβάλουν στην προσπάθειά µας για µια πράσινη Αττική. Χαίροµαι που και εδώ στο
Αιγάλεω έχουν µπει οι βάσεις και έχουν δροµολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την
ολοκληρωµένη εφαρµογή του προγράµµατος ανακύκλωσης.
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Με τη σωστή ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών και την εξασφάλιση κάδων εσωτερικού χώρου και τη
στενή συνεργασία Περιφέρειας και δήµων µπαίνουµε σε µια νέα περίοδο στα ζητήµατα ανακύκλωσης
και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Προχωράµε σταθερά υλοποιώντας µε συνέπεια το πρόγραµµά µας
για µια πράσινη Περιφέρεια µε σηµερινό σταθµό µας το δήµο Αιγάλεω και το Πανεπιστήµιο Δ. Αττικής».

Ο Δήµαρχος Αιγάλεω συµπλήρωσε: «Με την σειρά µου ως δήµαρχος Αιγάλεω χαιρετίζω τις ενέργειες
του Περιφερειάρχη και του ΕΔΣΝΑ στην περιοχή µας, όπου ήδη έχουνε µπει οι βάσεις για την
ανακύκλωση των βιοαποβλήτων. Η ενίσχυση του στόλου µας µε περισσότερα µέσα όπως το
απορριµµατοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, αλλά και τους εσωτερικούς κάδους ανακύκλωσης µας
δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε ακόµη ταχύτερα τη διαδικασία. Ευχαριστούµε πολύ και
ελπίζουµε σε µία ακόµα καλύτερη συνέχεια για να µπορέσουµε τα θέµατα της ανακύκλωσης να τα
προχωρήσουµε και να τα επεκτείνουµε».
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https://www.otavoice.gr/

 Publication date: 09/09/2020 15:35

 Alexa ranking (Greece): 2980

 https://www.otavoice.gr/aytodioikitika-nea/2020/09/patoulis-perifereia-kai-aytodioi...

Πατούλης: «Περιφέρεια και Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθµού εργαζόµαστε
καθηµερινά για την προάσπιση της δηµόσιας υγείας»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο του προγράµµατος Ανακύκλωσης το οποίο έχει
κεντρικό στόχο του την ενίσχυση του συστήµατος διαλογής στην πηγή παρέδωσε σήµερα ένα
απορριµµατοφόρο σύγχρονης τεχνολογίας, 90 καφέ κάδους και 150 κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης στον
Δήµο Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης – παραλαβής, παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα  Α.
Λεωτσάκος, ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του
Ειδικού Διαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης, οι αντιδήµαρχοι Π.
Μανδραφλής, Χ. Αρβανίτης, Ν. Ασιµακόπουλος και Η. Μάνδρος, ο Πρόεδρος του Δηµοτικού
Συµβουλίου Γ. Κάντζος και ο Γενικός Γραµµατέας Η. Γεωργίου.

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης συνοδευόµενος από τον Δήµαρχο Γ. Γκίκα  και τον Αντιπεριφερειάρχη Α.
Λεωτσάκο µετέβη στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και παρέδωσε στον Πρύτανη Π. Καλδή 50 κυτία
εσωτερικής ανακύκλωσης. Συνολικά θα παραδοθούν για τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου 100 κάδοι
εσωτερικής ανακύκλωσης.

Σε δηλώσεις τους ο Περιφερειάρχης και ο Δήµαρχος επισήµαναν τα εξής:

 

Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

«Σήµερα, παραδίδουµε στο δήµαρχο Αιγάλεω και αγαπητό φίλο Γ. Γκίκα  ένα απορριµµατοφόρο σύγχρονης
τεχνολογίας για τη διαλογή καφέ κάδων και βιοαποβλήτων. Είµαι σίγουρος ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες
του θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να µπορέσουν να συµβάλουν στην προσπάθειά µας για µια πράσινη 
Αττική.  Χαίροµαι που και εδώ στο Αιγάλεω έχουν µπει οι βάσεις και έχουν δροµολογηθεί οι απαραίτητες
διαδικασίες για την ολοκληρωµένη εφαρµογή του προγράµµατος ανακύκλωσης. Με τη σωστή ανάπτυξη
των αναγκαίων υποδοµών και την εξασφάλιση  κάδων εσωτερικού χώρου και τη στενή συνεργασία
Περιφέρειας και δήµων µπαίνουµε σε µια νέα περίοδο στα ζητήµατα ανακύκλωσης και διαχείρισης
στερεών αποβλήτων. Προχωράµε σταθερά υλοποιώντας µε συνέπεια το πρόγραµµά µας για µια πράσινη
Περιφέρεια µε σηµερινό σταθµό µας το δήµο Αιγάλεω και το Πανεπιστήµιο Δ. Αττικής».
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Δήµαρχος Αιγάλεω Γ. Γκίκας

«Με την σειρά µου ως δήµαρχος Αιγάλεω χαιρετίζω τις ενέργειες του Περιφερειάρχη και του  ΕΔΣΝΑ στην
περιοχή µας, όπου ήδη έχουνε µπει οι βάσεις για την ανακύκλωση των βιοαποβλήτων. Η ενίσχυση του
στόλου µας µε περισσότερα µέσα όπως το απορριµµατοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, αλλά και τους
εσωτερικούς κάδους ανακύκλωσης µας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε ακόµη ταχύτερα τη
διαδικασία. Ευχαριστούµε πολύ και ελπίζουµε σε µία ακόµα καλύτερη συνέχεια για να µπορέσουµε τα
θέµατα της ανακύκλωσης να τα προχωρήσουµε και να τα επεκτείνουµε».
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Ο Γ. Πατούλης παρέδωσε σήµερα εξοπλισµό σύγχρονης τεχνολογίας, στον
δήµο Αιγάλεω

Γ. Πατούλης: «Περιφέρεια  και Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού εργαζόμαστε καθημερινά  για
την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Κάνουμε μια  νέα  αρχή με στόχο την αύξηση των
ποσοστών ανακύκλωσης»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανακύκλωσης το οποίο έχει
κεντρικό στόχο του την ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή παρέδωσε σήμερα ένα
απορριμματοφόρο σύγχρονης τεχνολογίας, 90 καφέ κάδους και 150 κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης στον
Δήµο Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης - παραλαβής, παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα  Α.
Λεωτσάκος, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του
Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης, οι αντιδήμαρχοι Π.
Μανδραφλής, Χ. Αρβανίτης, Ν. Ασιμακόπουλος και Η. Μάνδρος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συµβουλίου Γ. Κάντζος και ο Γενικός Γραµµατέας Η. Γεωργίου.

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Γ. Γκίκα  και τον Αντιπεριφερειάρχη Α.
Λεωτσάκο μετέβη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και παρέδωσε στον Πρύτανη Π. Καλδή 50 κυτία
εσωτερικής ανακύκλωσης. Συνολικά θα παραδοθούν για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 100 κάδοι
εσωτερικής ανακύκλωσης. 

Σε δηλώσεις τους ο Περιφερειάρχης και ο Δήµαρχος επισήµαναν τα εξής: 

Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

«Σήμερα, παραδίδουμε στο δήμαρχο Αιγάλεω και αγαπητό φίλο Γ. Γκίκα  ένα απορριμματοφόρο σύγχρονης
τεχνολογίας για τη διαλογή καφέ κάδων και βιοαποβλήτων. Είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες
του θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να μπορέσουν να συμβάλουν στην προσπάθειά μας για μια πράσινη 
Αττική.  Χαίρομαι που και εδώ στο Αιγάλεω έχουν μπει οι βάσεις και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες
διαδικασίες για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης. Με τη σωστή ανάπτυξη
των αναγκαίων υποδομών και την εξασφάλιση  κάδων εσωτερικού χώρου και τη στενή συνεργασία
Περιφέρειας και δήμων μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο στα ζητήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης
στερεών αποβλήτων. Προχωράμε σταθερά υλοποιώντας με συνέπεια το πρόγραμμά μας για μια πράσινη
Περιφέρεια µε σηµερινό σταθµό µας το δήµο Αιγάλεω και το Πανεπιστήµιο Δ. Αττικής».

Δήµαρχος Αιγάλεω Γ. Γκίκας

«Με την σειρά μου ως δήμαρχος Αιγάλεω χαιρετίζω τις ενέργειες του Περιφερειάρχη και του  ΕΔΣΝΑ στην
περιοχή μας, όπου ήδη έχουνε μπει οι βάσεις για την ανακύκλωση των βιοαποβλήτων. Η ενίσχυση του
στόλου μας με περισσότερα μέσα όπως το απορριμματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, αλλά και τους
εσωτερικούς κάδους ανακύκλωσης μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε ακόμη ταχύτερα τη
διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σε μία ακόμα καλύτερη συνέχεια για να μπορέσουμε τα
θέµατα της ανακύκλωσης να τα προχωρήσουµε και να τα επεκτείνουµε».

https://www.thessi.gr/article?id=323814
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Κάδους ανακύκλωσης στο Αιγάλεω και το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
παρέδωσε ο Γιώργος Πατούλης

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο του προγράµµατος Ανακύκλωσης το οποίο έχει
κεντρικό στόχο του την ενίσχυση του συστήµατος διαλογής στην πηγή παρέδωσε σήµερα ένα
απορριµµατοφόρο σύγχρονης τεχνολογίας, 90 καφέ κάδους και 150 κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης στον
Δήµο Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης – παραλαβής, παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τοµέα  Α.
Λεωτσάκος, ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του
Ειδικού Διαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης, οι αντιδήµαρχοι Π.
Μανδραφλής, Χ. Αρβανίτης, Ν. Ασιµακόπουλος και Η. Μάνδρος, ο Πρόεδρος του Δηµοτικού
Συµβουλίου Γ. Κάντζος και ο Γενικός Γραµµατέας Η. Γεωργίου.

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης συνοδευόµενος από τον Δήµαρχο Γ. Γκίκα  και τον Αντιπεριφερειάρχη Α.
Λεωτσάκο µετέβη στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και παρέδωσε στον Πρύτανη Π. Καλδή 50 κυτία
εσωτερικής ανακύκλωσης. Συνολικά θα παραδοθούν για τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου 100 κάδοι
εσωτερικής ανακύκλωσης.

Σε δηλώσεις τους ο Περιφερειάρχης και ο Δήµαρχος επισήµαναν τα εξής:

Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

«Σήµερα, παραδίδουµε στο δήµαρχο Αιγάλεω και αγαπητό φίλο Γ. Γκίκα  ένα απορριµµατοφόρο σύγχρονης
τεχνολογίας για τη διαλογή καφέ κάδων και βιοαποβλήτων. Είµαι σίγουρος ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες
του θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να µπορέσουν να συµβάλουν στην προσπάθειά µας για µια πράσινη 
Αττική.  Χαίροµαι που και εδώ στο Αιγάλεω έχουν µπει οι βάσεις και έχουν δροµολογηθεί οι απαραίτητες
διαδικασίες για την ολοκληρωµένη εφαρµογή του προγράµµατος ανακύκλωσης. Με τη σωστή ανάπτυξη
των αναγκαίων υποδοµών και την εξασφάλιση  κάδων εσωτερικού χώρου και τη στενή συνεργασία
Περιφέρειας και δήµων µπαίνουµε σε µια νέα περίοδο στα ζητήµατα ανακύκλωσης και διαχείρισης
στερεών αποβλήτων. Προχωράµε σταθερά υλοποιώντας µε συνέπεια το πρόγραµµά µας για µια πράσινη
Περιφέρεια µε σηµερινό σταθµό µας το δήµο Αιγάλεω και το Πανεπιστήµιο Δ. Αττικής».

Δήµαρχος Αιγάλεω Γ. Γκίκας

«Με την σειρά µου ως δήµαρχος Αιγάλεω χαιρετίζω τις ενέργειες του Περιφερειάρχη και του  ΕΔΣΝΑ στην
περιοχή µας, όπου ήδη έχουνε µπει οι βάσεις για την ανακύκλωση των βιοαποβλήτων. Η ενίσχυση του
στόλου µας µε περισσότερα µέσα όπως το απορριµµατοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, αλλά και τους
εσωτερικούς κάδους ανακύκλωσης µας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε ακόµη ταχύτερα τη
διαδικασία. Ευχαριστούµε πολύ και ελπίζουµε σε µία ακόµα καλύτερη συνέχεια για να µπορέσουµε τα
θέµατα της ανακύκλωσης να τα προχωρήσουµε και να τα επεκτείνουµε».
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Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής συνεργάζεται µε την Περιφέρεια Αττικής για
την Ανακύκλωση

Σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους
Αιγάλεω του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής συνάντηση ενδυνάµωσης της οικολογικής
ευαισθητοποίησης του Ιδρύµατος.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε ευγενική χορηγία 100 κάδων ανακύκλωσης για τους εσωτερικούς χώρους
των τριών Πανεπιστηµιουπόλεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής σε
συνεργασία µε την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η παραλαβή έγινε από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή µε παράδοσή τους από τον
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τοµέα Αθηνών Ανδρέα
Λεωτσάκου και του Δηµάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα.

Ειδικότερα, η ανακύκλωση πραγµατοποιείται στα δυο είδη κάδων µε την ανάλογη σήµανση και αφορά
αφενός στα πλαστικά µπουκάλια και τα µεταλλικά κουτιά και αφετέρου στις χάρτινες συσκευασίες. Το
άδειασµα των κάδων και τη συντήρησή τους αναλαµβάνει η συγκεκριµένη εταιρεία σε συνεργασία µε
φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Δράσεων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Υπενθυµίζεται ότι στο ΠΑΔΑ έχει απονεµηθεί η πιστοποίηση Academic Impact των Ηνωµένων Εθνών για το
συστηµατικό ενδιαφέρον του Ιδρύµατος για τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/69308/panepistimio-dytikis-attikis-synergazetai-me-tin-perifereia-attikis-gia-tin-anakyklosi
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Συνεργασία Δήμου με το
Πανεπιστήμιο Δ Αττικής
Τ Μαυρίδης Προχωράμε με εξωστρέφεια
και με αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας
ανάμεσα στον Δήμο και το
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Επιστήμης και Διασφάλισης

Ποιότητας Περιβάλλοντος
ΕΓΕΠΠ του Τμήματος

Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής

υπογράφηκε από τον δήμαρχο

Τάσο Μαυρίδη καιτον
ιδρυτή και διευθυντή του

Εργαστηρίου

αν καθηγητή Δρ
Δημήτρη Αλεξάκη.Έτσι ο Δήμος

γίνεται ο πρώτος που ξεκινά

τέτοιου είδους συνεργασία
μετο ΕΓΕΠΠ διάρκειας 3,5

ετών και δίχως καμία οικονομική

επιβάρυνση για τα δημοτικά

ταμεία
Αντικείμενα της συνεργασίας

είναι μεταξύ άλλων η διαχείριση

περιβαλλοντικών ζητημάτων

στο αστικό και περι
αστικό πεδίο η εκτίμηση δεικτών

αειφορικής ανάπτυξης
προγράμματα ευαισθητοποί¬

ησης και συμμετοχής της κοινωνίας

στη λήψη αποφάσεων
για περιβαλλοντικά θέματα
προγράμματα περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης η υποβολή
προτάσεων σε ευρωπαϊκά

ερευνητικά και αναπτυξιακά
προγράμματα επιμορφωτικά
προγράμματα για το προσωπικό

του Δήμου η συνδιοργά
νωση εκδηλώσεων συνεδρίων

και ημερίδων
Η προσπάθειά μας να οικοδο¬

μήσουμεένανδήμο πρότυπο
αφού πετύχαμετην οικονομική
αυτοδυναμία περνά μέσα από
την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση

της επιστημονικής
γνώσης ανέφερε σε δήλωσή
του ο Τ Μαυρίδης ενώ από
την πλευρά του ο Δ Αλεξά
κης πρόσθεσε Το Πρωτόκολλο

Συνεργασίας επισφραγίζει
τηνπολυεπίπεδη συνεργασία
σε ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος

1
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΠΕΥΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Γ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

ΕΧΤΗΑ
oMALL
• Τους 53 τόνους έχουν

φτάσει τα υλικά
που συνελέγησαν
στονΔήμο από τον
Φεβρουάριο του
2θ79 όταν ξεκίνησε
το πρόγραμμα ανακύκλωσης

ρούχων μέχρι

το τέλος του
προηγούμενου

έτους
Από τότε όπως ανακοινώθηκε

σχετικά
έχει αναπτυχθεί σε
όλη την έκταση του
Δήμου ένα δίκτυο ειδικών

κάδων συλλογής

ρούχων και υποδημάτων

κόκκινοι
κάδοι με συνολικά
3θ σημεία συλλογής

Οι βασικοί στόχοι
του Τάσου Μαυρίδη
για τα απορρίμματα
Στα γραφεία του Βορείου Τομέα της Περιφέρειας

Αττικής βρέθηκε ο δήμαρχος Τάσος
Μαυρίδης συμμετέχοντας στην πρόσφατη
συνάντηση για τον συντονισμό ενεργειών
Περιφέρειας και Δήμων του Βορείου Τομέα
για άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση
του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων

Ο Τ Μαυρίδης ο οποίος συνοδευόταν από
τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Κοκορόσκο και
τον διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη

Χαρισιάδη περιέγραψε συνοπτικά τους
στόχους της διοίκησής του Ενδιαφερόμαστε

για κάθε πηγή χρηματοδότησης ώστενα
υλοποιήσουμε μικρά και μεγάλα έργα στην
πόλη μας Ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας

του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης
ενέργειας που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα

στον Δήμο μας
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ΝΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΑΠΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Από το Πανεπιστήμιο Αυτικής Αττικής για τα Βιομηγανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φ. Αερίου I Αιτήσεις έως και 22 Φεβρουαρίου

αεκιναει οπως έγινε γνωστό,
ο Δεύτερος Κύκλος του 

Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Βιομηχανικά Συστήματα 

Πετρελαίου και Φυσικού 

Αερίου» του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής
στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται
για την συνεργασία του Δήμου
και του Πανεπιστημίου για
εφαρμογή Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων στην πόλη
που έχει τεθεί σε ισχύ. Οι αιτήσεις 

υποβάλλονται μέχρι
και 22 Φεβρουαρίου. Αναφέρει 

ο Δήμος τα εξής:
«Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημέρωνα 

τους ενδιαφερόμενους
ότι, το Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής με την
υποστήριξη της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
και του Δήμου Ασπροπύργου
προκηρύσσει το Δεύτερο Κύκλο 

του Προγράμματος Με-
ταπτυγιακών Σπουδών "MSc
in Oil and Gas Process Systems 

Engineering" -Bioiin-
γανικά Συστήματα Πετρελαί¬

ου και Φυσικού Αερίου.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυγια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) αγιοποιεί 

tic υπάρ/ουσες και αναδυόμενες 

ευκαιρίες που δίνο-
νται στο ανταγωνιστικό και
δυναμικό πεδίο των υδρογονανθράκων 

και υλοποιείται
από επιστημονική ομάδα με
αποδεδειγμένη και εκτενή
εμπειρία σε καταξιωμένα με-
ταπτυγιακά προγράμματα
σπουδών στο πεδίο τικ ενέργειας»..

Διάρκεια και Προϋποθέσεις
Συμμετοχής στο ΠΜΣ

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης 
έχα διάρκαα τέσσερα (4)

ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλάμβανα 

την παρακολούθηση
δέκα μαθημάτων, την εκπόνηση
της ερευνητικής μεταπτυχιακής
εργασίας και την εκπόνηση
δίμηνης Πρακτικής Άσκησης
σε βιομηχανία του κλάδου.
Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ
θα πρέπει να είναι:
=Απόφοιτοι πανεπιστημιακών,

πολυτεχνικών σχολών ή τέως
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων αδικότητας Μηχανολόγου, 

Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, 

Χημικού Μηχανικού, 
Μηχανικού Πετρελαίου,

Μεταλλαολόγου, Ναυπηγού,
Αυτοματιστή, ή
=Απόφοιτοι σχολών θετικών
επιστημών (φυσικοί, χημικοί,
γεωλόγοι, τεχνολογίας υλικών)
ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ.
=Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι 

φοιτητές είναι απόφοιτοι
μη ελληνικών ΑΕΙ θα πρέπα να
διαθέτουν αναγνωρισμένους
τίτλους σπουδών από τον Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώ¬

ρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)
Και να διαθέτουν
Άριστη αποδεδειγμένη γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας
Ευχέραα στην αξιοποίηση τεχνολογιών 

πληροφορικής και
επικοινωνιών

Κριτήρια Επιλογής
Υποιιιηοίων
Για την επιλογή υποψηφίων
φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται
αξιολόγηση στην οποία συνεκτιμώνται 

η συνάφαα της αδι-
κότητας με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. , επαγγελματική και
ερευνητική εμπαρία συναφής

με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι
ενδεχόμενες δημοσιεύσας ή
επιστημονικές εργασίες η επίδοση 

σε σχετικό «test» αξιολόγησης 
και το αποτέλεσμα της

συνέντευξης του υποψηφίου
από την επιτροπή αξιολόγησης

Δικαιολογητικά
Συμμετοτής στο ΠΜΣ
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν 

να αξιολογηθούν από την
επιτροπή αξιολόγησης θα
πρέπει να υποβάλουν:
=Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
(σε ηλεκτρονική μορφή)=Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
πανεπιστη μίων της η μεδαπης ή
αντίστοιχων τμημάτων ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)
^Πιστοποιητικό σπουδών με
αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών 

μαθημάτων, στο οποίο
να αναγράφεται και ο βαθμός
πτυχίου
^Βιογραφικό σημείωμα στο

οποίο αναφέρονται αναλυτικά
οι σπουδές η διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική 

δραστηριότητα.
=Αποδακτικά επαγγελματικής
εμπαρίας σε θέματα συναφή με
το αντικείμενο του ΠΜΣ
=Βεβαίωση ξένης γλώσσας
(ελάχιστο επίπεδο First Certificate 

Cambridge ή Michigan για
τα Αγγλικά ή αντίστοιχου επίπεδου 

όπως ESOL, TOEIC,
TOEFL κ.α.)=Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε
επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα 

συγγραφικού έργου κ.λπ.
=Δύο συστατικές επιστολές
=Φωτοτυπία της αστυνομικής
ταυτότητας
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
και οι Αιτήσεις για τον Δεύτερο
Κύκλο του ΠΜΣ γίνεται έως
22 Φεβρουαρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες, 

σχετικά με τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, δικαιολογητικά 
κ.α. επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα του Προγράμματος 
http://oilgasmsc.gr .
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f Nkf Λ
Μνημόνιο συνεργασίας για Μητρόπολη Σύρου και Πανεπιστήμιο Δυτ Αττικής

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δυτικής Ar
τικής ΠΑΔΑ επισκέφθηκε πριν από
λίγες ημέρες ο Μητροπολίτης Σύρου
κ Δωρόθεος επ ευκαιρία της ολοκλήρωσης

του ερευνητικού έργου με
τίτλο Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι

και αυτοματισμοί για τον εντοπισμό

και συστηματική καταγραφή των
ιερών ναών και μνημείων της Ορθόδοξης

Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως

Σύρου το οποίο υλοποιείται
στο πλαίσιο της προγραμματικής

σύμβασης που έχουν υπογράψει η Ιερά

Μητρόπολη Σύρου και το Κέντρο
Ερευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς
Μητροπόλεως Σύρου με την Περιφέρεια

Νοτίου Αιγαίου

Στην αίθουσα συμβουλίων του κτιρίου

της διοίκησης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής παρουσία του

πρύτανη Παναγιώτη Καλδή του εκπροσώπου

Τύπου του ΠΑΔΑ Αθανασίου

Χούπη και του αντιπροέδρου του
Κέντρου Ερευνας και Ανάπτυξης της
Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου Νικολάου

Χρυσίνη έγινε η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του έργου που περιλάμβανε

τη φωτογράφιση και την
τρισδιάστατη απεικόνιση των ναών
με σαρώσεις τόσο εσωτερικά όσο και
εξωτερικά και την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο Από την ερευνητική ομάδα

του έργου παρίσταντο ο Βασίλειος
Παγούνης καθηγητής ΠΑΔΑ και

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου

ο Μιχαήλ Γιαννιού αναπληρωτής
καθηγητής ΠΑΔΑ ο Δημήτριος

Αναστασίου επιστημονικός συνεργάτης
ΠΑΔΑ η Ευδοκία Καμπούρο

γλου επιστημονική συνεργάτις ΠΑΔΑ

και οι προπτυχιακές φοιτήτριες
του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας

και Γεωπληροφορικής Ελπίδα
Βαξεβανίδη και Χρυσοθέμις Κλεοπάτρα

Βουρεξάκη
Τέλος συμφωνήθηκε να υπογραφεί

μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
για τη στήριξη των δράσεων της Ιεράς
Μητροπόλεως Σύρου
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Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας
Ενίσχυση της πρόληψης αλλά και ενδεχόμενης κρίσης λόγω του

κορονοϊού συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα
Διατομεακή επιτροπή για το συντονισμό της κρίσης εφόσον υπάρξει κρούσμα στην Ελλάδα αλλά και
ενίσχυση του ΕΟΔΥ με προσωπικό με 3μηνες συμβάσεις για ενίσχυση της πρόληψης αποφάσισαν
σήμερα κατά την πρώτη σύσκεψή τους τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας

Από τη Μαρία Τσιλψιγκάκη

ιΓο dailypharmanews μιλώντας με
τον πρόεδρο του ΠΙΣ Αθανάσιο Εξαδάκτυλο

για το θέμα καθώς είναι ένας από

αυτούς που συμμετέχουν στο Συμβούλιο

μας έδωσε πρακτικές οδηγίες για
όποιον έχει υποψίες ότι ασθενεί από

κορονοϊό Όπως μας είπε ο κ Εξαδάκτυλος

Όποιος έχει συμπτώματα και
υποθέτει ότι ήρθε σε επαφή με άτομο
από τη Γιουχάν ή επέστρεψε από χώρα
με κρούσματα παραμένει στο σπίτι
και καλεί εκ πρώτης τον γιατρό του να
ζητήσει καθοδήγηση Είναι σημαντικό να

μην αυτοθεραπεύονται οι ασθενείς να

μην παίρνουν χωρίς λόγο αντιβιοτικά και
γενικά να μην παίρνουν φάρμακα χωρίς
να ζητήσουν ιατρική συμβουλή

Όπως ανέφερε στο dailypharmanews
ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρ
κουμανέας θα προσλάβουμε προσωπικό
για να ενισχυθούν το ΕΚΑΒ τα εργαστήρια

και τα νοσοκομεία
Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας

αποτελείται από τους

Πρόεδρος
Παναγιώτης Πρεζεράκος Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Υπουργείου

Υγείας

Μέλη
Παναγιώτης Αρκουμανέας Πρόεδρος
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Ελπίδα Πάβη Κοσμήτορας Σχολής Δημόσιας

Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής

• Αθανάσιος Εξαδάκτυλος Πρόεδρος
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Απόστολος Βανταράκης Αναπληρωτής

Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου
Πατρών
Αρετή Λάγιου Καθηγήτρια Πρόεδρος
Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής

Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής
Σοφία Ζήση Γενική Διευθύντρια Γενικού

Χημείου του Κράτους
Βασιλική Καραούλη Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Και Ποιότητας Ζωής Υπουργείου Υγείας
Αργυρώ Πολυχρονοπούλου Καθηγήτρια

Τμήματος Οδοντιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ
Ιωάννης Νικόπουλος Ιατρός Δημόσιας

Υγείας Ε.Σ.Υ
• Ειρήνη Τσιγαρίδα Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Διατροφικής Πολιτικής
Ερευνών ΕΦ ET β
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Συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου το Ατΐΐιοτικό Συιιβούλιο Φυλής ιιε 52 θέιιατα προς λή\ι/η αποφάσεων

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑ EPfA.
ΧΡΗ ΗΛΤΟΑΟΊΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΠΙΕΙΣ

Μεταξύ άλλων αναμένεται η έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αυτικής Αττικής για λειτουργία
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στον Δήμο και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συνεδριάζει 

την Παρασκευή 
28 Φεβρουαρίου 

2020, το Δημοτικό
Συμβούλιο Φυλής στις

18.00μμ στο κεντρικό Δημαρχείο 
στα Ανω Λιόσια στην

Αίθουσα Συνεδριάσεων το
οποίο θα δρομολογήσει και
σημαντικές εξελίξεις για θέματα 

και έργα του Δήμου.

= Έγκριση υπογραφής Συμφώνου 
Συνεργασίας και των όρων

αυτού, ιιετα£ύ του Αιίιιου Φυλής 

και του Πανεπισττιιιίου
Δυτικής, με σκοπό τη λειτουργία, 

στο Aiiiio Φυλής, Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών

ιιε γνωστικό αντικείμενο
«Διοίκηση Επιχειρησιακών
Λειτουργιών».
= Έγκριση της εκ νέου Παράτασης 

Σύμβασης σύστασης ειδικού
δεσμευμένου λογαριασμού στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου
Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

2016» και ειδικότερα
για τον Άξονα Προτεραιότητας 4
«Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα
ΣΒΑΚ».
=Εγγραφή του Δήμου Φυλής ως
μέλος του Διεθνούς Δικτύου
Πόλεων και Περιφερειών ACR+
(Association of Cities and Regions
for sustainable Resource management).

=Υπογραφή του οριστικού συμβολαίου 

σύμφωνα με το
υπ'αρ. 15584/6-2-2012 προσύμφωνο 

της συμβολαιογράφου Αχαρνών 

Ευστράτιος Χατζηδούκα,
δυνάμει της αριθ. 258/2019 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής.
=Σύσταση μιας προσωρινής
προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου
κατ'εφαρμογή αμετάκλητης
δικαστικής απόφασης.
-Εγκριση Αναγκαιότητας και
Σκοπιμότητας για τη διενέργεια
Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΩΣ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΥΛΗΣ» με Αριθμό Μελέτης 
1 1/2020 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
-Εγκριση Αναγκαιότητας και
Σκοπιμότητας για τη διενέργεια
Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΛΗ-
ΜΟΥΦΥΛΗΣ»|ΐε Αριθμό Μελέτης 

12/2020 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

-Εγκριση Αναγκαιότητας και
Σκοπιμότητας για τιι διενέργεια
Δημοπρασίας για τιι
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ
ΑΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ» με Αριθμό Μελέτης
14/2020 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.
=Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής 

Προμηθειών Έτους 2020.
=Ορισμός Επιτροπής Παραλα-
ßiic Εργασιών & Παροτής Υπηρεσιών 

Έτους 2020.
-Εγκριση της συμμετοχής του
Δήμου Φυλής στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «DOWN - without
barriers» και εξουσιοδότηση
στον Δήμαρχο Φυλής για την
υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης.
-Εγκριση της συμμετοχής του
Δήμου Φυλής στο Δίκτυο Πόλεων 

που αφορά το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Youth for European 

Solidarity» και εξουσιοδότηση 
στον Δήμαρχο Φυλής για την

υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης.
=Τροποποίηση της αρ. 517/2019
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

ως 5£o^oÖuxK£rm_Ka0oßi;

καθαριότητας και φωτισμού
έτους 2020, ύστερα από οδηγίες
■nie Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
=Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών και Αμφισβητήσεων
για το έτος 2020.
=Χρήση κινητής τηλεφωνίας
από αιρετούς και καθορισμός
ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων 

των δικαιούχων.=Αποδοχή χρηματοδότησης
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Π», για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων 

& λοιπών ογημά-
των αποκομιδής & μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών» από το Υπουργείο
Εσωτερικών.=Αποδοχή χρηματοδότησης του
Προγράμματος της ΣΑΕ 055
«Καθαρισμός & συντήρηση
φρεατίων υδροσυλλογιίς του
δικτύου ομβρίων υδάτων που
βρίσκεται στα όρια περιοχής
ευθύνης της ΕΥΑΑΠ» από το
Υπουργείο Εσωτερικών.
=Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου 

Αθηνών κ. Αλεξόπουλου
Βασίλειου, για την υπεράσπιση
αιρετού ενώπιον του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της παρ. 2 του
άρθρου 234 του ν. 3852/2010.
=Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου 

Αθηνών κ. Αλεξόπουλου
Βασίλειου, για τη σύνταξη σημειώματος 

εξηγήσεων το οποίο θα
κατατεθεί από το Δήμαρχο Χρήστο 

Παππού στον Πταισματοδίκη
του 26ου Προανακριτικού Τμήματος 

Αθηνών.
=Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου 

Αθηνών κας Ασπασίας I.
Παπαγρηγορίου, ως προς την
υπεράσπιση υπαλλήλου κατά την
άσκηση καθηκόντων του, ενώπιον
του Β ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Αθηνών στις 13-3-20.
=Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου 

Αθηνών κας Ασπασίας I.
Παπαγρηγορίου, ως προς την
υπεράσπιση υπαλλήλου κατά την
άσκηση καθηκόντων του, ενώπιον
του Β ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Αθηνών στις 17-3-20.
=Σύσταση Επιτροπής Καθορισμού 

Τιμήματος Εκποιούμενων
Ακινήτων για το έτος 2020.
-Εγκριση παράτασης προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ» Αριθμός Μελέτης
340/2016.
-Εγκριση του πρακτικού κλήρωσης 

και συγκρότησης Επιτροπής
Προσωρινής και Οριστικής
παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» 

Αριθμός Μελέτης 5/17
Προϋπολογισμός 74.400,00 € με
Φ.ΠΑ.
-Εγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επείγουσες

εργασίες αποκατάστασης ζημιών
από τον σεισμό της 19-7-
19» (Αριθμός Μελέτης 212/19).
=Χορήγηση παράτασης του
έργου: «ΈΠΕΠΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

αντιπλημμυρικής
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΑΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ-

σμό των συντελεστών των τελών ΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ -

ΑΝΤΙΣΤΗΡΕΗ ΠΡΑΝΩΝ»
AM. 95/2019.
=Χορήγηση παράτασης του
έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

αντιπλημμυρικής
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΓΣ ΠΑΗΓΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΓΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
ΤΗΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» AM. 184/2015 ΑΔΑΜ: 

16REQ
=ln Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2020.
=Λήψη απόφασης ανάληψης
κόστους λειτουργίας και συντήρησης 

του 8ου Δημοτικού Σχο-
λείου μετά την παραλαβή του
από την KT ΥΠ ΑΕ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑ-
ΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 1097 στην Πολεοδομική 

Ενότητα ΑΝΩ & ΚΑΤΩ
ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων έκτασης 14,50 τ. μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΖΗ-
ΜΑ ΙΩΣΗΦ & ΑΡΑΒ ΑΝΠΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ στο Οικοδομικό Τετράγωνο 

1054 στην Πολεοδομική
Ενότητα ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 

έκτασης 13,10 τ. μ. έκαστος.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΤΡΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 324 στην Πολεοδομική 

Ενότητα ΖΩΦΡΙΑ I της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων 

έκτασης 3 ,40 τ. μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΑΪ-
ΣΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΣΑΪ-
ΣΑΝΑ ΒΑΣΙΛΓΚΗΣ στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 91 ΙΑ στην Πολεοδομική 

Ενότητα ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ 
της Δημοτικής Ενότητας Άνω

Λιοσίων έκτασης 6,80 τ. μ.
έκαστος.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΧΑΜΑΪΔΗ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
του I., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

του I. και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
του Κ. στο Οικοδομικό Τετράγωνο 

250 στην Πολεοδομική Ενότητα 
ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου 
έκτασης 6,925 τ.μ, 5,194 τ.μ,

5,194 τ.μ. και 10,387 τ.μ. αντίστοιχα

=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΠΑΠΠΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ (κληρονόμοι) 1.
ΠΑΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 2.
ΠΑΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 3. ΠΑΠΠΟΥ 

ΕΛΕΝΗΣ στην Πολεοδομική 
Ενότητα ΒΙΟ.ΠΑ της Δημοτικής 
Ενότητας Άνω Λιοσίων

έκτασης 18,90 τ.μ, 14,59 τ.μ,
9,72 τ.μ. αντίστοιχα.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΓΕΡΟ-
ΠΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 947 στην Πολεοδομική 

Ενότητα ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ 
της Δημοτικής Ενότητας Άνω

Λιοσίων έκτασης 7,10 τ.μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΡ-
ΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο
Οικοδομικό Τετράγωνο 217 και
ΚΧ 2127Β στην Πολεοδομική
Ενότητα ΖΩΦΡΙΑ Π της Δημοτικής 

Ενότητας Άνω Λιοσίων
έκτασης 15,60 τ.μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΛΑ-
ΒΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ στο
Οικοδομικό Τετράγωνο 397-398
στην Πολεοδομική Ενότητα ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης
7,30 τ.μ.

=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

ΕΛΕΝΗΣ με Κτηματολογικό 

Αριθμό 661756 στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 3070 - 3071
στην Πολεοδομική Ενότητα ΒΙΟ.ΠΑ 

της Δημοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων έκτασης 37,04 τ.μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑ-
ΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ & ΠΕ-
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗΣ στο
Οικοδομικό Τετράγωνο 3051 στην
Πολεοδομική Ενότητα ΒΙΟ.ΠΑ
της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων έκτασης 16,90 τ.μ.
έκαστη.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑ-
ΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΙ-
ΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗ ΙΩΑΝΝΗ στο Οικοδομικό
Τετράγωνο 1138 στην Πολεοδομική 

Ενότητα ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ 

της Δημοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων έκτασης 17,60 τ.μ,
3,50 τ.μ., 3,50 τ.μ., 3,50 τ.μ. αντίστοιχα

=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΑΒ¬

ΒΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 1187 στην
Πολεοδομική Ενότητα ΑΝΩ &
ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης
34,90 τ.μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Κτηματολογικό 

Αριθμό 661756 στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 3070-3071
στην Πολεοδομική Ενότητα ΒΙΟ.ΠΑ 

της Δημοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων έκτασης 18,52 τ.μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΟΥΠΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ στα Οικοδομικά 
Τετράγωνα 580-581 στην Πολεοδομική 

Ενότητα ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

της Δημοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων έκτασης 25,80τ.μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στο
Οικοδομικό Τετράγωνο 607 στην
Πολεοδομική Ενότητα ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ της Δημοτικής Ενότητας 

Άνω Λιοσίων έκτασης 19,70
τ.μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΤΑ-
ΘΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κτηματολογικό 

αριθμό 4321 1 1 σε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΧΩΡΟ στην Πολεο-
δο μική Ενότητα ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 

ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας 

Άνω Λιοσίων έκτασης
44,20 τ.μ.
=Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΑΚΑΡΙΤΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΓΚΗΣ, ΜΑΚΑΡΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ και
ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ στο
Οικοδομικό Τετράγωνο 253 στην
Πολεοδομική Ενότητα ΚΑΤΩ
ΛΙΜΝΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ της Δημο¬

τικής Ενότητας Ζεφυρίου
έκτασης 46,750 τ.μ. έκαστος.
=Υποβολή αιτήματος
έκτακτης χρηματοδότησης
ποσού 80.924,16 € από τον
Δήμο Φυλής προς ττιν Δευτεροβάθμια 

Σχολική Επιτροπή
για την καταβολή της μισθοδοσίας, 

του I Κ Λ και υλικών
Μέσων Ατομικής Προστασίας 

στις σ/ολικές καθαρίστριες 
για το 2ο τετράμηνο σγολι-

κού Έτους 2019-2020.
-Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού 

2019 του ν.π.δ.δ.
«Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 

του Δήμου Φυλής.
=Α' Κατανομή έτους 2020
ποσού 110.630,00 € από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 

για την κάλυνι/η λειτουργικών 

αναγκών των σχο-
λείων του Δήμου Φυλής.
-Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού 

2019 του ν.π.δ.δ.
«Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
του Δήμου Φυλής.
-Εκτακτη επιχορήγηση
ποσού 255.123,80 ευρώ της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

από το Δήμο Φυλής,
για την κάλυψη της μισθοδοσίας 

των καθαριστριών,
των σχολικών τροχονόμων
καθώς και εργασιών των
σχολικών μονάδων για το
έτος 2019-2020.
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Συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής ιιε 52 θέιιατα προς λή\ι/τΐ αποφάσεων

flPOHOMfOYHTBI EHEffi ΠΑgift
MjMMHill

Μεταξύ άλλων αναμένεται η έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για λειτουργία
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στον Δήμο και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σελίδα 3
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AGENDA
ΘΕΑΤΡΟ
Το όνομα του ρόδου

Το μεσαιωνικό αστυνομικό θρίλερ του Ουμπέρτο'Εκο ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Altera
Pars σε σκηνοθεσία Michael Seibel Πα τις ανάγκες του έργου η σκηνή έχει μεταμορφωθεί σε
ένα δαιδαλώδες μεσαιωνικό μοναστήρι Βενεδικτίνων Στο έργο που βασίζεται στο πρώτο βιβλίο
του συγγραφέα εμπλέκονται τόσο φανταστικά όσο και ιστορικά πρόσωπα Μια σειρά παράξενων
θανάτων που συνδέονται με τον δεύτερο τόμο της Ποιητικής του Αριστοτέλη αναστατώνουν τη
μονή Η ιστορία παρουσιάζεται μέσα από τις αφηγήσεις του γηραιού μονάχου Άντσο Κεντρικό
πρόσωπο ο Γουλιέλμος από το Μπάρκσερβιλ ο Βρετανός μοναχός που με την οξύνοιά του
αναλαμβάνει να διαλευκάνει τους παράξενους θανάτους των μοναχών Μια ατμοσφαιρική
θεατρική παράσταση η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα της πρωτοβουλίας της πρεσβείας της Ιταλίας
στην Αθήνα στον τομέα του Πολιτισμού Tempo Forte Πρωταγωνιστούν Δ Μπικηρόπουλος Μ
Δημουλής Α Αντωνιάδης Δ Νικολόπουλος Γ Πολιτάκης Κ Συράκης Π Σττηλιόπουλος κ.ά

INFO ALTERA PARS ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 123 ΤΗΛ 210-3410011 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ TE 21.00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Έκθεση ρομποτικής
Η μεγαλύτερη έκθεση
ρομποτικής στην Ευρώπη
έρχεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα στον Ελληνικό
Κόσμο Ανακαλύψτε μερικά
από τα πιο σύγχρονα ρομπότ
στον κόσμο περιηγηθείτε
στις μοναδικές εφαρμογές
εικονικής πραγματικότητας
και ζήστε μια ξεχωριστή
εμπειρία Γνωρίστε το
ντροπαλό γαλλικό ανδροειδές
ρομπότ Reety τον Pepper
τον Pando τον Aibo το
μοναδικό ρομπότ-σκύλο από

την Ιαπωνία την αξιαγάπητη
Kiki τον τέταρτης γενιάς
Promobot V4 αλλά και
τον SociBot που αλλάζει
πρόσωπα και εκφράσεις
Μάθετε περισσότερα στο
http://cityofrobots.gr
INFO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΙ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 254 ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ 212
2540000 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Οι Maracatu διοργανώνουν
μια αυθεντική βραζιλιάνικη
βραδιά στο Faust την
Τρίτη 25/2 21.30 Θα
μας ταξιδέψουν μουσικά
αλλά και χορευτικά σε
ολόκληρη τη Βραζιλία
από άκρη σε άκρη Με το
δυναμισμό της Samba την
ευαισθησία και νοσταλγία
της Bossa Nova αλλά και
την εκρηκτικότητα της
αφροβραζιλιάνικης μουσικής
θα έχει την ευκαιρία
κάποιος να ταξιδέψει από
το κοσμοπολίτικο Ρίο να
περάσει μέσα από τα δάση
του Αμαζονίου και να φτάσει
μέχρι και στις φαβέλες
της Bahia μέσα σε ένα

μουσικοχορευτικό σόου
INFO FAUST ΚΑΑΑΜΙΟΤΟΥ 11 ft
ΑθΗΝΑΤΑΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210
3234095

Συναυλία
Η Μαρίζα Ρίζου κάθε
Παρασκευή 23.00
εμφανίζεται στον Σταυρό του
Νότου παρουσιάζοντας ένα
πρόγραμμα με αγαπημένα
τραγούδια αλλά και με υλικό
από τον τρίτο προσωπικό
της δίσκο που κυκλοφόρησε
πρόσφατα
INFO ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
ΘΑΡΙΠΟΥ 37 ΤΗΛ 210-9226975

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
Το κάλεσμα

της άγριας
φύσης
Μια διαχρονική ιστορία
που πάντα καταφέρνει
να συγκινεί μικρούς και
μεγάλους ζωντανεύει
στη μεγάλη οθόνη με τη
βοήθεια της τεχνολογίας
Εξαιρετικό μείγμα ζωντανής
δράσης και animation το
Κάλεσμα της φύσης έχει

ως ατραξιόν τον Χάρισον
Φορντ αλλά πραγματικός
του πρωταγωνιστής είναι
ο Μπακ ένας σκύλος με
μεγάλη καρδιά 0 Μπακ
ζει ευτυχισμένος στο σπίτι
tou στην Καλιφόρνια
όταν ξαφνικά τα πάντα
αλλάζουν Κατά τη διάρκεια
της μεγάλης εξόρυξης
χρυσού του 1890 ο Μπακ
μεταφέρεται στην άγρια
Αλάσκα και εντάσσεται
σε μια ομάδα σκύλων
που χρησιμοποιείται για
αποστολές αλληλογραφίας
Μαθημένος να ζει αλλιώς
καλείται να βρει τον τρόπο να
επιβιώσει σε ένα επικίνδυνο
περιβάλλον και ταυτόχρονα
να γίνει αποδεκτός από την
αγέλη του η οποία αρχικά
δεν βλέπει με καθόλου καλό
μάτι το νεότερο μέλος της Κι
όμως στην πορεία ο Μπακ
μαθαίνει να φροντίζει τον
εαυτό του γίνεται αρχηγός
της ομάδας και τελικά
βρίσκει την αληθινή του θέση
στον κόσμο Αλληγορική
ταινία με σκηνές δράσης
και στιγμές συγκίνησης ό,τι
πρέπει για μια οικογενειακή
κυριακάτικη εξόρμηση στον
κινηματογράφο

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΡΙΣ ΣΑΝΤΕΡΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΟΝ ΦΟΡΝΤ ΝΤΑΝ
ΣΤΙΒΕΝΣ ΟΜΑΡ ΣΙ ΚΑΡΕΝ ΓΚΙΛΑΝ
ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΓΟΥΙΤΦΟΡΝΤ ΚΟΛΙΝ
ΓΟΥΝΤΕΛ Κ.Α
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Βράβευση βιβλίου του Καθηγητή Αργύρη Τσακίρη του ΠΑΔΑ από τον Διεθνή
Οργανισµό Αµπέλου και Οίνου

Ο Καθηγητής Αργύρης Τσακίρης είναι Διευθυντής του Τοµέα Μάρκετινγκ και Μάνατζµεντ στο Τµήµα
του και διαθέτει πολυετή εµπειρία ως  οινολόγος, αποσταγµατοποιός, πωλητής
κρασιών και δηµοσιογράφος οίνου

Η διεθνής αναγνώριση επιστηµονικών συγγραµµάτων, γραµµένων από Έλληνες Καθηγητές
Πανεπιστηµίου στην ελληνική γλώσσα και µε ελληνική έκδοση δεν είναι συνηθισµένη. Περνούν, συχνά,
µάλλον απαρατήρητα από το παγκόσµιο αναγνωστικό κοινό, τις παρουσιάσεις και τις βιβλιοκριτικές. 

Για το λόγο αυτό, το βιβλίο: «Οινεµπόριο. Ο κανόνας του παιχνιδιού και η στρατηγική της 
αράχνης» του Καθηγητή Αργύρη Τσακίρη του Τµήµατος  Οίνου, Αµπέλου Επιστηµών
και Ποτών» του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, το οποίο µόλις βραβεύτηκε 
(Mention Spéciale de l’OIV 2020, dans la catégorie Économie Vitivinicole) από τον Διεθνή Οργανισµό Αµπέλου και
Οίνου (O.I.V.) αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για τον ίδιο και το Ίδρυµα.

Ο O.I.V., µε έδρα το Παρίσι, είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισµός µε 47 κράτη – µέλη, επιστηµονικής
και τεχνικής φύσης, µε παγκόσµια αναγνώριση για το έργο του σχετικά µε τα αµπέλια, τον οίνο
και τα λοιπά προϊόντα αµπέλου και οίνου και ο οποίος ουσιαστικά διαµορφώνει
την διεθνή αµπελοοινική πολιτική. 

Το «Οινεµπόριο» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψύχαλου το 2019. Είναι το πρώτο 
βιβλίο για την Εµπορία του ελληνικού οίνου, αλλά και τη Διοίκηση και τα Οικονοµικά
των οινοποιείων. Είναι ένα βιβλίο που ενώνει την πρακτική και θεωρητική προσέγγιση των παραπάνω µε
στόχο το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό να κατανοήσει και την πλευρά του οίνου ως εµπορικού προϊόντος.

Ο Καθηγητής Αργύρης Τσακίρης είναι Διευθυντής του Τοµέα Μάρκετινγκ και Μάνατζµεντ στο Τµήµα
του και διαθέτει πολυετή εµπειρία ως  οινολόγος, αποσταγµατοποιός, πωλητής
κρασιών και δηµοσιογράφος οίνου. Έχει ήδη στο ενεργητικό του 12 βιβλία σχετικά µε τον οίνο, τη
γευσιγνωσία και τα αποστάγµατα που συνολικά οι πωλήσεις τους υπερβαίνουν τα 150.000 αντίτυπα.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής τον ευχαριστεί και του εύχεται θερµά
συγχαρητήρια, υγεία, δηµιουργικότητα, καλοτάξιδο το βραβευµένο πόνηµά του και συνέχιση της καλής
συνεισφοράς του.

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε Επίσης:

Αυτό είναι το κορυφαίο ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεµινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ µε
ανοικτές αιτήσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: Εκτοξεύεται η ζήτηση για το µοριοδοτούµενο
σεµινάριο του Παν.Αιγαίου στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΘΗΤΕΣ για ιδιαίτερα σε όλη την Ελλάδα µέσω του teachersnet.gr
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ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σήμερα διεξάγονται
οι πρυτανικές εκλογές
Εκλογές για τις θέσεις του πρύτανη
και των αντιπρυτάνεων διεξάγονται
σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Για τη θέση του πρύτανη στο ΕΚΠΑ

έχουν τεθεί πέντε υποψηφιότητες
και στο ΠΑΔΑ τρεις Στην περίπτωση

που κάποιος υποψήφιος δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία

οι εκλογές θα επαναληφθούν
αύριο μεταξύ των δύο πρώτων Για
τις τέσσερις θέσεις των αντιπρυτάνεων

οι οποίες θα καλυφθούν από
τους τέσσερις πρώτους χωρίς δεύτερο

γύρο στο ΕΚΠΑ έχουν τεθεί
επτά υποψηφιότητες και για το ΠΑΔΑ

δέκα



1. ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/05/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/05/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 17

ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Πρυτανικές εκλογές σήμερα
Στα Πανεπιστήμια Αθηνών
και Δυτικής Αττικής
2§ Σήμερα διεξάγονται οι npmaviKésEKiioYÉsoio
αρχαιότερο και στο νεότερο πανεπιστήμιο insxcöpas
0 noyos για ίο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ίο Πανεπιστήμιο

Arnims Arams που μειρά μόλΐ5 ένα χρόνο ζω
ή5 μειά in συγχώνευση ίων δύο ΤΕΙ Αθήνα και Πειραιά

και μειη δημιουργία νέων σχοήων και ιμημάιων
Η ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών σία πανεπιστήμια

ôrins ins xcöpas συμπίπτει με in νέα εποχή που

εγκαινιάζεται στον χώρο ins Ανώτατα Εκπαίδευσα
Οι ριζικέ5 arlflayés και οι ανακατατάξει όπω5 οι συ
νέργειεε ιδρυμάτων η κατάργηση των ΤΕΙ η δημιουργία

νέων σχοήων δημιουργούν νέεε προκήήσεβ
τόσο oos npos την αναβάθμιση και ενίσχυση Tns εκ
παίδευση5 και ins ερευνητική5 δραστηριότητα5 όσο
και cos npos την αντιμετώπιση προβήημάτων που

αφορούν εήήείψεβ σε nôpous υποδομέ και προσωπικό

Σε αυτό το πήαίσιο οι υποψήφιοι πρυτάνεβ παίρνουν

θέσεβ μάχα Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διεκ
ôimTés του πρυτανικού θώκου είναι ο νυν npùiavns
και καθηγητή5 στην Ιατρική Σχοήή Oàvos Δημόπου
Aos ο καθηγητή5 στην Ιατρική Σχοήή Στάθη5 Ευστα
0ônourlos ο καθηγητή5 και πρόεδρο5 του Τμήματο5
ΓεωήΌγίαΒ και ΓεωπεριβάήήΌντοΒ Ευθύμιοε Λέκκαε ο
καθηγητή5 στο Τμήμα noflrams Επιστήμη και Δημό
oias AïoÎKnons Ναποήεων Μαραβέγια5 και η καθηγήτρια

και πρόεδρο5 του Τμήμαπκ Dirtooocpias Παιδαγωγία

ΨυχοήΌγία5 Μαρίζα Φουντοπούίϊου Στο

Πανεπιστήμιο AuTims Arams υποψήφιοι είναι η καθηγήτρια

ΤμήματοΒ Βιοϊατρικών Επιστημών ΣχοήήΒ

Επιστημών Υγεία5 και npôvoias Μαρία Βενετικού ο
καθηγητή5 Τμήματοε Επιστημών Οίνου Αμπέλου και
Ποτών Σχοήή5 Επιστημών Τροφίμων Παναγιώτα
Karlöns και ο καθηγητήΒ Τμήματο Επιστήμα και Τε
xvorloYÎas Τροφίμων ΣχοήήΒ Επιστημών Τροφίμων
looàvvns ToàKvns

ΧΡΥΣΑ ΒΑΪΝΑΝΙΔΗ



1. ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ...

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/05/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/05/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 22

npuiaviKés EKfloyes σήμερα σε Καποδισιριακό και Πανεπιστήμιο Auuitns AniKns
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ για την ανάδειξη των νέων

πρυτανικών αρχών στο Καποδισιριακό
Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ Από τη μια το ιστο
ρικότερο πανεπιστήμιο της χώρας και από
την άλλη ένα από τα νεοϊδρυθέντα πανεπιστήμια

που σηματοδότησαν τις παρεμβάσεις
στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης Δύο
απολύτως ενδεικτικές περιπτώσεις εκλογών
που διεξάγονται φυσικά με φόντο ακριβώς
τις αλλαγές στα ΑΕΙ οι οποίες επισφραγίστηκαν

από τον πρόσφατο νόμο Γαβρόγλου
Το κλίμα πόλωσης δεν απεφεύχθη ειδικά

στο ΕΚΠΑ όπου ύστερα από μακρά περίοδο
αντιδημοφιλίας η ανάληψη της διοίκησης

πλέον δεν απομακρύνει αντιθέτως προσελκύει

περισσότερους ενδιαφερομένους Οι
πέντε για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά
χρόνια υποψήφιοι έχουν ήδη δώσει πολλές

μάχες με αφορμές και αιτίες που ξεκινούν

από τον σκληρό ανταγωνισμό λόγω
πληθώρας υποψηφιοτήτων και φτάνουν σε
πρόσφατες τροπολογίες βάσει των οποίων
άνοιξε η δυνατότητα σε νυν πρυτάνεις να

υποβάλουν υποψηφιότητα
Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι πρυτάνεις

για το ΕΚΠΑ είναι
Θάνος Δημόπουλος νυν πρύτανης καθηγητής

στην Ιατρική
Στάθης Ευσταθόπουλος νυν πρόεδρος

της ΠΟΣΔΕΠ καθηγητής στην Ιατρική Σχολή
Ευθύμιος Λέκκας καθηγητής και πρόεδρος

Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλ
λοντος

Ναπολέων Μαραβέγιας καθηγητής στο
τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης

Μαρίζα Φουντοπούλου καθηγήτρια στη
Φιλοσοφική Σχολή πρόεδρος ΦΠΨ

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΔΑ σήμερα εκλέγεται
η πρώτη επίσημη πρυτανική αρχή για το

ίδρυμα καθώς μέχρι τώρα χρέη εκτελούσε η

ορισμένη Διοικούσα Επιτροπή μετά τη συνένωση

των δύο ΤΕΙ Αθήνας Πειραιά Ολοι οι
υποψήφιοι ανήκουν στο δυναμικό του ΤΕΙ

Αθήνας και πρόκειται για τους
Ιωάννη Τσάκνη γνωστό από τη μακρά

θητεία του στην προεδρία της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ
των διδασκόντων καθηγητή Τμήματος Επιστήμης

και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολής
Επιστημών Τροφίμων

Μαρία Βενετικού καθηγήτρια Τμήματος
Βιοΐατρικών Επιστημών Σχολής Επιστημών
Υγείας και Πρόνοιας

Παναγιώτη Καλδή καθηγητή Τμήματος
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών Σχολής

Επιστημών Τροφίμων
Την ίδια μέρα διεξάγονται και οι εκλογές

για τους αντιπρυτάνεις
ΑΝΝΑ ΛΝΛΡΓΤΣΑΚΗ



1. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο Θ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/05/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/05/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 17

Παραμένει ο Θ. Δημόπουλος πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΠΑΝΕΚΛΕΧΤΗΚΕ για δεύτερη θητεία πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος. Μάλιστα, 

η επανεκλογή του ήρθε με την πρώτη ψηφοφορία,
με το εντυπωσιακό ποσοστό 53%, και μάλιστα σε μια εκλογική 

διαδικασία όπου παρατηρήθηκε αύξηση της συμμετοχής 

πανεπιστημιακών καθηγητών και διοικηηκών υπαλλήλων 

του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0 κ. Δημόπουλος επανεκλέχτηκε στον πρυτανικό θώκο 

του αρχαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας 

αποσπώντας 1.309 ψήφους, κάτι που μεταφράζεται σε
53, 1 3% ίου εκλεκτορικού σώματος. 0 Στάθης Ευσταθόπου-
λος, πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, ακολούθησε με 21,65% των
ψήφων, ενώ ο Ευθύμιος Λέκκας συγκέντρωσε 1 2,24% του
εκλεκτορικού σώματος. 0 Θάνος Δημόπουλος είναι ένας
δραστήριος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής στους τομείς

της θεραπευτικής - Αιματολογίας - Ογκολογίας και ένας
από τους πλέον γνωστούς και παραγωγικούς ερευνητές με
διεθνείς διακρίσεις, όπως αυτή της εκλογής του ως μέλους
της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας (Académie
National de Médicine), ενώ συχνά βρίσκεται σε υψηλές θέσεις 

σε λίστες με καθηγητές και ερευνητές πανεπιστημίων οι
οποίοι με το συγγραφικό και το ερευνητικό τους έργο έχουν
ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά.

Στο μεταξύ στον δεύτερο γύρο, την ερχόμενη Δευτέρα
20 Μαΐου, θα κριθεί ποιος θα εκλεγεί πρώτος πρύτανης του
νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στην προχθεσινή 

πρώτη εκλογική διαδικασία κανένας υποψήφιος
δεν απέσπασε την απόλυτη πλειοψηφία. 0 Π. Καλδής έλα-

Ο καθηγητής Ιατρικής Θάνος βε ποσοστό 45,4%, ο Γ. Τσάκνης 44,5% και η Μ. ΒενετικούΑημάτονλος	10, 1% (58 ψήφους).



1. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/05/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/05/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 30

Επανεκλογή Δημόπουλου στις πρυτανικές του ΕΚΠΑ
ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ του πρύτανη Αθανάσιου Δημόπουλου

στο ΕΚΠΑ σκληρή μάχη και δεύτερος

γύρος την ερχόμενη Δευτέρα για τις
πρώτες πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ Αυτά ανέδειξε π κάλπη

στο κορυφαίο ίδρυμα της χώρας και στο
πρώτο από τα νεοϊδρυθέντα Πανεπιστήμια
αντιστοίχως

Η άνετη επικράτηση του νυν πρύτανη όπως
έδειξαν τα αποτελέσματα στο ΕΚΠΑ δεν άφησε

περιθώρια για δεύτερο γύρο όπως πολλοί
περίμεναν για τούτη την αναμέτρηση κυρίως
λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων

πέντε υποψηφιότητες ύστερα από
αρκετά χρόνια απουσίας σχετικού ενδιαφέροντος

Παρά και την πόλωση που από νωρίς
δημιουργήθηκε στο ίδρυμα ο κ Δημόπουλος
κατάφερε να αναδειχθεί με 53,1 3 έχοντας

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Π Καλδής και I Τσάκνης θα
αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο

εξασφαλίσει σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλα

ποσοστά από το σώμα των διοικητικών
υπαλλήλων και του εργαστηριακού και εκπαιδευτικού

προσωπικού του ιδρύματος
Δεύτερος ο επίσης καθηγητής Ιατρικής

Στάθης Ευσταθόπουλος τρίτος ο Ευθύμης
Λέκκας καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ενώ
ακολουθούν ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Ναπολέων Μαραβέγιας και η καθηγήτρια στη
Φιλοσοφική Σχολή Μαρίζα Φουντοπούλου

Αντίθετη η εικόνα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής Δύσκολη η μάχη κυρίως ανάμεσα
στους δύο από τους τρεις υποψηφίους

Συγκεκριμένα ο πρώτος γύρος ανέδειξε
στην πρώτη θέση τον καθηγητή του Τμήματος

Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών
της Σχολής Επιστημών Τροφίμων Παναγιώτη
Καλδή με 261 ψήφους και ποσοστό 45,39
στη δεύτερη θέση τον καθηγητή του Τμήματος

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της
Σχολής Επιστημών Τροφίμων Ιωάννη Τσάκνη
με 256 ψήφους και ποσοστό 44,52 και στην
τρίτη θέση την καθηγήτρια του Τμήματος Βιο
ϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών
Υγείας και Πρόνοιας Μαρία Βενετικού με 58
ψήφους και ποσοστό 1 0,09 Τπ Δευτέρα ο

κρίσιμος επαναληπτικός γύρος
ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ Onpuwvns τουΕΚΠΑ Αθανάσιο Δημόπουήοε



1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ATTICA TV

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
Ημ. Έκδοσης: . . .02/05/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/05/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 30

Δυναμική παρέμβαση
από το ATTICA TV

Μια συνεταιριστική δημοσιογραφική ομάδα του πρώην οικονομικού
καναλιού SBC της εφημερίδας Αξία και δημοσιογράφων επαρχιακών
περιφερειακών σταθμών ξεκινάει από τη Δευτέρα 6 Μαίου μια νέα τηλεοπτική

προσπάθεια στον τομέα της ενημέρωσης και θα παρεμβαίνει
κάθε μέρα με ζωντανή ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή Δευτέρα
Πέμπτη 17.00 19.00 από τη συχνότητα του Attica TV σε συνεργασία
με δημοσιογράφους έξι περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών καθώς
και ανεξάρτητων ιστοσελίδων

Στο εγχείρημα συμμετέχουν οι Βασίλης Ταλαμάγκας Γιάννης Κορω
ναίος Νίκος Νικητέας Ντέπυ Γκολεμά κ ά αλλά και ομάδα δημοσιογράφων

και αναλυτών για όλα τα θέματα της επικαιρότητας Η ενημερωτική

ομάδα του Attica TV αποτελείται από τους Γιώργο Λαιμό Ανέστη

Ντόκα Αλεξάνδρα Ντούσκα Αλεξάνδρα Κατσαρού Σόσω Χονδρο
γιαννή Βαγγέλη Θάνου Θοδωρή Παναγούλη Παναγιώτη Πέππα Κατερίνα

Καμπολή Ελπίδα Πουρνάρα Ελένη Μπότα Σοφία Μυτίλη κ ά

Στόχος είναι η 24ωρη ενημερωτική κάλυψη Θα υπάρχει και υποστήριξη
από τους σπουδαστές δημοσιογραφίας της σχολής New Media

Studies του Σταμάτη Μαλέλη και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής



1. ΔΗΛΟΣ ΕΝΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΣΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/05/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/05/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 11

Δήλος ενα ανοικτό μουσείο
ΕΝΑ ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και αναδείξεως τοΰ αρχαιολογικού
χώρου της Δήλου τό όποιο εφαρμόζεται ταυτόχρονα σέ πολλαπλά επίπεδα
εχει εκπονήσει και υλοποιεί κατά τήν τελευταία τριετία τό Υπουργείο Πολιτισμού

και Αθλητισμού διά της αρμόδιαςΕφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Γιά πρώτη φορά αναπτύσσονται στήν Δήλο σύνθετες καί πολυεπίπεδες συνέρ
γειες σέ όλα τά πεδία έρευνα συντηρηστς χρηματοδότησις μέ τήν Γαλλική
Αρχαιολογική Σχολή τό Parco Archeologico di Pompei τόν Δήμο Μυκόνου
τό'Ίδρυμα Π Α Κανελλοπούλου τόν'Οργανισμό ΝΕΟΝ τήν Cosmote τό
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος τό ΠΈ του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών καί τό
Τμήμα Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σέ
επίπεδο σχεδιασμού συντάχθηκε άπό τήν'Εφορεια τό Γενικό Πλαίσιο Άρχων
καθώς καί μελέτες συντηρήσεως καί αναστηλώσεως κομβικών μνημείων τής
Δήλου ναόςΑπόλλωνος οικία Διονύσου Στοά Φιλίππου Ψηφιδωτά-έπιχρί
σματα-τοιχοποιίες μέ αρχειακή έρευνα όλων τών επεμβάσεων άπό τόν 19ο

αιώνα χαρτογράφηση καταστάσεως διατηρήσεως όλων τών ψηφιδωτών καί
τών επιχρισμάτων φυσικοχημικές αναλύσεις καί γεωφυσική διασκόπηση τών

ψηφιδωτών Τέλος υπεβλήθη ώριμη πρόταστς χρηματοδοτήσεως γιάτό εργο
Δήλος-άνοικτό μουσείο στόΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα Καινοτομία μέ προϋπολογισμό4.520.000 εύρώ
τό όποιο θά ενεργοποιηθεί μέσα στό καλοκαίρι

Στό στάδιο υλοποιήσεως ευρίσκεται ή άναστήλωσις τής Στοάς του Φιλίππου

ενώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς τοΰ μνημείου του Μηνοδώρου Τούς επόμενους

μήνες θά ξεκινήσει ή άποκατάστασις του ναού τοΰ Απόλλωνος τών Δη
λίων καί τής Παλαίστρας τοΰ Γρανίτη ενώ γιά τό 2020 προβλέπεται ή εναρ
ξις έργαστών αναστηλώσεως στήν πιό πλούστα Ιδιωτική οικία τής Δήλου τήν
Οικία τοΰ Διονύσου άλλά καί στό άρχαΐο θέατρο
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Η ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ AXIANEWS

ΒΑΠΟΤΗΝ προσεχή Δευτέρα στις
17=00 ξεκινάει η νέα ενημερωτική συνεταιριστική

δη μοσιογραφική προσπάθεια

του πρώην Οικονομικού καναλιού
SBC της εφημερίδας axianews
δημοσιογράφων επαρχιακών περιφερειακών

σταθμών καθώς και
ανεξάρτητων ιστοσελίδων
Η εκπομπή NETNEWS θα μεταδίδεται
καθημερινά Δευτέρα Πέμπτη 17.00
19:00 απάτη συχνότητα του Attica TV

Στο εγχείρημα συμμετέχουνοι Βασίλης
Ταλαμάγκας Γιάννης Κορωναίος Νίκος
Νικητέας Ντέπυ Γκολεμά κ ά αλλά
και ομάδα δημοσιογράφων καθώς
καιαναλυτώνγια άλατα θέματα της
επικαιρότητας Παράλληλα θα επιχειρεί

και κριτική των εκπομπών του
ραδιοτηλεοπτικού τοπίου
Η ενημερωτική ομάδα του Attica
αποτελείται από τους Γιώργο Λαιμό
Ανέστη Ντόκα Αλεξάνδρα Ντούσκα

Αλεξάνδρα Κατσαρού Σ,Χονδρογιάννη
Βαγγέλη Θάνου Θοδωρή Παναγούλη
Παναγιώτη Πέππα Κατερίνα Καμπολή
Ελπίδα Πουρνάρα Ελένη Μπότα Σοφία
Μύτιλη κ ά Στόχος είναι η 24<ωρη
κάλυψη τωνγεγονότων θα υπάρχει
και υποστήριξη από τους σπουδαστές
δημοσιογραφίαςτηςσχολήςΝθννηΐθάίβ
studiesTOu Σταμάτη Μαλέλη καιτων
προγραμμάτων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
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Σιο «παρά πένιε»
οι αποφάσεις για

ta νέα τμήματα
Το υπουργείο Παιδείας κατέταξε χθες σε επιστημονικά

πεδία τις εκατοντάδες σχολές που φτιάχτηκαν μετά
τις «πανεπιστημιοποιήσεις» των ΤΕΙ ■ Τι πρέπει να προσέξουν

οι μαθητές στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

ΤΗΣ ΜΑΡΝΥΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Είκοσι 
δύο τμήματα Φιλολόγων σε όλη

τη χώρα, δέκα τμήματα Γεωπονίας,
δώδεκα Τεχνολογίας Τροφίμων και...

δεκάδες τμήματα Μηχανικών εντάχθηκαν
πλέον στα επιστημονικά πεδία του Μηχανογραφικού 

Δελτίου του 2019. Στο «παρά πέντε»
της εξεταστικής διαδικασίας και σε δόσεις,
δίνει το υπουργείο Παιδείας τα στοιχεία που
αφορούν τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις,
έτσι ώστε να συμπληρώσει το σκηνικό που
στήνεται φέτος έξω από τα ιδρύματα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Μετά την αύξηση των θέσεων εισακτέων,
το υπουργείο Παιδείας κατέταξε χθες σε
επιστημονικά πεδία τα εκατοντάδες νέα τμήματα 

που φτιάχτηκαν μετά τις εκτεταμένες
«πανεπιστημιοποιήσεις» των ΤΕΙ, για πολλά
από τα οποία ωστόσο να επαναλάβουμε ότι

δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα επαγγελματικά 

δικαιώματα ή ακριβή προγράμματα
σπουδών. Η κατάταξη των νέων τμημάτων
σε επιστημονικά πεδία, δε, φαίνεται ότι επιβεβαιώνει 

με τον τρόπο της την πολιτική της
«ανοικτής πρόσβασης» στα τμήματα χαμηλής 

ζήτησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε
αντίθεση με τα περιζήτητα τμήματα τα οποία
κλείνουν τις πόρτες τους ερμητικά.

Ετσι, όπως λέει στα «ΝΕΑ» ο αναλυτής των
στατιστικών στοιχείων και εκπαιδευτικός
Γιώργος Χατζητέγας, με την τοποθέτηση των
περισσότερων σχολών στο 2ο Επιστημονικό
Πεδίο των Θετικών Επιστημών και στο 4ο
Επιστημονικό Πεδίο των Οικονομικών και
των Επιστημών Πληροφορικής διευκολύνεται 

φέτος η πρόσβαση των υποψηφίων στα
προγράμματα τους, καθώς προσφέρονται
περισσότερες θέσεις και καταγράφονται γι'
αυτές λιγότεροι υποψήφιοι. Μπορεί δηλαδή

στα συγκεκριμένα πεδία φέτος να έχουμε
την εφαρμογή της περίφημης «ελεύθερης
πρόσβασης», αλλά σε τμήματα που δεν συγκεντρώνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σίγουρα
όχι στα περιζήτητα προγράμματά τους.

Αντίθετα, στο Ιο Επιστημονικό Πεδίο των
Ανθρωπιστικών Επιστημών (Νομική) και στο
3ο των Επιστημών Υγείας (Ιατρική) ο ανταγωνισμός 

παραμένει υψηλός και αφήνει κάθε
χρόνο εκτός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
χιλιάδες υποψηφίους. Με τη χθεσινή κατανομή 

των τμημάτων έχουν προστεθεί και τα
νέα τμήματα Εργοθεραπείας, Αογοθεραπείας
και Ψυχολογίας στο Ιο και στο 3ο Επιστημονικό 

Πεδίο. Πάντως, όπως λέει ο σύμβουλος
σταδιοδρομίας Χρήστος Ταουσάνης, η πολυ-
αναμενόμενη ένταξη των τμημάτων μετά την
πληθώρα αλλαγών που έγιναν στα ΑΕΙ με τον
νόμο Γαβρόγλου είχε και ορισμένα σημαντικά 

σημεία, τα οποία αξίζει να προσέξουν οι
ενδιαφερόμενοι μαθητές. Και συγκεκριμένα
αξίζει να επισημανθούν, ανά επιστημονικό
πεδίο, τα ακόλουθα:

Ιο Επιστημονικό Πεδίο
■	Τρία πανεπιστημιακά τμήματα υπάρχουν
ακόμη, πλέον, για όσους θέλουν να ακολουθήσουν 

τον κλάδο του κοινωνικού λειτουργού
και αυτά είναι τα τμήματα Κοινωνικής Εργασίας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
του Δημοκρίτειου Θράκης και του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ
Κρήτης).
■	Προσφέρεται για πρώτη φορά αυτούσιο
πρόγραμμα σπουδών Μουσειολογίας στον
Πύργο και από την επόμενη χρονιά στην
Εδεσσα.
■	Είκοσι δύο νέα τμήματα που θα οδηγούν
στον κλάδο των φιλολόγων πρόκειται να
λειτουργήσουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια
της χώρας.

2ο Επιστημονικό Πεδίο
■	Δέκα αυτούσια προγράμματα σπουδών
προσφέρονται πλέον σε ισάριθμα πανεπιστήμια 

της χώρας μόνο για την επιστήμη
της Γεωπονίας.
■	Δώδεκα αυτούσια νέα προγράμματα σπουδών 

μοιράζονται στη χώρα και αφορούν μόνο
την επιστήμη της Τεχνολογίας Τροφίμων.
■	Εννέα νέα τμήματα μαθηματικών σπουδών
λειτουργούν σε ισάριθμα πανεπιστήμια.

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Οι επιστήμες και τα τμήματα Γεωπονίας,
Βιολογίας, Δασολογίας, Τροφίμων, Χημείας,
Περιβάλλοντος συνεχίζουν να είναι προσβά-
σιμα και από το 3ο Πεδίο και κοινά με το 2ο
Επιστημονικό Πεδίο, προδιαγράφοντας μια
έντονη βαθμολογική πίεση προς τα πάνω για
τις βάσεις των τμημάτων.

4ο Επιστημονικό Πεδίο
■	Τμήματα Μηχανικών τα οποία «ξεφεύγουν» 

από την κλασική ένταξή τους στο 2ο
Επιστημονικό Πεδίο και περιλαμβάνονται
και στο Πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης
ενδεικτικά είναι το Ηλεκτρονικών Μηχανικών
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και
το Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστημάτων στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και
Δυτικής Μακεδονίας.
■	Ενώ μέχρι πριν από τρία χρόνια δεν υπήρχαν 

καθόλου πανεπιστημιακά τμήματα για
τον Τουρισμό, πλέον στο 4ο Πεδίο θα βρούμε
τέσσερα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο
Ιόνιο, στο Πειραιώς και στα Ψαχνά (Πανεπιστήμιο 

Αθηνών).

Ta 22 τμήματα που οδηγούν στον κλάδο των φιλολόγων
1.	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Δημοκρίτειο θρσκτκ
2.	ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Πανεπιστήμιο Αθηνών

3.	ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ^ΟΛΟΠΑΣ(ΘΕΣΣΜ^^
4.	ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

5.	ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) Ποινεπιστήμιο Kprrrns
6.	ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Δημοκρίτειο θράκηε
7.	(ΣΤΟ^ΚΑΙΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΤΗΣΕΠΙΣΤΉ^^
8.	ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) Ιόνιο Πανεπιστήμιο
9.	ΙΓΓΟιΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΟΛΟΠΑΣΙΑ^

1 0	ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου

11.	ΟΟΡΙΑΣ,Αί^ΟΛΟΠΑΣΚΑΙΚαΝΏΝΙΚ^
12.	ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Πανεπιστήμιο Αθηνών

13.	ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκηε
1 4.	ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

15.	ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

16.	ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) Πανεπιστήμιο Πατρών
17.	ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) Πανεπιστήμιο Kpnms
1 8.	ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

19.	ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ(ΘΕΣΣΜΟΝΙΚΗ)ΑριοτοτέλειοθεαχΛο\ΛΚ^
20.	ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Πανεπιστήμιο Αθηνών

21.	ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) Πανεπιστήμιο Πατρών
22.	ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) Πανεπιστήμιο Κρήτηε
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πρωτοβουλιεσ
πα τη στηριξη
τησ νεοφυουσ

επιχειρηματικότητας

Νέα συνεργασία
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια το ΕΒΕΑ
έχει αναλάβει μια σειρά από
πρωτοβουλίες για τη στήριξη της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας
Αναπτύσσοντας και λειτουργώντας

δομές όπως η Θερμοκοιτίδα
Νεοφυών Επιχειρήσεων και το
Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγελων
επιχειρεί να περιορίσει σημαντικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
νεοφυείς επιχειρήσεις όπως είναι
η έλλειψη επαρκούς υποστήριξης

και καθοδήγησης αλλά και η

αδυναμία εξεύρεσης πόρων για τη
χρηματοδότηση και την ανάπτυξη
καινοτόμων ιδεών Παράλληλα
όμως επενδύει συστηματικά στην
οικοδόμηση γόνιμων συνεργασιών
με πανεπιστήμια και αυτοδιοικη
τικούς φορείς Χαρακτηριστικά
παραδείγματα συνένωσης δυνάμεων

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
αποτελούν οι επιτυχημένες μέχρι
τώρα συνεργασίες με τους Δήμους
Κηφισιάς και Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης για την υλοποίηση
προγραμμάτων στήριξης της νεανικής

επιχειρηματικότητας Τα αποτελέσματα

των δράσεων αυτών
είναι εξαιρετικά επιβεβαιώνοντας
τον σημαντικό ρόλο που μπορούν
να έχουν οι τοπικές κοινωνίες στην
ενθάρρυνση ειδικά των νέων ανθρώπων

προς την κατεύθυνση
της καινοτόμου και εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας

ΜΙΑ ΝΕΑ σημαντική πρωτοβουλία
σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί

για την προώθηση της καινοτομίας
η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου

συνεργασίας μεταξύ της
Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων

Αθήνας του ΕΒΕΑ
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Κοινός στόχος είναι η

συμβολή στην ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών

επιχειρήσεων και εν γένει
της ελληνικής οικονομίας αλλά
και ειδικότερα στην αναβάθμιση
του επιχειρηματικού κλίματος και
στη δημιουργία προϋποθέσεων
κοινωνικής ευημερίας στη Δυτική
Αττική μέσα από την αξιοποίηση
καινοτόμων ιδεών

ΤΟ ΠΡΩΤΟ σκέλος της συνεργασίας

αφορά τη στοχευμένη
σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα

σε τομείς όπου
υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού

δυναμικού και επιχειρήσεων
τη δημιουργία μιας νέας ροής
έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων

και την καλύτερη αξιοποίηση

νέων χρηματοδοτικών
ή υποστηρικτικών εργαλείων
που μετασχηματίζουν ερευνητικά

αποτελέσματα σε προϊόντα
εμπορεύσιμα στη διεθνή αγορά

Περιλαμβάνει επίσης την
ανάληψη κοινών δράσεων για
την προσέλκυση ερευνητών και
επενδυτών και για τη διάχυση
της γνώσης στην επιχειρηματική
και ερευνητική κοινότητα την
από κοινού διενέργεια ερευνών

για θέματα επιχειρηματικότητας
καθώς και την από κοινού συμμετοχή

σε ευρωπαϊκά και εθνικά
προγράμματα Παράλληλα προβλέπεται

και ένα δεύτερο σκελος
το οποίο αφορά την ίδρυση θερμοκοιτίδας

πολιτιστικής καινοτομίας

στο παλαιό εργοστάσιο της
Βιοχρώμ στην Αγία Βαρβάρα για
τη δημιουργία συγχρόνου πολιτιστικού

προϊόντος την ενίσχυση
την προβολή και την ανάδειξη
των start-ups και των εταιριών
πολιτιστικής δημιουργίας

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ που γνώρισε η νε
οφυής επιχειρηματικότητα μέσα
στα χρόνια της κρίσης και των
μνημονίων αποτελεί την καλύτερη

απόδειξη ότι το επιχειρηματικό
πνεύμα το όραμα και η δημιουργικότητα

μπορούν να ανθήσουν
ακόμη και μέσα στις πιο αντίξοες
συνθήκες Προφανώς εμπόδια
και δυσκολίες εξακολουθούν να
υπάρχουν Για να απομακρυνθούν
χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά

Ωστόσο παράλληλα με τη διεκδίκηση

απαιτείται και δράση Η

συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της

πανεπιστημιακής κοινότητας είναι
μια προσπάθεια στην οποία αξίζει
να επενδύσουμε για την ενίσχυση
της καινοτομίας και της ανάστυ
ξης αλλά και για την καλλιέργεια
ενός θετικού αφηγήματος για την
επιχειρηματικότητα στην ελληνική
κοινωνία
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Κοινή προσπάθεια για τη στήριξη της καινοτομίας

Γράφει ο
Κώνσταντίvos Μ ι χα λ os

πρόεδρου του Εμπορικού
και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών

Τ ορείς όπως τα επιμελητήρια η αυτοδι

f οίκηση αλλά και η πανεπιστημιακή
κοινότητα οφείλουν και μπορούν να

L έχουν ουσταστικό ρόλο
Η ενίσχυση της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας

αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο με στόχο
την αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου

που διαθέτει η χώρα αλλά και την αναζωογόνηση
τόσο των τοπικών οικονομιών όσο και της

ελληνικής οικονομίας ευρύτερα Στην προσπάθεια
αυτή φορείς όπως τα επιμελητήρια η αυτοδιοίκηση
αλλά και η πανεπιστημιακή κοινότητα οφείλουν και
μπορούν να έχουν ουσταστικό ρόλο Γιατί είναι αυτοί
που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τις ιδιαιτερότητες

και τα δεδομένα κάθε περιοχής γεγονός
που τους επιτρέπει να σχεδιάζουν και να υλοποιούν
στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις Το Εμπορικό

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών εργάζεται

με συνέπεια τα τελευταία χρόνια για την προώθηση

της νεοφυούς και νεανικής επιχειρηματικότητας

με την ανάπτυξη αξιόπιστων δομών και δικτύων

όπως η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας και
το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων με τη δημιουργία

νέων θεσμών για την ανάδειξη και την επιβράβευση

της επιχειρηματικής καινοτομίας αλλά και με
την οικοδόμηση γόνιμων συνεργασιών με πανεπιστήμια

φορείς στήριξης της καινοτομίας αλλά και
δήμους της Αττικής

Στο πλαίσιο της συνένωσης δυνάμεων με τους
δήμους έχουν υλοποιηθεί ήδη με εξαιρετική επιτυχία
προγράμματα υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας

στους Δήμους Κηφισιάς και Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ
Στόχος των προγραμμάτων είναι η κινητοποίηση και
η υποστήριξη των νέων για την εξέλιξη της αρχικής
τους ιδέας σε επιχείρηση μέσα από τη συμμετοχή σε

συμβουλευτικά σεμινάρια και άλλες δράσεις Τα απο¬

τελέσματα αυτών των κοινών πρωτοβουλιών είναι
μέχρι τώρα εξαιρετικά δικαιώνοντας την πίστη μας
στην αξία και τη χρησιμότητα αυτών των συνεργασιών

Μια νέα σημαντική πρωτοβουλία σε αυτό το
πλαίσιο αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών
Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Κοινός στόχος είναι η συμβολή
στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας

των ελληνικών επιχειρήσεων

και εν γένει της ελληνικής
οικονομίας αλλά και ειδικότερα
στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού

κλίματος και στη δημιουργία
προϋποθέσεων κοινωνικής ευημερίας

στη Δυτική Αττική μέσα
από την αξιοποίηση καινοτόμων
ιδεών Το πρώτο σκέλος της συνεργασίας

αφορά τη στοχευμένη σύνδεση

της έρευνας με την επιχειρηματικότητα

σε τομείς όπου υπάρχει
κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού
και επιχειρήσεων τη δημιουργία μιας
νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων

και την καλύτερη αξιοποίηση
νέων χρηματοδοτικών ή υποστηρικτικών
εργαλείων που μετασχηματίζουν ερευνη τ ι ά
αποτελέσματα σε προϊόντα εμπορεύσιμα στη διεθνή
αγορά Περιλαμβάνει επίσης την ανάληψη κοινών
δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών

και για τη διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική

και ερευνητική κοινότητα την από κοινού
διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας
κα,θώς και την από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
και εθνικά προγράμματα Παράλληλα προβλέπεται

Η ανθεκπκόΓηια και π

δυναμική που εμφανίζουν
μέχρι σήμερα οι εξαγωγές των

αγροτικών μας προϊόντων
πρέπει να ενισχυθούν στα

επόμενα χρόνια

και ένα δεύτερο σκέλος το οποίο αφορά την ίδρυση
θερμοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτομίας στο παλαιό
εργοστάστο της Βιοχρώμ στην Αγία Βαρβάρα για τη
δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος την
ενίσχυση την προβολή και την ανάδειξη των startups

και των εταιριών πολιτιστικής δημιουργίας
Παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία

και υποστήριξη
στους δήμους το ΕΒΕΑ συμβάλλει

ώστε νέοι άνθρωποι να μπορέσουν

να αξιοποιήσουν το
ταλέντο τους και να υλοποιήσουν

τις ιδέες τους στον τόπο
τους Σαφώς είναι ευθύνη και
της Πολιτείας να διαμορφώσει
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον
αλλά και ένα εκπαιδευτικό σύστημα

το οποίο θα ενθαρρύνει
και δεν θα αποτρέπει την ανάληψη

νέων πρωτοβουλιών Είναι

ευθύνη της πολιτείας να
δημιουργήσει ένα σταθερό και

ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο

να αναπτύξει σύγχρονα εργαλεία

και θεσμούς χρηματοδότησης της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας να

εντάξει την επιχειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό

σύστημα να προωθήσει τη συνεργασία
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της
χρηματοδότησης της έρευνας

Όλα αυτά τα θέματα εξακολουθούν να αποτελούν
αντικείμενο διεκδίκησης για την επιχειρηματική
κοινότητα Εν τω μεταξύ όμως είναι σημαντικό να
αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία συνεργασίας με σκοπό
την ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας

και τη μετάβαση σε ένα νέο υγιές μοντέλο ανάπτυξης
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Επισημάνσεις
Του Κ ΜΙΧΑΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ενίσχυση της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας

αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο

με στόχο την αξιοποίηση του πολύτιμου
ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα
αλλά και την αναζωογόνηση τόσο των τοπικών
οικονομιών όσο και της ελληνικής οικονομίας

ευρύτερα
Στην προσπάθεια αυτή φορείς όπως τα Επιμελητήρια

η Αυτοδιοίκηση αλλά και η πανεπιστημιακή

κοινότητα οφείλουν και μπορούν
να έχουν ουσιαστικό ρόλο Γιατί είναι αυτοί που
γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τις ιδιαιτερότητες

και τα δεδομένα κάθε περιοχής
γεγονός που τους επιτρέπει να σχεδιάζουν και
να υλοποιούν οτοχευμένες και αποτελεσματικές

δράσεις
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Αθηνών εργάζεται με συνέπεια τα τελευταία
χρόνια για την προώθηση της νεοφυούς και νεανικής

επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη
αξιόπιστων δομών και δικτύων όπως η Θερμοκοιτίδα

Επιχειρηματικότητας και το Δίκτυο
Επιχειρηματικών Αγγέλων με τη δημιουργία
νέων θεσμών για την ανάδειξη και την επιβράβευση

της επιχειρηματικής καινοτομίας αλλά

και με την οικοδόμηση γόνιμων συνεργασιών
με πανεπιστήμια φορείς στήριξης της καινοτομίας

αλλά και Δήμους της Αττικής
Μια νέα σημαντική πρωτοβουλία σε αυτό το

πλαίσιο αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου

συνεργασίας μεταξύ της Θερμοκοιτίδας
Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής

Το πρώτο σκέλος της συνεργασίας αφορά
τη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την
επιχειρηματικότητα σε τομείς όπου υπάρχει
κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων

τη δημιουργία μιας νέας ροής έναρξης

καινοτόμων επιχειρήσεων και την καλύτερη

αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών ή υπο
στηρικτικών εργαλείων που μετασχηματίζουν
ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα εμπορεύσιμα

στη διεθνή αγορά
Περιλαμβάνει επίσης την ανάληψη κοινών

δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και
επενδυτών και για τη διάχυση της γνώσης στην
επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα την
από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας

καθώς και την από κοινού
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα

Παράλληλα προβλέπεται και ένα δεύτερο
σκέλος το οποίο αφορά την ίδρυση θερμοκοιτίδας

πολιτιστικής καινοτομίας στο παλαιό
εργοστάσιο της Βιοχρώμ στην Αγία Βαρβάρα
για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος

την ενίσχυση την προβολή και την ανάδειξη

των start-ups και των εταιριών πολιτιστικής

δημιουργίας
Παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και

υποστήριξη στους Δήμους το ΕΒΕΑ συμβάλει
ώστε νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν

το ταλέντο τους και να υλοποιήσουν
τις ιδέες τους στον τόπο τους

Σαφώς είναι ευθύνη και της πολιτείας να διαμορφώσει

ένα επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά

και ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα
ενθαρρύνει και δεν θα αποτρέπει την ανάληψη
νέων πρωτοβουλιών
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Εμείς εδώ

Μέλος
της ακαδημαϊκής κοινότητας

του Πανεπιστημίου Πατρών μάς
ανέφερε ότι ο πρύτανης του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής Παναγιώτης
Καλδής συνέστησε επιτροπή η οποία
μελέτησε τα 22 σημεία που εισηγείται
η υπουργός Παιδείας για αλλαγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατέθεσε
προτάσεις Μάλιστα ανάμεσα σε αυτές

σχετικά με τη βάση εισαγωγής στα
ΑΕΙ είναι τα τμήματα των Πανεπιστημίων

να ορίζουν δική τους κατώτατη
βάση εισαγωγής σε τουλάχιστον δυο
μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων

Ανάλογη πάντως οργάνωση δεν
ρ είδαμε στο δικό μας Πανεπιστήμιο

Μήπως φταίει η έλλειψη συνεννόησης
και συνεργασίας Μ.Ρ
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Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων 4 Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής ΑττικήςΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
α η εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του Παναγιώτη Καλδή του Ευστρατίου με ΑΔΤ ΑΕ

543405 Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών
Τροφίμων του Ιδρύματος με θητεία τριών 3 ετών από 01-09-2019 έως 31-08-2022

β η εκλογή των κάτωθι Καθηγητών ως Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μεν την ίδια ως άνω
θητεία

ί Γραμματής Πάντζιου του Ευσταθίου με ΑΔΤ Χ 928708 Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος

II Ευσταθίας Παπαγεωργίου του Γεωργίου ΑΔΤ Ν 112752 Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος

III Κλειούς Σγουροπούλου του Ηλία με ΑΔΤ Τ 525110 Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της
Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος

ίν Ιωάννη Καλδέλλη του Κλεάνθη με ΑΔΤ Ν 145909 Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Ιδρύματος
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Με απόφαση του Υπουργού Yyeîos Βασίπη ΚικίήΊα, ορίζεται το νέο Διοικητικό ΣυμβούήΊο του
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, ιο οποίο έχει cos εξή$: ΠρόεδροΒ: larâwns Mnonans,
KaOnynins ΠαθοπΌγία5-ΝεφροήΌγία5 laipiKhs Σχοπη5 ΕΚΠΑ. Avanrlnpcouis: Baoirteios
rianariôns, KaOnynins Χειρουργική5 Μεταμοσχεύσεων laipiKiis Ixoflns Imperial College.
Ανιιπρόεδρο5: Γεράσιμο5 ΦιήΊππάτο5, KaOnynins KapôiorloYÎas laipiKiis Ixorlns ΕΚΠΑ.

Avanflnpcouis: Σπυρίδων NioupâKns, Καθηγητή5 ΠαθοήΌγία5 laipiKhs Ixorlns ΕΚΠΑ. Mérln
ορίστηκαν οι εξή5: Kcovcrcaviivos Toùiouzas, Καθηγητή5 KapôiorloYÎas, A' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική ΚήΊνική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών με αναπληρωτή τον ΠαύΑο-Μαρίνο
ΔεΑπαδέτσιμα, Καθηγητή Αοτική5 Γεωγραφία5, Σχεδιασμού και Aocpafteias ΠόΑεων, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο. Γεώργΐ05 Στείρα, Avanrlnpcouis Καθηγητή5 ΦιήΌσοφία5 ΦιήΌσοφική5 ΣχοΑή5

ΕΚΠΑ, με αναπληρωτή τον Μιχαή Μπρατάκο, τέακ Πρύτανη ΤΕΙ Αθήνα5. Mérlos: Μαριάννα
Μόσχου, Γραμματέα5 Δ.Σ. Ιδρύματο5 Ωνάση, με αναπληρωτή τον Αντώνη Παπαδημητρίου,
Δικηγόρο, Πρόεδρο Ιδρύματο5 Ωνάση. ΜιχαήΑ nafioùpns, Οικονομικ05 Διευθύνε ΩμίΑου
Ωνάση με αναπληρωτή τον Χρήστο Κοκκίνη, τέακ Διευθυντή Tpanézns. Ευφροσύνη Τσιότσιου,
Εκτελεστική Διευθύντρια Γραφείου Αθηνών ms ΑΡΙΩΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με αναπληρωτή τον
Αλέξανδρο Mcopéflrïa, Υπεύθυνο EniKoivcovias Τομέα Υγεία5 Ιδρύματο5 Ωνάση.
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2-υναντηση Καμαρινακη με τον Ιίρυτανη
Πανεπιστημίου Δ. Αττικής για προώθηση
πρακτικής εξάσκησης φοιτητών
στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας | h^lu



1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .HEALTH DAILY
Ημ. Έκδοσης: . . .16/09/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/09/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 5

σημαντικός
ο ρολοσ των
επισκεπτων υγειασ
Για τη διασφάλιση ins
Δημόσ/as Υγείαε

«Οι EnioKénies YYefas, είναι napoviesyia
την διασφάλιση ins uyefas του ατόμου,
Tns oiKOYÉveias και Tns KoivôTiras»
είναι το μήνυμα Tns cpsTiviis Παγκόσμια5
Ημέρα5 Επισκέπτη Yyefas, που εορτάζεται
oris 17 Σεπτεμβρίου. Σε σχετική του
ανακοίνωση, το Τμήμα Δημόσια$ Υγεία$
του Πανεπιστημίου ΔυτικήΕ AniKfis,
τονίζει ότι στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο
που διανύουμε κατά την οποία όλοι οι
nofïtes θα πρέπει να υιοθετήσουν vées

στάσεΐ5, αντιλήψεΐ5 και συμπεριφορέ$
για την αντιμετώπιση Tns πανδημία$, οι
Επισκέπτε5 Υγεία$ δραστηριοποιούνται
στην κοινότητα και ενδεικτικά, μπορούν
να συμβάλλουν καθοριστικά στην
υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψη και

προαγωγή$ υγεία5 με έμφαση στην τήρηση
και προώθηση των μέτρων ατομική$
npooraoias, Ka0ci>s και στην προώθηση
και διενέργεια εμβολιασμών κατά Tns

Ypfnns, ο onofos ξεκινά σε rHyes pÉpes,
αλλά και αργότερα του εμβολίου κατά του
νέου κορονοϊόύ. Οι ακαδημαϊκέ$ εξελίξει,
με τη δημιουργία Tns κατεύθυνση
KoivoTiKns Υγεία$ στο Τμήμα Δημόσια5 και
KoivoTiKns Υγεία$ Tns Σχολή5 Δημόσια5
Υγεία5 του Πανεπιστημίου Δυτική5 AniKfis
έχουν οδηγήσει σε επικαιροποίηση και

εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου του
και ms εκ τούτου του ρόλου που μπορεί
να διαδραματίσει στην προαγωγή5 Tns

υγεία$ Tns KoivôTnTas. Οι απόφοιτοι
Tns κατεύθυνση Koivotikös Υγεία5 του

Τμήματο5 Δημόσια$ και Koivotikös Υγεία5
του Πανεπιστημίου Δυτική5 AniKfis éxovTas
Tis κατάλληλε$ γνώσει και δεξιότητε5,
στελεχώνουν tis ôo[iés ms KoivôTnTas και
Tis υπηρεσίε5 ΠΦΥ.
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Πράσινο
πανεπιστήμιο

Την προσφορά σύνδεσης
που ανοίγει τον δρόμο για
την εξέλιξη του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής ΠΑ
ΔΑ στο πρώτο Πράσινο Πανεπιστήμιο

στη χώρα παρέδωσε

ο διευθύνων σύμβουλος
του Διαχειριστή Ελληνικού

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Ενέργειας ΔΕΔ
ΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος
στον πρύτανη του πανεπιστημίου

καθηγητή Παναγιώτη

Καλδη σε ειδική εκδήλωση

που έγινε στα γραφεία

του Διαχειριστή Στην
εκδήλωση το παρών έδωσαν

επίσης η γενική γραμματέας

Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα
Σδσύκου και ο αναπρόεδρος
της Δημόσιας Επιχείρησης
Αερίου ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος
Ανδριοσόπουλος
Ο κ Μάνος παρέδωσε στον
πρύτανη την προσφορά σύνδεσης

για ένταξη της ιδιοπα
ραγόμενης από το πανεπιστήμιο

ηλεκτρικής ενέργειας
στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής

Ηλεκτρικής Ενέργειας

με αποτέλεσμα τον
συμψηφισμό

της ιδιοπαραγω
γής με την κατανάλωση του
πανεπιστημίου διαδικασία
virtual metering
Το ΙΊΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο

σταθμό Συμπαραγωγής
ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kWe με
καύσιμο φυσικό αέρισ το
οποίο ως αέριο καύσιμο
έχει υψηλότερη απόδοση
και μειωμένες σε σχέση με
άλλα σημβαττκά καΰσιμα
εκπσμπές ρύπων Η συμπαραγωγή

καλύπτει περίπου
το 70 των ενεργειακών
αναγκών των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων των τριών
Πανεπιστημιουπόλεων του
Ιδρύματος
Ο σταθμός παράγει ταυτόχρονα

εκτός από ηλεκτρική
και θερμική/ψυκτική ενέργεια

οι οποίες αξιοποιούνται
κατάλληλα για θέρμανση
και ψύξη στις εγκαταστάσεις

του πανεπιστημίου Με
τον τρόπο αυτό το ΠΑΔΑ
εξοικονομεί σημαντικές δαπάνες

καθίσταται λιγότερο
ενεργοβόρο επιτυγχάνει μεγαλύτερη

σηνολική απόδοση

και καθίσταται φιλικό
προς το περιβάλλον σημ
βάλλονιας στη βιώσιμη ανάπτυξη

Από τα διαθέσιμα
στοιχεία εκτιμάται ότι o βαθμός

απόδοσης των μονάδων
συμπαραγωγής υπερβαίνει
το 80 με αποτέλεσμα να
προκαλείται εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας σε
ποσοστό περίπου 35

SID 13719678
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EEA

Παράδοση υγειονομικού
υλικού στα πανεπιστήμια
Πειραιώς και Δυτικής Αττικής

Το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεχίζοντας τις δράσεις

του για ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας αλλά και
των δεσμών του με την κοινωνία επέκτεινε τη δωρεάν παροχή

υγειονομικού υλικού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνικές οργανώσεις

Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου την οποία αποτελούσαν
ο πρόεδρος κ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο α αντιπρόεδρος κ

Νίκος Γρέντζελος επισκέφτηκε στις 25 Ιουνίου 2020 τα Πανεπιστήμια

Πειραιώς και Δυτικής Αττικής και παρέδωσε φορτία με υγειονομικό
υλικό που περιλάμβανε μάσκες και αντισηπτικά

Την αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου υποδέχτηκε στο Πανεπιστήμιο

Πειραιώς ο πρύτανης του Πανεπιστημίου κ Άγγελος Κότιος και
οι αντιπρυτάνεις κ Χονδροκούκης Γρηγόριος Μάρκος Κούτρας και
Παντελής Παντελίδης Ο κ Κότιος ευχαρίστησε το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών εκ μέρους του προσωπικού και των φοιτητών
ενώ αναφέρθηκε στους δεσμούς και στη συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίου

και Πανεπιστημίου αναφέροντας μάλιστα ότι το Πανεπιστήμιο

Πειραιά είναι δημιούργημα του επαγγελματικού κόσμου
Επίσης ο πρόεδρος κ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο γ αντιπρόεδρος

κ Ηλίας Μάνδρος επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

και συναντήθηκαν με τον πρύτανη κ Παναγιώτη Καλδή
προκειμένου

να παραδώσουν κι εκεί μάσκες και αντισηπτικά
0 κ Καλδής ευχαρίστησε τον πρόεδρο κ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
για τη σπουδαία πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών να συνδράμει εκπαιδευτικά ιδρύματα με παροχή προστατευτικού

υλικού
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει προγραμματίσει για
το επόμενο διάστημα και άλλες κοινωνικές δράσεις και επισκέψεις

σε εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεχίζοντας τον αγώνα κατά της
πανδημίας

Μετάδοση Ισχύος Ιούλιος Αύγουστος 2020 9
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Ένα Πανεπιστήμιο που να θέτει υψηλά τα θέματα επιστήμης

υγείας αυτοπροσδιορισμού αξιοπρέπειας
πολιτισμού αθλητισμού και οικολογίας Τα χρόνια της
φοίτησής σας είναι τα πιο δημιουργικά σε όλα τα επίπεδα

γιατί αποκτάτε γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες
κοινωνικοποίηση και εμπειρία και διαμορφώνετε μοναδικές

προϋποθέσεις για την κοινωνία της εργασίας και της
επιστήμης αλλά και την προσωπική σας ζωή

Η τρέχουσα περίοδος της πανδημίας ορίζει νέα
δεδομένα μάθησης με αποστασιοποίηση και ατομικές

προφυλάξεις που δημιουργούν περιορισμούς
στην αναντικατάστατη εκπαιδευτικά διάδραση της
φυσικής παρουσίας όπως και αυξημένα επίπεδα
ευθύνης για τους συνανθρώπους μας

Το Πανεπιστήμιο έχει έγκαιρα αναπτύξει κατάλληλες
υποδομές και προϋποθέσεις τηλεργασίας αλλά και

προφυλάξεις τις οποίες και συνεχώς επικαιροποιεί
ώστε να ανταποκρίνεται σε ουσιαστικό βαθμό και εναλλακτικά

στις δυσχερείς πρωτόγνωρες προκλήσεις
Σας ζητώ να έχετε αισιοδοξία ευαισθησία και αγάπη

απέναντι σε αυτό που επιλέξατε να σπουδάσετε Εύχομαι

η φοίτησή σας να αποδειχθεί ανάλογη των προσδοκιών

και των ονείρων σας
Και πάλι συγχαρητήρια με υγεία και ψυχικό σθένος

είμαστε στη διάθεσή σας
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Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Αττικής

Καλωσόρισμα
Πρωτοετών
Φοιτητών

Το μήνυμα καλωσορίσματος των Πρωτοετών
Φοιτητών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ καθηγητή Παναγιώτη Ε
Καλδή Νέες φοιτήτριες και νέοι φοιτητές Αγαπητοί
μου Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στην επιλογή

σας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ το
δεύτερο σε αριθμό φοιτητών Ίδρυμα στην Αττική και
το τρίτο σε αντίστοιχο αριθμό στη χώρα και σας
συγχαίρω για την επιτυχία σας Θεωρώ ότι η παρουσία

σας είναι τιμή για το Πανεπιστήμιο μας το
εμπλουτίζει και θα ήθελα από κοινού δημιουργικά
να διαμορφώσουμε μια νέα ανοδική πορεία εξέλιξης

Το ΠΑΔΑ παρ'όλη την πρόσφατη Ίδρυση του 2018
θεωρείται το πλέον ταχέως αναπτυσσόμενο Ελληνικό
ΑΕΙ στη χώρα και προέρχεται από τρία επιμέρους ιστορικά

και δυναμικά Ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας
στο χώρο της Αττικής τα τέως ΤΕΙ Αθήνας ΑΕΙ Πειραιά
TT και Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας που επί δεκαετίες
προσέφεραν στην κοινωνία χιλιάδες αποφοίτους και
συνέβαλαν καταλυτικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας
αλλά και διεθνώς Διαθέτει 6 Σχολές Σχολή Δημόσιας
Υγείας Σχολή Διοικητικών Οικονομικών Κοινωνικών

Επιστημών Σχολή Επιστημών Τροφίμων Σχολή Επιστημών

Υγείας και Πρόνοιας Σχολή Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού και Σχολή Μηχανικών 27 Τμήματα

υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών τα οποία
καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα πανεπιστημιακών
σπουδών Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορείτε να την δείτε
εδώ Οι χώροι του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε τρεις
πανεπιστημιουπόλεις δύο στο Αιγάλεω στο Αλσος και
τονΑρχαίο Ελαιώνα ενώ μία στηνΑθήνα και σε εξέλιξη
ολοκλήρωσης βρίσκεται και τέταρτη πανεπιστημιούπολη
στο Μοσχάτο

Στρατηγική μας είναι το να επενδύουμε στους ανθρώπους

και επιδιώκουμε όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα να
συνεργάζεται αρμονικά και δημιουργικά με ένα κοινό
όραμα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να εδραιωθεί
στη χώρα μας αλλά και διεθνώς ως ένα ισχυρό σύγχρονο

προοδευτικό πανεπιστήμιο με δημόσιο χαρακτήρα
αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο
στερέωμα

Ένα Ίδρυμα ευχάριστης καθημερινότητας ένας
χώρος στον οποίο να μπορούμε αρμονικά να ζούμε και
να κοινωνικοποιούμαστε
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Καλωσόρισμα Πρωτοετών Φοιτητών
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΟΛΕ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμφώνησαν για κοινές αναπτυξιακές
δράσεις στην περιοχή

η δυνατότητα προώθησης εκπαιδευτικών

Τ προγραμμάτων για θέματα διαχείρισης
Λιμένων με πρακτική εξάσκηση σπουδαστών

και στον Οργανισμό Λι μένος Ελευσίνας
συζήτησαν κατά την συνάντηση τους ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας
ΟΛΕ ΑΕ κ Απόστολος Καμαρινάκης και ο

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ

Παναγιώτης Καλδής
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του

Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω και συμμετείχαν και οι
τεχνικοί σύμβουλοι των δύο Οργανισμών

Κατά τη συζήτηση η οποία έγινε σε ιδιαιτέρως
θετικό κλίμα συμφωνήθηκε να σχηματιστεί άμεσα

κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό τη διερεύνηση
των θεμάτων συνεργασίας των δύο πλευρών προς
όφελος των Τοπικών Κοινωνιών της Δυτικής Αττικής

και την εξυπηρέτηση των στόχων των δύο
Οργανισμών και με τελική κατάληξη να υπογραφεί
ένα Μνημόνιο Συνεργασίας

Τα θέματα που συζητήθηκαν επίσης είναι
η συμμετοχή σε κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας

κοινές αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή
και προωθητικές ενέργειες με τους ίδιους
στόχους
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΛΕ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμφώνησαν για κοινές αναπτυξιακές
δράσεις στην περιοχή w-™
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2-υναντηση Καμαρινακη με τον Ιίρυτανη
Πανεπιστημίου Δ. Αττικής για προώθηση
πρακτικής εξάσκησης φοιτητών
στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας | h^lu
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ft
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤαΑΕΙνα επιλέγουν
τον αριϋμό εισακτέων

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση κινήθηκαν περισσότερο αναφορικά με την εγγύτητα στο
σπίτι τους και λιγότερο με επιστημονική προσέγγιση Κι όταν σχεδόν
το 90 των υποψηφίων γνωρίζουν ότι κάπου θα περάσουν δεν θα
καταΒάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια Με τα παραπάνω δεδομένα
τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και θα ήταν ένα πρόχειρο
συμπέρασμα να πούμε ότι φέτος έπεσαν οι Βάσεις
Η πάγια άποψή μου είναι ότι το κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να
μπορεί να επιλέγει τον αριθμό των νεοεισερχομένων Εμείς φέτος θα
υποδεχτούμε 5.080 φοιτητές όμως θα επιθυμούσαμε το 50 αυτών
Με την αποψίλωση του διδακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
και τις ελλιπείς υποδομές δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με τον
τρόπο που επιθυμούμε στην αποστολή μας
Και το ζήτημα της Βάσης εισαγωγής σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να
τεθεί σε διάλογο και να ερωτηθεί το κάθε τμήμα Ομως για να ανοίξει
αυτήν τη συζήτηση θα πρέπει να Βρεθεί μια κυβερνητική πρόταση στο
τραπέζι να την εξετάσουμε και στη συνέχεια να τοποθετηθούμε τα
Ιδρύματα
θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα αν πρέπει όλοι οι υποψήφιοι να
εισέρχονται στο πανεπιστήμιο και αν το πτυχίο τους ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Στη χώρα μας παρουσιάζεται το
οξύμωρο φαινόμενο να εκπαιδεύουμε για παράδειγμα δεκάδες
χιλιάδες γιατρούς εκ των οποίων οι περισσότεροι αναζητούν εργασία
στο εξωτερικό Επιδοτούμε δηλαδή τις άλλες χώρες όταν η δική μας
αντιμετωπίζει κρίση m
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Συνάντηση Καμαρινάκη με τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
για προώθηση πρακτικής εξάσκησης φοιτητών στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας αναφέρει τα εξής Τη δυνατότητα προώθησης εκπαιδευτικών

προγραμμάτων για θέματα διαχείρισης Λιμένων με πρακτική εξάσκηση σπουδαστών και στον Οργανισμό
Λιμένος Ελευσίνας συζήτησαν κατά την συνάντηση τους ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος

Ελευσίνας ΟΛΕ ΑΕ κ Απόστολος Καμαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ Παναγιώτης
Καλδής Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω και συμμετείχαν και οι τεχνικοί σύμβουλοι
των δύο Οργανισμών

Κατά τη συζήτηση η οποία έγινε σε ιδιαιτέρως θετικό κλίμα συμφωνήθηκε να σχηματιστεί άμεσα κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό
τη διερεύνηση των θεμάτων συνεργασίας των δύο πλευρών προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών της Δυτικής Αττικής και την εξυπηρέτηση

των στόχων των δύο Οργανισμών και με τελική κατάληξη να υπογραφεί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας
Τα θέματα που συζητήθηκαν επίσης είναι
η συμμετοχή σε κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας κοινές αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή και προωθητικές ενέργειες με τους ίδιους
στόχους
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Συνάντηση Καμαρινάκη με τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
για προώθηση πρακτικής εξάσκησης φοιτητών στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας αναφέρει τα εξής Τη δυνατότητα προώθησης εκπαιδευτικών

προγραμμάτων για θέματα διαχείρισης Λιμένων με πρακτική εξάσκηση σπουδαστών και στον Οργανισμό
Λιμένος Ελευσίνας συζήτησαν κατά την συνάντηση τους ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος

Ελευσίνας ΟΛΕ ΑΕ κ Απόστολος Καμαρινάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ Παναγιώτης
Καλδής Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω και συμμετείχαν και οι τεχνικοί σύμβουλοι
των δύο Οργανισμών

Κατά τη συζήτηση η οποία έγινε σε ιδιαιτέρως θετικό κλίμα συμφωνήθηκε να σχηματιστεί άμεσα κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό
τη διερεύνηση των θεμάτων συνεργασίας των δύο πλευρών προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών της Δυτικής Αττικής και την εξυπηρέτηση

των στόχων των δύο Οργανισμών και με τελική κατάληξη να υπογραφεί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας
Τα θέματα που συζητήθηκαν επίσης είναι
η συμμετοχή σε κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας κοινές αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή και προωθητικές ενέργειες με τους ίδιους
στόχους
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m το τραπέζι του δημόσιου διαλόγου επέστρεψε
£ γι ακόμη μία χρονιά η ανάγκη για θέσπι

wÊÊÊÊKÊm ση μιας νέας πολιτικής στην εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η ανακοίνωση των βάσεων και
τα απογοητευτικά αποτελέσματα υποψηφίων που αν και
παρέδωσαν ακόμα και λευκή κόλλα πέτυχαν την εισαγωγή
τους σε πανεπιστημιακά τμήματα επανέφερε το ζήτημα
στην επικαιρότητα με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κε
ραμέως να εξαγγέλλει αλλαγές

Η ανωτατοποίηση τμημάτων ΤΕΙ η επέκταση του κατακερματισμού

του ακαδημαϊκού χάρτη και η διατήρηση του
υψηλού αριθμού εισακτέων με αποτελεσμα να εισάγεται το
80%-90 των υποψηφίων ανεξαρτήτως επιδόσεων είναι
μερικά από τα αίτια που οδήγησαν στα φετινά αποτελέσματα

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και η υγειονομική

κρίση συνέβαλαν στην ένταση του φαινομένου των
τελευταίων χρόνων

Η κ Κεραμέως υπενθύμισε ότι είχε προγραμματίσει για
φέτος τη μείωση αριθμού των εισακτέων με την επελαση
της πανδημίας να ανατρέπει τελικά τους σχεδιασμούς της
ενώ έθεσε και το ζήτημα της βάσης εισαγωγής σε μάθημα
που θα επιλέξει το κάθε τμήμα

Τρεις πρυτάνεις μιλούν στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής
για τα αποτελέσματα των φετινών βάσεων υπενθυμίζουν
το πάγιο αίτημά τους για μείωση του αριθμού εισακτέων
και ζητούν συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση ώστε να
ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ της Πολιτείας και των Ιδρυμάτων

για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής

Στα κριτήρια αξιολόγησης των
πανεπιστημίων περιλαμβάνεται και η
αναλογία καθηγητών και φοιτητών όπως
και οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές

MMltll III III

tt
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνολική αναθεώρηση
του συστήματος

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ στα πανεπιστήμια
δεν προκύπτει πλέον με Βάση
τα κριτήρια αρκπείας και της
ποιότητας ενός τμήματος
αλλά Βάσει συγκυρίων όπως
οικονομικές ή υγειονομικές
Οι γονείς εν πλήρει απουσία
ενημέρωσης όσον αφορά στην
επαγγελματική εκπαίδευση
στρέφονται στα πανεπιστήμια
Επιχαίρουμε ότι κοντά στο
80 των παιδιών που δίνουν
εξετάσεις εντάσσονται σε
ένα πανεπιστημιακό τμήμα
όμως από τα αποτελέσματα
προκύπτει ότι η εισαγωγή
πλέον γίνεται με πολύ
χαμηλές Βάσεις Πρέπει να
αναθεωρήσουμε συνολικά
το σύστημα εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το
σύστημα της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που Βγάζει
αποφοίτους που δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στις

εξετάσεις Το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου εδώ και χρόνια
υπηρέτα την ακαδημαϊκή
αριστεία και έχει βγει πρώτο
στην εξωτερική αξιολόγηση
των πανεπιστημίων με
τους αξιολογητές να έχουν
θαυμάσει τον τρόπο που
προάγουμε αριστεία σε έναν
τόσο δύσκολο χώρο καθώς
έχουμε τμήματα σε έξι νησιά
Αυτή η ιδιαιτερότητα του
πανεπιστημίου δημιουργεί
προβλήματα καθώς για
την ελληνική οικογένεια τα
τμήματά μας είναι δυσπρόσιτα
Δυστυχώς οι Βάσεις
εισαγωγής δεν
αντικατοπτρίζουν την
ακαδημαϊκή αριστεία
αλλά εκφράζουν μια
πολιτική πληθωρισμού
νεοεισερχομένων και
νέων τμημάτων πολιτική
που εκφράστηκε από τις

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
για αναβάθμιση
της ποιότητας

ψ της εκπαίδευσης
ΤΡΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ Ε.Τ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΠΤΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ενέργειες της προηγούμενης
κυβέρνησης Το Πανεπιστήμιο
Αιγίου έχει επωμιστεί όλα τα
προβλήματα που σκάνε
κυριολεκτικά στις ακτές της
Ευρώπης και της Ελλάδας
Πρέπει να γίνει απομείωση του
αριθμού των εισακτέων και όχι
να μας στέλνουν δύο και τρεις
φορές παραπάνω φοιτητές
από αυτούς που αντέχουν οι
υποδομές μας Η δημιουργία
φοιτητικών εστιών είναι
ευχής έργον όμως η
υλοποίηση τους θα μπορούσε
να κρατήσει αρκετό καιρό Να
επιδοτηθούν τα παιδιά για τη
μετακίνηση τους για το ενοίκιο
σε παραμεθόριες περιοχές
και να ληφθούν κι άλλα μέτρα
ώστε να στηριχτούν
οι φοιτητές και οι οικογένειες
τους που επιλέγουν ένα
πανεπιστήμιο που εργάζεται
για την αριστεία

ft
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αντικείμενο διαλόγου
οβαϋμός εισαγωγής

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟ ερώτημα για το γιατί ένα παιδί περνάει με βαθμό 3 σε
πανεπιστήμιο και ρωτάω πώς αυτό το παιδί λαμβάνει το απολυτήριο του από
το λύκειο και γράφει αυτό τον βαθμό Η μείωση του αριθμού των εισακτέων
είναι ένα πάγιο αίτημα των πρυτάνεων Δεν αποτελεί φραγμό για την εισαγωγή

των παιδιών στα πανεπιστήμια αλλά έχει στόχο την προσφορά υψηλής
ποιότητας εκπαίδευση Οταν δεν έχουμε να προσφέρουμε τις απαραίτητες
κτιριακές υποδομές και διδακτικό προσωπικό αδυνατούμε να έχουμε υψηλής

ποιότητας εκπαίδευση Στα κριτήρια αξιολόγησης των πανεπιστημίων
περιλαμβάνεται και η αναλογία καθηγητών και φοιτητών Ενώ τα Ιδρύματα
του εξωτερικού έχουν την επιλογή για τον αριθμό των φοιτητών που θα εκπαιδεύσουν

εμείς δεν την έχουμε
Κάθε χρόνο κάνουμε την ίδια συζήτηση για αλλαγές στη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας

με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η πρόταση για βαθμό εισαγωγής
σε ένα συγκεκριμένο μάθημα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου
με το υπουργείο Παιδείας Για παράδειγμα εμείς ως Πάντειο Πανεπιστήμιο
διαφωνούμε με την κατάργηση της Κοινωνιολογίας γιατί τα περισσότερα τμήματά

μας συνδέονται με αυτό το μάθημα και όχι με τα Λατινικά Οσον αφορά
τη βάση του 10 πρόκειται για πολιτική απόφαση Κεντρικά θα πρέπει να
ληφθεί η απόφαση αν θελουμε ως Πολιτεία να μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο

ή αν θα πρέπει να γίνει μια επιλογή Η βάση του 10 θα κλείσει κάποια
τμήματα επομένως δεν πρόκειται για απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί ως
ένα μεμονωμένο μέτρο αλλά ως μέρος ενός συνολικού σχεδίου
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Επαφή με το αλκοόλ πριν από τα 1 0 έτη
Μειώνεται ανησυχητικά η ηλικία της πρώτης δοκιμής ή κατανάλωσης σύμφωνα με μεγάλη πανελλαδική έρευνα

ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ
ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ

9,6ο/ο 90,4

ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

2,8
20 ετών

6,8
ιο ετών

9 των αγοριών
4 των κοριτσιών

Αλκοόλ
και έφηβο

ΕΧΟΥΝ ΜΕΘΥΣΕΙ

32
10-15 ετών

Μ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

13,7
Ναι έχουν οδηγήσει

άνδρες 23,2 γυναίκες 4,3

32,3
Οχι δεν έχουν οδηγήσει

54
Δεν οδηγούν

11,3
των νέων που οδηγούσαν

υπό την επήρεια αλκοόλ
είχαν ατύχημα/δυστύχημα

ΠΗΓΗ Ερευνα Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα νέους

έρχονται σε επαφή με το αλκοόλ

πριν από τα 15 χρόνια ενώ
το 6,8 δοκιμάζει αλκοόλ πριν
καν φτάσει στην ηλικία των δέκα

ετών Δυο στους τρεις νέους
μέχρι 30 ετών έχουν μεθύσει ενώ
πάνω από το 25 όσων οδηγούν
έχει πιάσει τιμόνι υπό την επήρεια

αλκοόλ Καθόλου τυχαία το
11 αυτών είχε τροχαίο ατύχημα
Ακόμα το 9,6 των νέων απαντά
πως οδηγήθηκε σε ακραίες καταστάσεις

λόγω κατανάλωσης αλκοολούχων

ποτών
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα

πολύ ανησυχητικό ευρήματα μιας
μεγάλης έρευνας που διεξήγαγε
το τμήμα Μηχανικών Βιοιατρι
κής της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
το 2019 μεταξύ 1.459 νέων μεταξύ

15-30 ετών από όλη τη χώρα
Πρόκειται για στοιχεία που συνάδουν

με άλλες αντίστοιχες έρευνες
και χτυπούν καμπανάκι κινδύνου

για την εύκολη και μαζική
πρόσβαση που έχουν στην Ελλάδα

παιδιά και έφηβοι στο αλκοόλ
Αλλά ας δούμε πιο συγκεκριμένα
τα στοιχεία
• Το 6,8 των παιδιών ηλικίας
κάτω των 10 ετών έχει δοκιμάσει/πιει

αλκοόλ Σε αυτό προστίθεται
το 32 των παιδιών 10-15

ετών ενώ το μεγαλύτερο μέρος
των νέων 58,4 αρχίζει να πίνει

στην ηλικία της εφηβείας και
ενηλικίωσης 15-20 ετών Μόλις
το 2,8 δοκιμάζει το αλκοόλ μετά

χα 20 έτη Ας σημειωθεί πως
μέχρι τα 18 έτη δεν επιτρέπεται
η κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ
και άλλους χώρους διασκέδασης

• Τα αγόρια δοκιμάζουν σε υπερδιπλάσιο

ποσοστό από τα κορίτσια
το αλκοόλ πριν από τα 10

χρόνια 9 έναντι 4 Εντυπωσιακό

είναι και το εύρημα πως οι
γονείς και κηδεμόνες των παιδιών
τα οποία προχώρησαν στην τόσο
βλαβερή αυτή κίνηση ανήκουν
σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα
με τους περισσότερους μάλιστα
να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης 52,7 Η υψηλή
μόρφωση των γονέων δεν φαίνεται

να έδρασε αποτρεπτικά
σημειώνουν οι συγγραφείς των
συμπερασμάτων και είναι ίσως
ενδεικτικό των στρεβλών αντιλήψεων

που κυριαρχούν για το
ζήτημα του αλκοόλ στην ελληνική

κοινωνία
• Οσον αφορά τα παιδιά και τους
εφήβους που ήρθαν σε επαφή με
το αλκοόλ στα 10-15 χρόνια τους
καταγράφεται κι εδώ μια αυξημένη

συμμετοχή των αγοριών

Υπολογίζεται
πως κάθε νέος
που πίνει δαπανά
13,21 ευρώ την εβδομάδα

για αλκοόλ

που φτάνει στο 30 σε σχέση
με τα κορίτσια

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι
το εύρημα της έρευνας σύμφωνα

με το οποίο τα τελευταία χρόνια

μειώνεται η ηλικία πρώτης
επαφής και κατανάλωσης αλκοόλ

Αυτό προέκυψε από τις απαντήσεις

σύμφωνα με τις οποίες
μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλι¬

κία ήταν μικρότερο το ποσοστό
εκείνων που εκαν δοκιμάσει πριν
από τα 10 έτη To γεγονός ότι
πιο πολλοί νέοι αρχίζουν τώρα
τελευταία το ποτό σε μικρότερη
ηλικία είναι πολύ ανησυχητικό
και εντελώς αντίθετο με τον στόχο

μιας κοινωνίας να μειώσει τη
χρήση αλκοόλ ιδιαίτερα στις μικρές

ηλικίες σημειώνεται στα

συμπεράσματα Πώς απαντούν
οι ερωτηθέντες στο ερώτημα τι
τους προσφέρει το ποτό Απολύτως

τίποτα απαντά το 43,3
Ευχαρίστηση το 16,2 Ικανοποιεί

την αίσθηση της γεύσης
το 19,4 Παρέα το 12,6 και
Ψυχολογική εκτόνωση 8,6

Ταυτόχρονα ενώ 77,8 των απαντήσεων

λένε πως γνωρίζουν τις

συνέπειες του αλκοόλ στην υγεία
δεν φαίνεται αυτό να μεταφράζεται

ούτε σε πραγματική γνώση
ούτε πολύ περισσότερο

σε πράξη
Σύμφωνα με τις απαντήσεις

σχεδόν εννέα νέοι στους δέκα
86,8 πίνουν ένα-δύο ποτά

στην έξοδό τους από αυτά το
16,4 είναι σύμφωνα με την
κατάταξη του ερωτηματολογίου

μικρού αλκοολικού βαθμού
μπίρα το 17,2 είναι μεσαίου
κρασί το 12,1 είναι μεγάλου
ουίσκι βότκα κ.λπ το 1,2 πολύ

μεγάλου αλκοολικού βαθμού
άνω των 40 βαθμών αλκοόλ To

39,1 είναι όλων των βαθμών
Το 66,1 των νέων έχει μεθύσει

ενώ το 46,1 απάντησε πως
έχει πιει σε κάποια έξοδο περισσότερο

του προγραμματισμού
του Μάλιστα σχεδόν ένας στους
δέκα νέους 9,6 έχει φθάσει σε
ακραίες καταστάσεις ακόμα και
εισαγωγή σε νοσοκομείο λόγω
αλκοόλ ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό

εύρημα Παρ όλα αυτά όσοι
απάντησαν στην έρευνα εμφανίζονται

αισιόδοξοι πως μπορούν
να διακόψουν τη χρήση αλκοόλ

απαντώντας θετικά το 73,5
ίσως μπορούν 20,7 και όχι

δεν μπορούν μόλις το 5,8
Επικίνδυνες καταστάσεις αποκαλύπτουν

οι ερωτήσεις που αφορούν

την οδήγηση υπό την επήρεια

αλκοόλ Μεταξύ όσων έχουν
δίπλωμα οδήγησης και καταναλώνουν

αλκοόλ πάνω από το 25
δηλώνει πως έχει οδηγήσει παρότι

είχε πιει Σύμφωνα με τις απαντήσεις

οι γυναίκες φαίνεται πως
είναι πιο προσεκτικές καθώς οι
άνδρες οδηγούν υπό την επήρεια
αλκοόλ σε ποσοστό πέντε φορές

μεγαλύτερο από τις γυναίκες
Το 11,3 των νέων που οδηγούσαν

υπό την επήρεια αλκοόλ
είχε ατύχημα/δυστύχημα Πρόκειται

για 21 νέους μεταξύ των
ερωτηθέντων 15 άνδρες και έξι
γυναίκες ενώ άλλοι 36 επέβαιναν

σε όχημα που οδηγούσε άτομο
που δεν περιλαμβάνεται στην

έρευνα Από τους 21ο ένας σταμάτησε

να πίνει και έξι σταμάτησαν
να οδηγούν υπό την επήρεια

αλκοόλ
Οσον αφορά τα χρήματα που

ξοδεύουν οι νέοι για ποτά στις
εξόδους τους υπολογίζεται πως
κάθε νέος που πίνει δαπανά 13,21
ευρώ την εβδομάδα για αλκοόλ
Κάνοντας μια αναγωγή του δείγματος

στο σύνολο του πληθυσμού

η μελέτη υπολογίζει πως
οι νέοι ξοδεύουν 25.230.390 την
εβδομάδα ή περισσότερο από
1.300.000.000 τον χρόνο σε αλκοολούχα

ποτά

Τέσσερα πεδία εθισμού
Η μελέτη του τμήματος Μηχανικών

Βιο'ιατρικής με τις ερωτήσεις

στους 1.459 νέους δεν
περιορίζεται στο αλκοόλ αλλά
αναπτύσσεται σε τέσσερα πεδία
εθισμού εκτός του αλκοόλ στο
κάπνισμα στα τυχερά παιχνίδια
και στις ηλεκτρονικές συσκευές
Ολα τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα bme.uniwa.gr
και στη users.uniwa.gr/mglamb
και είναι διαθέσιμα npos μελέτη
και χρήση Σε όλα τα στάδια της
έρευναβ συνέβαλαν φοιτητέ5/τριε5
του τμήματοβ την ανάλυση των
δεδομένων είχαν οι Γ Κουζιλος και
Α Γλαμπεδάκης ενώ την επιμέλεια

της έκδοσης ο ομότιμος καθηγητής

δρ Μιχάλης Γλαμπεδάκης
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σημαντικός
ο ρολοσ των
επισκεπτων υγειασ
Για τη διασφάλιση ins
Δημόσ/as Υγείαε

«Οι EnioKénies YYefas, είναι napoviesyia
την διασφάλιση ins uyefas του ατόμου,
Tns oiKOYÉveias και Tns KoivôTiras»
είναι το μήνυμα Tns cpsTiviis Παγκόσμια5
Ημέρα5 Επισκέπτη Yyefas, που εορτάζεται
oris 17 Σεπτεμβρίου. Σε σχετική του
ανακοίνωση, το Τμήμα Δημόσια$ Υγεία$
του Πανεπιστημίου ΔυτικήΕ AniKfis,
τονίζει ότι στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο
που διανύουμε κατά την οποία όλοι οι
nofïtes θα πρέπει να υιοθετήσουν vées

στάσεΐ5, αντιλήψεΐ5 και συμπεριφορέ$
για την αντιμετώπιση Tns πανδημία$, οι
Επισκέπτε5 Υγεία$ δραστηριοποιούνται
στην κοινότητα και ενδεικτικά, μπορούν
να συμβάλλουν καθοριστικά στην
υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψη και

προαγωγή$ υγεία5 με έμφαση στην τήρηση
και προώθηση των μέτρων ατομική$
npooraoias, Ka0ci>s και στην προώθηση
και διενέργεια εμβολιασμών κατά Tns

Ypfnns, ο onofos ξεκινά σε rHyes pÉpes,
αλλά και αργότερα του εμβολίου κατά του
νέου κορονοϊόύ. Οι ακαδημαϊκέ$ εξελίξει,
με τη δημιουργία Tns κατεύθυνση
KoivoTiKns Υγεία$ στο Τμήμα Δημόσια5 και
KoivoTiKns Υγεία$ Tns Σχολή5 Δημόσια5
Υγεία5 του Πανεπιστημίου Δυτική5 AniKfis
έχουν οδηγήσει σε επικαιροποίηση και

εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου του
και ms εκ τούτου του ρόλου που μπορεί
να διαδραματίσει στην προαγωγή5 Tns

υγεία$ Tns KoivôTnTas. Οι απόφοιτοι
Tns κατεύθυνση Koivotikös Υγεία5 του

Τμήματο5 Δημόσια$ και Koivotikös Υγεία5
του Πανεπιστημίου Δυτική5 AniKfis éxovTas
Tis κατάλληλε$ γνώσει και δεξιότητε5,
στελεχώνουν tis ôo[iés ms KoivôTnTas και
Tis υπηρεσίε5 ΠΦΥ.
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Πράσινο
πανεπιστήμιο

Την προσφορά σύνδεσης
που ανοίγει τον δρόμο για
την εξέλιξη του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής ΠΑ
ΔΑ στο πρώτο Πράσινο Πανεπιστήμιο

στη χώρα παρέδωσε

ο διευθύνων σύμβουλος
του Διαχειριστή Ελληνικού

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Ενέργειας ΔΕΔ
ΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος
στον πρύτανη του πανεπιστημίου

καθηγητή Παναγιώτη

Καλδη σε ειδική εκδήλωση

που έγινε στα γραφεία

του Διαχειριστή Στην
εκδήλωση το παρών έδωσαν

επίσης η γενική γραμματέας

Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα
Σδσύκου και ο αναπρόεδρος
της Δημόσιας Επιχείρησης
Αερίου ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος
Ανδριοσόπουλος
Ο κ Μάνος παρέδωσε στον
πρύτανη την προσφορά σύνδεσης

για ένταξη της ιδιοπα
ραγόμενης από το πανεπιστήμιο

ηλεκτρικής ενέργειας
στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής

Ηλεκτρικής Ενέργειας

με αποτέλεσμα τον
συμψηφισμό

της ιδιοπαραγω
γής με την κατανάλωση του
πανεπιστημίου διαδικασία
virtual metering
Το ΙΊΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο

σταθμό Συμπαραγωγής
ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kWe με
καύσιμο φυσικό αέρισ το
οποίο ως αέριο καύσιμο
έχει υψηλότερη απόδοση
και μειωμένες σε σχέση με
άλλα σημβαττκά καΰσιμα
εκπσμπές ρύπων Η συμπαραγωγή

καλύπτει περίπου
το 70 των ενεργειακών
αναγκών των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων των τριών
Πανεπιστημιουπόλεων του
Ιδρύματος
Ο σταθμός παράγει ταυτόχρονα

εκτός από ηλεκτρική
και θερμική/ψυκτική ενέργεια

οι οποίες αξιοποιούνται
κατάλληλα για θέρμανση
και ψύξη στις εγκαταστάσεις

του πανεπιστημίου Με
τον τρόπο αυτό το ΠΑΔΑ
εξοικονομεί σημαντικές δαπάνες

καθίσταται λιγότερο
ενεργοβόρο επιτυγχάνει μεγαλύτερη

σηνολική απόδοση

και καθίσταται φιλικό
προς το περιβάλλον σημ
βάλλονιας στη βιώσιμη ανάπτυξη

Από τα διαθέσιμα
στοιχεία εκτιμάται ότι o βαθμός

απόδοσης των μονάδων
συμπαραγωγής υπερβαίνει
το 80 με αποτέλεσμα να
προκαλείται εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας σε
ποσοστό περίπου 35

SID 13719678
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΟΛΕ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμφώνησαν για κοινές αναπτυξιακές
δράσεις στην περιοχή

η δυνατότητα προώθησης εκπαιδευτικών

Τ προγραμμάτων για θέματα διαχείρισης
Λιμένων με πρακτική εξάσκηση σπουδαστών

και στον Οργανισμό Λι μένος Ελευσίνας
συζήτησαν κατά την συνάντηση τους ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας
ΟΛΕ ΑΕ κ Απόστολος Καμαρινάκης και ο

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ

Παναγιώτης Καλδής
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του

Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω και συμμετείχαν και οι
τεχνικοί σύμβουλοι των δύο Οργανισμών

Κατά τη συζήτηση η οποία έγινε σε ιδιαιτέρως
θετικό κλίμα συμφωνήθηκε να σχηματιστεί άμεσα

κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό τη διερεύνηση
των θεμάτων συνεργασίας των δύο πλευρών προς
όφελος των Τοπικών Κοινωνιών της Δυτικής Αττικής

και την εξυπηρέτηση των στόχων των δύο
Οργανισμών και με τελική κατάληξη να υπογραφεί
ένα Μνημόνιο Συνεργασίας

Τα θέματα που συζητήθηκαν επίσης είναι
η συμμετοχή σε κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας

κοινές αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή
και προωθητικές ενέργειες με τους ίδιους
στόχους
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΛΕ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμφώνησαν για κοινές αναπτυξιακές
δράσεις στην περιοχή w-™
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ft
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤαΑΕΙνα επιλέγουν
τον αριϋμό εισακτέων

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση κινήθηκαν περισσότερο αναφορικά με την εγγύτητα στο
σπίτι τους και λιγότερο με επιστημονική προσέγγιση Κι όταν σχεδόν
το 90 των υποψηφίων γνωρίζουν ότι κάπου θα περάσουν δεν θα
καταΒάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια Με τα παραπάνω δεδομένα
τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και θα ήταν ένα πρόχειρο
συμπέρασμα να πούμε ότι φέτος έπεσαν οι Βάσεις
Η πάγια άποψή μου είναι ότι το κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να
μπορεί να επιλέγει τον αριθμό των νεοεισερχομένων Εμείς φέτος θα
υποδεχτούμε 5.080 φοιτητές όμως θα επιθυμούσαμε το 50 αυτών
Με την αποψίλωση του διδακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
και τις ελλιπείς υποδομές δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με τον
τρόπο που επιθυμούμε στην αποστολή μας
Και το ζήτημα της Βάσης εισαγωγής σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να
τεθεί σε διάλογο και να ερωτηθεί το κάθε τμήμα Ομως για να ανοίξει
αυτήν τη συζήτηση θα πρέπει να Βρεθεί μια κυβερνητική πρόταση στο
τραπέζι να την εξετάσουμε και στη συνέχεια να τοποθετηθούμε τα
Ιδρύματα
θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα αν πρέπει όλοι οι υποψήφιοι να
εισέρχονται στο πανεπιστήμιο και αν το πτυχίο τους ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Στη χώρα μας παρουσιάζεται το
οξύμωρο φαινόμενο να εκπαιδεύουμε για παράδειγμα δεκάδες
χιλιάδες γιατρούς εκ των οποίων οι περισσότεροι αναζητούν εργασία
στο εξωτερικό Επιδοτούμε δηλαδή τις άλλες χώρες όταν η δική μας
αντιμετωπίζει κρίση m
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I

L
ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
eoikonomidi@e-typos.com

m το τραπέζι του δημόσιου διαλόγου επέστρεψε
£ γι ακόμη μία χρονιά η ανάγκη για θέσπι

wÊÊÊÊKÊm ση μιας νέας πολιτικής στην εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η ανακοίνωση των βάσεων και
τα απογοητευτικά αποτελέσματα υποψηφίων που αν και
παρέδωσαν ακόμα και λευκή κόλλα πέτυχαν την εισαγωγή
τους σε πανεπιστημιακά τμήματα επανέφερε το ζήτημα
στην επικαιρότητα με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κε
ραμέως να εξαγγέλλει αλλαγές

Η ανωτατοποίηση τμημάτων ΤΕΙ η επέκταση του κατακερματισμού

του ακαδημαϊκού χάρτη και η διατήρηση του
υψηλού αριθμού εισακτέων με αποτελεσμα να εισάγεται το
80%-90 των υποψηφίων ανεξαρτήτως επιδόσεων είναι
μερικά από τα αίτια που οδήγησαν στα φετινά αποτελέσματα

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και η υγειονομική

κρίση συνέβαλαν στην ένταση του φαινομένου των
τελευταίων χρόνων

Η κ Κεραμέως υπενθύμισε ότι είχε προγραμματίσει για
φέτος τη μείωση αριθμού των εισακτέων με την επελαση
της πανδημίας να ανατρέπει τελικά τους σχεδιασμούς της
ενώ έθεσε και το ζήτημα της βάσης εισαγωγής σε μάθημα
που θα επιλέξει το κάθε τμήμα

Τρεις πρυτάνεις μιλούν στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής
για τα αποτελέσματα των φετινών βάσεων υπενθυμίζουν
το πάγιο αίτημά τους για μείωση του αριθμού εισακτέων
και ζητούν συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση ώστε να
ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ της Πολιτείας και των Ιδρυμάτων

για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής

Στα κριτήρια αξιολόγησης των
πανεπιστημίων περιλαμβάνεται και η
αναλογία καθηγητών και φοιτητών όπως
και οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές

MMltll III III

tt
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνολική αναθεώρηση
του συστήματος

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ στα πανεπιστήμια
δεν προκύπτει πλέον με Βάση
τα κριτήρια αρκπείας και της
ποιότητας ενός τμήματος
αλλά Βάσει συγκυρίων όπως
οικονομικές ή υγειονομικές
Οι γονείς εν πλήρει απουσία
ενημέρωσης όσον αφορά στην
επαγγελματική εκπαίδευση
στρέφονται στα πανεπιστήμια
Επιχαίρουμε ότι κοντά στο
80 των παιδιών που δίνουν
εξετάσεις εντάσσονται σε
ένα πανεπιστημιακό τμήμα
όμως από τα αποτελέσματα
προκύπτει ότι η εισαγωγή
πλέον γίνεται με πολύ
χαμηλές Βάσεις Πρέπει να
αναθεωρήσουμε συνολικά
το σύστημα εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το
σύστημα της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που Βγάζει
αποφοίτους που δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στις

εξετάσεις Το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου εδώ και χρόνια
υπηρέτα την ακαδημαϊκή
αριστεία και έχει βγει πρώτο
στην εξωτερική αξιολόγηση
των πανεπιστημίων με
τους αξιολογητές να έχουν
θαυμάσει τον τρόπο που
προάγουμε αριστεία σε έναν
τόσο δύσκολο χώρο καθώς
έχουμε τμήματα σε έξι νησιά
Αυτή η ιδιαιτερότητα του
πανεπιστημίου δημιουργεί
προβλήματα καθώς για
την ελληνική οικογένεια τα
τμήματά μας είναι δυσπρόσιτα
Δυστυχώς οι Βάσεις
εισαγωγής δεν
αντικατοπτρίζουν την
ακαδημαϊκή αριστεία
αλλά εκφράζουν μια
πολιτική πληθωρισμού
νεοεισερχομένων και
νέων τμημάτων πολιτική
που εκφράστηκε από τις

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
για αναβάθμιση
της ποιότητας

ψ της εκπαίδευσης
ΤΡΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ Ε.Τ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΠΤΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ενέργειες της προηγούμενης
κυβέρνησης Το Πανεπιστήμιο
Αιγίου έχει επωμιστεί όλα τα
προβλήματα που σκάνε
κυριολεκτικά στις ακτές της
Ευρώπης και της Ελλάδας
Πρέπει να γίνει απομείωση του
αριθμού των εισακτέων και όχι
να μας στέλνουν δύο και τρεις
φορές παραπάνω φοιτητές
από αυτούς που αντέχουν οι
υποδομές μας Η δημιουργία
φοιτητικών εστιών είναι
ευχής έργον όμως η
υλοποίηση τους θα μπορούσε
να κρατήσει αρκετό καιρό Να
επιδοτηθούν τα παιδιά για τη
μετακίνηση τους για το ενοίκιο
σε παραμεθόριες περιοχές
και να ληφθούν κι άλλα μέτρα
ώστε να στηριχτούν
οι φοιτητές και οι οικογένειες
τους που επιλέγουν ένα
πανεπιστήμιο που εργάζεται
για την αριστεία

ft
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αντικείμενο διαλόγου
οβαϋμός εισαγωγής

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟ ερώτημα για το γιατί ένα παιδί περνάει με βαθμό 3 σε
πανεπιστήμιο και ρωτάω πώς αυτό το παιδί λαμβάνει το απολυτήριο του από
το λύκειο και γράφει αυτό τον βαθμό Η μείωση του αριθμού των εισακτέων
είναι ένα πάγιο αίτημα των πρυτάνεων Δεν αποτελεί φραγμό για την εισαγωγή

των παιδιών στα πανεπιστήμια αλλά έχει στόχο την προσφορά υψηλής
ποιότητας εκπαίδευση Οταν δεν έχουμε να προσφέρουμε τις απαραίτητες
κτιριακές υποδομές και διδακτικό προσωπικό αδυνατούμε να έχουμε υψηλής

ποιότητας εκπαίδευση Στα κριτήρια αξιολόγησης των πανεπιστημίων
περιλαμβάνεται και η αναλογία καθηγητών και φοιτητών Ενώ τα Ιδρύματα
του εξωτερικού έχουν την επιλογή για τον αριθμό των φοιτητών που θα εκπαιδεύσουν

εμείς δεν την έχουμε
Κάθε χρόνο κάνουμε την ίδια συζήτηση για αλλαγές στη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας

με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η πρόταση για βαθμό εισαγωγής
σε ένα συγκεκριμένο μάθημα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου
με το υπουργείο Παιδείας Για παράδειγμα εμείς ως Πάντειο Πανεπιστήμιο
διαφωνούμε με την κατάργηση της Κοινωνιολογίας γιατί τα περισσότερα τμήματά

μας συνδέονται με αυτό το μάθημα και όχι με τα Λατινικά Οσον αφορά
τη βάση του 10 πρόκειται για πολιτική απόφαση Κεντρικά θα πρέπει να
ληφθεί η απόφαση αν θελουμε ως Πολιτεία να μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο

ή αν θα πρέπει να γίνει μια επιλογή Η βάση του 10 θα κλείσει κάποια
τμήματα επομένως δεν πρόκειται για απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί ως
ένα μεμονωμένο μέτρο αλλά ως μέρος ενός συνολικού σχεδίου
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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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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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1. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 10 ΕΤΗ
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Επαφή με το αλκοόλ πριν από τα 1 0 έτη
Μειώνεται ανησυχητικά η ηλικία της πρώτης δοκιμής ή κατανάλωσης σύμφωνα με μεγάλη πανελλαδική έρευνα

ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ
ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ

9,6ο/ο 90,4

ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

2,8
20 ετών

6,8
ιο ετών

9 των αγοριών
4 των κοριτσιών

Αλκοόλ
και έφηβο

ΕΧΟΥΝ ΜΕΘΥΣΕΙ

32
10-15 ετών

Μ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

13,7
Ναι έχουν οδηγήσει

άνδρες 23,2 γυναίκες 4,3

32,3
Οχι δεν έχουν οδηγήσει

54
Δεν οδηγούν

11,3
των νέων που οδηγούσαν

υπό την επήρεια αλκοόλ
είχαν ατύχημα/δυστύχημα

ΠΗΓΗ Ερευνα Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα νέους

έρχονται σε επαφή με το αλκοόλ

πριν από τα 15 χρόνια ενώ
το 6,8 δοκιμάζει αλκοόλ πριν
καν φτάσει στην ηλικία των δέκα

ετών Δυο στους τρεις νέους
μέχρι 30 ετών έχουν μεθύσει ενώ
πάνω από το 25 όσων οδηγούν
έχει πιάσει τιμόνι υπό την επήρεια

αλκοόλ Καθόλου τυχαία το
11 αυτών είχε τροχαίο ατύχημα
Ακόμα το 9,6 των νέων απαντά
πως οδηγήθηκε σε ακραίες καταστάσεις

λόγω κατανάλωσης αλκοολούχων

ποτών
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα

πολύ ανησυχητικό ευρήματα μιας
μεγάλης έρευνας που διεξήγαγε
το τμήμα Μηχανικών Βιοιατρι
κής της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
το 2019 μεταξύ 1.459 νέων μεταξύ

15-30 ετών από όλη τη χώρα
Πρόκειται για στοιχεία που συνάδουν

με άλλες αντίστοιχες έρευνες
και χτυπούν καμπανάκι κινδύνου

για την εύκολη και μαζική
πρόσβαση που έχουν στην Ελλάδα

παιδιά και έφηβοι στο αλκοόλ
Αλλά ας δούμε πιο συγκεκριμένα
τα στοιχεία
• Το 6,8 των παιδιών ηλικίας
κάτω των 10 ετών έχει δοκιμάσει/πιει

αλκοόλ Σε αυτό προστίθεται
το 32 των παιδιών 10-15

ετών ενώ το μεγαλύτερο μέρος
των νέων 58,4 αρχίζει να πίνει

στην ηλικία της εφηβείας και
ενηλικίωσης 15-20 ετών Μόλις
το 2,8 δοκιμάζει το αλκοόλ μετά

χα 20 έτη Ας σημειωθεί πως
μέχρι τα 18 έτη δεν επιτρέπεται
η κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ
και άλλους χώρους διασκέδασης

• Τα αγόρια δοκιμάζουν σε υπερδιπλάσιο

ποσοστό από τα κορίτσια
το αλκοόλ πριν από τα 10

χρόνια 9 έναντι 4 Εντυπωσιακό

είναι και το εύρημα πως οι
γονείς και κηδεμόνες των παιδιών
τα οποία προχώρησαν στην τόσο
βλαβερή αυτή κίνηση ανήκουν
σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα
με τους περισσότερους μάλιστα
να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης 52,7 Η υψηλή
μόρφωση των γονέων δεν φαίνεται

να έδρασε αποτρεπτικά
σημειώνουν οι συγγραφείς των
συμπερασμάτων και είναι ίσως
ενδεικτικό των στρεβλών αντιλήψεων

που κυριαρχούν για το
ζήτημα του αλκοόλ στην ελληνική

κοινωνία
• Οσον αφορά τα παιδιά και τους
εφήβους που ήρθαν σε επαφή με
το αλκοόλ στα 10-15 χρόνια τους
καταγράφεται κι εδώ μια αυξημένη

συμμετοχή των αγοριών

Υπολογίζεται
πως κάθε νέος
που πίνει δαπανά
13,21 ευρώ την εβδομάδα

για αλκοόλ

που φτάνει στο 30 σε σχέση
με τα κορίτσια

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι
το εύρημα της έρευνας σύμφωνα

με το οποίο τα τελευταία χρόνια

μειώνεται η ηλικία πρώτης
επαφής και κατανάλωσης αλκοόλ

Αυτό προέκυψε από τις απαντήσεις

σύμφωνα με τις οποίες
μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλι¬

κία ήταν μικρότερο το ποσοστό
εκείνων που εκαν δοκιμάσει πριν
από τα 10 έτη To γεγονός ότι
πιο πολλοί νέοι αρχίζουν τώρα
τελευταία το ποτό σε μικρότερη
ηλικία είναι πολύ ανησυχητικό
και εντελώς αντίθετο με τον στόχο

μιας κοινωνίας να μειώσει τη
χρήση αλκοόλ ιδιαίτερα στις μικρές

ηλικίες σημειώνεται στα

συμπεράσματα Πώς απαντούν
οι ερωτηθέντες στο ερώτημα τι
τους προσφέρει το ποτό Απολύτως

τίποτα απαντά το 43,3
Ευχαρίστηση το 16,2 Ικανοποιεί

την αίσθηση της γεύσης
το 19,4 Παρέα το 12,6 και
Ψυχολογική εκτόνωση 8,6

Ταυτόχρονα ενώ 77,8 των απαντήσεων

λένε πως γνωρίζουν τις

συνέπειες του αλκοόλ στην υγεία
δεν φαίνεται αυτό να μεταφράζεται

ούτε σε πραγματική γνώση
ούτε πολύ περισσότερο

σε πράξη
Σύμφωνα με τις απαντήσεις

σχεδόν εννέα νέοι στους δέκα
86,8 πίνουν ένα-δύο ποτά

στην έξοδό τους από αυτά το
16,4 είναι σύμφωνα με την
κατάταξη του ερωτηματολογίου

μικρού αλκοολικού βαθμού
μπίρα το 17,2 είναι μεσαίου
κρασί το 12,1 είναι μεγάλου
ουίσκι βότκα κ.λπ το 1,2 πολύ

μεγάλου αλκοολικού βαθμού
άνω των 40 βαθμών αλκοόλ To

39,1 είναι όλων των βαθμών
Το 66,1 των νέων έχει μεθύσει

ενώ το 46,1 απάντησε πως
έχει πιει σε κάποια έξοδο περισσότερο

του προγραμματισμού
του Μάλιστα σχεδόν ένας στους
δέκα νέους 9,6 έχει φθάσει σε
ακραίες καταστάσεις ακόμα και
εισαγωγή σε νοσοκομείο λόγω
αλκοόλ ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό

εύρημα Παρ όλα αυτά όσοι
απάντησαν στην έρευνα εμφανίζονται

αισιόδοξοι πως μπορούν
να διακόψουν τη χρήση αλκοόλ

απαντώντας θετικά το 73,5
ίσως μπορούν 20,7 και όχι

δεν μπορούν μόλις το 5,8
Επικίνδυνες καταστάσεις αποκαλύπτουν

οι ερωτήσεις που αφορούν

την οδήγηση υπό την επήρεια

αλκοόλ Μεταξύ όσων έχουν
δίπλωμα οδήγησης και καταναλώνουν

αλκοόλ πάνω από το 25
δηλώνει πως έχει οδηγήσει παρότι

είχε πιει Σύμφωνα με τις απαντήσεις

οι γυναίκες φαίνεται πως
είναι πιο προσεκτικές καθώς οι
άνδρες οδηγούν υπό την επήρεια
αλκοόλ σε ποσοστό πέντε φορές

μεγαλύτερο από τις γυναίκες
Το 11,3 των νέων που οδηγούσαν

υπό την επήρεια αλκοόλ
είχε ατύχημα/δυστύχημα Πρόκειται

για 21 νέους μεταξύ των
ερωτηθέντων 15 άνδρες και έξι
γυναίκες ενώ άλλοι 36 επέβαιναν

σε όχημα που οδηγούσε άτομο
που δεν περιλαμβάνεται στην

έρευνα Από τους 21ο ένας σταμάτησε

να πίνει και έξι σταμάτησαν
να οδηγούν υπό την επήρεια

αλκοόλ
Οσον αφορά τα χρήματα που

ξοδεύουν οι νέοι για ποτά στις
εξόδους τους υπολογίζεται πως
κάθε νέος που πίνει δαπανά 13,21
ευρώ την εβδομάδα για αλκοόλ
Κάνοντας μια αναγωγή του δείγματος

στο σύνολο του πληθυσμού

η μελέτη υπολογίζει πως
οι νέοι ξοδεύουν 25.230.390 την
εβδομάδα ή περισσότερο από
1.300.000.000 τον χρόνο σε αλκοολούχα

ποτά

Τέσσερα πεδία εθισμού
Η μελέτη του τμήματος Μηχανικών

Βιο'ιατρικής με τις ερωτήσεις

στους 1.459 νέους δεν
περιορίζεται στο αλκοόλ αλλά
αναπτύσσεται σε τέσσερα πεδία
εθισμού εκτός του αλκοόλ στο
κάπνισμα στα τυχερά παιχνίδια
και στις ηλεκτρονικές συσκευές
Ολα τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα bme.uniwa.gr
και στη users.uniwa.gr/mglamb
και είναι διαθέσιμα npos μελέτη
και χρήση Σε όλα τα στάδια της
έρευναβ συνέβαλαν φοιτητέ5/τριε5
του τμήματοβ την ανάλυση των
δεδομένων είχαν οι Γ Κουζιλος και
Α Γλαμπεδάκης ενώ την επιμέλεια

της έκδοσης ο ομότιμος καθηγητής

δρ Μιχάλης Γλαμπεδάκης
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Συνέδριο στο Ηράκλειο
για την ανάπτυξη λιμένων

Το Ιο συνέδριο με θέμα Σύγχρονες προσεγγίσεις

οργάνωσης διοίκησης και ανάπτυξης λιμένων

συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Λιμένος
Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Το

συνέδριο θα ξεκινήσει σήμερα και θα διαρκέσει έως
την Παρασκευή στο MEGARON HOTEL στο Ηράκλειο
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