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Ο Χρήστος Παππούς παρουσίασε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου
στον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος

 

Συνάντηση με τον Διοικητή της Τραπέζης  Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα
πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.
Ο Δήμαρχος παρουσίασε στον Διοικητή αναλυτικά και αποτυπωμένο σε χάρτη,  τον
συνολικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Δήμου Φυλής με κυρίαρχα σημεία:

·         Την ανάπλαση της Χωματερής και τη μετατροπή της σε Πάρκο Πρασίνου και
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

·         Την Ενεργειακή και Υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής
·         Τη δημιουργία της Φοιτητούπολης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και

νέου Διοικητικού Κέντρου στα Άνω Λιόσια
·         Την ανάδειξη του Ορεινού Όγκου της Δυτικής Πάρνηθας, του φυσικού της

πλούτου και την ενεργειακή αξιοποίηση των δασικών υπολειμμάτων 
·         Τη δημιουργία του Μega Logistics και Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο

Φυλής
Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τον αναπτυξιακό
σχεδιασμό του Δήμου Φυλής κι ανέφερε στον Δήμαρχο Χρήστο Παππού,  πως θα είναι
στο πλευρό του σε οτιδήποτε θα μπορούσε να στηρίξει το έργο του.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι συνεργάτες του Δημάρχου Φυλής Γιάννης Λιάκος και
Χρήστος Καραγιάννης.
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“Απάτητα βουνά”: Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση

Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Αμυράς το πρόγραμμα “απάτητα βουνά” που ενημέρωσε, νωρίτερα σήμερα, την
κοινοβουλευτική επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος επί θεμάτων βιοποικιλότητας. Οι έξι ορεινοί
όγκοι της χώρας που τίθενται σε καθεστώς αυστηρότατης προστασίας είναι:

– το όρος Σάος στη Σαμοθράκη, το ψηλότερο δηλαδή βουνό του Αιγαίου, με σημαντικά οικοσυστήματα και
πολλά νερά και με ένα είδος μαργαρίτας που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

– ο Σμόλικας, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της χώρας, σημαντικό για τα αρπαχτικά πουλιά

– η Τύμφη, όπου συναντάται ο νοτιότερος πληθυσμός στη Βαλκανική Χερσόνησο του αγριόγιδου και του
λύγκα που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετές δεκαετίες

– τα Λευκά Όρη, με τους απολιθωμένους σπόγγους και μικροβακτήρια, ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών

– ο Ταϋγετος, βουνό που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί επαρκώς και έχει ενδημική πανίδα και εξαιρετικά
τοπία.

– το όρος Χατζή στη Θεσσαλία, που παρουσιάζει φαινόμενο ενδημισμού, λόγω των γκρεμών του.

Ο κ. Αμυράς που επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θεσμοθετεί ένα τέτοιο
καθεστώς δείχνοντας τον δρόμο για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
εξήγησε ότι η θέση αυτών των ορεινών όγκων σε κατάσταση απόλυτης προστασίας, σημαίνει “πως
κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει δρόμους σε αυτές τις περιοχές, δεν πρόκειται να διαταράξει τη
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματά τους, κανείς δεν θα μπορέσει να χτίσει η κατασκευάσει την
οποιαδήποτε τεχνητή πλατφόρμα”.

Όπως δε ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ήδη
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συλλέγουν στοιχεία για 55 ακόμα οριοθετημένα αδιατάρακτα φυσικά τοπία σε βουνά και επεξεργάζονται
δίχτυ προστασίας για τις ελληνικές θάλασσες για να τεθούν θαλάσσιες περιοχές σε καθεστώς
προστασίας και σε καθεστώς απόλυτης προστασίας.

Στα “απάτητα βουνά”, δεν θα υπάρχουν μόνο απαγορεύσεις. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,
θα προωθηθεί ο οικοτουρισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, τα
συναρμόδια υπουργεία θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων με επιστημονικούς φορείς
ώστε να μελετήσουν την μικροχλωρίδα και την πανίδα του κάθε απάτητου βουνού.

ΟΦΥΠΕΚΑ

Αναφερόμενος στον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον Οργανισμό για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, ο
Γιώργος Αμυράς επισήμανε ότι στην Ελλάδα το 1/3 της σtεριάς και το 1/5 της θάλασσας αποτελούν
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. “H διατήρηση, προστασία και βιώσιμη διαχείριση
των ευαίσθητων πολύτιμων οικοσυστημάτων του δικτύου NATURA 2000 πραγματοποιείται πλέον με
επιστημονικούς και όχι με γραφειοκρατικούς όρους”, είπε ο κ. Αμυράς και υπογράμμισε πως δεν
καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αλλά αντικαθίστανται οι 36 φορείς από
24 αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης των περιοχών αυτών. Η διαδικασία ενσωμάτωσης των πρώην
φορέων στον ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ήδη αρχίσει, έχουν ενσωματωθεί οι πρώτοι 10 φορείς και αύριο υπογράφεται
η ενσωμάτωση και των υπολοίπων. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει στελεχωθεί από επιστήμονες υψηλού επιπέδου και
κύρους, επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τόνισε ότι για πρώτη φορά η χώρα
διαθέτει σημαντικούς πόρους για τις προστατευόμενες περιοχές και θα τεθεί σε κίνηση σύγχρονο εθνικό
σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας και φύλαξης των περιοχών NATURA. Οι δε εργαζόμενοι των φορέων
διαχείρισης που μέχρι σήμερα παρέμεναν συμβασιούχοι ακόμη και 20 χρόνια, θα απορροφηθούν από τις
μονάδες και θα μοριοδοτηθούν στο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση
μονίμων θέσεων.

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Ο Γιώργος Αμυράς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τον σχεδιασμό της δασικής πολιτικής και το
εθνικό σχέδιο αναδασώσεων. Όπως είπε, έως το 2025, αρχές του 2026 θα φυτευθούν 20 εκατομμύρια
δένδρα με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε προτεραιότητα έχουν τεθεί οι
περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού ενώ εισάγεται νέα τεχνολογία
στην αναδάσωση (δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ανάλυση των εδαφών και παρακολούθηση της
εξέλιξης του κάθε φυταρίου κλπ). Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι προχωρούν
οι πρώτες πιλοτικές αναδασώσεις, έχουν επιλεγεί οι περιοχές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Όλοι οι σπόροι θα προέλθουν από τα
δημόσια φυτώρια που και αυτά αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Τα σπήλαια

Αντικείμενο της σημερινής προγραμματισμένης ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος
ήταν και η προστασία των σπηλαίων. Στόχος μας είναι καταστήσουμε τα σπήλαια πιο φιλικά για την
άγρια πανίδα, είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξήγησε ότι θα χρηματοδοτηθεί η
αντικατάσταση της παλαιάς ή η τοποθέτηση νέων περιφράξεων σε 50 σημαντικά σπήλαια της χώρας που
ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές. Η δράση αφορά σε σπήλαια που δεν έχουν διευθετηθεί τουριστικά
και δέχονται πιέσεις από ανεξέλεγκες επισκέψεις και παρεμβάσεις και αφορά και σε σπήλαια τουριστικού
ενδιαφέροντος με υψηλή αρχαιολογική και παλαιοντολογική αξία.

Η νυχτερίδα

Καθώς η νυχτερίδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής, δημιουργούνται
5.000 τεχνητά καταφύγια για νυχτερίδες, σε πεδινές αγροτικές εκτάσεις και περιοχές. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε περιοχές που απουσιάζουν δένδρα για να χρησιμοποιηθούν από τις νυχτερίδες ως
καταφύγια. Δεδομένου ότι πολλά επιβλαβή είδη για τις καλλιέργειες, αποτελούν τροφή για τις
νυχτερίδες, η δημιουργία των καταφυγίων νυχτερίδων αναμένεται να αυξήσει τη χρήση των αγροτικών
εκτάσεων, ως πεδία τροφοληψίας. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται δε να μειωθεί η ανάγκη χρήσης
παρασιτοκτόνων και να αυξηθούν οι αγροί βιολογικής καλλιέργειας.

Υπεραιωνόβια δένδρα

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα για την προστασία των υπεραιωνόβιων
δένδρων και για πρώτη φορά γίνεται συστηματική καταγραφή όσων δένδρων έχουν ζωή άνω των 200
ετών ώστε να τύχουν ολοκληρωμένου πλέγματος πρακτικών μέτρων προστασίας τους. Δημιουργείται
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εξάλλου γεωπονική πλατφόρμα και χαρτογραφικό δίκτυο, με πληροφορίες για τη βιολογική και
πολιτισμική τους ταυτότητα και συνεισφορά τους, για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Εποικονιαστές

Καθώς η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες χώρες παγκοσμίως σε εποικονιαστές, με πάνω από 2.000
διαφορετικά άγριων εποικονιαστών, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα παρακολουθεί τα ταξίδια τους, την
κατάσταση των σμηνών, ώστε στη συνέχεια να υπάρξουν μέτρα για την προστασία τους.

Γενική Γραμματεία Δασών

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας Δασών, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος, για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δασών που θα έχει
την ευθύνη για τη χάραξη δασικής πολιτικής. Οι άμεσες δράσεις που θα αναλάβει η νέα Γενική
Γραμματεία Δασών, θα είναι η αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, με νέα δομή και με ενίσχυσή τους
και με προσωπικό και με σύγχρονα μέσα. Θα υπάρξει επίσης τυπποίηση διαδικασιών, με ενιαία έντυπα για
τις αιτήσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία διεκπεραίωση, διαφάνεια, και
καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Επίσης θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εθνικό σχέδιο δασών,
με ορίζοντα 4ετίας. Για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, θα υπάρξουν δράσεις αντιπυρικής προστασίας,
όπως καθαρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρηση δασικού δικτύου, συντήρηση και διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση και τοποθέτηση νέων υδατοδεξαμενών και πυροφυλακίων, προμήθεια
συστημάτων πυρανίχνευσης.

Σχετική είδηση: Γ. Αμυράς στο Πρώτο: Στον θεσμό των “Απάτητων Βουνών” σύντομα και άλλες
50 περιοχές (audio)

www.ertnews.gr

https://athens-dayandnight.gr/more/eidiseis/apatita-vouna-protoporiaki-perivallontiki-metarrythmisi


https://www.ertnews.gr/

 Publication date: 20/01/2022 19:51

 Alexa ranking (Greece): 607

 link

“Απάτητα βουνά”: Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση
Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Αμυράς το πρόγραμμα “απάτητα βουνά” που ενημέρωσε, νωρίτερα σήμερα, την
κοινοβουλευτική επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος επί θεμάτων βιοποικιλότητας. Οι έξι ορεινοί
όγκοι της χώρας που τίθενται σε καθεστώς αυστηρότατης προστασίας είναι:

– το όρος Σάος στη Σαμοθράκη, το ψηλότερο δηλαδή βουνό του Αιγαίου, με σημαντικά οικοσυστήματα και
πολλά νερά και με ένα είδος μαργαρίτας που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

– ο Σμόλικας, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της χώρας, σημαντικό για τα αρπαχτικά πουλιά

– η Τύμφη, όπου συναντάται ο νοτιότερος πληθυσμός στη Βαλκανική Χερσόνησο του αγριόγιδου και του
λύγκα που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετές δεκαετίες

– τα Λευκά Όρη, με τους απολιθωμένους σπόγγους και μικροβακτήρια, ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών

– ο Ταϋγετος, βουνό που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί επαρκώς και έχει ενδημική πανίδα και εξαιρετικά
τοπία.

– το όρος Χατζή στη Θεσσαλία, που παρουσιάζει φαινόμενο ενδημισμού, λόγω των γκρεμών του.

Ο κ. Αμυράς που επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θεσμοθετεί ένα τέτοιο
καθεστώς δείχνοντας τον δρόμο για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
εξήγησε ότι η θέση αυτών των ορεινών όγκων σε κατάσταση απόλυτης προστασίας, σημαίνει “πως
κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει δρόμους σε αυτές τις περιοχές, δεν πρόκειται να διαταράξει τη
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματά τους, κανείς δεν θα μπορέσει να χτίσει η κατασκευάσει την
οποιαδήποτε τεχνητή πλατφόρμα”.

Όπως δε ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ήδη
συλλέγουν στοιχεία για 55 ακόμα οριοθετημένα αδιατάρακτα φυσικά τοπία σε βουνά και επεξεργάζονται
δίχτυ προστασίας για τις ελληνικές θάλασσες για να τεθούν θαλάσσιες περιοχές σε καθεστώς
προστασίας και σε καθεστώς απόλυτης προστασίας.

Στα “απάτητα βουνά”, δεν θα υπάρχουν μόνο απαγορεύσεις. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,
θα προωθηθεί ο οικοτουρισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, τα
συναρμόδια υπουργεία θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων με επιστημονικούς φορείς
ώστε να μελετήσουν την μικροχλωρίδα και την πανίδα του κάθε απάτητου βουνού.

ΟΦΥΠΕΚΑ

Αναφερόμενος στον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον Οργανισμό για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, ο
Γιώργος Αμυράς επισήμανε ότι στην Ελλάδα το 1/3 της σtεριάς και το 1/5 της θάλασσας αποτελούν
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. “H διατήρηση, προστασία και βιώσιμη διαχείριση
των ευαίσθητων πολύτιμων οικοσυστημάτων του δικτύου NATURA 2000 πραγματοποιείται πλέον με
επιστημονικούς και όχι με γραφειοκρατικούς όρους”, είπε ο κ. Αμυράς και υπογράμμισε πως δεν
καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αλλά αντικαθίστανται οι 36 φορείς από
24 αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης των περιοχών αυτών. Η διαδικασία ενσωμάτωσης των πρώην
φορέων στον ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ήδη αρχίσει, έχουν ενσωματωθεί οι πρώτοι 10 φορείς και αύριο υπογράφεται
η ενσωμάτωση και των υπολοίπων. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει στελεχωθεί από επιστήμονες υψηλού επιπέδου και
κύρους, επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τόνισε ότι για πρώτη φορά η χώρα
διαθέτει σημαντικούς πόρους για τις προστατευόμενες περιοχές και θα τεθεί σε κίνηση σύγχρονο εθνικό
σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας και φύλαξης των περιοχών NATURA. Οι δε εργαζόμενοι των φορέων
διαχείρισης που μέχρι σήμερα παρέμεναν συμβασιούχοι ακόμη και 20 χρόνια, θα απορροφηθούν από τις
μονάδες και θα μοριοδοτηθούν στο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση
μονίμων θέσεων.

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Ο Γιώργος Αμυράς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τον σχεδιασμό της δασικής πολιτικής και το
εθνικό σχέδιο αναδασώσεων. Όπως είπε, έως το 2025, αρχές του 2026 θα φυτευθούν 20 εκατομμύρια
δένδρα με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε προτεραιότητα έχουν τεθεί οι
περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού ενώ εισάγεται νέα τεχνολογία
στην αναδάσωση (δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ανάλυση των εδαφών και παρακολούθηση της
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εξέλιξης του κάθε φυταρίου κλπ). Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι προχωρούν
οι πρώτες πιλοτικές αναδασώσεις, έχουν επιλεγεί οι περιοχές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Όλοι οι σπόροι θα προέλθουν από τα
δημόσια φυτώρια που και αυτά αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Τα σπήλαια

Αντικείμενο της σημερινής προγραμματισμένης ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος
ήταν και η προστασία των σπηλαίων. Στόχος μας είναι καταστήσουμε τα σπήλαια πιο φιλικά για την
άγρια πανίδα, είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξήγησε ότι θα χρηματοδοτηθεί η
αντικατάσταση της παλαιάς ή η τοποθέτηση νέων περιφράξεων σε 50 σημαντικά σπήλαια της χώρας που
ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές. Η δράση αφορά σε σπήλαια που δεν έχουν διευθετηθεί τουριστικά
και δέχονται πιέσεις από ανεξέλεγκες επισκέψεις και παρεμβάσεις και αφορά και σε σπήλαια τουριστικού
ενδιαφέροντος με υψηλή αρχαιολογική και παλαιοντολογική αξία.

Η νυχτερίδα

Καθώς η νυχτερίδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής, δημιουργούνται
5.000 τεχνητά καταφύγια για νυχτερίδες, σε πεδινές αγροτικές εκτάσεις και περιοχές. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε περιοχές που απουσιάζουν δένδρα για να χρησιμοποιηθούν από τις νυχτερίδες ως
καταφύγια. Δεδομένου ότι πολλά επιβλαβή είδη για τις καλλιέργειες, αποτελούν τροφή για τις
νυχτερίδες, η δημιουργία των καταφυγίων νυχτερίδων αναμένεται να αυξήσει τη χρήση των αγροτικών
εκτάσεων, ως πεδία τροφοληψίας. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται δε να μειωθεί η ανάγκη χρήσης
παρασιτοκτόνων και να αυξηθούν οι αγροί βιολογικής καλλιέργειας.

Υπεραιωνόβια δένδρα

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα για την προστασία των υπεραιωνόβιων
δένδρων και για πρώτη φορά γίνεται συστηματική καταγραφή όσων δένδρων έχουν ζωή άνω των 200
ετών ώστε να τύχουν ολοκληρωμένου πλέγματος πρακτικών μέτρων προστασίας τους. Δημιουργείται
εξάλλου γεωπονική πλατφόρμα και χαρτογραφικό δίκτυο, με πληροφορίες για τη βιολογική και
πολιτισμική τους ταυτότητα και συνεισφορά τους, για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Εποικονιαστές

Καθώς η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες χώρες παγκοσμίως σε εποικονιαστές, με πάνω από 2.000
διαφορετικά άγριων εποικονιαστών, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα παρακολουθεί τα ταξίδια τους, την
κατάσταση των σμηνών, ώστε στη συνέχεια να υπάρξουν μέτρα για την προστασία τους.

Γενική Γραμματεία Δασών

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας Δασών, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος, για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δασών που θα έχει
την ευθύνη για τη χάραξη δασικής πολιτικής. Οι άμεσες δράσεις που θα αναλάβει η νέα Γενική
Γραμματεία Δασών, θα είναι η αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, με νέα δομή και με ενίσχυσή τους
και με προσωπικό και με σύγχρονα μέσα. Θα υπάρξει επίσης τυπποίηση διαδικασιών, με ενιαία έντυπα για
τις αιτήσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία διεκπεραίωση, διαφάνεια, και
καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Επίσης θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εθνικό σχέδιο δασών,
με ορίζοντα 4ετίας. Για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, θα υπάρξουν δράσεις αντιπυρικής προστασίας,
όπως καθαρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρηση δασικού δικτύου, συντήρηση και διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση και τοποθέτηση νέων υδατοδεξαμενών και πυροφυλακίων, προμήθεια
συστημάτων πυρανίχνευσης.

Σχετική είδηση: Γ. Αμυράς στο Πρώτο: Στον θεσμό των “Απάτητων Βουνών” σύντομα και άλλες
50 περιοχές (audio)
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“Απάτητα βουνά”: Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση
Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Αμυράς το πρόγραμμα “απάτητα βουνά” που ενημέρωσε, νωρίτερα σήμερα, την
κοινοβουλευτική επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος επί θεμάτων βιοποικιλότητας. Οι έξι ορεινοί
όγκοι της χώρας που τίθενται σε καθεστώς αυστηρότατης προστασίας είναι:

– το όρος Σάος στη Σαμοθράκη, το ψηλότερο δηλαδή βουνό του Αιγαίου, με σημαντικά οικοσυστήματα και
πολλά νερά και με ένα είδος μαργαρίτας που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

– ο Σμόλικας, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της χώρας, σημαντικό για τα αρπαχτικά πουλιά

– η Τύμφη, όπου συναντάται ο νοτιότερος πληθυσμός στη Βαλκανική Χερσόνησο του αγριόγιδου και του
λύγκα που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετές δεκαετίες

– τα Λευκά Όρη, με τους απολιθωμένους σπόγγους και μικροβακτήρια, ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών

– ο Ταϋγετος, βουνό που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί επαρκώς και έχει ενδημική πανίδα και εξαιρετικά
τοπία.

– το όρος Χατζή στη Θεσσαλία, που παρουσιάζει φαινόμενο ενδημισμού, λόγω των γκρεμών του.

Ο κ. Αμυράς που επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θεσμοθετεί ένα τέτοιο
καθεστώς δείχνοντας τον δρόμο για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
εξήγησε ότι η θέση αυτών των ορεινών όγκων σε κατάσταση απόλυτης προστασίας, σημαίνει “πως
κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει δρόμους σε αυτές τις περιοχές, δεν πρόκειται να διαταράξει τη
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματά τους, κανείς δεν θα μπορέσει να χτίσει η κατασκευάσει την
οποιαδήποτε τεχνητή πλατφόρμα”.

Όπως δε ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ήδη
συλλέγουν στοιχεία για 55 ακόμα οριοθετημένα αδιατάρακτα φυσικά τοπία σε βουνά και επεξεργάζονται
δίχτυ προστασίας για τις ελληνικές θάλασσες για να τεθούν θαλάσσιες περιοχές σε καθεστώς
προστασίας και σε καθεστώς απόλυτης προστασίας.

Στα “απάτητα βουνά”, δεν θα υπάρχουν μόνο απαγορεύσεις. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,
θα προωθηθεί ο οικοτουρισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, τα
συναρμόδια υπουργεία θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων με επιστημονικούς φορείς
ώστε να μελετήσουν την μικροχλωρίδα και την πανίδα του κάθε απάτητου βουνού.

ΟΦΥΠΕΚΑ

Αναφερόμενος στον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον Οργανισμό για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, ο
Γιώργος Αμυράς επισήμανε ότι στην Ελλάδα το 1/3 της σtεριάς και το 1/5 της θάλασσας αποτελούν
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. “H διατήρηση, προστασία και βιώσιμη διαχείριση
των ευαίσθητων πολύτιμων οικοσυστημάτων του δικτύου NATURA 2000 πραγματοποιείται πλέον με
επιστημονικούς και όχι με γραφειοκρατικούς όρους”, είπε ο κ. Αμυράς και υπογράμμισε πως δεν
καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αλλά αντικαθίστανται οι 36 φορείς από
24 αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης των περιοχών αυτών. Η διαδικασία ενσωμάτωσης των πρώην
φορέων στον ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ήδη αρχίσει, έχουν ενσωματωθεί οι πρώτοι 10 φορείς και αύριο υπογράφεται
η ενσωμάτωση και των υπολοίπων. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει στελεχωθεί από επιστήμονες υψηλού επιπέδου και
κύρους, επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τόνισε ότι για πρώτη φορά η χώρα
διαθέτει σημαντικούς πόρους για τις προστατευόμενες περιοχές και θα τεθεί σε κίνηση σύγχρονο εθνικό
σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας και φύλαξης των περιοχών NATURA. Οι δε εργαζόμενοι των φορέων
διαχείρισης που μέχρι σήμερα παρέμεναν συμβασιούχοι ακόμη και 20 χρόνια, θα απορροφηθούν από τις
μονάδες και θα μοριοδοτηθούν στο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση
μονίμων θέσεων.

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Ο Γιώργος Αμυράς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τον σχεδιασμό της δασικής πολιτικής και το
εθνικό σχέδιο αναδασώσεων. Όπως είπε, έως το 2025, αρχές του 2026 θα φυτευθούν 20 εκατομμύρια
δένδρα με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε προτεραιότητα έχουν τεθεί οι
περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού ενώ εισάγεται νέα τεχνολογία
στην αναδάσωση (δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ανάλυση των εδαφών και παρακολούθηση της
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εξέλιξης του κάθε φυταρίου κλπ). Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι προχωρούν
οι πρώτες πιλοτικές αναδασώσεις, έχουν επιλεγεί οι περιοχές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Όλοι οι σπόροι θα προέλθουν από τα
δημόσια φυτώρια που και αυτά αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Τα σπήλαια

Αντικείμενο της σημερινής προγραμματισμένης ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος
ήταν και η προστασία των σπηλαίων. Στόχος μας είναι καταστήσουμε τα σπήλαια πιο φιλικά για την
άγρια πανίδα, είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξήγησε ότι θα χρηματοδοτηθεί η
αντικατάσταση της παλαιάς ή η τοποθέτηση νέων περιφράξεων σε 50 σημαντικά σπήλαια της χώρας που
ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές. Η δράση αφορά σε σπήλαια που δεν έχουν διευθετηθεί τουριστικά
και δέχονται πιέσεις από ανεξέλεγκες επισκέψεις και παρεμβάσεις και αφορά και σε σπήλαια τουριστικού
ενδιαφέροντος με υψηλή αρχαιολογική και παλαιοντολογική αξία.

Η νυχτερίδα

Καθώς η νυχτερίδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής, δημιουργούνται
5.000 τεχνητά καταφύγια για νυχτερίδες, σε πεδινές αγροτικές εκτάσεις και περιοχές. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε περιοχές που απουσιάζουν δένδρα για να χρησιμοποιηθούν από τις νυχτερίδες ως
καταφύγια. Δεδομένου ότι πολλά επιβλαβή είδη για τις καλλιέργειες, αποτελούν τροφή για τις
νυχτερίδες, η δημιουργία των καταφυγίων νυχτερίδων αναμένεται να αυξήσει τη χρήση των αγροτικών
εκτάσεων, ως πεδία τροφοληψίας. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται δε να μειωθεί η ανάγκη χρήσης
παρασιτοκτόνων και να αυξηθούν οι αγροί βιολογικής καλλιέργειας.

Υπεραιωνόβια δένδρα

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα για την προστασία των υπεραιωνόβιων
δένδρων και για πρώτη φορά γίνεται συστηματική καταγραφή όσων δένδρων έχουν ζωή άνω των 200
ετών ώστε να τύχουν ολοκληρωμένου πλέγματος πρακτικών μέτρων προστασίας τους. Δημιουργείται
εξάλλου γεωπονική πλατφόρμα και χαρτογραφικό δίκτυο, με πληροφορίες για τη βιολογική και
πολιτισμική τους ταυτότητα και συνεισφορά τους, για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Εποικονιαστές

Καθώς η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες χώρες παγκοσμίως σε εποικονιαστές, με πάνω από 2.000
διαφορετικά άγριων εποικονιαστών, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα παρακολουθεί τα ταξίδια τους, την
κατάσταση των σμηνών, ώστε στη συνέχεια να υπάρξουν μέτρα για την προστασία τους.

Γενική Γραμματεία Δασών

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας Δασών, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος, για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δασών που θα έχει
την ευθύνη για τη χάραξη δασικής πολιτικής. Οι άμεσες δράσεις που θα αναλάβει η νέα Γενική
Γραμματεία Δασών, θα είναι η αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, με νέα δομή και με ενίσχυσή τους
και με προσωπικό και με σύγχρονα μέσα. Θα υπάρξει επίσης τυπποίηση διαδικασιών, με ενιαία έντυπα για
τις αιτήσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία διεκπεραίωση, διαφάνεια, και
καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Επίσης θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εθνικό σχέδιο δασών,
με ορίζοντα 4ετίας. Για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, θα υπάρξουν δράσεις αντιπυρικής προστασίας,
όπως καθαρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρηση δασικού δικτύου, συντήρηση και διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση και τοποθέτηση νέων υδατοδεξαμενών και πυροφυλακίων, προμήθεια
συστημάτων πυρανίχνευσης.

Σχετική είδηση: Γ. Αμυράς στο Πρώτο: Στον θεσμό των “Απάτητων Βουνών” σύντομα και άλλες
50 περιοχές (audio)
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Βουλή: Η επιτροπή Περιβάλλοντος ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα
βιοποικιλότητας

Publisher -  

Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Αμυράς, το πρόγραμμα “απάτητα βουνά” που ενημέρωσε, νωρίτερα σήμερα, την
κοινοβουλευτική επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος επί θεμάτων βιοποικιλότητας . Οι έξι
ορεινοί όγκοι της χώρας που τίθενται σε καθεστώς αυστηρότατης προστασίας είναι:

Ο Γ. Αμυράς που επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θεσμοθετεί ένα τέτοιο
καθεστώς δείχνοντας τον δρόμο για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
εξήγησε ότι η θέση αυτών των ορεινών όγκων σε κατάσταση απόλυτης προστασίας, σημαίνει “πως
κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει δρόμους σε αυτές τις περιοχές, δεν πρόκειται να διαταράξει τη
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματά τους, κανείς δεν θα μπορέσει να χτίσει η κατασκευάσει την
οποιαδήποτε τεχνητή πλατφόρμα”.

Όπως δε ανέφερε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ήδη
συλλέγουν στοιχεία για 55 ακόμα οριοθετημένα αδιατάρακτα φυσικά τοπία  σε βουνά και
επεξεργάζονται δίχτυ προστασίας για τις ελληνικές θάλασσες για να τεθούν θαλάσσιες περιοχές σε
καθεστώς προστασίας και σε καθεστώς απόλυτης προστασίας.

Στα “απάτητα βουνά”, δεν θα υπάρχουν μόνο απαγορεύσεις. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,
θα προωθηθεί ο οικοτουρισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, τα
συναρμόδια υπουργεία θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων με επιστημονικούς φορείς
ώστε να μελετήσουν την μικροχλωρίδα και την πανίδα του κάθε απάτητου βουνού.

Αναφερόμενος στον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον Οργανισμό για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική
Αλλαγή, ο Γιώργος Αμυράς επισήμανε ότι στην Ελλάδα το 1/3 της στεριάς και το 1/5 της θάλασσας
αποτελούν προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. “H διατήρηση, προστασία και βιώσιμη
διαχείριση των ευαίσθητων πολύτιμων οικοσυστημάτων του δικτύου NATURA 2000 πραγματοποιείται
πλέον με επιστημονικούς και όχι με γραφειοκρατικούς όρους”, είπε ο Γ. Αμυράς και υπογράμμισε πως δεν
καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αλλά αντικαθίστανται οι 36
φορείς από 24 αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης των περιοχών αυτών. Η διαδικασία
ενσωμάτωσης των πρώην φορέων στον ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ήδη αρχίσει, έχουν ενσωματωθεί οι πρώτοι 10
φορείς και αύριο υπογράφεται η ενσωμάτωση και των υπολοίπων. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει στελεχωθεί από
επιστήμονες υψηλού επιπέδου και κύρους, επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
τόνισε ότι για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει σημαντικούς πόρους για τις προστατευόμενες περιοχές και
θα τεθεί σε κίνηση σύγχρονο εθνικό σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας και φύλαξης των περιοχών
NATURA. Οι δε εργαζόμενοι των φορέων διαχείρισης που μέχρι σήμερα παρέμεναν συμβασιούχοι ακόμη
και 20 χρόνια, θα απορροφηθούν από τις μονάδες και θα μοριοδοτηθούν στο διαγωνισμό που θα
προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση μονίμων θέσεων.

Ο Γιώργος Αμυράς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τον σχεδιασμό της δασικής πολιτικής και το
εθνικό σχέδιο αναδασώσεων. Όπως είπε, έως το 2025, αρχές του 2026 θ α φυτευθούν 20
εκατομμύρια δένδρα με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας . Σε
προτεραιότητα έχουν τεθεί οι περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού
ενώ εισάγεται νέα τεχνολογία στην αναδάσωση (δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ανάλυση των
εδαφών και παρακολούθηση της εξέλιξης του κάθε φυταρίου κλπ). Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ενημέρωσε ότι προχωρούν οι πρώτες πιλοτικές αναδασώσεις, έχουν επιλεγεί οι περιοχές, σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο. Όλοι οι σπόροι θα προέλθουν από τα δημόσια φυτώρια που και αυτά αναβαθμίζονται σε
εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Αντικείμενο της σημερινής προγραμματισμένης ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος
ήταν και η προστασία των σπηλαίων. Στόχος μας είναι καταστήσουμε τα σπήλαια πιο φιλικά για την
άγρια πανίδα, είπε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξήγησε ότι θα χρηματοδοτηθεί η
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αντικατάσταση της παλαιάς ή η τοποθέτηση νέων περιφράξεων σε 50 σημαντικά σπήλαια της
χώρας που ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές. Η δράση αφορά σε σπήλαια που δεν έχουν διευθετηθεί
τουριστικά και δέχονται πιέσεις από ανεξέλεγκες επισκέψεις και παρεμβάσεις και αφορά και σε σπήλαια
τουριστικού ενδιαφέροντος με υψηλή αρχαιολογική και παλαιοντολογική αξία.

Καθώς η νυχτερίδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής ,
δημιουργούνται 5.000 τεχνητά καταφύγια για νυχτερίδες , σε πεδινές αγροτικές εκτάσεις και
περιοχές. Θα δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές που απουσιάζουν δένδρα για να χρησιμοποιηθούν από τις
νυχτερίδες ως καταφύγια. Δεδομένου ότι πολλά επιβλαβή είδη για τις καλλιέργειες, αποτελούν τροφή για
τις νυχτερίδες, η δημιουργία των καταφυγίων νυχτερίδων αναμένεται να αυξήσει τη χρήση των
αγροτικών εκτάσεων, ως πεδία τροφοληψίας. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται δε να μειωθεί η ανάγκη
χρήσης παρασιτοκτόνων και να αυξηθούν οι αγροί βιολογικής καλλιέργειας.

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα για την προστασία των υπεραιωνόβιων
δένδρων και για πρώτη φορά γίνεται συστηματική καταγραφή όσων δένδρων έχουν ζωή άνω των 200
ετών ώστε να τύχουν ολοκληρωμένου πλέγματος πρακτικών μέτρων προστασίας τους. Δημιουργείται
εξάλλου γεωπονική πλατφόρμα και χαρτογραφικό δίκτυο, με πληροφορίες για τη βιολογική και
πολιτισμική τους ταυτότητα και συνεισφορά τους, για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Καθώς η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες χώρες παγκοσμίως σε εποικονιαστές , με πάνω από
2.000 διαφορετικά άγριων εποικονιαστών, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα παρακολουθεί τα
ταξίδια τους, την κατάσταση των σμηνών, ώστε στη συνέχεια να υπάρξουν μέτρα για την προστασία
τους.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός γραμματέας Δασών, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος, για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δασών  που θα
έχει την ευθύνη για τη χάραξη δασικής πολιτικής. Οι άμεσες δράσεις που θα αναλάβει η νέα Γενική
Γραμματεία Δασών, θα είναι η αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, με νέα δομή και με ενίσχυσή τους
και με προσωπικό και με σύγχρονα μέσα. Θα υπάρξει επίσης τυποποίηση διαδικασιών, με ενιαία έντυπα για
τις αιτήσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία διεκπεραίωση, διαφάνεια, και
καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Επίσης θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εθνικό σχέδιο
δασών, με ορίζοντα 4ετίας. Για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών , θα υπάρξουν δράσεις
αντιπυρικής προστασίας, όπως καθαρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρηση δασικού δικτύου,
συντήρηση και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση και τοποθέτηση νέων υδατοδεξαμενών και
πυροφυλακίων, προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσης.
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Βουλή: Για το πρόγραμμα “απάτητα βουνά” και άλλα θέματα βιοποικιλότητας
ενημερώθηκε η επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος

Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Αμυράς το πρόγραμμα "απάτητα βουνά"

Η Ολομέλεια της Βουλής

Η Ολομέλεια της Βουλής
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρωτοποριακή περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Αμυράς το πρόγραμμα “απάτητα βουνά” που ενημέρωσε, νωρίτερα σήμερα, την
κοινοβουλευτική επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος επί θεμάτων βιοποικιλότητας. Οι έξι ορεινοί
όγκοι της χώρας που τίθενται σε καθεστώς αυστηρότατης προστασίας είναι:
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– το όρος Σάος στη Σαμοθράκη, το ψηλότερο δηλαδή βουνό του Αιγαίου, με σημαντικά οικοσυστήματα και
πολλά νερά και με ένα είδος μαργαρίτας που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

– ο Σμόλικας, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της χώρας, σημαντικό για τα αρπαχτικά πουλιά

– η Τύμφη, όπου συναναντάται ο νοτιότερος πληθυσμός στη Βαλκανική Χερσόνησο του αγριόγιδου και του
λύγκα που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετές δεκαετίες

– τα Λευκά Όρη, με τους απολιθωμένους σπόγγους και μικροβακτήρια, ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών

– ο Ταϋγετος, βουνό που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί επαρκώς και έχει ενδημική πανίδα και εξαιρετικά
τοπία.

– το όρος Χατζή στη Θεσσαλία, που παρουσιάζει φαινόμενο ενδημισμού, λόγω των γκρεμών του.

Ο κ. Αμυράς που επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θεσμοθετεί ένα τέτοιο
καθεστώς δείχνοντας τον δρόμο για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
εξήγησε ότι η θέση αυτών των ορεινών όγκων σε κατάσταση απόλυτης προστασίας, σημαίνει “πως
κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει δρόμους σε αυτές τις περιοχές, δεν πρόκειται να διαταράξει τη
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματά τους, κανείς δεν θα μπορέσει να χτίσει η κατασκευάσει την
οποιαδήποτε τεχνητή πλατφόρμα”.

Όπως δε ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ήδη
συλλέγουν στοιχεία για 55 ακόμα οριοθετημένα αδιατάρακτα φυσικά τοπία σε βουνά και επεξεργάζονται
δίχτυ προστασίας για τις ελληνικές θάλασσες για να τεθούν θαλάσσιες περιοχές σε καθεστώς
προστασίας και σε καθεστώς απόλυτης προστασίας.

Στα “απάτητα βουνά”, δεν θα υπάρχουν μόνο απαγορεύσεις. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,
θα προωθηθεί ο οικοτουρισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, τα
συναρμόδια υπουργεία θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων με επιστημονικούς φορείς
ώστε να μελετήσουν την μικροχλωρίδα και την πανίδα του κάθε απάτητου βουνού.

 

ΟΦΥΠΕΚΑ

Αναφερόμενος στον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον Οργανισμό για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, ο
Γιώργος Αμυράς επισήμανε ότι στην Ελλάδα το 1/3 της σtεριάς και το 1/5 της θάλασσας αποτελούν
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. “H διατήρηση, προστασία και βιώσιμη διαχείριση
των ευαίσθητων πολύτιμων οικοσυστημάτων του δικτύου NATURA 2000 πραγματοποιείται πλέον με
επιστημονικούς και όχι με γραφειοκρατικούς όρους”, είπε ο κ. Αμυράς και υπογράμμισε πως δεν
καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αλλά αντικαθίστανται οι 36 φορείς από
24 αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης των περιοχών αυτών. Η διαδικασία ενσωμάτωσης των πρώην
φορέων στον ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ήδη αρχίσει, έχουν ενσωματωθεί οι πρώτοι 10 φορείς και αύριο υπογράφεται
η ενσωμάτωση και των υπολοίπων. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει στελεχωθεί από επιστήμονες υψηλού επιπέδου και
κύρους, επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τόνισε ότι για πρώτη φορά η χώρα
διαθέτει σημαντικούς πόρους για τις προστατευόμενες περιοχές και θα τεθεί σε κίνηση σύγχρονο εθνικό
σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας και φύλαξης των περιοχών NATURA. Οι δε εργαζόμενοι των φορέων
διαχείρισης που μέχρι σήμερα παρέμεναν συμβασιούχοι ακόμη και 20 χρόνια, θα απορροφηθούν από τις
μονάδες και θα μοριοδοτηθούν στο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση
μονίμων θέσεων.

 

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Ο Γιώργος Αμυράς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τον σχεδιασμό της δασικής πολιτικής και το
εθνικό σχέδιο αναδασώσεων. Όπως είπε, έως το 2025, αρχές του 2026 θα φυτευθούν 20 εκατομμύρια
δένδρα με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε προτεραιότητα έχουν τεθεί οι
περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού ενώ εισάγεται νέα τεχνολογία
στην αναδάσωση (δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ανάλυση των εδαφών και παρακολούθηση της
εξέλιξης του κάθε φυταρίου κλπ). Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι προχωρούν
οι πρώτες πιλοτικές αναδασώσεις, έχουν επιλεγεί οι περιοχές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Όλοι οι σπόροι θα προέλθουν από τα
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δημόσια φυτώρια που και αυτά αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

 

Τα σπήλαια

Αντικείμενο της σημερινής προγραμματισμένης ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος
ήταν και η προστασία των σπηλαίων. Στόχος μας είναι καταστήσουμε τα σπήλαια πιο φιλικά για την
άγρια πανίδα, είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξήγησε ότι θα χρηματοδοτηθεί η
αντικατάσταση της παλαιάς ή η τοποθέτηση νέων περιφράξεων σε 50 σημαντικά σπήλαια της χώρας που
ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές. Η δράση αφορά σε σπήλαια που δεν έχουν διευθετηθεί τουριστικά
και δέχονται πιέσεις από ανεξέλεγκες επισκέψεις και παρεμβάσεις και αφορά και σε σπήλαια τουριστικού
ενδιαφέροντος με υψηλή αρχαιολογική και παλαιοντολογική αξία.

 

Η νυχτερίδα

Καθώς η νυχτερίδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής, δημιουργούνται
5.000 τεχνητά καταφύγια για νυχτερίδες, σε πεδινές αγροτικές εκτάσεις και περιοχές. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε περιοχές που απουσιάζουν δένδρα για να χρησιμοποιηθούν από τις νυχτερίδες ως
καταφύγια. Δεδομένου ότι πολλά επιβλαβή είδη για τις καλλιέργειες, αποτελούν τροφή για τις
νυχτερίδες, η δημιουργία των καταφυγίων νυχτερίδων αναμένεται να αυξήσει τη χρήση των αγροτικών
εκτάσεων, ως πεδία τροφοληψίας. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται δε να μειωθεί η ανάγκη χρήσης
παρασιτοκτόνων και να αυξηθούν οι αγροί βιολογικής καλλιέργειας.

 

Υπεραιωνόβια δένδρα

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα για την προστασία των υπεραιωνόβιων
δένδρων και για πρώτη φορά γίνεται συστηματική καταγραφή όσων δένδρων έχουν ζωή άνω των 200
ετών ώστε να τύχουν ολοκληρωμένου πλέγματος πρακτικών μέτρων προστασίας τους. Δημιουργείται
εξάλλου γεωπονική πλατφόρμα και χαρτογραφικό δίκτυο, με πληροφορίες για τη βιολογική και
πολιτισμική τους ταυτότητα και συνεισφορά τους, για την προστασία και την ανάδειξή τους.

 

Εποικονιαστές

Καθώς η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες χώρες παγκοσμίως σε εποικονιαστές, με πάνω από 2.000
διαφορετικά άγριων εποικονιαστών, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα που θα παρακολουθεί τα ταξίδια τους, την
κατάσταση των σμηνών, ώστε στη συνέχεια να υπάρξουν μέτρα για την προστασία τους.

 

Γενική Γραμματεία Δασών

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας Δασών, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος, για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δασών που θα έχει
την ευθύνη για τη χάραξη δασικής πολιτικής. Οι άμεσες δράσεις που θα αναλάβει η νέα Γενική
Γραμματεία Δασών, θα είναι η αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών, με νέα δομή και με ενίσχυσή τους
και με προσωπικό και με σύγχρονα μέσα. Θα υπάρξει επίσης τυπποίηση διαδικασιών, με ενιαία έντυπα για
τις αιτήσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία διεκπεραίωση, διαφάνεια, και
καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Επίσης θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εθνικό σχέδιο δασών,
με ορίζοντα 4ετίας. Για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, θα υπάρξουν δράσεις αντιπυρικής προστασίας,
όπως καθαρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρηση δασικού δικτύου, συντήρηση και διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση και τοποθέτηση νέων υδατοδεξαμενών και πυροφυλακίων, προμήθεια
συστημάτων πυρανίχνευσης.
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ΠΑΔΑ: Το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη

Βιώσιμη Ανάπτυξη COPERNICUS Αlliance
Πρύτανης ΠΑΔΑ : Η Συμμαχία COPERNICUS στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance - European
Network on Higher Education for Sustainable Development (https://www.copernicus-
alliance.org/).

Μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως: Leuphana University Lüneburg
Γερμανίας, Open Universiteit Ολλανδίας,  University of Graz Αυστρίας, Vienna University for Economics
and Business Αυστρίας, Universidad Autónoma de Madrid Ισπανίας, Daugavpils University Λάτβιας, Kaunas
University of Technology Λιθουανίας, Universitat de Girona Ισπανίας, University of Bern Ελβετίας,
University of Zurich Ελβετίας κλπ., τα οποία ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην
επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής , η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και «πράσινο» Πανεπιστήμιο, η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται
να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και
έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος.
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ΠΑΔΑ: Το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη

Βιώσιμη Ανάπτυξη COPERNICUS Αlliance
Πρύτανης ΠΑΔΑ : Η Συμμαχία COPERNICUS στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance - European
Network on Higher Education for Sustainable Development (https://www.copernicus-
alliance.org/).

Μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως: Leuphana University Lüneburg
Γερμανίας, Open Universiteit Ολλανδίας,  University of Graz Αυστρίας, Vienna University for Economics
and Business Αυστρίας, Universidad Autónoma de Madrid Ισπανίας, Daugavpils University Λάτβιας, Kaunas
University of Technology Λιθουανίας, Universitat de Girona Ισπανίας, University of Bern Ελβετίας,
University of Zurich Ελβετίας κλπ., τα οποία ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην
επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής , η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και «πράσινο» Πανεπιστήμιο, η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται
να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και
έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος.
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Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο» στον δήμο Ιλίου σε συνεργασία με το ΠΑ.Δ.Α
Μία δεύτερη ευκαιρία στη γνώση, σε όσους για διαφόρους λόγους δεν ολοκλήρωσαν ποτέ κάποιες
σπουδές, δίνει ο δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ήδη τα
αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου δείχνουν το θετικό πρόσημο αυτής της πρωτοβουλίας.

Όπως είχε παρουσιάσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον περασμένο Ιούλιο, η δημοτική Αρχή δημιούργησε το Δημοτικό
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.). Στόχος η διάχυση της γνώσης με κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς
διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, μια πρωτοβουλία που ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος την είχε
χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας για τον δήμο του.

Το επιστημονικό δυναμικό του Πα.Δ.Α. δέχθηκε με χαρά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια και
επιλέχθηκαν πέντε άξονες που απασχολούν την κοινωνία και που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
επιστήμες, οι επιστήμες της Υγείας, η Οικονομία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική και ο Αθλητισμός. Ο
δήμος διέθεσε και το κτίριο, αν και η πανδημία επέβαλε διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία είναι δωρεάν
και περιλαμβάνει κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραμήνων. Τον
Οκτώβριο ξεκίνησε και τώρα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τη συμμετοχή περίπου
εξακοσίων ατόμων, ενώ τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος.

«Υπάρχουν συγκυρίες στη ζωή των ανθρώπων που τους υποχρεώνουν να σταματήσουν την επιμόρφωσή
τους, καθώς οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο χρόνος λίγος. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
τον χρόνο, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία ή την οικονομική δυνατότητα. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία,
ευκαιρία, δυνατότητα και γνώση, θελήσαμε να προσφέρουμε σε πολίτες με την ίδρυση του Δημοτικού
Κοινωνικού Πανεπιστήμιου Ιλίου και με βασικό σκοπό τη διάχυση στην κοινωνία της γνώσης, εκείνης που
γίνεται κτήμα εσαεί και ακολουθεί την εξελικτική πορεία του ανθρώπου», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος
Ιλίου και συνεχίζει:

«Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο αποτέλεσε όραμα πολλών ετών και η υλοποίησή του κατέστη
δυνατή στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χάρη στην καινοτόμο
προσέγγιση του Πρύτανη και των αντιπρυτάνεων και την εξωστρέφεια του επιστημονικού και διδακτικού
του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τον
αντιπρύτανη Ιωάννη Καλδέλλη, τους κοσμήτορες Αθανάσιο Σπυριδάκο και Γεώργιο Ιωαννίδη και τους
συνεργάτες τους, όπως και τον συντονιστή του Δη.Κοι.Π.Ι. και εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας Φώτη
Μαρκόπουλο, για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία, προς όφελος του τόπου και των πολιτών
του».

Αναφερόμενος στον σκοπό του Δη.Κοι.Π.Ι., ο κ. Ζενέτος προσθέτει: «Σκοπός της λειτουργίας του είναι η -
χωρίς προϋποθέσεις και όρια- δια βίου εκπαίδευση, εκείνη που επιτρέπει στους πολίτες να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητές τους, να διαδραματίσουν ρόλο στην τοπική κοινωνία και ενισχύει την κοινωνική συνοχή
της κοινότητας, της γειτονιάς, της οικογένειας».

Η ικανοποίηση γι’ αυτή την πρωτοβουλία διακατέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο
δραστηριοποιείται έντονα σε συνεργασίες με δήμους και με στόχο τη δια βίου μάθηση των πολιτών. Η
ικανοποίηση αυτή εκφράστηκε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τον αντιπρύτανη
Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος μας είπε:

«Ο πρώτος κύκλος και παρά τις ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας, πήγε πολύ καλά, ομολογουμένως
είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και είχαν ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις που μας
έθεταν. Υπήρχε μια ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρει πραγματικά την κοινωνία. Φυσικά, ο κύκλος
σπουδών δεν ήταν αυστηρά ακαδημαϊκός, όμως έχει κοινωνικό αντίκτυπο κι αυτή είναι και η θέση του
Πανεπιστημίου μας. Συμμετείχαν οκτώ συνάδελφοι, με μεγάλη διάθεση, αλλά και ακόμη δύο καθηγητές
άλλων Πανεπιστημίων, που τους προσκαλέσαμε για εξειδικευμένα αντικείμενα και με χαρά
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση».

Για τον αν συμμερίζεται τη σημασία που δίνει η δημοτική Αρχή του Ιλίου σε αυτή την πρωτοβουλία, ο κ.
Καλδέλλης απαντά: «Φυσικά. Ο δήμος βοηθάει κι εμείς το κάνουμε με την καρδιά μας». Και στο τέλος
προσθέτει: «Η γνώση δεν έχει ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν την πρώτη ευκαιρία κι εμείς τους
προσφέρουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε το Πανεπιστήμιό μας να μεταφέρει την καινούργια
γνώση στους πολίτες κι αυτοί να γίνουν κοινωνοί της. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία».
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Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο» στον δήμο Ιλίου σε συνεργασία με το ΠΑ.Δ.Α

Μία δεύτερη ευκαιρία στη γνώση, σε όσους για διαφόρους λόγους δεν ολοκλήρωσαν ποτέ κάποιες
σπουδές, δίνει ο δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ήδη τα
αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου δείχνουν το θετικό πρόσημο αυτής της πρωτοβουλίας.

 

Όπως είχε παρουσιάσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον περασμένο Ιούλιο, η δημοτική Αρχή δημιούργησε το Δημοτικό
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.). Στόχος η διάχυση της γνώσης με κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς
διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, μια πρωτοβουλία που ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος την είχε
χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας για τον δήμο του.

 

Το επιστημονικό δυναμικό του Πα.Δ.Α. δέχθηκε με χαρά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια και
επιλέχθηκαν πέντε άξονες που απασχολούν την κοινωνία και που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
επιστήμες, οι επιστήμες της Υγείας, η Οικονομία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική και ο Αθλητισμός. Ο
δήμος διέθεσε και το κτίριο, αν και η πανδημία επέβαλε διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία είναι δωρεάν
και περιλαμβάνει κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραμήνων. Τον
Οκτώβριο ξεκίνησε και τώρα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τη συμμετοχή περίπου
εξακοσίων ατόμων, ενώ τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος.

 

«Υπάρχουν συγκυρίες στη ζωή των ανθρώπων που τους υποχρεώνουν να σταματήσουν την επιμόρφωσή
τους, καθώς οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο χρόνος λίγος. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
τον χρόνο, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία ή την οικονομική δυνατότητα. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία,
ευκαιρία, δυνατότητα και γνώση, θελήσαμε να προσφέρουμε σε πολίτες με την ίδρυση του Δημοτικού
Κοινωνικού Πανεπιστήμιου Ιλίου και με βασικό σκοπό τη διάχυση στην κοινωνία της γνώσης, εκείνης που
γίνεται κτήμα εσαεί και ακολουθεί την εξελικτική πορεία του ανθρώπου», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος
Ιλίου και συνεχίζει:

 

«Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο αποτέλεσε όραμα πολλών ετών και η υλοποίησή του κατέστη
δυνατή στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χάρη στην καινοτόμο
προσέγγιση του Πρύτανη και των αντιπρυτάνεων και την εξωστρέφεια του επιστημονικού και διδακτικού
του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τον
αντιπρύτανη Ιωάννη Καλδέλλη, τους κοσμήτορες Αθανάσιο Σπυριδάκο και Γεώργιο Ιωαννίδη και τους
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συνεργάτες τους, όπως και τον συντονιστή του Δη.Κοι.Π.Ι. και εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας Φώτη
Μαρκόπουλο, για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία, προς όφελος του τόπου και των πολιτών
του».

 

Αναφερόμενος στον σκοπό του Δη.Κοι.Π.Ι., ο κ. Ζενέτος προσθέτει: «Σκοπός της λειτουργίας του είναι η -
χωρίς προϋποθέσεις και όρια- δια βίου εκπαίδευση, εκείνη που επιτρέπει στους πολίτες να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητές τους, να διαδραματίσουν ρόλο στην τοπική κοινωνία και ενισχύει την κοινωνική συνοχή
της κοινότητας, της γειτονιάς, της οικογένειας».

 

Η ικανοποίηση γι’ αυτή την πρωτοβουλία διακατέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο
δραστηριοποιείται έντονα σε συνεργασίες με δήμους και με στόχο τη δια βίου μάθηση των πολιτών. Η
ικανοποίηση αυτή εκφράστηκε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τον αντιπρύτανη
Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος μας είπε:

«Ο πρώτος κύκλος και παρά τις ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας, πήγε πολύ καλά, ομολογουμένως
είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και είχαν ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις που μας
έθεταν. Υπήρχε μια ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρει πραγματικά την κοινωνία. Φυσικά, ο κύκλος
σπουδών δεν ήταν αυστηρά ακαδημαϊκός, όμως έχει κοινωνικό αντίκτυπο κι αυτή είναι και η θέση του
Πανεπιστημίου μας. Συμμετείχαν οκτώ συνάδελφοι, με μεγάλη διάθεση, αλλά και ακόμη δύο καθηγητές
άλλων Πανεπιστημίων, που τους προσκαλέσαμε για εξειδικευμένα αντικείμενα και με χαρά
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση».

 

Για τον αν συμμερίζεται τη σημασία που δίνει η δημοτική Αρχή του Ιλίου σε αυτή την πρωτοβουλία, ο κ.
Καλδέλλης απαντά: «Φυσικά. Ο δήμος βοηθάει κι εμείς το κάνουμε με την καρδιά μας». Και στο τέλος
προσθέτει: «Η γνώση δεν έχει ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν την πρώτη ευκαιρία κι εμείς τους
προσφέρουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε το Πανεπιστήμιό μας να μεταφέρει την καινούργια
γνώση στους πολίτες κι αυτοί να γίνουν κοινωνοί της. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία».

 

Δημ. Βασιλόπουλος
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Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο» στον δήμο Ιλίου σε συνεργασία με το ΠΑ.Δ.Α
Μία δεύτερη ευκαιρία στη γνώση, σε όσους για διαφόρους λόγους δεν ολοκλήρωσαν ποτέ κάποιες
σπουδές, δίνει ο δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ήδη τα
αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου δείχνουν το θετικό πρόσημο αυτής της πρωτοβουλίας.

 

Όπως είχε παρουσιάσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον περασμένο Ιούλιο, η δημοτική Αρχή δημιούργησε το Δημοτικό
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.). Στόχος η διάχυση της γνώσης με κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς
διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, μια πρωτοβουλία που ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος την είχε
χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας για τον δήμο του.

 

Το επιστημονικό δυναμικό του Πα.Δ.Α. δέχθηκε με χαρά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια και
επιλέχθηκαν πέντε άξονες που απασχολούν την κοινωνία και που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
επιστήμες, οι επιστήμες της Υγείας, η Οικονομία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική και ο Αθλητισμός. Ο
δήμος διέθεσε και το κτίριο, αν και η πανδημία επέβαλε διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία είναι δωρεάν
και περιλαμβάνει κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραμήνων. Τον
Οκτώβριο ξεκίνησε και τώρα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τη συμμετοχή περίπου
εξακοσίων ατόμων, ενώ τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος.

 

«Υπάρχουν συγκυρίες στη ζωή των ανθρώπων που τους υποχρεώνουν να σταματήσουν την επιμόρφωσή
τους, καθώς οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο χρόνος λίγος. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
τον χρόνο, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία ή την οικονομική δυνατότητα. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία,
ευκαιρία, δυνατότητα και γνώση, θελήσαμε να προσφέρουμε σε πολίτες με την ίδρυση του Δημοτικού
Κοινωνικού Πανεπιστήμιου Ιλίου και με βασικό σκοπό τη διάχυση στην κοινωνία της γνώσης, εκείνης που
γίνεται κτήμα εσαεί και ακολουθεί την εξελικτική πορεία του ανθρώπου», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος
Ιλίου και συνεχίζει:

 

«Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο αποτέλεσε όραμα πολλών ετών και η υλοποίησή του κατέστη
δυνατή στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χάρη στην καινοτόμο
προσέγγιση του Πρύτανη και των αντιπρυτάνεων και την εξωστρέφεια του επιστημονικού και διδακτικού
του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τον
αντιπρύτανη Ιωάννη Καλδέλλη, τους κοσμήτορες Αθανάσιο Σπυριδάκο και Γεώργιο Ιωαννίδη και τους
συνεργάτες τους, όπως και τον συντονιστή του Δη.Κοι.Π.Ι. και εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας Φώτη
Μαρκόπουλο, για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία, προς όφελος του τόπου και των πολιτών
του».

 

Αναφερόμενος στον σκοπό του Δη.Κοι.Π.Ι., ο κ. Ζενέτος προσθέτει: «Σκοπός της λειτουργίας του είναι η -
χωρίς προϋποθέσεις και όρια- δια βίου εκπαίδευση, εκείνη που επιτρέπει στους πολίτες να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητές τους, να διαδραματίσουν ρόλο στην τοπική κοινωνία και ενισχύει την κοινωνική συνοχή
της κοινότητας, της γειτονιάς, της οικογένειας».

 

Η ικανοποίηση γι’ αυτή την πρωτοβουλία διακατέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο
δραστηριοποιείται έντονα σε συνεργασίες με δήμους και με στόχο τη δια βίου μάθηση των πολιτών. Η
ικανοποίηση αυτή εκφράστηκε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τον αντιπρύτανη
Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος μας είπε:

«Ο πρώτος κύκλος και παρά τις ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας, πήγε πολύ καλά, ομολογουμένως
είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και είχαν ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις που μας
έθεταν. Υπήρχε μια ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρει πραγματικά την κοινωνία. Φυσικά, ο κύκλος
σπουδών δεν ήταν αυστηρά ακαδημαϊκός, όμως έχει κοινωνικό αντίκτυπο κι αυτή είναι και η θέση του
Πανεπιστημίου μας. Συμμετείχαν οκτώ συνάδελφοι, με μεγάλη διάθεση, αλλά και ακόμη δύο καθηγητές
άλλων Πανεπιστημίων, που τους προσκαλέσαμε για εξειδικευμένα αντικείμενα και με χαρά
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ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση».

 

Για τον αν συμμερίζεται τη σημασία που δίνει η δημοτική Αρχή του Ιλίου σε αυτή την πρωτοβουλία, ο κ.
Καλδέλλης απαντά: «Φυσικά. Ο δήμος βοηθάει κι εμείς το κάνουμε με την καρδιά μας». Και στο τέλος
προσθέτει: «Η γνώση δεν έχει ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν την πρώτη ευκαιρία κι εμείς τους
προσφέρουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε το Πανεπιστήμιό μας να μεταφέρει την καινούργια
γνώση στους πολίτες κι αυτοί να γίνουν κοινωνοί της. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία».

 

Δημ. Βασιλόπουλος
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Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο» στον δήμο Ιλίου σε συνεργασία με το ΠΑ.Δ.Α

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW
Μία δεύτερη ευκαιρία στη γνώση, σε όσους για διαφόρους λόγους δεν ολοκλήρωσαν ποτέ κάποιες
σπουδές, δίνει ο δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ήδη τα
αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου δείχνουν το θετικό πρόσημο αυτής της πρωτοβουλίας.

Όπως είχε παρουσιάσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον περασμένο Ιούλιο, η δημοτική Αρχή δημιούργησε το Δημοτικό
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.). Στόχος η διάχυση της γνώσης με κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς
διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, μια πρωτοβουλία που ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος την είχε
χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας για τον δήμο του.

Το επιστημονικό δυναμικό του Πα.Δ.Α. δέχθηκε με χαρά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια και
επιλέχθηκαν πέντε άξονες που απασχολούν την κοινωνία και που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
επιστήμες, οι επιστήμες της Υγείας, η Οικονομία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική και ο Αθλητισμός. Ο
δήμος διέθεσε και το κτίριο, αν και η πανδημία επέβαλε διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία είναι δωρεάν
και περιλαμβάνει κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραμήνων. Τον
Οκτώβριο ξεκίνησε και τώρα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τη συμμετοχή περίπου
εξακοσίων ατόμων, ενώ τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος.

«Υπάρχουν συγκυρίες στη ζωή των ανθρώπων που τους υποχρεώνουν να σταματήσουν την επιμόρφωσή
τους, καθώς οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο χρόνος λίγος. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
τον χρόνο, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία ή την οικονομική δυνατότητα. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία,
ευκαιρία, δυνατότητα και γνώση, θελήσαμε να προσφέρουμε σε πολίτες με την ίδρυση του Δημοτικού
Κοινωνικού Πανεπιστήμιου Ιλίου και με βασικό σκοπό τη διάχυση στην κοινωνία της γνώσης, εκείνης που
γίνεται κτήμα εσαεί και ακολουθεί την εξελικτική πορεία του ανθρώπου», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος
Ιλίου και συνεχίζει:

«Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο αποτέλεσε όραμα πολλών ετών και η υλοποίησή του κατέστη
δυνατή στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χάρη στην καινοτόμο
προσέγγιση του Πρύτανη και των αντιπρυτάνεων και την εξωστρέφεια του επιστημονικού και διδακτικού
του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τον
αντιπρύτανη Ιωάννη Καλδέλλη, τους κοσμήτορες Αθανάσιο Σπυριδάκο και Γεώργιο Ιωαννίδη και τους
συνεργάτες τους, όπως και τον συντονιστή του Δη.Κοι.Π.Ι. και εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας Φώτη
Μαρκόπουλο, για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία, προς όφελος του τόπου και των πολιτών
του».

Αναφερόμενος στον σκοπό του Δη.Κοι.Π.Ι., ο κ. Ζενέτος προσθέτει: «Σκοπός της λειτουργίας του είναι η -
χωρίς προϋποθέσεις και όρια- δια βίου εκπαίδευση, εκείνη που επιτρέπει στους πολίτες να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητές τους, να διαδραματίσουν ρόλο στην τοπική κοινωνία και ενισχύει την κοινωνική συνοχή
της κοινότητας, της γειτονιάς, της οικογένειας».

Η ικανοποίηση γι’ αυτή την πρωτοβουλία διακατέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο
δραστηριοποιείται έντονα σε συνεργασίες με δήμους και με στόχο τη δια βίου μάθηση των πολιτών. Η
ικανοποίηση αυτή εκφράστηκε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τον αντιπρύτανη
Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος μας είπε:

«Ο πρώτος κύκλος και παρά τις ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας, πήγε πολύ καλά, ομολογουμένως
είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και είχαν ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις που μας
έθεταν. Υπήρχε μια ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρει πραγματικά την κοινωνία. Φυσικά, ο κύκλος
σπουδών δεν ήταν αυστηρά ακαδημαϊκός, όμως έχει κοινωνικό αντίκτυπο κι αυτή είναι και η θέση του
Πανεπιστημίου μας. Συμμετείχαν οκτώ συνάδελφοι, με μεγάλη διάθεση, αλλά και ακόμη δύο καθηγητές
άλλων Πανεπιστημίων, που τους προσκαλέσαμε για εξειδικευμένα αντικείμενα και με χαρά
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση».

Για τον αν συμμερίζεται τη σημασία που δίνει η δημοτική Αρχή του Ιλίου σε αυτή την πρωτοβουλία, ο κ.
Καλδέλλης απαντά: «Φυσικά. Ο δήμος βοηθάει κι εμείς το κάνουμε με την καρδιά μας». Και στο τέλος
προσθέτει: «Η γνώση δεν έχει ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν την πρώτη ευκαιρία κι εμείς τους
προσφέρουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε το Πανεπιστήμιό μας να μεταφέρει την καινούργια
γνώση στους πολίτες κι αυτοί να γίνουν κοινωνοί της. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://www.circogreco.gr/2022/01/22/ena-koinoniko-panepistimio-ston-dimo-iliou-se-synergasia-me-to-pa-d-a/


https://www.xtypos.gr/

 Publication date: 22/01/2022 14:45

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Ένα «Κοινωνικό Πανεπιστήμιο» στον δήμο Ιλίου σε συνεργασία με το ΠΑ.Δ.Α
Μία δεύτερη ευκαιρία στη γνώση, σε όσους για διαφόρους λόγους δεν ολοκλήρωσαν ποτέ κάποιες
σπουδές, δίνει ο δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ήδη τα
αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου δείχνουν το θετικό πρόσημο αυτής της πρωτοβουλίας.

Όπως είχε παρουσιάσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον περασμένο Ιούλιο, η δημοτική Αρχή δημιούργησε το Δημοτικό
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.). Στόχος η διάχυση της γνώσης με κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς
διακρίσεις και χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, μια πρωτοβουλία που ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος την είχε
χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας για τον δήμο του.

Το επιστημονικό δυναμικό του Πα.Δ.Α. δέχθηκε με χαρά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια και
επιλέχθηκαν πέντε άξονες που απασχολούν την κοινωνία και που είναι οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
επιστήμες, οι επιστήμες της Υγείας, η Οικονομία και Διοίκηση, η Περιβαλλοντική και ο Αθλητισμός. Ο
δήμος διέθεσε και το κτίριο, αν και η πανδημία επέβαλε διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία είναι δωρεάν
και περιλαμβάνει κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, διάρκειας δύο τετραμήνων. Τον
Οκτώβριο ξεκίνησε και τώρα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τη συμμετοχή περίπου
εξακοσίων ατόμων, ενώ τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος.

«Υπάρχουν συγκυρίες στη ζωή των ανθρώπων που τους υποχρεώνουν να σταματήσουν την επιμόρφωσή
τους, καθώς οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο χρόνος λίγος. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
τον χρόνο, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία ή την οικονομική δυνατότητα. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία,
ευκαιρία, δυνατότητα και γνώση, θελήσαμε να προσφέρουμε σε πολίτες με την ίδρυση του Δημοτικού
Κοινωνικού Πανεπιστήμιου Ιλίου και με βασικό σκοπό τη διάχυση στην κοινωνία της γνώσης, εκείνης που
γίνεται κτήμα εσαεί και ακολουθεί την εξελικτική πορεία του ανθρώπου», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος
Ιλίου και συνεχίζει:

«Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο αποτέλεσε όραμα πολλών ετών και η υλοποίησή του κατέστη
δυνατή στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χάρη στην καινοτόμο
προσέγγιση του Πρύτανη και των αντιπρυτάνεων και την εξωστρέφεια του επιστημονικού και διδακτικού
του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τον
αντιπρύτανη Ιωάννη Καλδέλλη, τους κοσμήτορες Αθανάσιο Σπυριδάκο και Γεώργιο Ιωαννίδη και τους
συνεργάτες τους, όπως και τον συντονιστή του Δη.Κοι.Π.Ι. και εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας Φώτη
Μαρκόπουλο, για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία, προς όφελος του τόπου και των πολιτών
του».

Αναφερόμενος στον σκοπό του Δη.Κοι.Π.Ι., ο κ. Ζενέτος προσθέτει: «Σκοπός της λειτουργίας του είναι η -
χωρίς προϋποθέσεις και όρια- δια βίου εκπαίδευση, εκείνη που επιτρέπει στους πολίτες να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητές τους, να διαδραματίσουν ρόλο στην τοπική κοινωνία και ενισχύει την κοινωνική συνοχή
της κοινότητας, της γειτονιάς, της οικογένειας».

Η ικανοποίηση γι’ αυτή την πρωτοβουλία διακατέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο
δραστηριοποιείται έντονα σε συνεργασίες με δήμους και με στόχο τη δια βίου μάθηση των πολιτών. Η
ικανοποίηση αυτή εκφράστηκε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τον αντιπρύτανη
Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος μας είπε:

«Ο πρώτος κύκλος και παρά τις ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας, πήγε πολύ καλά, ομολογουμένως
είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και είχαν ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις που μας
έθεταν. Υπήρχε μια ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρει πραγματικά την κοινωνία. Φυσικά, ο κύκλος
σπουδών δεν ήταν αυστηρά ακαδημαϊκός, όμως έχει κοινωνικό αντίκτυπο κι αυτή είναι και η θέση του
Πανεπιστημίου μας. Συμμετείχαν οκτώ συνάδελφοι, με μεγάλη διάθεση, αλλά και ακόμη δύο καθηγητές
άλλων Πανεπιστημίων, που τους προσκαλέσαμε για εξειδικευμένα αντικείμενα και με χαρά
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση».

Για τον αν συμμερίζεται τη σημασία που δίνει η δημοτική Αρχή του Ιλίου σε αυτή την πρωτοβουλία, ο κ.
Καλδέλλης απαντά: «Φυσικά. Ο δήμος βοηθάει κι εμείς το κάνουμε με την καρδιά μας». Και στο τέλος
προσθέτει: «Η γνώση δεν έχει ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν την πρώτη ευκαιρία κι εμείς τους
προσφέρουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε το Πανεπιστήμιό μας να μεταφέρει την καινούργια
γνώση στους πολίτες κι αυτοί να γίνουν κοινωνοί της. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία».

https://www.xtypos.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%ae/
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ΠΑΔΑ: Πρώτο στην Ευρώπη που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS
για τη βιώσιμη ανάπτυξη

NewsRoom

22 Ιανουαρίου 2022 13:58

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΠΑΔΑ, είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance – European Network on
Higher Education for Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “πράσινο” Πανεπιστήμιο – όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
– η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-
διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής
εξωστρέφειας του Ιδρύματος».

Διαβάστε επίσης:

https://www.mononews.gr/business/energy/pada-proto-stin-evropi-pou-ginete-melos-tis-simmachias-copernicus-gia-ti-viosimi-anaptixi
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Το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance - European Network on Higher Education for
Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “πράσινο” Πανεπιστήμιο - όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
- η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-
διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής
εξωστρέφειας του Ιδρύματος».

https://www.businessnews.gr/ellada/item/227657-to-panepistimio-d-attikis-ginetai-melos-tis-symmaxias-copernicus


https://www.liberal.gr/

 Publication date: 22/01/2022 22:55

 Alexa ranking (Greece): 128

 link

Το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance - European Network on Higher Education for
Sustainable Development.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια τα οποία ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων
της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “πράσινο” Πανεπιστήμιο - όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
- η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-
διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής
εξωστρέφειας του Ιδρύματος».

https://www.liberal.gr/news/to-panepistimio-d-attikis-ginetai-melos-tis-summachias-copernicus/427919
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Το Πανεπιστήμιο Δ.Αττικής, το πρώτο στην Ν/Α Ευρώπη που γίνεται μέλος
της Συμμαχίας COPERNICUS

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education
for Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “πράσινο” Πανεπιστήμιο – όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
– η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-
διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής
εξωστρέφειας του Ιδρύματος».

https://www.thepresident.gr/2022/01/22/to-panepistimio-d-attikis-to-proto-stin-n-a-eyropi-poy-ginetai-melos-tis-symmachias-copernicus-gia-ti-viosimi-anaptyxi/
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS
για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance - European Network on Higher Education for
Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “πράσινο” Πανεπιστήμιο - όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
- η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-
διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής
εξωστρέφειας του Ιδρύματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://www.insider.gr/eidiseis/209205/panepistimio-dytikis-attikis-ginetai-melos-tis-symmahias-copernicus-gia-ti-biosimi
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance - European Network on Higher Education for
Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “ πράσινο” Πανεπιστήμιο - όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
- η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-
διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής
εξωστρέφειας του Ιδρύματος».
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education
for Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “ πράσινο” Πανεπιστήμιο – όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση – η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και
συν-διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και
δυναμικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος».
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education
for Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “ πράσινο” Πανεπιστήμιο – όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση – η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και
συν-διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και
δυναμικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος».

Πηγή ΑΠΕ
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance - European
Network on Higher Education for Sustainable Development (https://www.copernicus-
alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “ πράσινο” Πανεπιστήμιο - όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
- η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συν-
διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής
εξωστρέφειας του Ιδρύματος».
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022, 13:53

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο στη νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως
μέλος της COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education for Sustainable Development
(https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και πράσινο Πανεπιστήμιο -αναφέρεται στην ανακοίνωση- η
συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συνδιαμόρφωση
καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής εξωστρέφειας
του Ιδρύματος».

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022, 13:53
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως μέλος της COPERNICUS Alliance – European Network on Higher
Education for Sustainable Development (https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής,  η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και “ πράσινο” Πανεπιστήμιο – όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση – η συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και
συν-διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και
δυναμικής εξωστρέφειας του Ιδρύματος».
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται
μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο στη νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως
μέλος της COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education for Sustainable Development
(https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και πράσινο Πανεπιστήμιο -αναφέρεται στην ανακοίνωση- η
συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συνδιαμόρφωση
καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής εξωστρέφειας
του Ιδρύματος».
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται
μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο στην νοτιοανατολική Ευρώπη
που γίνεται μέλος της Συμμαχίας COPERNICUS

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το πρώτο στη νοτιοανατολική Ευρώπη που γίνεται δεκτό ως
μέλος της COPERNICUS Alliance - European Network on Higher Education for Sustainable Development
(https://www.copernicus-alliance.org/).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέλη του Δικτύου είναι σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία
ενώνουν από κοινού τις δυνάμεις τους και δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά).

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, η Συμμαχία COPERNICUS
στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντοπίζουν
από κοινού τις προκλήσεις για αειφόρο ανάπτυξη και να διαμορφώνουν κατάλληλες διαδικασίες και
σύγχρονα εργαλεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

H Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με θεσμικούς παράγοντες διαμόρφωσης
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Για το ΠΑΔΑ, ως ταχέως εξελισσόμενο και πράσινο Πανεπιστήμιο -αναφέρεται στην ανακοίνωση- η
συγκεκριμένη Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση, νέους πόρους και συνδιαμόρφωση
καινοτόμου εκπαίδευσης και έρευνας για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής εξωστρέφειας
του Ιδρύματος».
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Τροποποιήθηκε το Ακαδ/κό ημερολόγιο του ΠΑΔΑ - Παρατείνεται η έναρξη
και το πέρας της εξεταστικής

Τροποποιήθηκε το Ακαδ/κό ημερολόγιο του ΠΑΔΑ - Παρατείνεται η έναρξη και το πέρας της
εξεταστικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Τα «Φοιτητικά Νέα» παρουσιάζουν στους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το τελικό Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 όπως τροποποιήιηκε από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Πιο αναλυτικά, παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης των Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου
2021-2022 κατά μία εβδομάδα.

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

Το τελικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως έχει τροποποιηθεί:

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021 - 2022

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Λήξη μαθημάτων: 
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 έως Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 (2 εβδομάδες)

Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου: 
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου: 
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Σημείωση: Ειδικά για τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών οι ημερομηνίες λήξης της αναπλήρωσης
μαθημάτων και έναρξης – λήξης εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου δύνανται να μετατεθούν
κατά μία επιπλέον εβδομάδα.

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου:

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη μαθημάτων: 
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη μαθημάτων: 
Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 
Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 έως Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου: 
Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Λήξη εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου: 
Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

Επαναληπτικές Εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

Έναρξη επαναληπτικών εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022: 
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/25278-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4-%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ0 10 ΣΤΗΝ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ COPERNICUS
Το Πανεπιστήμιο Autikiîs Attikiîs είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο

Ελληνικό και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που

γίνεται δεκτό cos μέλθ5 ms COPERNICUS Alliance European
Network on HigherEducation for Sustainable Development

https://www.copernicus-alliance.org μεταδίδει το ΑΠΕ

ΜΠΕ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση μέλη του Δικτύου είναι

σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία ενώνουν από

κοινού Tis δυνάμει raus και δεσμεύονται στην επίτευΣη των

στόχων ms Βιώσιμηε ανάπτυΣα οικονομικά κοινωνικά

περιβαλλοντικά και θεσμικά
Oncos αναφέρει ο Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτα

Ε KaÂôris η Συμμαχία COPERNICUS στοχεύει στο να

δώσει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοΒάθμια5
εκπαίδευσα να εντοπίζουν από κοινού Tis προκλήσεκ για

αειφόρο ανάπτυΣη και να διαμορφώνουν κατάλληλε διαδικασία

και σύγχρονα εργαλεία γνώσεων δεΣιοτήτων και

ικανοτήτων

Η Συμμαχία COPERNICUS έχει συστηματική διαβούλευση με

θεσμικού napayovTES διαμόρφωσα πολιτικών για τη βιώσιμη

ανάπτυΣη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Για το ΠΑΔΑ gjs raxécos εΣελισσόμενο και πράσινο Πανεπιστήμιο

όπω5 αναφέρεται στην ανακοίνωση η συγκεκριμένη

Συμμαχία αναμένεται να προσφέρει σημαντική δικτύωση

véous nôpous και συν-διαμόρφωση καινοτόμου εκπαίδευσα
και ερευνα5 για πρωτοβουλίε5 Βιώσιμα ανάπτυΣα και δυνα

μική εΣωστρέφεια του Ιδρύματο5
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Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας: Για μια Ζωή χωρίς Κάπνισμα

Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη χρονιά, την προσπάθεια για
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για το κάπνισμα, το παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές
επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία.

Ο διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31
Μαΐου).

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από
μικρή ηλικία- τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό
με ένα απλό email στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.  

Με την αποστολή ενδιαφέροντος, θα στέλνεται απαντητικό email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού
και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και
τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί μαζί με το έργο του.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2 Μαΐου 2022. Τα
έργα θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr.

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο lignos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο
2107258006.
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ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τον Μάρτιο θα παραδοθεί το Σχέδιο για την Ψυχική Υγεία
από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων

Την προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο στην ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχική
υγείας στη χώρα με την ενίσχυση των προϋποήΌγισμού τη δημιουργία νέων
δομών και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγεία τόνισε για ακόμα μια φορά
η υφυπουργό Υγεία Ζωή Ράπτη υπεύθυνη για θέματα Ψυχική Υγεία στο

συνέδριο ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ρο$ΐ Ζονίά-19 που διοργάνωσε το ΗθβΙτή ϋβϊΐγ και η

Βθυ55Ϊ35

Ειδικότερα όπα>5 τόνισε η κ Ράπτη έμφαση θα δοθεί στη ψυχική υγεία παιδιών
και εφήβων καθώς όπως ανέφερε 3500 παιδιά το χρόνο διαγιγνώσκονται με
ψυχικές διαταραχές Υπογράμμισε ότι μέσα στο 2022 πρόκειται να δημιουργηθούν
Κέντρα Έγκαιρης Παρέμβασης για την Ψύχωση σε όλη την επικράτεια ώστε να

μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα ψυχωσικές διαταραχές σε παιδιά εφήβους
αλλά και σε ενήλικες γεγονός που θα συμβάλλει στην καλύτερη θεραπευτική
τους αντιμετώπιση Αναφορικά με τη δημιουργία του Πρώτου Κέντρου Ημέρας
για την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
είπε ότι πολύ σύντομα θα εκδοθεί και η σχετική υπουργική απόφαση Για τη
στελέχωση των ψυχιατρικών κλινικών στα νοσοκομεία είπε ότι ήδη έχουν
προσληφθεί πάνω από 70 ψυχίατροι ενώ αναφέρθηκε και στη νομοθετική
ρύθμιση για την ειδικότητα νοσηλευτή ψυχικής υγείας έτσι ώστε οι νοσηλευτές να

εξειδικευτούν σε αυτόν τον τομέα
Ένα από τα διδάγματα της πανδημίας ήταν και η ανάγκη ψηφιακών εργαλείων
στον τομέα της Υγείας είπε η κ Ράπτη αναφέροντας ότι ήδη λειτουργεί στο

Καστελόριζο το Πρώτο Ψηφιακό Ιατρείο όπου μπορούν να εκδίδονται
πιστοποιητικά αλλά και να συνταγογραφούνται φάρμακα ενώ όπως τόνισε στις

προθέσεις του Υπουργείου είναι να δημιουργηθούν και άλλα τέτοια Κέντρα
ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας
Η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που γίνονται για την αύξηση
των παιδοψυχιατρικών κλινών Ήδη λειτουργεί παιδοψυχιατρική κλινική
στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στο Καραμανδάνειο της Πάτρας
ενώ σύντομα θα λειτουργήσουν κλινικές στην Τρίπολη στο Ασκληπιείο
Βούλας καθώς και στο Νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα που θα διασυνδεθεί
με το Αττικόν».Τον Μάρτιο η αρμόδια Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα
παραδώσει το Σχέδιο για την Ψυχική Υγεία στη χώρα μας το οποίο και θα τεθεί
σε διαβούλευση ανέφερε η κυρία Ράπτη τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής
των ληπτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας οι οποίοι είναι και οι πλέον αρμόδιοι
όπως τόνισε στη λήψη αποφάσεων Επιπλέον η κ Ράπτη ανέφερε ότι φέτος η

Γαλλική προεδρεία θα θέσει το ζήτημα της ανάπτυξης των υπηρεσιών ψυχικής
Υγείας σε όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε αυτά να ενισχυθούν με τα κατάλληλα
χρηματοδοτικά εργαλεία Η χώρα μας όπως ανέφερε η Υφυπουργός έχει
ήδη ζητήσει χρηματοδότηση για τη δημιουργία Κινητών Μονάδων για παιδιά
και υπερήλικες αλλά και για τη δημιουργία Κέντρων Ημέρας για παιδιά και

εργαζόμενους

□ ι~ιΙ ΙΟΟΙ Λ Ο
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Αντικαπνιστικά κλικ σε μαθητικό διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την έγκριση του
υπουργείου Υγείας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά
του Καπνίσματος, που είναι η 31η Μαΐου.
Φωτ. Shutterstock.
Πέννυ Μπουλούτζα

«Για μία ζωή χωρίς κάπνισμα», είναι ο τίτλος του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής
Φωτογραφίας που διοργανώνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για 6η συνεχόμενη χρονιά, σε μια
προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους μαθητές για το κάπνισμα –ενεργητικό και
παθητικό– και τις πολλαπλές επιπτώσεις του στο άτομο και στην κοινωνία. Ο διαγωνισμός
πραγματοποιείται με την έγκριση του υπουργείου Υγείας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καπνίσματος, που είναι η 31η Μαΐου. Φέτος θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μαθητές του δημοτικού,
που θα κληθούν να αναδείξουν πολλαπλά μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών
θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο μέσο θελήσουν (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο,
τάμπλετ κ.ά.).

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, «στόχος του διαγωνισμού
είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά –από μικρή ηλικία– τόσο από τη
βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ενας ακόμη στόχος είναι να
ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία και στο υγειονομικό σύστημα».

Οσα δημοτικά σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να γνωστοποιήσουν την
επιθυμία τους αυτή αποστέλλοντας ένα απλό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως τις
31 Μαρτίου 2022. Με την αποστολή ενδιαφέροντος θα στέλνεται απαντητικό email μαζί με την προκήρυξη
του διαγωνισμού και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να
συμπληρωθεί από το σχολείο και τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή. Η συμπληρωμένη υπεύθυνη
δήλωση θα συνοδεύει τη φωτογραφία κάθε μαθητή. Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή –
αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στο [email protected]– των φωτογραφιών είναι η 2α Μαΐου 2022. Ο
διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο [email protected] ή στο 210-72.58.006.

https://www.kathimerini.gr/society/561692101/antikapnistika-klik-se-mathitiko-diagonismo/
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Αντικαπνιστικά κλικ
σε μαθητικό διαγωνισμό

Γιο μία ζωή χωρίς κάπνισμα είναι

ο τίτλος του Πανελλήνιου Μαθητικού

Διαγωνισμού Ψηφιακής
Φωτογραφίας που διοργανώνει η
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
για 6η συνεχόμενη χρονιά σε μια
προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει
και να ενημερώσει τους μαθητές
για το κάανισμα ενεργητικό και
παθητικό και τις πολλαπλές επιπτώσεις

του στο άτομο και στην
κοινωνία Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται

με την έγκριση του
υπουργείου Υγείας και με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καπνίσματος που είναι η 31η Μαΐου

Φέτος θα συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό μαθητές του δημοτικού

που θα κληθούν να αναδείξουν

πολλαπλά μηνύματα κατά του
καπνίσματος Οι φωτογραφίες των
μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν

από όποιο μέσο θελήσουν
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
κινητό τηλέφωνο τάμπλετ κ.ά

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
της Ελληνικής Καρδιολογικής

Εταιρείας στόχος του διαγωνισμού
είναι μέσω της καλλιτεχνικής

δημιουργίας να προφυλαχτούν τα
παιδιά από μικρή ηλικία τόσο
από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος

όσο και από το παθητικό
κάπνισμα Ενας ακόμη στόχος

είναι να ευαισθητοποιήσουν τους
μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό

πρόβλημα με ανυπολόγιστες
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
και στο υγειονομικό σύστημα

Οσα δημοτικά σχολεία επιθυμούν

να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό

μπορούν να γνωστοποιήσουν

την επιθυμία τους αυτή
αποστέλλοντας ένα απλό email
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
lignos@hcs.gr έωε τις 31 Μαρτίου

2022 Με την αποστολή ενδι
αφέροντοε θα στέλνεται απαντητικό

email μαζί με την προκήρυξη
του διαγωνισμού και τις λεπτο
μέρειές του καθώς και μια υπεύθυνη

δήλωση που θα πρέπει να
συμπληρωθεί από το σχολείο και
τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα

μαθητή Η συμπληρωμένη
υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύει

τη φωτογραφία κάθε μαθητή
Η καταληκτική ημερομηνία για
την αποστολή αποκλειστικά σε
ψηφιακή μορφή στο lignos@hcs
gr των φωτογραφιών είναι η 2α
Μαίου 2022 Ο διαγωνισμός έχει
την υποστήριξη του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Τεχνών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής καθώς δύο

καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν

στην κριτική επιτροπή
Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες
φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο
συμβολικό χρηματικό ποσό ενώ
αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι

σε όλους τους συμμετέχοντες
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν

στο lignos@hcs.gr
ή στο 210-72.58.006

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής
Φωτογραφίας για το κάπνισμα

Κοχιαδάκης Γεώργιος

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής
Φωτογραφίας, για 6η συνεχόμενη χρονιά, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των
μαθητών για το κάπνισμα. Ο διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου).

Ο διαγωνισμός που είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζει, αποσκοπεί
στην πληροφόρηση και αφύπνιση των μαθητών για το κάπνισμα ακόμη και στην παθητική του
μορφή, καθώς και τις πολλαπλές επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία.

Μαθητές του Δημοτικού  καλούνται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά.

Επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση των μαθητών από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το
παθητικό κάπνισμα. Μέσω  της καλλιτεχνικής δημιουργίας  εκτιμάται πως θα ευαισθητοποιήσουν τους
μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό με
ένα απλό email στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.  Τα σχολεία θα λάβουν απαντητικό
email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση
που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να
αποσταλεί μαζί με το έργο του.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2 Μαΐου 2022 . Τα έργα
θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr.

Αρωγός της προσπάθειας είναι το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής. Δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή.

Όσο για το βραβείο, στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες  θα δοθεί συμβολικό
χρηματικό ποσό, ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες. Για
οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο lignos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο
2107258006

Πηγή: https://virus.com.gr/elliniki-kardiologiki-etaireia-mathitikos-diagonismos-psifiakis-fotografias-gia-to-
kapnisma/
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Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμό
Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Για μια Ζωή χωρίς Κάπνισμα

 

Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη χρονιά,
την προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για το κάπνισμα, το
παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία. Ο
διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του
Καπνίσματος (31 Μαΐου).

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από
μικρή ηλικία- τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό
με ένα απλό email στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.  

Με την αποστολή ενδιαφέροντος, θα στέλνεται απαντητικό email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού
και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και
τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί μαζί με το έργο του.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2 Μαΐου 2022 . Τα
έργα θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr.

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες.

https://radio-lehovo.gr/elliniki-kardiologiki-etaireia-panellinios-mathitikos-diagonismo-psifiakis-fotografias-egkekrimenos-apo-to-ypoyrgeio-paideias/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για 6η χρονιά ο Πανελλήνιος Μαθη

Ψηφιακής Φωτογραφίας
Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας

εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει η
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για 6η συνεχόμενη χρονιά την
προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών
για το κάπνισμα το παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές επιπτώσεις

του στο άτομο και την κοινωνία
Ο διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 31 Μαΐου
Φέτος μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό

της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά μηνύματα κατά του καπνίσματος

Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν

από όποιο μέσο θελήσουν π.χ ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

κινητό τηλέφωνο tablet κ.ά
Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας

να προφυλαχτούν τα παιδιά από μικρή ηλικία τόσο από τη
βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα

Ένας ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους

για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα με ανυπολόγιστες

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα
Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους

για συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα απλό email στο
lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022

Με την αποστολή ενδιαφέροντος θα στέλνεται απαντητικό email
μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις λεπτομέρειές του
καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί από
το σχολείο και τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να
αποσταλεί μαζί με το έργο του

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των
έργων είναι η 2 Μαΐου 2022 Τα έργα θα αποστέλλονται σε ψηφιακή
μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή

Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί
ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό ενώ αποστέλλονται κάθε
χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες

ικός Διαγωνισμός
HcveàAhvios Η Dörmtes Λϊΐι^ωνιομόϊ Φωτογραφήσω

γιο μια Ζωή χωρΗ Κάπνκφϋ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο lig
nos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο 2107258006



1. ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .29/01/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .31/01/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 14

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Για μια ζωή χωρίς κάπνισμα
Για μια ζωή χωρίς κάπνισμα

είναι ο τίτλος του Πανελλήνιου

Μαθητικού Διαγωνισμού
Ψηφιακής Φωτογραφίας που
συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική

Εταιρεία για 6η συνεχόμενη

χρονιά Ο διαγωνισμός
κάθε χρόνο γίνεται με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του
Καπνίσματος 31 Μαΐου και είναι

εγκεκριμένος από το υπουργείο

Παιδείας
Φέτος μαθητές του δημοτικού
θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό

της ΕΚΕ αναδεικνύοντας
πολλαπλά μηνύματα κατά

του καπνίσματος Οι φωτογραφίες
των μαθητών θα μπορούν

να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν π.χ ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή κινητό
τηλέφωνο tablet κ.ά

Στόχος του διαγωνισμού είναι
μέσω της καλλιτεχνικής δημι¬

ουργίας να προφυλαχτούν τα
παιδιά από μικρή ηλικία
τόσο από τη βλαβερή συνήθεια
του καπνίσματος όσο και από
το παθητικό κάπνισμα Ενας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν

τους μεγαλύτερους

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

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον

τους για συμμετοχή στο
διαγωνισμό με ένα απλό email
στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31

Μαρτίου
Με την αποστολή ενδιαφέροντος

θα στέλνεται απαντητικό
email μαζί με την προκήρυξη
του διαγωνισμού και τις

λεπτομέρειές του καθώς και
μία υπεύθυνη δήλωση που πρέ¬

πει να συμπληρωθεί από το
σχολείο και τον κηδεμόνα κάθε
συμμετέχοντα μαθητή και να
αποσταλεί μαζί με το έργο του

Η καταληκτική ημερομηνία
για την ηλεκτρονική αποστολή
των έργων είναι η 2η Μαΐου
Τα έργα θα αποστέλλονται σε
ψηφιακή μορφή και μόνο στο
lignos@hcs.gr

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη

του Τμήματος Φωτογραφίας

και Οπτικοακουστικών
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής καθώς δύο καθηγητές

του Τμήματος συμμετέχουν

στην κριτική επιτροπή
Στις 3 καλύτερες επιλεγμένες
φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο

συμβολικό χρηματικό ποσό
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο
έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες

Για διευκρινίσεις 2107258006
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Πανελλήνιο μαθητικός διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας
Μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά μηνύματα
κατά του καπνίσματος.

Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη χρονιά, την προσπάθεια για
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για το κάπνισμα, το παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές
επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία. Ο διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου).

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από
μικρή ηλικία- τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα
απλό e-mail στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Με την αποστολή ενδιαφέροντος, θα στέλνεται απαντητικό email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού
και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και
τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί μαζί με το έργο του.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2 Μαΐου. Τα έργα θα
αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr.

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο lignos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο 2107258006.

https://epirusonline.gr/culture/fotografia/panellinio-mathitikos-diagonismos-psifiakis-fotografias/
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ΠΑΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανελλήνιο μαθητικός διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας
Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, 

εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζει 

η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη
χρονιά, την προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

των μαθητών για το κάπνισμα, το παθητικό κάπνισμα
και τις πολλαπλές επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία. 

0 διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31
Μαΐου).

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά μηνύματα
κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα
μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο μέσο θελήσουν, π.χ.
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet
κ.ά.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής
δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από μικρή ηλικία- 

τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο
και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας ακόμη στόχος είναι
να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον
κοινωνικό πρόβλημα, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον 
τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα απλό e-

mail στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Με την αποστολή ενδιαφέροντος, θα στέλνεται απαντητικό 

email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού και
τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση
που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και τον κηδεμόνα 

κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί μαζί με
το έργο του.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή 

των έργων είναι η 2 Μαΐου. Τα έργα θα αποστέλλονται 
σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr.

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας 

και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος
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συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες
επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό
χρηματικό ποσό, ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι
σε όλους τους συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε 

στο lignos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο 2107258006.
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Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας
Μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά μηνύματα
κατά του καπνίσματος.

Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη χρονιά, την προσπάθεια για
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για το κάπνισμα, το παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές
επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία. Ο διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου).

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από
μικρή ηλικία- τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα
απλό e-mail στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Με την αποστολή ενδιαφέροντος, θα στέλνεται απαντητικό email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού
και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και
τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί μαζί με το έργο του.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2 Μαΐου. Τα έργα θα
αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr.

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο lignos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο 2107258006.
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ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟ - Πανηγυρική ορκωμοσία των φοιτητών του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος του Δήμου Φυλής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η τελετή αποφοίτησης της πρώτης σειράς των σπουδαστών του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και του Δήμου
Φυλής, το βράδυ της Πέμπτης 27 Ιανουαρίου 2022, στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων,
πιστοποίησε, πανηγυρικά, την εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στους δύο
δημόσιους φορείς
Φανερά συγκινημένος ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς τόνισε ότι η συνεργασία
του Δήμου με το Πανεπιστήμιο αποτελεί, για τον ίδιο, όνειρο ζωής και πρόσθεσε ότι,
μετά την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, βρίσκεται σε εξέλιξη,
το μεγάλο εγχείρημα της ανέγερσης φοιτητικής εστίας στα Άνω Λιόσια

Την ικανοποίησή του από τη συνεργασία με το Δήμο Φυλής εξέφρασε ο Πρύτανης του
ΠΑ.Δ.Α. Παναγιώτης Καλδής και ευχήθηκε στους αποφοιτήσαντες να συνεχίσουν την
προσπάθεια για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Τις ευχαριστίες του στο Δήμο Φυλής, στους διδάσκοντες του Προγράμματος και στο
προσωπικό του ΠΑ.Δ.Α εξέφρασε ο Διευθυντής του ΠΜΣ Πέτρος Καλαντώνης. Ο
καθηγητής δεν παρέλειψε να κάνει ειδική μνεία στη συμβολή του Πολυτεχνείου
Κρήτης, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον αναπλ. καθηγητή Στέλιο Τσαφαράκη.
Ακολούθησε η ορκωμοσία (καθομολόγηση) των 28 αποφοίτων, στους οποίους, εν
συνεχεία, απονεμήθηκαν, υπό τα χειροκροτήματα συγγενών και φίλων, τα πτυχία. Τα
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πρώτα εξ αυτών κλήθηκε να απονείμει, τιμής ένεκεν, ο Χρήστος Παππούς

Το ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Πολιτισμού” διαρκεί τρία εξάμηνα και
είναι δωρεάν. Τα μαθήματα γίνονται στα Δημαρχεία Άνω Λιοσίων και Φυλής. Μετά
την αποφοίτηση της πρώτης σειράς, συνεχίζουν τα μαθήματα η δεύτερη και η τρίτη
σειρά, ενώ στο αμέσως προσεχές μέλλον θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την
τέταρτη σειρά εισακτέων.
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«Για μια Ζωή χωρίς κάπνισμα»
Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη χρονιά, την προσπάθεια για
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για το κάπνισμα, το παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές
επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία. 
Ο διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος
στις 31 Μαΐου.

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά. 

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από
μικρή ηλικία- τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα
απλό email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς
αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να
τη δείτε. μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.  

Με την αποστολή ενδιαφέροντος, θα στέλνεται απαντητικό email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού
και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και
τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί μαζί με το έργο του. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2α Μαΐου 2022. Τα έργα θα
αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 2107258006.
.
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Μαθητικός διαγωνισμός ψηφιακής φωτογραφίας για το κάπνισμα

Από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Mε τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη χρονιά, την προσπάθεια για
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για το κάπνισμα, το παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές
επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία. Ο διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου).

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από
μικρή ηλικία- τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2 Μαΐου 2022. Τα έργα θα
αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο [email protected]

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες.
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Πανελλήνιος διαγωνισμός
φωτογραφίας της Καρδιολογικής Εταιρείας

Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφία

για μια Ζωή χωρί Κάπνισμα

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά

Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό

Ψηφιακής Φωτογραφίας

εγκεκριμένςαπό το Υπουργείο Παιδείας

συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική

Εταιρεία για 6η συνεχόμενη

χρονιά την προσπάθεια για ευαισθητοποίηση

και ενημέρωση των μαθητών

για το κάπνισμα το παθητικό κάπνισμα

και τις πολλαπλές επιπτώσεις
του στο άτομο και την κοινωνία

0 διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται

με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 31
Μαΐου

Φέτος μαθητές του Δημοτικού θα

συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της
ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά μηνύματα

κατά του καπνίσματος Οι φωτογραφίες

των μαθητών θα μπορούν να
αποτυπωθούν από όποιο μέσο θελήσουν

π.χ ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

κινητό τηλέφωνο tablet κ.ά

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω
της καλλιτεχνικής δημιουργίας να

προφυλαχτούν τα παιδιά από μικρή
ηλικία τόσο από τη βλαβερή συνήθεια

του καπνίσματος όσο και από το
παθητικό κάπνισμα Ένας ακόμη στόχος

είναι να ευαισθητοποιήσουν τους
μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό

πρόβλημα με ανυπολόγιστες
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και
το υγειονομικό σύστημα

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να
στέλνουν το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα
απλό email στο lignos@hcs.gr μέχρι

τις 31 Μαρτίου 2022
Με την αποστολή ενδιαφέροντος

θα στέλνεται απαντητικό email μαζί
με την προκήρυξη του διαγωνισμού
και τις λεπτομέρειές του καθώς και

μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να

συμπληρωθεί από το σχολείο και τον

κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή
και να αποσταλεί μαζί με το έργο

του

Η καταληκτική ημερομηνία για την
ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι

η 2 Μαΐου 2022 Τα έργα θα αποστέλλονται

σε ψηφιακή μορφή και μόνο

στο lignos@hcs.gr
Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη

του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Τεχνών του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής καθώς δύο
καθηγητές του τμήματος συμμετέ¬

χουν στην κριτική επιτροπή Στις τρεις
καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες

θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό
χρηματικό ποσό ενώ αποστέλλονται
κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους
συμμετέχοντες

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε

να επικοινωνήσετε στο Ιϊ

gnos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο
2107258006
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Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός από την ΕΚΕ
Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός από την ΕΚΕ

Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη χρονιά,
την προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για το κάπνισμα, το
παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία. Ο
διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του
Καπνίσματος (31 Μαΐου).

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από
μικρή ηλικία- τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό
με ένα απλό email στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.  

Με την αποστολή ενδιαφέροντος, θα στέλνεται απαντητικό email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού
και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και
τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί μαζί με το έργο του.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2 Μαΐου 2022 . Τα
έργα θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr.

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες.
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Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός ψηφιακής φωτογραφίας της
Καρδιολογικής Εταιρείας

Με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, συνεχίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, για 6η συνεχόμενη χρονιά, την προσπάθεια για
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για το κάπνισμα, το παθητικό κάπνισμα και τις πολλαπλές
επιπτώσεις του στο άτομο και την κοινωνία. Ο διαγωνισμός κάθε χρόνο πραγματοποιείται με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου).

Φέτος, μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΕΚΕ αναδεικνύοντας πολλαπλά
μηνύματα κατά του καπνίσματος. Οι φωτογραφίες των μαθητών θα μπορούν να αποτυπωθούν από όποιο
μέσο θελήσουν, π.χ. ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.ά.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας να προφυλαχτούν τα παιδιά -από
μικρή ηλικία- τόσο από τη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος όσο και από το παθητικό κάπνισμα. Ένας
ακόμη στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το υγειονομικό σύστημα.

Τα δημοτικά σχολεία μπορούν να στέλνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα
απλό email στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

Με την αποστολή ενδιαφέροντος, θα στέλνεται απαντητικό email μαζί με την προκήρυξη του διαγωνισμού
και τις λεπτομέρειές του, καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί από το σχολείο και
τον κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα μαθητή και να αποσταλεί μαζί με το έργο του.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των έργων είναι η 2 Μαΐου 2022. Τα έργα θα
αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή και μόνο στο lignos@hcs.gr.

Ο διαγωνισμός έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δύο καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν στην κριτική
επιτροπή. Στις τρεις καλύτερες επιλεγμένες φωτογραφίες θα δοθεί ως έπαθλο συμβολικό χρηματικό ποσό,
ενώ αποστέλλονται κάθε χρόνο έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο lignos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο 21072580

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις  από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ

https://www.taxydromos.gr/Topika/437780-panellhnios-mathhtikos-diagwnismos-pshfiakhs-fwtografias-ths-kardiologikhs.html
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Πανηγυρική ορκωμοσία των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
του Δήμου Φυλής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η τελετή αποφοίτησης της πρώτης σειράς των σπουδαστών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΠΜΣ)
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και του Δήμου Φυλής, το βράδυ της Πέμπτης 27 Ιανουαρίου
2022, στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, πιστοποίησε, πανηγυρικά, την εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα
στους δύο δημόσιους φορείς.

Φανερά συγκινημένος ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς τόνισε ότι η συνεργασία του Δήμου με το
Πανεπιστήμιο αποτελεί, για τον ίδιο, όνειρο ζωής και πρόσθεσε ότι, μετά την υπογραφή της σχετικής
προγραμματικής σύμβασης, βρίσκεται σε εξέλιξη, το μεγάλο εγχείρημα της ανέγερσης φοιτητικής εστίας
στα Άνω Λιόσια.

https://www.cityface.gr/index.php/news/culture/item/3921-panigyriki-orkomosia-ton-foititon-tou-metaptyxiakoy-programmatos-tou-dimou-fylis-me-to-panepistimio-dytikis-attikis
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Την ικανοποίησή του από τη συνεργασία με το Δήμο Φυλής εξέφρασε ο Πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α. Παναγιώτης
Καλδής και ευχήθηκε στους αποφοιτήσαντες να συνεχίσουν την προσπάθεια για να βελτιώσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Τις ευχαριστίες του στο Δήμο Φυλής, στους διδάσκοντες του Προγράμματος και στο προσωπικό του
ΠΑ.Δ.Α εξέφρασε ο Διευθυντής του ΠΜΣ Πέτρος Καλαντώνης. Ο καθηγητής δεν παρέλειψε να κάνει ειδική
μνεία στη συμβολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον αναπλ. καθηγητή Στέλιο
Τσαφαράκη.

Ακολούθησε η ορκωμοσία (καθομολόγηση) των 28 αποφοίτων, στους οποίους, εν συνεχεία, απονεμήθηκαν,
υπό τα χειροκροτήματα συγγενών και φίλων, τα πτυχία. Τα πρώτα εξ αυτών κλήθηκε να απονείμει, τιμής
ένεκεν, ο Χρήστος Παππούς.

Το ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Πολιτισμού” διαρκεί τρία εξάμηνα και είναι δωρεάν. Τα
μαθήματα γίνονται στα Δημαρχεία Άνω Λιοσίων και Φυλής. Μετά την αποφοίτηση της πρώτης σειράς,
συνεχίζουν τα μαθήματα η δεύτερη και η τρίτη σειρά, ενώ στο αμέσως προσεχές μέλλον θα δημοσιευθεί η
προκήρυξη για την τέταρτη σειρά εισακτέων.
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Πανηγυρική ορκωμοσία των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
του Δήμου Φυλής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η
τελετή αποφοίτησης 

της
πρώτης σειράς των

σπουδαστών του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος
(ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
και του Δήμου Φυλής, το
βράδυ της Πέμπτης 27
Ιανουαρίου 2022, στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων,
πιστοποίησε, πανηγυρικά,
την εποικοδομητική συνεργασία 

ανάμεσα στους δύο
δημόσιους φορείς.

Φανερά συγκινημένος ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς τόνισε  ότι η
συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο αποτελεί, για τον ίδιο, όνειρο ζωής και
πρόσθεσε ότι, μετά την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης,
βρίσκεται σε εξέλιξη, το μεγάλο εγχείρημα της ανέγερσης φοιτητικής εστίας στα Άνω
Λιόσια. https://y outu. be/FjxjOK531 cE

Την ικανοποίησή του από τη συνεργασία με το Δήμο Φυλής εξέφρασε ο Πρύτανης 
του ΠΑ.Δ.Α. Παναγιώτης Καλδής και ευχήθηκε στους αποφοιτήσαντες να

συνεχίσουν την προσπάθεια για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
htt ps : //y out u . be/y rwl u bW OY zs

Τις ευχαριστίες του στο Δήμο Φυλής, στους διδάσκοντες του Προγράμματος και
στο προσωπικό του ΠΑ.Δ.Α εξέφρασε ο Διευθυντής του ΠΜΣ Πέτρος Καλαν των ης.
Ο καθηγητής δεν παρέλειψε να κάνει ειδική μνεία στη συμβολή του Πολυτεχνείου
Κρήτης, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον αναπλ. καθηγητή Στέλιο Τσαφαράκη.

Ακολούθησε η ορκωμοσία (καθομολόγηση) των 28 αποφοίτων, 

στους οποίους, εν συνεχεία, απονεμήθηκαν,
υπό τα χειροκροτήματα συγγενών και φίλων, τα πτυχία.
Τα πρώτα εξ αυτών κλήθηκε να απονείμει, τιμής ένεκεν,
ο Χρήστος Παππούς.ΙιΗρ3://γ outu.be/lzUyV6ATqgO

Το ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Πολιτισμού" 

διαρκεί τρία εξάμηνα και είναι δωρεάν. Τα μαθήματα 
γίνονται στα Δημαρχεία ΆνωΛοσίων και Φυλής. Μετά

την αποφοίτηση της πρώτης σειράς, συνεχίζουν τα μαθήματα 

η δεύτερη και η τρίτη σειρά, ενώ στο αμέσως προσεχές 

μέλλον θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την τέταρτη 

σειρά εισακτέων .


